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WSTĘP

Oddajemy do Państwa rąk raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu o występowaniu

i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycz-

nych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty, któremu nadano tytuł Pomiędzy

tolerancją a dyskryminacją, zrealizowanego przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa, fi-

nansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.
Celem projektu był monitoring edukacji publicznej pod kątem przestrzegania konstytucyjnych

praw wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi

przekonaniami (art.53 i art.48 ust 1 Konstytucji RP), realizacji Ustawy z dn. 07.09.1991 o systemie

oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.04.1992 w sprawie warunków i sposobu

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach oraz występowania i przeciwdzia-

łania w szkołach dyskryminacji, przemocy i mowy nienawiści na tle religijnym.

Inspiracją do realizacji projektu była obserwacja sytuacji w szkolnictwie publicznym w zakresie

dostępności do lekcji etyki oraz nieprawidłowości przy organizacji lekcji religii a także liczne doniesie-

nia medialne mówiące między innymi o: – uchylaniu się szkół od organizacji lekcji etyki; – odbywaniu

się uroczystości religijnych w czasie lekcji; – włączaniu w uroczystości szkolne uroczystości o charak-

terze religijnym (np. rozpoczęcie roku szkolnego z mszą w obrządku rzymskokatolickim); – podpisy-

waniu przez rodziców oświadczeń o nieuczęszczaniu na katechezę, czy też próśb o zwolnienie z niej; –

trudnościach w organizowaniu zajęć z religii przez mniejszości wyznaniowe; – niedookreślona sytu-

acja uczniów bezwyznaniowych; – konfliktach wokół obecności symboli religijnych w szkole; – wpływie

treści religijnych na programy i treści nauczania.

Znaczącym impulsem dla podjęcia inicjatywy stało się ogłoszenie wyroku 15 czerwca 2010 roku przez

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce, w której

podnoszono, że pomimo licznych starań, Mateuszowi Grzelakowi nie zapewniono lekcji etyki, a na

jego świadectwach w rubryce religia/etyka widniała kreska. W ocenie Państwa Grzelaków taki sposób

oznaczenia uczestnictwa w zajęciach stanowi niepożądane ujawnienie przekonań religijnych. Tym samym

działanie państwa prowadzi w praktyce do naruszenia art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 9

(wolność myśli, sumienia i wyznania) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

W stosunku do Mateusza Grzelaka Trybunał podzielił tę opinię. Za sprawą tego orzeczenia temat do-

stępności zajęć z etyki oraz obecności ocen z religii/etyki na świadectwach szkolnych stał się przedmiotem

publicznej debaty. Brakowało natomiast odpowiedzi na pytanie czy orzeczenie zmieniło sytuację uczniów

nieuczęszczających na lekcje religii rzymskokatolickiej.

Brak jednego, spójnego i aktualnego opracowania, opisującego rzeczywistą sytuację nauczania

religii i etyki oraz zawierającego obserwacje przejawów dyskryminacji na tle religijnym w szkolnictwie

publicznym w Polsce, wskazywał na konieczność rzetelnego, pogłębionego zbadania tego zagadnienia,

przedstawienia wyników opinii publicznej oraz zaproponowania zmian praktyki prawnej i społecznej

w systemie oświaty.

Badania zostały przeprowadzone w województwie małopolskim. Objęły organy prowadzące i nad-

zorujące szkoły, dyrektorów szkół, rodziców i pełnoletnich uczniów. Aby otrzymać pełny obraz badanej

przez nas problematyki przeprowadzona została analiza podstawy programowej, programów nauczania i

podręczników z języka polskiego, historii i biologii na różnym poziomie nauczania, pod kątem obecno-

ści w nich treści o tematyce etycznej, religijnej i antydyskryminacyjnej.
W pierwszej części raportu: O występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym

w małopolskich szkołach przedstawione zostały i omówione: 1) niektóre regulacje prawne dotyczące
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organizowania lekcji religii i etyki oraz wynikające z nich kontrowersje; 2) wyniki badań ilościowych,

w ramach których przeprowadzono wywiady telefoniczne z dyrektorami szkół oraz wywiady audyto-

ryjne z rodzicami i pełnoletnimi uczniami, które dotyczą m.in.: – organizacji nauki religii i etyki

w szkołach; – dobrowolnego charakteru uczestnictwa w tych zajęciach; – sytuacji mniejszości wyzna-

niowej; – stosunku rodziców i uczniów pełnoletnich do obecności symboli religijnych w szkołach; –

różnego rodzaju niejasności związanych z nauczaniem religii prowadzących do niezgody, konfliktów

światopoglądowych i zachowań dyskryminacyjnych. W rozdziale O religii w szkole – innym głosem.

Religia i etyka w szkołach publicznych w Małopolsce z perspektywy mniejszości wyznaniowych znajdą

Państwo wyniki badań jakościowych. W ramach tych badań przeprowadzono serię pogłębionych wy-

wiadów indywidualnych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami mniejszo-

ści religijnych oraz osobami bezwyznaniowymi.

W części drugiej raportu: Demokracja, tolerancja, sprawiedliwość i wolność w systemie oświaty

przedstawiono wyniki z badań dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zatwierdzonych

przez Ministerstwo programów nauczania i materiałów dydaktycznych w zakresie języka polskiego,

historii i biologii zwracając uwagę m. in. na: 1. Przestrzeganie konstytucyjnych praw wolności sumie-

nia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowania młodzieży zgodnie z własnymi przekonaniami

(Art. 53 i art. 48 ust 1 Konstytucji RP); 2. Przeciwdziałanie w szkołach dyskryminacji, przemocy

i mowy nienawiści na tle religijnym; 3. Stopień realizacji Rekomendacji Zgromadzenia Plenarnego

Rady Europy Nr 1202(1993) w sprawie Tolerancji Religijnej w Demokratycznych Społeczeństwach,

w myśl której szkoły powinny zapoznawać uczniów z poszczególnymi religiami podczas lekcji;

4. Ustalenie czy istnieją zależności polskiego systemu oświaty od Kościoła Katolickiego poprzez spraw-

dzenie korelacji jaka zachodzi pomiędzy Podstawą programową katechezy Kościoła Katolickiego

w Polsce a Podstawą programową nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, progra-

mami nauczania; treściami zawartymi w podręcznikach szczególnie do nauczania języka polskiego,

historii i biologii oraz tzw. obudowie dydaktycznej (podręczniki nauczyciela) w zakresie treści o tematyce

etyczno-religijnej; 5. Sprawdzenie jaki charakter posiadają treści etyczne w dokumentach oświatowych,

programach nauczania i podręcznikach, w tym obecności treści etycznych wypływających z etyk nie-

konfesyjnych np. stoicyzm, epikureizm, renesansowy humanizm, oświeceniowy humanizm, pozytywi-
styczny utylitaryzm, egzystencjalizm.

Publikacja raportu i realizacja projektu Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją – o występowaniu

i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych,

religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty była możliwa dzięki wsparciu Fundacji im.

Stefana Batorego, za które bardzo dziękujemy.

Joanna Balsamska
koordynatorka projektu
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JOANNA BALSAMSKA

Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją.

O niektórych regulacjach prawnych

dotyczących nauczania religii w szkołach

Szkoła jest miejscem szczególnym, gdyż stwarza możliwość realizowania prawa do nauki a dzieci

i młodzież wypełniają w niej nałożony przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w Art. 70 pkt. 1 obo-

wiązek nauki do 18 roku życia. Stąd też w preambule Ustawy o systemie oświaty zostało zapisane, że:

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasa-

dami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej

Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o

Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę

przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpo-

wiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednocze-

snym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki

niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności1 .

Tym samym w nowoczesnym państwie prawnym funkcjonowanie szkoły powinno być poddane

szczególnej trosce zarówno ustawodawczych, jak też wykonawczych organów władzy w tym znacze-

niu, że te pierwsze monitorują akty prawne niższego rzędu jak np. rozporządzenia i inne decyzje Ministra

Edukacji Narodowej tak by były one, zarówno z litery jak i z ducha zapisów, zgodne z wymienionymi

w zacytowanej preambule aktami prawnymi wyższego rzędu i w samej Ustawie.
Warunkiem niezbędnym dla realizacji zadań nałożonych na szkoły publiczne jest jej świecki charakter

czyli wolny od wpływów religijnych i ideologicznych w zakresie obowiązków uczniowskich i obo-

wiązkowych programów nauczania. Równocześnie szkoła ma zapewnić warunki dla realizacji podsta-

wowych praw i wolności w tym wolności sumienia i wyznania, co powoduje, że na terenie szkoły mogą

być realizowane zajęcia, które nie wynikają z obowiązku edukacyjnego, lecz są organizowane w wyniku

oświadczenia woli ze strony rodziców lub pełnoletnich uczennic i uczniów przy czym zajęcia te nie

mogą stawać się przyczyną: przymuszenia, ostracyzmu, wykluczenia, szykan lub innych form dyskrymina-

cji wobec tych uczennic/uczniów, którzy uczestnictwa w nich nie zdeklarowali. Takim przykładem jest
religia.

Nauczanie religii w szkołach regulują przepisy Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka, konkordatu,

ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania2 , ustawy o systemie oświaty3  oraz rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej, a także porozumienia tego ministra z władzami kościołów i związków

wyznaniowych.
W art. 53 ust 4 Konstytucji RP czytamy:

Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przed-

miotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

1
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz.425, s. 1.

2
 Ustawa z dnia 17 maja 1989r o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; Dz.U.1989 Nr 29 poz.155.

3
 Ustawa z dnia 07 września 1991 r o systemie oświaty (z późn. zmianami); Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2576.
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Uprawnienia do nauczania religii w szkole, Konstytucja przyznaje wszystkim legalnie działającym

kościołom i związkom wyznaniowym, przy czym muszą być one jednakowo traktowane przy realizacji

tego uprawnienia, co wynika z zasady równouprawnienia związków wyznaniowych. Nauczanie religii

nie może naruszać wolności sumienia i religii innych osób, a więc uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Konstytucja przyznaje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moral-
nego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art.53 ust3). Ogranicza jednak to uprawnienie

wskazując, że wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego

sumienia i wyznania oraz jego przekonań (Art. 48 ust. 1).

Zapisy dotyczące nauczania religii znajdujemy również w ustawie o gwarancjach wolności sumie-

nia i wyznania:

Art.20

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą nauczać religii oraz wychowywać religijnie dzieci i młodzież, zgodnie

z wyborem dokonanym przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Nauczanie religii dzieci i młodzieży jest wewnętrzną sprawą kościołów i innych związków wyznaniowych.

Jest ono organizowane, zgodnie z programem ustalonym przez władze kościoła lub innego związku wyzna-

niowego, w punktach katechetycznych znajdujących się w kościołach, domach modlitw i innych pomiesz-

czeniach udostępnionych na ten cel przez osobę uprawnioną do dysponowania nimi.

3. Nauczanie religii uczniów szkół publicznych i wychowanków przedszkoli publicznych może odbywać się

również w szkołach i przedszkolach na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Organizacja nauki religii i etyki regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu organi-

zowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach4 , wydanego na podstawie art. 12 ust. 2
Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. Paweł Łącki, w Glosie do wyroku ETPCz z dnia 15
czerwca 2010 r. w sprawie Grzelak przeciwko Polsce5 , zwraca uwagę na paradoksalną sytuację, że

naukę etyki reguluje rozporządzenie „w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii”,

wydane na podstawie delegacji ustawowej, zgodnie z którą minister oświaty miał określić warunki

i sposób wykonywania przez szkoły zadań polegających na organizowaniu nauki religii. Wprowadzenie

na tej podstawie nauki etyki może wydawać się przekroczeniem przez ministra zakresu delegacji ustawowej.

Sprawą tą zajmował się Trybunał Konstytucyjny w związku ze skargą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Trybunał stwierdził wówczas, że:

Wprowadzenie w § 1 ust. 1 zakwestionowanego rozporządzenia etyki, jest prostą konsekwencją do-

browolności uczęszczania na lekcję religii, a zwłaszcza jest jedną z przesłanek ułatwiających przestrzega-

nie zasad wynikających z ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Chodzi tu

zwłaszcza o przepis art. 2 pkt. 5 tej ustawy gwarantujący prawo do nie ujawniania własnych przekonań

religijnych czego m.in. domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeśli bowiem w dokumentach ucznia (na

świadectwie szkolnym) religia występuje w jednej rubryce razem z etyką – postronny obserwator nie jest

w stanie zorientować się, czy uczeń uczęszczał na lekcję religii, czy na etykę. Wprawdzie nawet gdyby na

świadectwie figurowała tylko religia i tak nie byłoby to równoznaczne z ujawnieniem wyznania ucznia, ale

przez dodanie etyki nawet takie ewentualne wątpliwości zostają rozproszone. Stanowi o tym § 9 ust. 1

zaskarżonego rozporządzenia. W tej sytuacji etyka pozostaje w ścisłym związku z organizacją nauki religii

w szkołach publicznych. Nie można więc uznać, że Minister Edukacji Narodowej przekroczył tu delegację

ustawową6 .

Religia i etyka w szkole nie mają charakteru przedmiotów ani równoważnych ani alternatywnych.

Każda religia, teistyczna jako przedmiot nauczania – (nie zaś jako działalność misyjna czy też przenie-

sienie uprawiania kultu na teren szkoły) – zawiera w sobie elementy teologii, często dogmatyki, praktyk

kultowych, aksjologii powiązanej z teologią zarówno w zakresie etyki jak też estetyki. Religia nietei-

styczna zaś elementy teorii bytu, teorii poznania i pozostałe jak teistyczna. Równoważnikiem dla religii

4
 Dz. U. 1992 Nr 36, poz. 155, z późn. zm.; tytuł rozporządzenia został zmieniony § 1 pkt. 1 rozporządzenia z dn. 30

czerwca 1999r, Dz. U. 1999 Nr 67, poz.753.

5
 Paweł Łącki, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Grzelak

przeciwko Polsce (nr skargi 7710/02), Przegląd Sejmowy 2(103)/2011, str. 194-204.

6
 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 1993., sygn. Akt U 12/92.
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mógł by być zatem jakiś nurt filozofii, lub zarys historii filozofii z wszystkimi jej dziedzinami w tym

z etyką. Alternatywą zaś mogło by być religioznawstwo zapoznające z wieloma religiami. Rodzice lub

uczniowie mają jednak jedynie prawo wybrania jednego z nich, rezygnacji z obu lub wybrania obu.

Wyraz tego odnajdujemy również w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.04.1993 (sprawa U 12/92):

Trybunał Konstytucyjny w pkt. 2 sentencji orzeczenia stwierdził, że przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia

należy rozumieć w ten sposób, że każdy z uczniów ma prawo pobierania zarówno nauki religii jak i etyki.

Rozwiązane zostają w ten sposób obawy Rzecznika Praw Obywatelskich, iż interpretacja wymienionego

przepisu, jako alternatywy uczęszczania albo na lekcję religii, albo etyki prowadzić może do ewidencji po-

działu uczniów na wierzących i niewierzących7 .

W publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę religii i etyki organizuje się w ramach

planu zajęć szkolnych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W szkołach ponadgimnazjalnych

naukę tą organizuje się na życzenia bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź uczniów; natomiast po

osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie. Życzenie, będące pod-

stawą organizowania nauki religii i etyki, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie

musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione. Wobec zagwaranto-

wania przez Konstytucję RP (Art.53 ust.7)8  prawa do milczenia, zabraniającego władzom publicznym

żądania udzielenia informacji o wyznaniu, przekonaniach religijnych i światopoglądzie , nasuwa się

pytanie czy oświadczenie to powinno być składane władzom szkolnym czy władzom związków wy-

znaniowych oraz czy nie powinny one przejąć wszystkich spraw organizacyjno – dokumentacyjnych,

związanych z nauczaniem religii?9 .

Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii i etyki dla grupy niemniejszej niż siedmiu

uczniów danej klasy. Dla mniejszej grupy uczniów lekcje te powinny być organizowane przez szkołę

w grupie międzyklasowej. Jeśli w szkole na naukę religii lub etyki zgłosi się mniej niż siedem uczniów,

organ prowadzący szkołę organizuje naukę religii lub etyki w zespołach międzyszkolnych; liczba uczniów

w takim zespole nie powinna być mniejsza niż trzy. Zgodnie z Informacją MEN w sprawie warunków

i sposobu organizowania nauki etyki w szkołach publicznych z dnia 22.06.2012:

...do grupy międzyszkolnej mogą uczęszczać uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy

prowadzące, które ustalają, w drodze porozumienia, zasady jej prowadzenia. Oznacza to, że mogą być

tworzone np. grupy międzyszkolne dla uczniów szkół z sąsiadujących gmin, co pozwala na organizowanie

zajęć w sytuacji, gdy w szkołach prowadzonych przez ten sam organ zgłosi się mniej niż 3 uczniów, ale w grupie

międzyszkolnej obejmującej uczniów ze szkół prowadzonych przez różne organy prowadzące liczba uczniów

będzie wynosiła 3 lub więcej10 .

Naukę religii w zespole międzyszkolnym lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym organizuje

się w porozumieniu z rodzicami oraz właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym. Uczniom

nieuczęszczającym na lekcje religii lub etyki szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę lub zajęcia wycho-

wawcze w czasie trwania tych zajęć.

Nauka religii we wszystkich typach szkół odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygo-

dniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła

Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Na-

tomiast tygodniowy wymiar godzin lekcji etyki ustala dyrektor szkoły.

Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze

sprawowania. Nie wolno zamieszczać jakichkolwiek informacji, z których wynikałoby czy ocena dotyczy

etyki czy religii oraz jakiej religii. Niezgodne z przepisami jest również w zamieszczonym na świadec-

twie określeniu „religia/etyka” skreślenie jednego z przedmiotów. Jeśli uczeń nie uczęszczał ani na

 7
 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 1993., sygn. Akt U 12/92.

 8
 Konstytucja RP Art.53 ust.7 „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego

światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”.

 9
 Michał Pietrzak, Prawo wyznaniowe, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, str. 261.

10 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3019%3Ainformacja-men-w-sprawie-warun-
kow-i-sposobu-organizowania-nauki-etyki-w-szkoach-publicznych&catid=272%3Aministerstwo-komunikaty-i-wyjanie-
nia-men&Itemid=355
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zajęcia z religii, ani z etyki, na świadectwie należy zaznaczyć „religia/etyka —————————”

(bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji)11 .
Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy, natomiast jest

wliczana do średniej ocen12 . Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku w sprawie Grzelak prze-

ciwko Polsce (skarga nr7710/02) odnotował, iż zasada wliczania oceny z religii lub etyki do średniej

ocen, może mieć realny negatywny wpływ na sytuacje uczniów, którzy mimo swych życzeń nie mogą

uczęszczać na lekcje etyki. Z drugiej strony wskazał, że uczniowie, chcący uzyskać wyższą średnią

ocen, mogą się czuć zmuszeni do udziału w lekcjach religii wbrew wyznawanym zasadom13 .
 Trybunał Konstytucyjny badał zgodność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13

lipca 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych

szkołach z Konstytucją. W wyroku z dn. 02.12.2009 orzekł, że zakwestionowane zmiany Rozporzą-

dzenia dotyczące ocen zgodne są z Art. 25,32, 48 ust1 i Art. 53 ust3 Konstytucji. Trybunał Konstytucyj-

ny stwierdził m.in.:

Wliczanie ocen z religii do średniej rocznej i końcowej jest – co Trybunał podkreśla ponownie – konse-

kwencją wprowadzenia religii do programu nauczania oraz konsekwencją wystawiania ocen z religii na

świadectwach szkolnych szkół publicznych. Jest to konsekwencja konstytucyjnych gwarancji wolności reli-

gii, a nie wspierania światopoglądu teistycznego. Uczeń (jego rodzice, opiekunowie prawni) ma, na gruncie

obowiązujących przepisów, możliwość wyboru między nauką określonej religii a etyką, jako przedmiotem

dla tych, których nie cechuje światopogląd religijny14 .

Przywołano również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 1993 (sprawa U 12/
92), w którym stwierdzono:

Umieszczanie ocen z religii na świadectwie szkolnym jest konsekwencją organizowania nauczania reli-

gii przez szkoły publiczne. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty, zobowiązuje Ministra Edukacji

Narodowej m.in. do ustalania sposobu prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu na-

uczania. Nie mówi się tu o żadnych wyjątkach. Świadectwo szkolne obejmuje wszystkie zajęcia szkolne –

obowiązkowe i ponadobowiązkowe i dlatego brakuje przesłanek do obligatoryjnego wyłączenia religii. Oczy-

wiście Minister Edukacji Narodowej mógłby zadecydować inaczej i znieść wymóg umieszczania ocen na

świadectwie szkolnym. Z uzasadnienia tego punktu przebija obawa Rzecznika Praw Obywatelskich o nieto-

lerancję.

Trybunał Konstytucyjny, aby rozproszyć ewentualne wątpliwości w tym zakresie, w pkt. 7 sentencji

orzeczenia zaznaczył, że ocena na świadectwie może dotyczyć nie tylko samej religii lub samej etyki,

lecz w przypadku, gdy uczeń uczęszcza na obydwa te przedmioty, może z nich otrzymać ocenę wspólną.

Zakwestionowany przepis zawiera więc podwójne zabezpieczenie. Po pierwsze uwidoczniony na świa-

dectwie stopień nie wskazuje konkretnej religii, a po drugie nie wiadomo nawet, czy stopień ten odnieść

można w ogóle do nauczania religii, czy też do etyki, czy do obydwu tych przedmiotów łącznie.

Stwierdził ponadto, że:

Trybunał zdaje sobie sprawę z tego, że może się zdarzyć w konkretnych przypadkach, w warunkach

dominacji wyznania rzymskokatolickiego w strukturze wyznaniowej społeczeństwa polskiego, iż wybór przed-

11 Informacja MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki etyki w szkołach publicznych z dn. 22.06.2012;

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3019%3Ainformacja-men-w-sprawie-warun-
kow-i-sposobu-organizowania-nauki-etyki-w-szkoach-publicznych&catid=272%3Aministerstwo-komunikaty-i-wyja-
nienia-men&Itemid=355

12
 Regulację tę wprowadzono rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającym rozpo-

rządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przepro-

wadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach, Dz. U. 2007, Nr 130, poz.906.

13
 Europejski Trybunał Praw Człowieka Wyrok w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02) z dn. 15.06.2010,

ust.96.

14
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 02.12.2009, sprawa nr U 10/07. http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/OTKZU/
2009/2009A_11.pdf
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miotu dodatkowego przez rodziców lub uczniów może nie być w pełni swobodny, lecz podejmowany pod

presją „lokalnej” opinii publicznej. Swobodny wybór przedmiotu dodatkowego zależy bowiem w dużym stop-

niu od respektowania w lokalnych społecznościach zasad pluralizmu społecznego, tolerancji dla odmien-

nych przekonań i wyznań. W konkretnych przypadkach, w których doszłoby do presji zewnętrznej, narusza-

jącej swobodny wybór, byłby to efekt niskiego poziomu kultury demokratycznej. Ta ważna kwestia, dostrzegana

przez Trybunał, leży jednak poza jego kognicją . Trybunał jest bowiem sądem prawa; nie ocenia sfery

stosowania prawa15 .

Zdanie odrębne do wyroku zgłosiła sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Ewa Łętowska, w uzasad-

nieniu czytamy:

„Wyrok opiera się na ciągu wnioskowań: z faktu konstytucyjności nauczania w szkołach religii (niewąt-

pliwe w świetle art. 53 ust. 4 Konstytucji) wyprowadza wniosek o nieuchronności i konstytucyjności wysta-

wiania stopnia z religii na szkolnym świadectwie, a z tej z kolei okoliczności – wniosek o konstytucyjności

wliczania stopnia z religii do średniej ocen. Tymczasem założony ciąg wnioskowań jest nieprawidłowy. Nie

ma tu iunctim ani konstytucyjnego, ani ustawowego, ani wynikającego z dotychczasowego orzecznictwa

Trybunału, ani logicznego.

Aprobata konstytucyjności nauczania religii w szkołach nie wiąże się nieuchronnie z koniecznością:

po pierwsze, umieszczenia oceny z religii na świadectwie szkolnym; po drugie, umieszczania w takiej posta-

ci, w jakiej to jest realizowane w obowiązującym reżimie prawnym. A z kolei i nauczanie religii, i umieszcze-

nie stopnia z religii na świadectwie (w obojętnej postaci) nie musi nieuchronnie prowadzić do konieczności

wliczania tego stopnia do średniej i konieczności uznania tego zabiegu za konstytucyjny, co wprowadzono

zaskarżonym rozporządzeniem”16 .

Ponadto, prof. E. Łętowska zauważa, że wysoka średnia ocen ułatwia start przy pokonywaniu kolej-

nych szczebli edukacyjnych, gdyż jest brana pod uwagę, dodatkowo punktowana, podczas rekrutacji do

szkół ponadgimnazjalnych. Może również decydować o uzyskaniu stypendiów, czy świadectwa z wyróż-

nieniem. Tym samym sposób obliczania średniej staje się wyrazem świadomie kształtowanego przez

państwo fragmentu polityki edukacyjnej. Średnia ocen jako ważąca o przyjęciu lub nieprzyjęciu do

szkoły zakłada porównywalność średniej obliczanych w różnych szkołach. Zasady oceniania dodatkowych

przedmiotów są ustalane na poziomie szkoły, a w tej sytuacji wliczanie tych ocen do średniej daje efekt

porównywalny i czytelny tylko w ramach promocji do klasy programowo wyższej w ramach jednej

szkoły, lecz czyni nieporównywalną średnią uzyskaną w różnych szkołach.

Do oceny na świadectwie z religii/etyki odniósł się również Europejski Trybunał Praw Człowieka

w wyroku w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga nr 7710/02) z dnia 15 czerwca 2010 roku.

Skarżący Urszula i Czesław Grzelak oraz ich syn Mateusz Grzelak podnieśli w sprawie, że ich syn

zgodnie z wyrażonym przez nich życzeniem nie uczestniczył w lekcjach religii, a szkoła nie zorganizo-

wała zajęć z etyki pomimo ich próśb. Lekcje religii przewidziano na środek dnia, podczas których

Mateusz Grzelak przebywał na korytarzu szkolnym, w bibliotece lub świetlicy. W skardze wskazywali

również na dyskryminację syna, fizyczne i psychiczne prześladowania ze strony innych uczniów z powo-

du nieuczestniczenia w lekcjach religii ,z tej właśnie przyczyny Mateusz Grzelak zmieniał dwukrotnie

szkołę. Skarżyli się również na to, że na świadectwach szkolnych w miejscu przeznaczonym na ocenę

z religii/etyki wpisywano „kreskę”. Na świadectwach z 5 klasy oraz ukończenia szkoły podstawowej

wpisano „kreskę”, a słowo „etyka” zostało przekreślone.

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpoznał sprawę w świetle art. 9 Konwencji (wolność sumienia

i wyznania) oraz art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji w korzystaniu z praw gwarantowanych Konwencją).

Stwierdził naruszenie Konwencji w stosunku do trzeciego ze skarżących, Mateusza Grzelaka w zakresie

w jakim na jego świadectwach szkolnych w miejscu przeznaczonym na ocenę z religii/etyki figurowała

kreska. W odniesieniu do pozostałych skarżących, jego rodziców, uznał skargę za niedopuszczalną.

…Trybunał uznaje, że nie wpisywanie ocen z „religii/etyki” na świadectwach trzeciego Skarżacego

w całym okresie jego nauki szkolnej stanowiło formę nieuzasadnionego piętnowania trzeciego Skarżącego17 .

15
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 02.12.2009, sprawa nr U 10/07.

16
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 02.12.2009, sprawa nr U 10/07.

17
 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15.06.2010, skarga nr7710/02, par. 99.
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ETPCZ w wyroku podkreślił, że art. 9 Konwencji jest szczególnie cenny dla osób niewierzących,

takich jak trzeci skarżący w sprawie. Wynika z tego, że państwo wprowadzając obowiązek bezpośred-

niego lub pośredniego ujawniana przez osobę faktu nie wyznawania religii narusza prawo do nie ujawniana

przekonań i wierzeń. Szczególnie może to być istotne kiedy takie zobowiązanie pojawia się w kontekście

świadczenia ważnych usług publicznych jakimi jest edukacja. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach w salach

szkolnych może być umieszczany krzyż, nie wiadomo jednak, kto ma o tym decydować. W listopadzie

2009 roku uczniowie klasy maturalnej XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu – Zuzanna

Niemier oraz Tomasz Chabinka – w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w spra-

wie Lautsi przeciwko Włochom18 , złożyli na ręce dyrektora szkoły petycję, w której zwrócili się z prośbą

o usunięcie symboli religijnych z terenu szkoły. Dyrektor szkoły zdecydował, że symbole religijne w szkole

pozostaną, tłumacząc że zezwala na to polskie prawo. Sytuacja ta wielokrotnie była opisywana przez

media. Publicznie do niej odniósł się prof. Ryszard Legutko, europoseł z okręgu wrocławskiego, były

Minister Edukacji Narodowej, nazywając uczniów „rozpuszczonymi smarkaczami”, a ich działania

„typową szczeniacką zadymą”. Uczniowie wnieśli przeciwko prof. Legutce pozew o naruszenie dóbr osobi-

stych. W kwietniu 2012 r. krakowski Sąd Okręgowy uznał, że prof. R. Legutko naruszył swoim zacho-

waniem dobra osobiste powodów, godząc w ich dobre imię. Pozwany odwołał się od wyroku. W paź-

dzierniku 2012 roku krakowski Sąd Apelacyjny oddalił apelację prof. Ryszarda Legutko. Europoseł

musi opublikować przeprosiny wrocławskich licealistów oraz wpłacić 5 tysięcy złotych na cel społeczny.

W art. 32 Konstytucji RP czytamy:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny.

W ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Art. 6 pkt 1 zapisano:

Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii.

Pojęcie dyskryminacji zdefiniowano w Ustawie z dnia 03 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektó-

rych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2010 Nr 254 poz. 1700).

Dyskryminacja bezpośrednia to sytuacja w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie

etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.

Dyskryminacja pośrednia to sytuacja w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodze-

nie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację

seksualną na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania

występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja,

chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem

cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

18
 Lautsi przeciwko Włochom (skarga nr 30814/06) – wyrok Izby 2009, wyrok Wielkiej Izby 2011– skarżąca, matka

dwójki dzieci, które uczęszczały do szkoły publicznej, w której na ścianach sal lekcyjnych umieszczono krucyfiksy, doma-

gała się usunięcia ich, podnosząc, że obecność symboli religijnych w publicznej szkole jest nie do pogodzenia z zasadą

sekularyzmu i bezstronności ideologicznej władzy państwowej. Trybunał (Izba) przyznał rację skarżącej. Stwierdził, że

krzyż w klasach mógł być przez uczniów odbierany jako symbol religijny i wywoływać u nich przekonanie, że edukacja

jest prowadzona w środowisku mającym wyraźne znamiona wyznaniowe. To zaś mogłoby przeszkadzać uczniom wyzna-

jącym inne religie i bezwyznaniowym. Na państwie spoczywa obowiązek zachowania neutralności światopoglądowej

szczególnie w kontekście edukacji publicznej, która jest obowiązkowa bez względu na wyznanie. Rząd włoski w ramach

procedury odwoławczej złożył wniosek o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby, która skargę oddaliła, stwierdzając, m.in.

że krzyż umieszczony na ścianie jest, co do zasady, pasywnym symbolem, szczególnie w kontekście zasady neutralności

państwa. Nie można uznać, że wiszący na ścianie krucyfiks oddziałuje na uczniów w takim samym stopniu co nauczanie

o moralności czy uczestniczenie w praktykach religijnych.
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JOANNA BALSAMSKA

Informacja nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących

o nauczaniu religii i etyki w szkołach małopolskich

Badaniami objęliśmy organy prowadzące i nadzorujące szkoły publiczne w województwie mało-

polskim:

– Starostwo Powiatowe w Krakowie
– Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

– Starostwo Powiatowe w Gorlicach
– Starostwo Powiatowe w Brzesku
– Starostwo Powiatowe w Miechowie
– Urząd Miasta Krakowa

– Urząd Miasta Nowego Sącza

– Urząd Miejski w Gorlicach

– Urząd Miejski w Rabce Zdrój

– Urząd Miejski w Brzesku

– Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

– Urząd Miasta i Gminy w Miechowie
– Urząd Miejski w Bukownie

– Urząd Gminy Laskowa

– Urząd Gminy Uście Gorlickie;

– Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Nowy Targu,

Wadowicach i Nowym Sączu.

Ankiety rozesłano do 15 organów prowadzących, w tym z trzech nie uzyskano odpowiedzi, po-

dobnie jak z dwóch delegatur.

 W ankietach postawiono pytania otwarte dotyczące organizacji lekcji etyki i religii; ilości szkół,

w których prowadzone są lekcje etyki; ilości zespołów międzyszkolnych i międzyklasowych nauczania

etyki i religii innych niż rzymskokatolicka; skarg, wniosków, zarządzeń związanych z kwestiami wy-

znaniowymi oraz aktami dyskryminacji na tle religijnym.

Organy nadzorujące

Według informacji uzyskanej z Małopolskiego Kuratorium Oświaty wynika, że liczba szkół pu-

blicznych, jemu podlegających, w których prowadzone są zajęcia z etyki z podziałem na lata i powiaty

jest następująca:
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Małopolskie Kuratorium Oświaty nie udzieliło informacji dotyczącej ilości uczniów uczęszczają-

cych na lekcje religii i etyki w szkołach jemu podlegających, jak również liczby nauczycieli etyki

w Małopolsce, ponieważ System Informacji Oświatowej ich nie zawiera.

Do Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz delegatur nie wpływały sygnały o aktach dyskrymi-

nacji na tle religijnym, nie wydawano zarządzeń, pism związanych z kwestiami wyznaniowymi, nie

wpływały pisma rodziców w sprawie organizacji lekcji etyki lub nauki religii innych wyznań niż rzym-

skokatolickie.

W zakresie problematyki przez nas badanej do Zespołu do spraw Skarg i Wniosków Małopolskiego

Kuratorium Oświaty wpłynęły następujące sprawy:

– w sierpniu 2010 roku dwie osoby wystąpiły z wnioskami w sprawie zamieszczenia na stronach inter-

netowych szkół zawiadomień o mszach rozpoczynających rok szkolny oraz w sprawie krzyży

w salach lekcyjnych.

– w 2011 roku dwie osoby wystąpiły z wnioskami w sprawach zamieszczenia na stronach interneto-

wych szkół zawiadomień o mszach i treści życzeń wielkanocnych zamieszczonych na stronie Kura-

torium Oświaty w Krakowie.

– w październiku 2011 Małopolski Kurator Oświaty przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa w celu

rozpatrzenia wg właściwości skargę proboszcza parafii ewangelicko – augsburskiej w Krakowie na

zmniejszenie w roku szkolnym 2011/2012 liczby grup uczniów korzystających z nauki tej religii, bez

porozumienia z Kościołem.

Powiat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Powiat bocheński 2           

Powiat brzeski 1 1   1 1 1 

Powiat chrzanowski   1   1 1 1 

Powiat dąbrowski       1 1   

Powiat krakowski       1 2 1 

Powiat limanowski     2       

Powiat m. Kraków 1 2 3 6 8 6 

Powiat m. Tarnów   1         

Powiat miechowski   2         

Powiat myślenicki           2 

Powiat nowotarski 1 2 1 11     

Powiat olkuski     2 1 1 1 

Powiat oświęcimski   1   2 2 4 

Powiat proszowicki       2     

Powiat suski       7     

Powiat tarnowski   4         

Powiat wadowicki 2 1 2 1 1 1 

Powiat wielicki 1           

 8 15 10 34 17 17 
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Organy prowadzące

Nauka etyki

Lekcje etyki organizowane były przez szkoły, których organami prowadzącymi były: Urząd Miasta

Krakowa oraz Urząd Miejski w Brzesku. W roku szkolnym 2011/2012 w sześciu szkołach samorządowych

w Krakowie prowadzone były zajęcia z etyki: Zespół Szkół Poligraficzno – Księgarskich, Zespół Szkół

Łączności, I LO, VIII LO, XXXI LO, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1; w Brzesku
w jednej szkole (gimnazjum).

Urząd Miasta Krakowa zadeklarował, że w roku szkolnym 2011/2012 zorganizowano naukę etyki

w siedmiu grupach międzyszkolnych, a informacja o tym, skierowana do dyrektorów szkół ponadgim-

nazjalnych została zamieszczona na portalu edukacyjnym miasta Krakowa www.portaledukacyjny.kra-
kow.pl/index.php?type=news&id=1065.

Pozostałe ankietowane organy prowadzące nie organizowały międzyszkolnych zespołów naucza-

nia etyki.

Nauka religii innych wyznań niż rzymskokatolickie

Spośród badanych organów prowadzących, cztery zadeklarowały organizację na ich terenie mię-

dzyszkolnych grup, w których nauczana jest religia inna niż rzymskokatolicka.

W roku szkolnym 2011/2012 Urząd Miasta Krakowa finansował następujące zespoły międzysz-

kolne:

1. Parafia Ewangelicka – 3 grupy – 20 uczniów
2. Kościół Zielonoświątkowy, Zbór „Betlejem” – 6 grup – 80 uczniów

3.  Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów „Misja Łaski” – 3 grupy – 13 uczniów
4. Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – 7 grup – 37 uczniów

5. Parafia Kościół Jezusa Chrystusa – 5 grup – 37 uczniów

6. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów – 3 grupy – 29 uczniów

7. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – 1 grupa – 15 uczniów
8. Parafia Polskokatolicka – 1 grupa – 3 uczniów.

Urząd Miasta Gorlic oraz Starostwo Powiatowe w Gorlicach organizuje po trzy międzyszkolne

zespoły nauczania religii innej niż rzymskokatolickiej tj. religii Kościoła Prawosławnego, Kościoła

Greckokatolickiego oraz Zielonoświątkowego.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu zorganizowało po jednym zespole międzyszkolnym reli-

gii prawosławnej (w roku szkolnym 2011/2012 8 uczniów) oraz religii greckokatolickiej (4 uczniów).

Urząd Miejski w Brzesku udzielił informacji, że dwoje uczniów uczęszcza na lekcje religii innej

niż rzymskokatolicka w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, a otrzymana ocena uwzględniana jest

przez dyrektora na świadectwie szkolnym.

W jednym przypadku (Urząd Miasta Krakowa) organizowany jest zespół międzyklasowy naucza-

nia religii innej niż rzymskokatolicka – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w X Liceum Ogólno-

kształcącym w Krakowie.

 
 K. Prawosławny K. Greckokatolicki K. Zielonoświątkowy 
Urząd Miasta Gorlic 5 10 10 
Starostwo Powiatowe  
w Gorlicach 

37 14 7 

Razem 41 24 17 

  

Tabela. Liczba uczniów w zespołach międzyszkolnych

organizowanych przez szkoły na terenie gminy i powiatu Gorlice

w roku szkolnym 2011/2012
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Skargi, interwencje, sygnały o aktach dyskryminacji na tle religijnym

Żaden z ankietowanych organów prowadzących nie otrzymał sygnałów o aktach dyskryminacji na

tle wyznaniowym. Nie wpływały też do nich prośby rodziców w sprawie organizacji lekcji etyki lub

nauki religii innych wyznań niż rzymskokatolicka. W jednym przypadku (Urząd Miasta Krakowa)

wpłynęła skarga proboszcza parafii ewangelicko – augsburskiej dot. liczby przyznanych godzin na

nauczanie religii. Wg informacji uzyskanej z Urzędu, po wyjaśnieniu sprawy, skarga okazała się bezza-

sadna.
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MAŁGORZATA ZAWIŁA

Współpraca: DOROTA MICEK,

PRZEMYSŁAW SOLECKI

Religia i etyka w szkołach publicznych w Małopolsce

w opinii dyrektorów szkół, rodziców i uczniów pełnoletnich

Nota metodologiczna

W ramach prezentowanego projektu zostały przeprowadzone badania o charakterze ilościowym

obejmujące trzy grupy respondentów: rodziców, uczniów pełnoletnich i przedstawicieli władz małopol-

skich szkół publicznych trzech poziomów kształcenia: podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimna-

zjalnego. Do uczniów pełnoletnich i rodziców skierowane zostały ankiety przeznaczone do samodzielnego

wypełnienia przy asyście ankietera, z kolei z przedstawicielami władz szkolnych przeprowadzono ustruk-

turyzowane telefoniczne wywiady rejestrowane z użyciem systemu CATI (computer assisted telephone

interview).

Narzędzia przeznaczone do badań poszczególnych grup skonstruowane były w sposób analogiczny

i obejmowały szereg bloków tematycznych: organizacja/uczęszczanie na lekcje religii, nie uczestnicze-

nie w lekcjach religii, organizacja/uczęszczanie na lekcje etyki, opieka nad uczniami nie uczęszczającymi

na lekcje religii, edukacja na temat innych wyznań i religii, rekolekcje, pielgrzymki, święta religijne

i elementy religijne w uroczystościach szkolnych, symbole religijne, religijne wymagania dotyczące

jadłospisu stołówki szkolnej, przejawy przemocy na tle religijnym, status i ocena współpracy katechety

z innymi nauczycielami. Przeprowadzenie tej części badań miało na celu zdiagnozowanie szkół mało-

polskich pod względem poszanowania praw mniejszości religijnych oraz poziomu i charakterystyki

zróżnicowania wyznaniowego w szkołach małopolskich.

W tabelach zostały przedstawione wyniki procentowe w odniesieniu do liczby osób odpowiadają-

cych na dane pytanie a nie do całkowitej liczby osób, które wzięły udział w badaniu. Taka postać rzeczy

wynika z dwóch powodów. Część z pytań przeznaczona była wyłącznie dla pewnych, wyodrębnionych

poprzez pytania filtrujące kategorii badanych. Drugim z kolei powodem były braki odpowiedzi na

niektóre pytania w ankietach, które samodzielnie wypełniali respondenci.

Wstępne założenia dotyczące doboru próby badanej opierające się na doborze proporcjonalnym

względem liczby uczniów uczęszczających do poszczególnych kategorii szkół zostały zrewidowane

w trakcie przeprowadzania badań co było spowodowane trudnością w dostępie do respondentów

i ogólną niechęcią do uczestniczenia w badaniach.

Niniejsze badania przeprowadzono w powiatach całego województwa małopolskiego.
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Charakterystyka osób poddanych badaniu

 Dyrektorzy szkół

Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone telefonicznie wśród dyrektorów, wicedyrek-

torów lub osób przez nich wyznaczonych19  101 szkół działających na terenie województwa małopolskiego

(N=101), w tym 51 podstawowych, 30 gimnazjalnych i 20 ponadgimnazjalnych (w tym 8 zasadniczych

szkołach zawodowych, 3 technikach i 9 liceach ogólnokształcących). Pod względem wielkości szkół

jednostki poddane badaniu miały od 14 do 149 uczniów (24 jednostki), 150-249 uczniów (26 jednostek),

250-349 (24 jednostki), 350-950 uczniów (25 jednostek). Zatem co do wielkości szkól badaniu poddane

zostały zarówno szkoły, które można nazwać małymi, średnimi, jak i dużymi jednostkami edukacyjnymi.

Wśród badanych szkół władze 12 z nich poinformowały, że uczą się w nich przedstawiciele mniejszości

narodowych lub etnicznych, w tym Romowie, Ukraińcy, Łemkowie i Żydzi. Do sześciu z badanych szkół

uczęszczają cudzoziemcy (Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy i inni). Do 37 spośród wszystkich badanych

szkół uczęszczają przedstawiciele mniejszości religijnych, w tym do 24 chodzą Świadkowie Jehowy, do 8

wierni Kościoła Zielonoświątkowego, do 3 szkół prawosławni, ewangelicy i adwentyści, do 2 wierni Ko-

ścioła Polskokatolickiego, w pojedynczych przypadkach także grekokatolicy i muzułmanie oraz przed-

stawiciele innych wyznań chrześcijańskich i bliżej niezidentyfikowanych. Spośród wskaźników zróż-

nicowania etnicznego, narodowego i religijnego ten ostatni w badanych szkołach był zatem najwyższy.

W 81% badanych przypadków informacje o wyznaniu ucznia pochodziły bezpośrednio od rodziców,

w pozostałych sytuacjach jest to wiedza nieoficjalna lub wnioskowana z nieuczęszczania na lekcje

religii rzymskokatolickiej.

Rodzice i uczniowie pełnoletni

W badaniu audytoryjnym uczestniczyło 212 uczniów pełnoletnich oraz 444 rodziców. Wśród badanych

osób największą grupę stanowili uczniowie szkół licealnych (179 uczniów) oraz rodzice dzieci uczęszczają-

cych do tej kategorii szkół (253 osoby). Drugą co do wielkości grupę reprezentowali rodzice uczniów

szkół podstawowych (162 osoby). W próbie uczniów znalazło się również 33 przedstawicieli technikum,

zaś w próbie rodziców 24 osoby to rodzice uczniów techników. W badaniu uczestniczyło dodatkowo 5

rodziców dzieci uczących się w zasadniczej szkole zawodowej. Z deklaracji badanych dzieci i rodziców

wynika więc, że łącznie 28% stanowią dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum, zaś 72%

to dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych.

85% badanych uczniów (181 osób) zadeklarowało przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego.

Wśród rodziców 88% (384 osoby) wskazało na przynależność dziecka bądź jego wychowywanie w tradycji

Kościoła Rzymskokatolickiego.

Z deklaracji badanych wynika, że łącznie (biorąc pod uwagę deklaracje dzieci i deklaracje rodziców

o dzieciach), 4% (24 osoby) stanowią reprezentanci Kościoła Polskokatolickiego, 2% (14 osób) to dzieci

przynależne do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 1% (5 osób) to przedstawiciele

Kościoła Greckokatolickiego. Po 2 osoby zadeklarowały przynależność do Związku Wyznania Świadków

Jehowy i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wśród badanych znalazł się też jeden uczeń deklarujący

przynależność do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jeden do Wspólnoty Kościołów Chrystusowych,

jeden do Kościoła Ewangelicznego „Misja Łaski” i jeden satanista. Łącznie zadeklarowano, że 8%

uczniów (51 osób) należy do związku wyznaniowego innego niż Kościół Rzymskokatolicki , 37 z tych osób

to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum a 14 to uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych.

4% badanych stanowili wierzący, ale bez przynależności do konkretnego wyznania (10 osób) oraz niewie-

rzący, agnostyk, ateista (16 osób). Obie te grupy reprezentowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

19
 Tak było w przypadku 4 szkół.
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Tabela 1. Przynależność wyznaniowa – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

      Uczniowie/rodzice                                       Typ szkoły 

    Ogółem 
  uczniowie    Rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P1 – Kościół 
lub związek 
wyznaniowy 
do którego 

należy 
dziecko? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Kościół 
rzymsko-
katolicki 

565 87% 181 85% 384 88% 142 79% 423 90% 181 85% 242 94% 

2 Kościół 
Polsko-
katolicki 
(narodo-
wy)  

24 4% 2 1% 22 5% 19 11% 5 1% 2 1% 3 1% 

3 Polski 
Autokefa-
liczny 
Kościół 
Prawo-
sławny  

14 2% 2 1% 12 3% 11 6% 3 1% 2 1% 1 0% 

4 Kościół 
Grecko-
katolicki  

5 1% 0 0% 5 1% 5 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

5 Związek 
Wyznania 
Świad-
ków 
Jehowy  

2 0% 0 0% 2 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

6 Kościół 
Adwen- 
tystów 
Dnia 
Siódme-
go 

2 0% 1 0% 1 0% 0 0% 2 0% 1 0% 1 0% 

7 Kościół 
Ewange-
licko-
Augsbur-
ski 

1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% 

8 Wspólno-
ta 
Kościo-
łów 
Chrystu-
sowych  

1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% 

9 Kościół 
Ewange-
liczny 
Misja 
Łaski 

1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% 

10 Satanizm 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% 

11 Wierzący,  
ale bez 
przynależ
-ności do 
konkret-
nego 
wyznania  

10 2% 5 2% 5 1% 0 0% 10 2% 5 2% 5 2% 

12 Niewie-
rzący, 
agnostyk, 
ateista 

16 2% 15 7% 1 0% 0 0% 16 3% 15 7% 1 0% 

13 Odmowa 6 1% 2 1% 4 1% 0 0% 6 1% 2 1% 4 2% 

 Ogółem 648 100% 212 100% 436 100% 179 100% 469 100% 212 100% 257 100% 
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Przynależność wyznaniowa i uczestnictwo w nauczaniu religii

Badanych rodziców i uczniów pełnoletnich zapytano, czy informacja o przynależności do innego

wyznania niż rzymskokatolickie została przekazana przez uczniów lub ich rodziców w szkole. Taką

informację, przekazano o 50 uczniach. Wśród uczniów, co do których sytuacji wyznaniowej nie prze-

kazano informacji w szkole, zdecydowaną większość (14 osób) stanowili wierzący, ale bez przynależ-

ności do konkretnego wyznania oraz niewierzący.

Tabela 2. Informowanie o przynależności wyznaniowej – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów 90% badanych uczniów deklaruje uczestnictwo

w lekcjach religii (88% w szkole, 2% poza szkołą). Rodzice nieco częściej deklarują uczestnictwo

swoich dzieci w takich lekcjach. 91% rodziców przyznaje, że ich dziecko uczęszcza na religię w szkole,

dalsze 4% wskazuje, że na takie lekcje dzieci uczęszczają poza szkołą. Łącznie jest więc to 95%.

Tabela 3. Uczęszczanie na lekcje religii – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Zdecydowana większość uczniów uczęszcza na lekcje religii rzymskokatolickiej. Na lekcje te, obok

członków Kościoła Rzymskokatolickiego uczęszczają także 4 osoby wierzące, bez przynależności reli-

gijnej oraz 7 uczniów niewierzących. Uczęszczanie na te lekcje zadeklarowała 1 osoba z Kościoła

Polskokatolickiego i 1 członek innego wyznania (nie wskazano jakiego). Z kolei według informacji

przekazanych przez dyrektorów szkół w 14 z nich (14%) dzieci niekatolickie uczęszczają na lekcje

religii rzymskokatolickiej.

W zdecydowanej większości (91%) badani dyrektorzy przeciwni są stanowisku, że dzieci niekato-

lickie powinny się dostosować do większości i uczęszczać na lekcje religii rzymskokatolickiej (4 osoby

nie miały zdania w tej kwestii, a jedna uważała, że dzieci innych wyznań powinny uczęszczać na lekcje

religii katolickiej) – szczegóły patrz tab. 4.

Uczniowie/rodzice Typ szkoły  

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P2 – Czy 
przekazano 
szkole, że 
dziecko jest 
innego 
wyznania niż 
rzymsko-
katolickie lub 
niewierzące? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 49 74% 16 59% 33 85% 29 97% 20 56% 16 59% 4 44% 

2 Tak, inne 
osoby 

1 2% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 1 11% 

3 Nie 16 24% 11 41% 5 13% 1 3% 15 42% 11 41% 4 44% 

 Ogółem 66 100% 27 100% 39 100% 30 100% 36 100% 27 100% 9 100% 

 

Uczniowie/rodzice Typ szkoły  

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P3 – Czy 
dziecko 
uczęszcza 
na lekcje 
religii? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 
w szkole 

577 90% 183 88% 394 91% 171 93% 406 88% 183 88% 223 89% 

2 Tak poza 
szkołą 

22 3% 5 2% 17 4% 12 7% 10 2% 5 2% 5 2% 

3 Nie 45 7% 21 10% 24 6% 1 1% 44 10% 21 10% 23 9% 

 Ogółem 644 100% 209 100% 435 100% 184 100% 460 100% 209 100% 251 100% 
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Tabela 420 . Przedstawiciele mniejszości religijnych na lekcjach religii rzymskokatolickiej – deklaracje dyrektorów

Zdecydowana większość badanych uczniów uczęszcza na lekcje religii w swojej klasie w swo-

jej szkole (95% ogółu uczniów). Jeżeli chodzi o miejsce odbywania się lekcji religii to 4% (21 osób)

badanych wskazuje, że takie lekcje odbywają się w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Do osób

tych w przewadze należą wyznawcy z Kościoła Rzymskokatolickiego (13 osób) oraz adwentyści, pra-

wosławni i członkowie Kościoła Polskokatolickiego.

Tabela 5. Miejsce odbywania się lekcji religii – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczestnictwo w lekcjach religii mniejszościowych

Część z objętych badaniem uczniów uczęszcza na lekcje religii innego wyznania niż rzymskokato-

lickie. Są to lekcje religii polskokatolickiej (17 osób), greckokatolickiej (5 osób), prawosławnej (12 osób)

oraz religia dla Kościoła Adwentystów (1 osoba).

W pięciu badanych szkołach poza lekcjami religii rzymskokatolickiej prowadzone są lekcje innych

religii. Prowadzą je Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Greckokatolicki i Kościół

Polskokatolicki. W sumie na lekcje religii innej niż rzymskokatolicka uczęszcza 96 uczniów ze wszystkich

szkół objętych badaniem21 . Według informacji przekazanych przez władze badanych szkół w 12 z nich łącznie

co najmniej 75 uczniów uczęszcza na lekcje religii innej niż rzymskokatolicka nie ze swoją klasą, są to zespoły

międzyklasowe, międzyszkolne lub pozaszkolne punkty katechetyczne. Uczniowie uczęszczający na religię

w pozaszkolnych punktach katechetycznych mają możliwość wpisania oceny z religii na świadectwo szkolne.

20 4% – brak odpowiedzi.
21

 W jednej ze szkół nie udzielono nam informacji o liczbie uczniów uczęszczających na takie lekcje, zatem liczba ta może

być w rzeczywistości większa.

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazju

m (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P4b – Gdzie 
dziecko 
uczęszcza 
na lekcje religii? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 W swojej 
klasie  
w swojej szkole 

515 95% 168 91% 347 97% 137 97% 378 95% 168 91% 210 97% 

2 W zespole 
między- 
klasowym 
w swojej 
szkole 

3 1% 0 0% 3 1% 3 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

3 W zespołach 
między- 
szkolnych 

1 0% 0 0% 1 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 W poza-
szkolnych 
punktach 
katechetycz-
nych 

21 4% 16 9% 5 1% 0 0% 21 5% 16 9% 5 2% 

5 Inne 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 

 Ogółem 541 100% 184 100% 357 100% 141 100% 400 100% 184 100% 216 100% 

 

Przedstawiciele mniejszości 
religijnych powinni się 
dostosować do większości 
i także chodzić na lekcje religii 
rzymskokatolickiej 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 

Raczej się 
nie zgadzam 

Nie mam 
zdania 

Raczej się 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się zgadzam 

Ogółem 73% 18% 4% 0 1% 
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Tabela 6. Uczęszczanie na lekcje religii – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Dobrowolny charakter uczestnictwa w lekcjach religii
i podstawa organizacji lekcji religii

Z badań przeprowadzonych wśród uczniów pełnoletnich i rodziców wynika, że ich zdecydowa-

na większość wie, że lekcje religii oferowane w szkole nie należą do zajęć obowiązkowych. Wśród

uczniów ogółem odsetek ten wynosi 97%, natomiast wśród rodziców 90%. Także 90% badanych dy-

rektorów zadeklarowało, że informacja o nieobowiązkowym charakterze lekcji religii jest przekazywa-

na rodzicom i pełnoletnim uczniom.

Tabela 7. Wiedza na temat dobrowolności uczestnictwa w lekcjach religii – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P4a – Jakiej 
religii 
są to lekcje? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 rzymskokato-
lickiej 

512 93% 184 98% 328 91% 117 80% 395 98% 184 98% 211 98% 

2 polsko-
katolickiej 

17 3% 2 1% 15 4% 14 10% 3 1% 2 1% 1 0% 

3 grecko-
katolickiej 

5 1% 0 0% 5 1% 5 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 prawosławnej 12 2% 1 1% 11 3% 10 7% 2 0% 1 1% 1 0% 

5 adwentystów 2 0% 1 1% 1 0% 0 0% 2 0% 1 1% 1 0% 

 Ogółem 548 100% 188 100% 360 100% 146 100% 402 100% 188 100% 214 100% 

 

Zgodnie z regulacjami prawnymi, podstawą organizacji lekcji religii (bądź etyki) jest zapotrzebo-

wanie rodziców i/lub pełnoletnich uczniów na takie zajęcia, wyrażone w formie oświadczenia woli.

Praktykę składania oświadczeń o chęci uczestnictwa w lekcjach religii stosuje się według deklaracji

badanych dyrektorów w 70% szkół małopolskich.

Z kolei 48% badanych uczniów i 43% rodziców wskazuje, iż na początku roku szkolnego istniała

konieczność złożenia przez rodzica lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o chęci uczestnictwa dzieci

w lekcjach religii w szkole. 21% uczniów i 31% rodziców jest przeciwnego zdania. Spory odsetek

zarówno uczniów (31%) jak i rodziców (25%) nie wie, czy taki obowiązek w szkole istniał.

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P5 – Czy 
wiesz, że 
uczęszczanie 
na lekcje 
religii jest nie-
obowiązkowe 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 531 92% 183 97% 348 90% 141 86% 390 95% 183 97% 207 93% 

2 Nie 45 8%     6 3% 39 10% 23 14% 22 5% 6 3% 16 7% 

 Ogółem 576 100% 189 100% 387 100% 164 100% 412 100% 189 100% 223 100% 
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Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazju

m (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P6 – Czy na 
początku roku 
szkolnego istniała 
konieczność 
 złożenia 
oświadczenie  
o chęci uczest-
nictwa 
w lekcjach religii 
w szkole 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 237 45% 90 48% 147 43% 55 40% 182 47% 90 48% 92 46% 

2 Nie 146 28% 40 21% 106 31% 53 38% 93 24% 40 21% 53 27% 

3 Nie wiem 143 27% 58 31% 85 25% 30 22% 113 29% 58 31% 55 28% 

 Ogółem 526 100% 188 100% 338 100% 138 100% 388 100% 188 100% 200 100% 

 

Tabela 8. Oświadczenia o uczestnictwie w lekcjach religii – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

W tym miejscu, należy przypomnieć, że kwestie organizacji lekcji religii ustala Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), który w §1.

stanowi, że w publicznych szkołach i przedszkolach organizuje się lekcje religii na życzenie rodziców

(opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych, organizuje się naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

2) w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – na życzenie bądź rodzi-

ców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu

religii i etyki decydują sami uczniowie.

Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie

musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

Warto zatem podkreślić, że formą wyrażania decyzji o uczestniczeniu i podstawą organizacji lekcji

religii bądź etyki przez władze szkolne, zgodną z polskim prawem, jest życzenie rodziców wyrażone

w formie tzw. oświadczenia woli, a nie oświadczenie rezygnacji z takich zajęć w jakiejkolwiek formie.

Przypomina o tym zresztą Ministerstwo Edukacji Narodowej w Informacji wydanej w czerwcu br. na
temat zasad organizacji lekcji etyki, pisząc:

O udziale ucznia w zajęciach z etyki, podobnie jak w zajęciach z religii, decydują, poprzez złożenie

oświadczenia, rodzice ucznia bądź sam uczeń po osiągnięciu pełnoletniości. Po złożeniu oświadczenia

udział ucznia w tych zajęciach staje się obowiązkowy22.

Mimo takiego zapisu, dyrektorzy szkół najczęściej (63%) za podstawę wpisania lekcji religii do

arkusza organizacyjnego podają stosowne rozporządzenie, a nie życzenie uczniów lub ich rodziców,

jak owo rozporządzenie stanowi. Prawidłowa podstawa jest podawana przez 18% respondentów, tj. na

drugim miejscu.

Tabela 9. Podstawa wpisania lekcji religii do arkusza organizacyjnego – deklaracje dyrektorów

Podstawa wpisana 
lekcji religii do arkusza 
organizacyjnego 

Rozporządzenie Ramowy plan 
nauczania, siatka 

godzin 

Deklaracje 
rodziców, chęć 
uczestnictwa 

Inne Nie 
wiem/trudno 
powiedzieć 

 63% 16% 18% 8% 3% 

 

22 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3019%3Ainformacja-men-w-sprawie-warun-
kow-i-sposobu-organizowania-nauki-etyki-w-szkoach-publicznych&catid=272%3Aministerstwo-komunikaty-i-wyjanie-
nia-men&Itemid=355 z dn.10.07.2012.

a
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Nieuczęszczający na lekcje religii

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów z władzami szkół publicznych w połowie badanych

szkół (50%) są uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii w szkole. W sumie liczbę uczniów

nie uczęszczających w szkole na lekcje religii w badanych szkołach określić można na 665, w tym 490

w szkołach średnich (74%), 61 w szkołach gimnazjalnych (9%) i 114 w szkołach podstawowych (17%).
Większość pytanych uczniów stwierdza, że w szkole są uczniowie, którzy nie uczestniczą w lek-

cjach religii. Jeżeli chodzi o rodziców, to nie mają oni takiej pewności. Wiedzę na ten temat deklaruje

49% z nich ale 47% przyznaje, że o tym nie wie.

Tabela 10. Inne dzieci w szkole nie uczestniczące w lekcjach religii – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

W jaki sposób szkoły w praktyce rozwiązują kwestie deklaracji uczestniczenia lub nieuczestnicze-

nia w lekcjach religii? Otóż według deklaracji dyrektorów w zdecydowanej większości szkół (86%

szkół, w których są dzieci nie uczęszczające na lekcje religii) rodzice lub uczniowie pełnoletni składali

oświadczenia o rezygnacji z takich zajęć. Przy czym nieco ponad połowa badanych szkół wydaje wzo-

ry takich oświadczeń (53,5%). Należy tu powtórnie podkreślić, że stosowanie praktyk składania oświad-

czeń o rezygnacji z lekcji religii jest niezgodne z prawem, które mówi jedynie o składaniu oświadczeń,

deklaracji chęci uczestniczenia w nieobowiązkowych zajęciach z religii bądź etyki.

Tabela 11. Oświadczenia rezygnacji z lekcji religii – deklaracje dyrektorów

Czy rodzice dzieci lub pełnoletni 
uczniowie, którzy nie uczestniczą  
w lekcjach religii składali 
oświadczenia o rezygnacji z takich 
zajęć? 

Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły 
ponadgimnazjalne 

Ogółem 

Tak 74% 100% 91% 86% 

Nie 26% 0 9% 14% 

 
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii oraz rodzice takich uczniów twierdzą, że na

początku roku szkolnego była konieczność złożenia oświadczenia o rezygnacji z lekcji religii w szkole.

Przyznaje to 71% (40 osób) badanych. 18% twierdzi, że takiej konieczności nie było.

Tabela 12. Oświadczenia o rezygnacji z religii – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Ogółem Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

  uczniowie Rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazju

m (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P10 – Czy na początku 
roku istniała 
konieczność złożenia 
oświadczenie 
o rezygnacji z lekcji 
religii w szkole? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 40 71% 20 83% 20 63% 3 27% 37 82% 20 83% 17 81% 

2 Nie 10 18% 3 13% 7 22% 5 45% 5 11% 3 13% 2 10% 

3 Nie wiem 6 11% 1 4% 5 16% 3 27% 3 7% 1 4% 2 10% 

 Ogółem 56 100% 24 100% 32 100% 11 100% 45 100% 24 100% 21 100% 

 

Ogółem Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

  uczniowie Rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazju

m (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P10 – Czy na początku 
roku istniała 
konieczność złożenia 
oświadczenie 
o rezygnacji z lekcji 
religii w szkole? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 40 71% 20 83% 20 63% 3 27% 37 82% 20 83% 17 81% 

2 Nie 10 18% 3 13% 7 22% 5 45% 5 11% 3 13% 2 10% 

3 Nie wiem 6 11% 1 4% 5 16% 3 27% 3 7% 1 4% 2 10% 

 Ogółem 56 100% 24 100% 32 100% 11 100% 45 100% 24 100% 21 100% 

 

oświadczenia

oświadczenia
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Jeśli chodzi o reakcję nauczycieli na informację o nieuczęszczaniu na lekcje religii to w 3 przypad-

kach wskazano, że nauczyciel wypowiadał się krytycznie na temat tego, że dziecko nie uczęszcza na

lekcje religii. Większość (62%, 31 osób) nie spotkała się z taką sytuacją. 32% nie potrafi powiedzieć,

czy taka sytuacja miała miejsce.

Tabela 13. Stosunek nauczycieli do uczniów nieuczestniczących w religii

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazj
um (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P11 – Czy w szkole 
jakiś nauczyciel, 
krytycznie 
wypowiedział się 
na temat tego,  
że dziecko nie 
uczęszcza na lekcje 
religii w szkole? N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 3 6% 2 8% 1 4% 1 33% 2 4% 2 8% 0 0% 

2 Nie 31 62% 16 67% 15 58% 1 33% 30 64% 16 67% 14 61% 

3 Nie wiem 16 32% 6 25% 10 38% 1 33% 15 32% 6 25% 9 39% 

 Ogółem 50 100% 24 100% 26 100% 3 100% 47 100% 24 100% 23 100% 

 
Zarówno uczniowie jak i rodzice, w przeważającej mierze (57%) ocenili reakcję nauczyciela na fakt,

że dziecko nie uczęszcza na lekcję religii jako neutralną (ani negatywnie ani pozytywnie). 22 osoby

uznały reakcję nauczyciela za pozytywną (41%). Tylko jedna osoba wskazała na ocenę negatywną.

Tabela 14. Ocena reakcji nauczyciela na fakt, że dziecko nie uczęszcza na religię

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazj
um (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P12 – Jak oceniasz 
reakcje nauczycieli 
w szkole na fakt, że 
dziecko nie 
uczęszcza na religię 
w szkole? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Zdecydowanie 
negatywnie 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2 Raczej 
negatywnie 

1 2% 1 4% 0 0% 0 0% 1 2% 1 4% 0 0% 

3 Ani negatywnie 
ani pozytywnie 

31 57% 14 58% 17 57% 4 44% 27 60% 14 58% 13 62% 

4 Raczej 
pozytywnie 

12 22% 5 21% 7 23% 4 44% 8 18% 5 21% 3 14% 

5 Zdecydowanie 
pozytywnie 

10 19% 4 17% 6 20% 1 11% 9 20% 4 17% 5 24% 

 Ogółem 54 100% 24 100% 30 100% 9 100% 45 100% 24 100% 21 100% 

 

W przypadku oceny reakcji rzymskokatolickiego katechety na fakt nieuczęszczania dziecka na

lekcje religii pojawiło się więcej negatywnych ocen. 6 osób reakcję katechety oceniło zdecydowanie

negatywnie i kolejne 6 osób uznało ją za raczej negatywną. Łącznie dało to 22% głosów negatywnych

(spośród nieuczestniczących w lekcjach religii). Tyle samo głosów padło na ocenę pozytywną (7 gło-

sów na raczej pozytywnie, 5 zdecydowanie pozytywnie). Najwięcej jednak wskazań padło na ocenę

neutralną – 55% uznało reakcję katechety za ani negatywną ani pozytywną.
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Tabela 15. Ocena reakcji rzymskokatolickiego katechety na fakt, że dziecko nie uczęszcza na religię

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazj
um (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P13 – Jak oceniasz 
reakcje 
rzymskokatolickiego 
katechety na fakt, 
że nie uczęszczasz 
na religię w szkole? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Zdecydowanie 
negatywnie 

6 11% 3 13% 3 10% 2 20% 4 9% 3 13% 1 5% 

2 Raczej 
negatywnie 

6 11% 3 13% 3 10% 1 10% 5 12% 3 13% 2 11% 

3 Ani negatywnie 
ani pozytywnie 

29 55% 12 50% 17 59% 5 50% 24 56% 12 50% 12 63% 

4 Raczej 
pozytywnie 

7 13% 4 17% 3 10% 1 10% 6 14% 4 17% 2 11% 

5 Zdecydowanie 
pozytywnie 

5 9% 2 8% 3 10% 1 10% 4 9% 2 8% 2 11% 

 Ogółem 53 100% 24 100% 29 100% 10 100% 43 100% 24 100% 19 100% 

 

Lekcje religii w planie lekcji

Z deklaracji dyrektorów wynika, że lekcje religii prowadzone są w 6% szkół na początku lub na

końcu planu dziennego lekcji, przy czym należy pamiętać, że w żaden sposób władze szkół nie są

zobowiązywane prawnie do takiego sposobu umieszczania tych lekcji w planach.

Z kolei spośród badanych rodziców i uczniów ogółem 26% (uczniowie i rodzice uczniów) deklaru-

je, że lekcje religii prowadzone są w ich szkołach na pierwszej lub ostatniej lekcji. 18% wskazuje, że

lekcje te są w środku planu dziennego a 56% twierdzi, że sytuacja w tym zakresie wygląda różnie.

Tabela 16. Lekcje religii w planie lekcji – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawowa/
gimnazjum 

(tylko 
rodzice) 

Ponadgimna-
zjalna 

(rodzice 
i uczniowie) 

Ponadgimna-
zjalna (tylko 
uczniowie) 

Ponadgimna-
zjalna (tylko 

rodzice) 

P8 – Na której lekcji 
odbywają się lekcje 
religii w twojej 
klasie/w klasie 
Twojego dziecka? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Na pierwszej lub 
ostatniej lekcji 

153 26% 43 21% 110 28% 53 31% 100 24% 43 21% 57 27% 

2 W środku lekcji 109 18% 39 19% 70 18% 37 22% 72 17% 39 19% 33 15% 

3 Różnie 330 56% 124 60% 206 53% 81 47% 249 59% 124 60% 125 58% 

 Ogółem 592 100% 206 100% 386 100% 171 100% 421 100% 206 100% 215 100% 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu

organizowania lekcji religii w szkołach publicznych (wraz z późn. zmianami) nakłada na szkoły obo-

wiązek zapewnienia opieki lub zajęć wychowawczych dzieciom nieuczęszczającym na lekcje religii.

Według dyrektorów uczniowie tacy najczęściej (66%) przebywają w tym czasie w bibliotece, w świe-

tlicy (48%), lub przychodzą później do szkoły (44%) lub wychodzą z niej wcześniej (46%)23 .
Z badań prowadzonych wśród uczniów i rodziców wynika, że uczniowie, którzy nie uczestniczą

w lekcjach religii przychodzą później do szkoły (28%) lub wcześniej z niej wracają (25%). 2 osoby

(2%) wskazały, że w tym czasie mają lekcje religii polskokatolickiej. Gdy lekcje religii odbywają

w środku planu lekcji uczniowie przebywają w bibliotece (16%), na korytarzu (11%), w świetlicy (5%)

lub sami organizują sobie czas (12%) (np. wychodzą ze szkoły, jedzą, odpoczywają, trenują).

23
 Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.
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Tabela 17. Spędzanie czasu przez dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Liczba godzin religii w szkołach

Większość rodziców (69%) uważa, że 2 godziny lekcji religii tygodniowo to w sam raz, mniej

entuzjastyczni są uczniowie, taka liczba godzin odpowiada 52% uczniom a 28% z nich uważa, że to za

 dużo.

 

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
Uczniowie rodzice 

Podstawowa/
gimnazjum 

(tylko 
rodzice) 

Ponadgimnaz
jalna (rodzice 
i uczniowie) 

Ponadgimnaz
jalna (tylko 
uczniowie) 

Ponadgimnaz
jalna (tylko 

rodzice) 

P25 – Czy liczba 2 
godzin tygodniowo 
lekcji religii w szkole 
jest odpowiednia? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak, 2 godziny 
to w sam raz 

392 63% 109 52% 283 69% 125 73% 267 60% 109 52% 158 66% 

2 Nie, 2 godziny 
to za mało 

27  4% 17 8% 10 2% 5 3% 22 5% 17 8% 5 2% 

3 Nie, 2 godziny  
to za dużo 

129 21% 59 28% 70 17% 25 15% 104 23% 59 28% 45 19% 

4 Nie wiem 71 11% 24 11% 47 11% 16 9% 55 12% 24 11% 31 13% 

 Ogółem 619 100% 209 100% 410 100% 171 100% 448 100% 209 100% 239 100% 

 

Tabela 18. Liczba godzin lekcji religii – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazj
um (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P17 –Co robi 
dziecko, które 
nie uczęszcza 
na lekcje religii 
w szkole wtedy, 
gdy inni uczestni-
czą w takich 
lekcjach? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Przychodzi 
później do 
szkoły 

23 28% 13 34% 10 22% 5 33% 18 29% 13 34% 5 20% 

2 Wychodzi 
wcześniej  
ze szkoły 

21 25% 8 21% 13 29% 3 20% 18 29% 8 21% 10 40% 

3 Przebywa  
w świetlicy 

4 5% 1 3% 3 7% 3 20% 1 2% 1 3% 0 0% 

4 Przebywa  
w bibliotece 

13 16% 4 11% 9 20% 2 13% 11 17% 4 11% 7 28% 

5 Przebywa na 
korytarzu 

9 11% 2 5% 7 16% 0 0% 9 14% 2 5% 7 28% 

6 Coś innego 2 2% 2 5% 0 0% 0 0% 2 3% 2 5% 0 0% 

7 Je, pije kawę 3 4% 3 8% 0 0% 0 0% 3 5% 3 8% 0 0% 

8 Mam okienko 2 2% 2 5% 0 0% 0 0% 2 3% 2 5% 0 0% 

9 Wychodzi  
ze szkoły 

2 2% 2 5% 0 0% 0 0% 2 3% 2 5% 0 0% 

1
0 

Lekcje religii 
polsko-
katolickiej 

2 2% 0 0% 2 4% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 

1
1 

Odpoczywa 1 1% 1 3% 0 0% 0 0% 1 2% 1 3% 0 0% 

1
2 

Trenuje 1 1% 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 4% 

 Ogółem 83 100% 38 100% 45 100% 15 100% 63 100% 38 100% 25 100% 
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Nauczyciele religii

Najczęściej jako osobę prowadzącą lekcje religii w szkole podaje się księdza (lub zakonnika) (78%),

na drugim z kolei miejscu świeckiego katechetę (60%), a na trzecim zaś zakonnicę (23%). Zgodnie z §7.1

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn.

zm.) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, jednak nie może przyjmować obowiąz-

ków wychowawcy klasy.

W zdecydowanej większości (85%) nauczyciele religii są członkami zespołów przedmiotowych

zorganizowanych w szkołach badanych. Najczęściej są to zespoły o profilu humanistycznym (62%),

wychowawców (16%), i innych a w tym ds. artystycznych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

ogólnokształcących, wczesnoszkolnych, przedmiotów o historii i wiedzy o społeczeństwie, oraz zespo-

łów religijnych (9%). W 17% szkół dyrektorzy przyznają, że katecheci wpływają na treść programów

innych przedmiotów zatwierdzanych na radach pedagogicznych. Należy zaznaczyć, że żadne rozpo-

rządzenie ani ustawa nie stanowią o tym czy nauczyciele religii mogą czy też nie mogą wpływać na

treści kształcenia przedstawiane w ramach innych lekcji niż religia, co może w praktyce powodować

niejasności i prowadzić do niezgody i konfliktów światopoglądowych.

Współpracę katechetów z innymi nauczycielami władze szkół oceniają najczęściej bardzo pozy-

tywnie (81%) lub raczej pozytywnie (16%). Tylko 3% nie podjęło się ani pozytywnej, ani negatywnej

oceny tej współpracy. Zdecydowanie ostrożniej dyrektorzy oceniają współpracę między katechetami

a nauczycielami etyki – w tym przypadku bardzo pozytywną ocenę sformułowało 50% dyrektorów,

raczej pozytywną 33%, natomiast 17% nie ma w tej kwestii zdania24.

Tabela 19. Ocena współpracy katechety z innymi nauczycielami i z nauczycielem etyki – deklaracje dyrektorów

24
 Należy przypomnieć, że mówimy tu o procencie szkół, w których prowadzone są zajęcia z etyki, czyli 6 placówkach.

25
 Różnice w ilości szkół, które wpisały do arkusza organizacyjnego lekcje etyki, i tych które prowadzą takie lekcje mogą

wynikać np. z niewystarczającej liczby zainteresowanych takimi lekcjami, aczkolwiek takie pytanie nie było postawione

dyrektorom, zatem rzeczywistych powodów możemy się tylko domyślać.

Jak ocenia Pan/i współpracę katechety z… innymi nauczycielami nauczycielem etyki 

Bardzo pozytywnie 81% 50% 

Raczej pozytywnie 16% 33% 

Ani pozytywnie ani negatywnie 3% 17% 

 

Etyka w szkole

Spośród 101 badanych szkół małopolskich w 14 przypadkach lekcje etyki były wpisane do arkusza orga-

nizacyjnego na początku roku szkolnego (w 7 gimnazjach, 1 zasadniczej szkole zawodowej,

2 technikach i 4 liceach ogólnokształcących). Lekcje etyki prowadzone są w 6 szkołach (w 3 gimna-

zjach i 3 liceach ogólnokształcących)
25

.  Należy zauważyć, że w żadnym przypadku nie dotyczyło to

szkoły podstawowej. W 3 szkołach badanych zorganizowano zespoły międzyklasowe, w ramach któ-

rych zainteresowani uczniowie korzystają z lekcji etyki.

Ani sami uczniowie ani rodzice uczestniczący w badaniu nie podejmowali żadnych działań, by w szkole

zorganizowane były lekcje etyki.
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Tabela 20. Podejmowanie działań na rzecz organizacji lekcji etyki – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazj
um (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P14 – Czy 
podejmowano 
jakieś 
działania, by 
w szkole 
zorganizowa-
no lekcje 
etyki? N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 1 2% 1 4% 0 0% 0 0% 1 2% 1 4% 0 0% 

2 Nie 54 98% 22 96% 32 100% 10 100% 44 98% 22 96% 22 100% 

 Ogółem 55 100% 23 100% 32 100% 10 100% 45 100% 23 100% 22 100% 

 
46% osób, uczniów lub rodziców uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii twierdzi, że

w szkole odbywają się lekcje etyki dla nie uczęszczających na religię.

Tabela 21. Lekcje etyki w szkole – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimnazj
um (tylko 
rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P15 – Czy w szkole 
odbywają się lekcje 
etyki dla uczniów 
nie uczęszczających 
na religię? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 26 46% 15 60% 11 34% 2 20% 24 51% 15 60% 9 41% 

2 Nie 31 54% 10 40% 21 66% 8 80% 23 49% 10 40% 13 59% 

 Ogółem 57 100% 25 100% 32 100% 10 100% 47 100% 25 100% 22 100% 

 
Jako powody braku etyki w szkołach badani uczniowie i rodzice wskazali brak chętnych (5 osób),

brak nauczyciela etyki (2 osoby) oraz brak środków finansowych na pensję dla takiego nauczyciela

(1 osoba). Z kolei ze strony władz szkół poddanych badaniu tylko w jednym przypadku zgłoszono

zaistniałe problemy ze zorganizowaniem lekcji etyki i miały one charakter ekonomiczny.

Tabela 22. Powody dla których w szkołach nie odbywają się lekcje etyki – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice 

i 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P16 – Dlaczego 
w szkole nie 
odbywają się 
lekcje etyki? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Zbyt mało 
chętnych 
uczniów/ 
rodziców 

5 16% 3 25% 2 10% 1 14% 4 16% 3 25% 1 8% 

2 Problemy 
finansowe – 
brak środków 
na pensję 
nauczyciela 

1 3% 1 8% 0 0% 0 0% 1 4% 1 8% 0 0% 

 Problemy 
organizacyjne 

0 0% 1 8% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 Niechęć dy-
rekcji szkoły 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

5 Brak nauczy-
ciela etyki 

2 6% 1 8% 1 5% 1 14% 1 4% 1 8% 0 0% 

6 Inne 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

7 Nie wiem 24 75% 7 58% 17 85% 5 71% 19 76% 7 58% 12 92% 

 Ogółem 32 100% 12 100% 20 100% 7 100% 25 100% 12 100% 13 100% 
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Badanych uczniów i rodziców zapytano także czy chcieliby aby lekcje etyki organizowane były dla

wszystkich uczniów w szkole, niezależnie od uczęszczania na lekcje religii. Opinie w tej kwestii były

podzielone. Spośród uczniów zwolenników tego pomysłu było 19% a przeciwników 51%. W grupie rodzi-

ców zaś pomysł ten spotkał się z akceptacją 50% osób, niechętnie o tym wyraziło się 23% rodziców.

 Organizacja lekcji etyki

W szkołach, które wpisały do arkusza organizacyjnego zajęcia z etyki podawano za podstawę takiego

działania w pierwszej kolejności rozporządzenie, następnie zapotrzebowanie, czyli analogicznie jak w przy-

padku wpisania do arkusza zajęć z religii. Jednak godna uwagi może wydawać się różnica w ilościach

udzielanych odpowiedzi na te dwa pytania, dlatego aby ją zilustrować posłużymy się poniższą tabelą.

Tabela 23. Podstawa do wprowadzenia do arkusza organizacyjnego lekcji religii i etyki
– porównanie – deklaracje dyrektorów

26
 Pytanie miało charakter otwarty, zatem suma wszystkich odpowiedzi może być wyższa niż N=101.

27 http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3019%3Ainformacja-men-w-sprawie-warunkow-
i-sposobu-organizowania-nauki-etyki-w-szkoach-publicznych&catid=272%3Aministerstwo-komunikaty-i-wyjanienia-
men&Itemid=355 wejście w dniu 01.07.2012. Na tej samej stronie MEN umieścił plik z treścią wyroku Europejskiego

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce.

 

Podstawą dla wprowadzenia do arkusza 
organizacyjnego lekcji jest26 

Lekcji religii Lekcji etyki 

Rozporządzenie 63% 43% 

Deklaracje rodziców, chęć uczestnictwa 18% 29% 

Ramowy plan nauczania, siatka godzin 16% 14% 

Inne   8% 14% 

Nie wiem, trudno powiedzieć   6% – 

 
Wydaje się, że w sytuacji wpisywania lekcji religii dyrektorzy są bardziej skłonni podporządkowy-

wać się własnemu przekonaniu, że rozporządzenie MEN narzuca obowiązek prowadzenia lekcji religii,

aniżeli dzieje się to w przypadku lekcji etyki. Podstawą prawną wpisania obu lekcji zapisaną w Rozpo-

rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu

organizowania lekcji religii w szkołach publicznych (wraz z późn. zmianami) jest zapotrzebowanie na

takie lekcje wyrażone przez złożenie oświadczenia przez rodzica lub ucznia pełnoletniego, co wydaje

się być dla dyrektorów jaśniejsze w przypadku lekcji etyki aniżeli religii. Należy mieć nadzieję, że

wiedzę władz szkół w kwestii organizacji zajęć z etyki uzupełni i uporządkuje wydana 22 czerwca 2012

roku Informacja MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki etyki w szkołach publicz-

nych, w której omówiona jest treść rozporządzeń ministerialnych istotnych w tym zakresie, tj.:

a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36,

poz. 155, z późn. zm.)

b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-

pach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania

do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz do-

puszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)

d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegóło-

wych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których

można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu

kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.)27.
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Według wskazań dyrektorów we wszystkich przypadkach nauczycielem etyki w badanych szko-

łach była osoba świecka, najczęściej był to etyk lub filozof (3), a w pojedynczych przypadkach nauczy-

ciel historii, polonista i świecki katecheta.

Edukacja na temat różnych wyznań, religii i sekt

Kolejnym zagadnieniem poddanym badaniu było poznanie funkcjonowania edukacji na temat róż-

nych wyznań, religii i sekt w szkołach małopolskich. Należy przypomnieć, że do 37 spośród 101 bada-

nych szkół uczęszczają uczniowie innego niż rzymskokatolickie wyznania, a spośród zróżnicowania

etnicznego, narodowego i religijnego badanych szkół to ostatnie było największe.

Sposoby przekazywania informacji na temat religii poza rzymskokatolicką

36% badanych uczniów wskazało, że w szkole były prowadzone lekcje lub pogadanki na temat

innych tradycji religijnych niż rzymskokatolicka. Były one skierowane do uczniów. Jednocześnie 33%

twierdzi, że zajęć z takiego tematu nie było. Dalsze 30% uczniów nie wie nic na ten temat.
W przypadku rodziców wiedza na ten temat jest mniejsza, 70% z nich twierdzi, że nie wie czy takie lekcje

i warsztaty miały miejsce, 19% uważa że nie a 11% potwierdza ich istnienie w odniesieniu do uczniów.

Tabela 24. Edukacja na temat religii i wyznań – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

28
 Przy 26% respondentach nie mających zdania na ten temat i 39% nie zgadzających się z tą opinią.

 

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P26 – Czy w 
szkole były 
prowadzone jakieś 
specjalne lekcje, 
pogadanki, 
warsztaty na 
temat różnych 
religii i wyznań? N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak, dla 
uczniów 

119 20% 75 36% 44 11% 15 9% 104 23% 75 36% 29 12% 

2 Tak, dla 
rodziców 

2 0% 1 0% 1 0% 1 1% 1 0% 1 0% 0 0% 

3 Nie 145 24% 69 33% 76 19% 41 25% 104 23% 69 33% 35 15% 

4 Nie wiem 344 56% 63 30% 281 70% 110 66% 234 53% 63 30% 171 73% 

 Ogółem 610 100% 208 100% 402 100% 167 100% 443 100% 208 100% 235 100% 

 

Lekcje na temat 
innych religii powinni 
prowadzić wyłącznie 
świeccy specjaliści 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

Raczej się nie 
zgadzam 

Ani się 
zgadzam ani 

się nie 
zgadzam 

Raczej się  
zgadzam 

Zdecydowanie 
się zgadzam 

Szkoły podstawowe 12% 18%    23,5%    27,5% 16% 

Gimnazja 13% 27% 27% 17% 13% 

Szkoły średnie 25% 35% 30%  5% 5% 

Ogółem 15% 24% 26% 20% 13% 

 

Z kolei dyrektorzy badanych szkół wskazali, że w 60% z nich odbyły się pogadanki, spotkania lub

lekcje dla uczniów na temat różnych religii i wyznań. W 60% osobą prowadzącą takie lekcje był nauczy-

ciel ze szkoły, w dalszej kolejności w 48% był to katecheta ze szkoły (ksiądz, zakonnica lub katecheta

świecki), kolejno psycholog lub pedagog szkolny (7%), lub specjalista spoza szkoły (2%). W 73% badani

dyrektorzy byli zdania, że katecheta w ramach lekcji religii katolickiej powinien prowadzić wykłady na

temat innych wyznań, przy czym 16% nie ma zdania, a 10% nie zgadza się z taką opinią. Jedna trzecia

(33%) dyrektorów badanych uważała, że takie zajęcia powinni prowadzić wyłącznie świeccy specjaliści28 .

Tabela 25. Świecki specjalista jako prowadzący lekcje na temat innych niż rzymskokatolicka religii – deklaracje dyrektorów
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Edukacja na temat sekt

Poza zagadnieniami edukacji na temat innych tradycji religijnych niezależnie zapytaliśmy dyrekto-

rów szkół także o edukację na temat sekt. Jak wynika z badań 67% szkół prowadziło zajęcia dla uczniów

na ten temat. W większości szkół odbywają się one raz w roku (54%), ale bywają też częściej (33%).

Wiedzę o sektach uczniom przekazuje najczęściej nauczyciel lub wychowawca (44%), w drugiej kolej-

ności katecheta lub ksiądz (25%), pedagog szkolny (19%), lub inne osoby (policjant, strażnik miejski,

religioznawca). Zagrożeniami ze strony sekt przed jakimi ostrzegali prowadzący zajęcia były manipu-

lacja (23%), uzależnienie (23%), izolacja (19%), wyłudzanie pieniędzy (12%), ale też działania krymi-

nalne. Dwie spośród wszystkich badanych szkół zgłosiły próby nawiązania współpracy ze szkołą przez sekty.

Tabela 26. Zagrożenia ze strony sekt – deklaracje dyrektorów
 

Przed jakimi zagrożeniami ze strony sekt przestrzegał 
prelegent? 

 

Manipulacja 23% 

Uzależnienia 23% 

Izolacja 19% 

Wyłudzanie pieniędzy 12% 

Inne 39% 

Nie wiem, nie pamiętam 23% 

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie Rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim 
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P27 – Czy 
w szkole były 
prowadzone 
prelekcje/ 
wykłady/ 
warsztaty na 
temat sekt? N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak, dla 
uczniów 

123 20% 74 36% 49 12% 10 6% 113 26% 74 36% 39 17% 

2 Tak, dla 
rodziców 

7 1% 2 1% 5 1% 4 2% 3 1% 2 1% 1 0% 

3 Nie 134 22% 77 37% 57 14% 35 21% 99 22% 77 37% 22 9% 

4 Nie wiem 341 56% 55 26% 286 72% 115 70% 226 51% 55 26% 171 73% 

 Ogółem 605 100% 208 100% 397 100% 164 100% 441 100% 208 100% 233 100% 

 

Większość z badanych szkół prowadziło zajęcia informacyjno- szkoleniowe dla nauczycieli na

temat działalności sekt (60%). Najczęściej takie wykłady lub warsztaty odbywają się raz w roku (53%)

lub rzadziej (42%). Szkolenia w tej materii prowadzili najczęściej nauczyciele, katecheci lub pedago-

dzy szkolni (12%), w drugiej kolejności szkoły korzystały z usług instytucji prowadzących zajęcia

doszkalające nauczycieli, a były to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne (10%), organizacje ko-

ścielne (10%), ośrodki doskonalenia nauczycieli (8%) i inne w tym policja, ośrodki walki z uzależnie-

niami, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jeżeli chodzi o przekazywanie informacji o sektach uczniom to 36% z tej grupy przyznało, że

w szkole odbywały się takie prelekcje skierowane do nich, zaś 37% z nich twierdzi, że niczego takiego

nie było. 72% rodziców nie ma wiedzy na ten temat, z kolei 12% uważa, że były takie spotkania dla

uczniów, a 14% twierdzi, że takich wykładów w szkole nie było.

Tabela 27. Edukacja na temat sekt – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Przynależność religijna nauczycieli

Jedną z możliwych form przekazywania uczniom wiedzy o różnych tradycjach religijnych i zróżni-

cowaniu światopoglądowym jest ujawnianie swojej przynależności religijnej i światopoglądu przez

nauczyciela. Zadaliśmy wobec tego pytania o to czy nauczyciele innego wyznania niż rzymskokatolic-
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kie, nauczyciele niewierzący i nauczyciele – rzymscy katolicy powinni ukrywać swoją przynależność

religijną, lub światopogląd przed uczniami czy też nie.

Jak wynika z przedstawionych obok  wyników deklaracji dyrektorów, w większości badanych szkół

atmosfera raczej sprzyja otwartości w przekazywaniu informacji o swoim wyznaniu i światopoglądzie.

Opory takie występują w znaczącej mniejszości (19%) w stosunku do nauczycieli wyznania rzymsko-

katolickiego. Można zatem wysnuć wniosek o stosunkowo wysokim stopniu otwartości i akceptacji dla

odmienności wyznaniowej i światopoglądowej nauczycieli pracujących w szkołach małopolskich, przy

równoczesnej niskiej akceptacji otwartych deklaracji religijnych większościowej grupy wyznaniowej.

Możemy się zastanawiać czym taka sytuacja jest powodowana, rodzajem poprawności światopoglądo-

wej dyrektorów, chęcią pozostania neutralnym światopoglądowo,  niechęcią wzbudzania kontrowersji,

czy krytyką przenikania się sfery religijnej i publicznej w kraju wyrażaną np. w mediach. Nie mamy

jednak danych umożliwiających nam tutaj odpowiedź na tak postawione pytanie.

Tabela 28. Ukrywanie przynależności religijnej i światopoglądu przez nauczycieli

– deklaracje dyrektorów

 Zdecydo- 
wanie tak 

Raczej 
tak 

Ani tak 
ani nie 

Raczej 
nie 

Zdecydo- 
wanie nie 

Nauczyciele, którzy są niewierzący, powinni 
utrzymywać ten fakt w tajemnicy przed uczniami   8% 4% 20% 27% 40% 

Nauczyciele, którzy są przedstawicielami 
mniejszości religijnych, powinni utrzymywać ten 
fakt w tajemnicy przed uczniami 

  5% 7% 15% 28% 44% 

Nauczyciele wyznania rzymsko-katolickiego 
powinni utrzymywać swoje poglądy religijne w 
tajemnicy przed uczniami 

10% 9% 14% 29% 37% 

 

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P23 – Czy 
generalnie 
dziecko 
uczestniczy 
w rekolekcjach 
dla uczniów 
organizowanych 
przez Kościół 
Rzymsko- 
katolicki? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 488 81% 167 80% 321 82% 129 81% 359 82% 167 80% 192 83% 

2 Nie 112 19% 42 20% 70 18% 31 19% 81 18% 42 20% 39 17% 

 Ogółem 600 100% 209 100% 391 100% 160 100% 440 100% 209 100% 231 100% 

 

Rekolekcje, pielgrzymki, uroczystości

Rekolekcje Wielkopostne

Wyniki badań rodziców i uczniów pokazują, że większość uczniów (81%) bierze udział w rekolek-

cjach dla uczniów organizowanych przez Kościół Rzymskokatolicki. W takich rekolekcjach biorą rów-

nież udział dzieci deklarujące przynależność do innych wyznań religijnych, są to reprezentanci Kościoła

Polskokatolickiego (5 osób),  Greckokatolickiego (3 osoby) i Kościoła Prawosławnego (2 osoby). Taką

deklarację złożyły też 3 osoby określające się jako niewierzące. Także z deklaracji dyrektorów szkół

wynika, że zdarza się, chociaż w pojedynczych przypadkach (odnotowano takie 3 deklaracje), że w zaję-

ciach rekolekcyjnych rzymskokatolickich biorą udział także dzieci innych wyznań. Z kolei 19% (112 osób)

badanych uczniów nie bierze udziału w takich rekolekcjach, a znaczną grupę stanowią wśród nich

członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego (49%).

Tabela 29. Uczestnictwo w rekolekcjach Kościoła Rzymskokatolickiego

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich
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Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warun-

ków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz.

155, z późn. zm.) w §10 ustanawia, że uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne

dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie,

do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Ten zapis rozporządzenia w

sposób wyraźny faworyzuje wyznawców tradycji chrześcijańskich, gdyż nie przewiduje on takiego

zwolnienia uczniów celem umożliwienia im realizacji innych praktyk religijnych aniżeli rekolekcje

wielkopostne właśnie, chociaż w punkcie 3 mówi, że jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka

religii więcej niż jednego wyznania kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspól-

nego terminu rekolekcji, co de facto sprowadzać się może jedynie do współpracy w tym zakresie wy-

znań chrześcijańskich. Rozporządzenie stanowi także, że opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji spra-

wują katecheci, a o terminie rekolekcji dyrekcja szkoły powinna być powiadomiona co najmniej miesiąc

wcześniej.

Tabela 30. Uczestnictwo w rekolekcjach Kościoła Rzymskokatolickiego w podziale na deklarowane wyznanie

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Deklarowana przynależność wyznaniowa 
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P23 – Czy 
generalnie 
dziecko 
uczestniczy 
w rekolekcjach 
dla uczniów 
organizowa-
nych przez 
Kościół 
Rzymsko-
katolicki? 

N N N N N N N N N N N N N 

1 Tak 482 463 2 0 0 3 5 0 0 0 4 3 2 

2 Nie 112 55 9 2 1 2 18 2 1 2 6 10 4 

 Ogółem 594 518 11 2 1 5 23 2 1 2 10 13 6 

Nasze badania pozwoliły przynajmniej częściowo zrewidować rzeczywistość w zakresie realizacji

powyższych wytycznych. Jeżeli chodzi o opiekę nad uczniami w trakcie zajęć rekolekcyjnych to

z deklaracji dyrektorów wynika, że w 75% przypadków nauczyciele ze szkoły chodzą na rekolekcje

wraz z dziećmi jako ich opiekunowie. W trzech sytuacjach zdarzyło się, że nauczyciel odmówił uczest-

nictwa w rekolekcjach wraz z uczniami, przy czym żaden z odmawiających nie poniósł z tego powodu

żadnych konsekwencji służbowych. Należy zaznaczyć, że w zdecydowanej swojej większości na reko-

lekcje wraz z uczniami jako opiekunowie chodzą także nauczyciele innych wyznań niż rzymskokato-

lickie lub niewierzący.

Należy podkreślić, że zmuszanie przez władze szkół sprawowania opieki przez nauczycieli niebę-

dących katechetami nad dziećmi w czasie rekolekcji wielkopostnych w kościele narusza zapis Ustawy
o gwarancjach sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r. z późn. zmian. Art.6 p.2. nie wolno zmuszać

obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich.

Badania zatem wyraźnie wskazują, na naruszanie zapisów rozporządzenia w kwestii sprawowania

opieki nad uczniami uczęszczającymi w rekolekcjach, tj. na praktykę delegowania do takiej opieki

także nauczycieli innych niż katecheci.
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 Tabela 31. Nauczyciele innych wyznań niż rzymskokatolickie i niewierzący

jako opiekunowie uczniów w trakcie rekolekcji wielkopostnych – deklaracje dyrektorów29

Nauczyciele  Nauczyciele  

innych wyznań w szkole, wg wskazań 
dyrekcji 

17% innych wyznań – opiekunowie w czasie rekolekcji 75% 

niewierzący w szkole, wg wskazań dyrekcji 12% niewierzący – opiekunowie w czasie rekolekcji 75% 

 

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P22 – Jeżeli dziecko 
z powodu 
przekonań 
religijnych nie 
uczestniczy w reko-
lekcjach, szkolnych 
uroczystościach 
religijnych, wyjaz-
dach o charakterze 
religijnym, to czy 
szkoła zapewnia 
w tym czasie 
dziecku opiekę? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak, zapewnia 
opiekę 16 33% 7 30% 9 36% 4 57% 12 29% 7 30% 5 28% 

2 

Nie, nie zapewnia 
opieki, muszę 
podpisać 
oświadczenie, że 
biorę odpowie-
dzialność za 
dziecko w tym 
czasie 

12 25% 4 17% 8 32% 3 43% 9 22% 4 17% 5 28% 

3 

Nie, nie zapewnia 
opieki, nie muszę 
podpisywać 
oświadczeń 
o braniu odpowie-
dzialności za 
dziecko 

13 27% 8 35% 5 20% 0 0% 13 32% 8 35% 5 28% 

4 Coś innego 2 4% 0 0% 2 8% 0 0% 2 5% 0 0% 2 11% 

5 

Dziecko 
uczestniczy 
w takich 
wydarzeniach 

5 10% 4 17% 1 
 
 

0 0% 5 12% 4 17% 1 6% 

 Ogółem 48 100% 23 100% 25 100% 7 100% 41 100% 23 100% 18 100% 

    

29
 Należy zwrócić tu uwagę, że w pytaniach o liczbę nauczycieli innego niż rzymskokatolickie wyznania i niewierzących

był wysoki odsetek odpowiedzi „nie wiem”, odpowiednio 29% i 47%, dodatkowo 2% i 3% odmowy odpowiedzi na te

pytania, zatem wyniki powyższe dotyczą stosunkowo mniejszej liczby badanych.

Według dyrektorów szkół  67,5% z nich zapewnia opiekę uczniom nie uczestniczącym w rekolekcjach

wielkopostnych. Badania przeprowadzone wśród rodziców i uczniów pełnoletnich także pokazują, że

uczniowie nie zawsze mają zapewnioną opiekę gdy z powodów religijnych nie uczestniczą w rekolek-

cjach lub innych uroczystościach i wyjazdach o charakterze religijnym. 33% dzieci (16 wskazań) taką

opiekę ma zapewnioną przez szkołę ale 52% (25 osób) takiej opieki nie ma. Rodzice nie zawsze też

muszą podpisywać oświadczenie o braniu odpowiedzialności za dziecko w tym czasie (13 wskazań,

27%). Sytuacja ta dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Tabela 32. Opieka dla nie uczestniczących w uroczystościach i wyjazdach religijnych

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Według dyrektorów w badanych szkołach nie odnotowano żadnych skarg ani protestów związa-

nych ze sposobem realizacji rekolekcji.
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*

Poza rekolekcjami badanym przez nas zagadnieniem było organizowanie przez szkoły wydarzeń

o charakterze stricte religijnym (z okazji świąt religijnych, pielgrzymek) lub takich, które nie miały

bezpośrednio charakteru czy motywacji religijnej, ale towarzyszyły im rytuały lub postaci religijne

(inauguracje lub zakończenia roku szkolnego, święta patronów, rocznice wydarzeń historycznych etc.).

Także szkolne wyjazdy do miejsc kultu religijnego lub wycieczki o charakterze religijnym włączy-

my do tej grupy wydarzeń. Są to wydarzenia tworzące ogólny charakter życia szkolnego, w którym

biorą aktywny udział uczniowie, mają one nie tylko charakter edukacyjny, ale wychowawczy i społeczny.

Naszym celem było zbadanie w jakim stopniu tego rodzaju aktywności szkolne nasączone są wątkami

religijnymi i czy nie naruszają one wolności światopoglądowych i religijnych uczniów i ich rodziców.

Pielgrzymki

W zdecydowanej większości badanych szkół małopolskich (70%) organizowane są pielgrzymki

czyli wyjazdy uczniów do miejsc kultu religijnego lub wyjazdy o charakterze religijnym, przy czym

najrzadziej ma to miejsce w szkołach gimnazjalnych (53%), a najczęściej w szkołach średnich (85%).

Uczestnictwo w szkolnych wyjazdach religijnych zadeklarowano w odniesieniu do 53% uczniów.

W wyjazdach takich biorą udział także przedstawiciele Kościoła Polskokatolickiego (6 osób), Kościoła

Prawosławnego (5 osób), Greckokatolickiego (1 osoba) i Związek Wyznania Świadków Jehowy

(1 osoba). 3 osoby niewierzące również zadeklarowały udział w takich wyjazdach.

Tabela 33. Uczestnictwo w szkolnych wyjazdach o charakterze religijnym

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P24 – Czy 
dziecko 
uczestniczy w 
organizowanych 
w szkole 
wyjazdach, 
które mają 
charakter 
religijny? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 310 53% 103 50% 207 54% 105 66% 205 48% 103 50% 102 46% 

2 Nie 216 37% 78 38% 138 36% 47 29% 169 39% 78 38% 91 41% 

3 Nie wiem 64 11% 27 13% 37 10% 8 5% 56 13% 27 13% 29 13% 

 Ogółem 590 100%  208 100% 382 100% 160 100% 430 100% 208 100% 222 100% 
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P24 – Czy 
dziecko 
uczestniczy w 
organizowanych 
w szkole 
wyjazdach, które 
mają charakter 
religijny? 

N N N N N N N N N N N N N 

1 Tak 308 288 5 1 0 1 6 0 0 1 1 3 2 

2 Nie 213 169 6 1 1 3 14 2 1 0 7 7 2 

3 Nie wiem 63 53 0 0 0 0 3 0 0 1 2 3 1 

 Ogółem 584 510 11 2 1 4 23 2 1 2 10 13 5 

 

Tabela 34. Uczestnictwo w szkolnych wyjazdach o charakterze religijnym w podziale na deklarowane wyznanie

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich
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Uroczystości

 Proporcje szkół zmieniają się diametralnie kiedy była mowa nie o pielgrzymkach, ale o organizo-

wanych w 85% szkół akademiach i występach z okazji świąt religijnych, te najczęściej organizowane są

w gimnazjach (97%) i szkołach podstawowych (90%), a najrzadziej w szkołach ponadgimnazjalnych

(55%). Święta Bożego Narodzenia stają się najczęstszą przyczyną tego typu wydarzeń (jasełka 91% lub

inne uroczystości wigilijne 81%), Święta Wielkanocne (57%), wydarzenia związane z uroczystościami

poświęconymi patronowi szkoły (30%) i związane z osobą Jana Pawła II (21%), a w dalszej kolejności

związane z rekolekcjami (9%) i odpustami w parafiach lokalnych (5%). W jednej trzeciej przypadków

(28%) w tych inscenizacjach biorą udział także dzieci innych wyznań aniżeli rzymskokatolickie, przy

czym w zdecydowanej swojej większości wiąże się to z obowiązkiem. Tylko w jednym przypadku

padła deklaracja ze strony respondenta, że dzieci innych wyznań nie oglądają takich inscenizacji, należy

przy tym zaznaczyć że w połowie badanych szkół wydarzenia takie odbywają się w czasie przeznaczonym

na lekcje i w 42% z udziałem proboszcza, biskupa lub innego kapłana nie będącego katechetą w badanej szkole.

Poza stricte religijnymi wydarzeniami, praktyki religijne towarzyszą w szkole także takim wyda-

rzeniom jak inauguracja i zakończenie roku szkolnego, dzieje się tak w 83% badanych szkół, przy czym

w 4% z nich obecność wszystkich uczniów na mszach jest obowiązkowa, w tym samym odsetku szkół

uroczystości religijne z tych okazji organizuje więcej niż jedno wyznanie.

Zdecydowana większość (82%) uczniów bierze udział w szkolnych uroczystościach religijnych

takich jak Msza Św. na rozpoczęcie czy zakończenie roku w Kościele Rzymskokatolickim. W uroczy-

stościach takich biorą też udział dzieci należące do innych wyznań religijnych, są to reprezentanci

Kościoła Polskokatolickiego (9 osób), Prawosławnego (4 osoby) oraz Greckokatolickiego (3 osoby).

Udział w takich uroczystościach deklaruje też 2 osoby niewierzące. 52% spośród uczniów nie uczestni-

czących w uroczystościach religijnych stanowią deklarujący przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego.

Tabela 35. Uczestnictwo w szkolnych uroczystościach religijnych – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły     

 
 

Ogółem 
 

uczniowie 
 

rodzice 

 
Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

 
Ponadgim-

nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

 
Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

 
Ponadgim-

nazjalna 
(tylko 

rodzice) 

P23b – Czy 
generalnie dziecko 
uczestniczy 
w szkolnych 
uroczystościach 
religijnych (np. 
Msza Św. na 
rozpoczęcie 
i zakończenie 
roku w Kościele 
rzymsko-
katolickim) N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 502 82% 156 75% 346 86% 137 83% 365 82% 156 75% 209 88% 

2 Nie 109 18% 53 25% 56 14% 28 17% 81 18% 53 25% 28 12% 

 Ogółem 611 100% 209 100% 402 100% 165 100% 446 100% 209 100% 237 100% 
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P23b – Czy 
generalnie 
dziecko 
uczestniczy 
w szkolnych 
uroczystościach 
religijnych (np. 
Msza Św. na 
rozpoczęcie 
i zakończenie 
roku w Kościele 
rzymsko-
katolickim) 

N N N N N N N N N N N N N 

1 Tak 498 472 4 0 0 3 9 0 0 0 5 2 3 

2 Nie 107 56 8 2 1 2 14 2 1 2 5 11 3 

 Ogółem 605 528 12 2 1 5 23 2 1 2 10 13 6 

 

Tabela 36. Uczestnictwo w szkolnych uroczystościach religijnych w podziale na deklarowane wyznanie – deklaracje

rodziców i uczniów pełnoletnich
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Symbole religijne i organizacje religijne działające w szkole

W 11% badanych szkół małopolskich nawiązana jest współpraca z innymi organizacjami religijny-

mi niż Kościół rzymskokatolicki. Prawie jedna trzecia szkół zgłosiła działalność organizacji rzymsko-

katolickich na ich terenie (27%), a w tym Caritasu (85%), scholi (11%) i innych (18%).
Jeżeli zaś mowa o obecności symboli religijnych w szkołach to w zdecydowanej większości (98%)

są one w nich obecne, przy czym zawsze są to symbole rzymskokatolickie. W 83% znajdują się one we

wszystkich klasach, w blisko połowie przypadków w pokojach administracji (45,5%) i pokojach na-

uczycielskich (45,5%), w 12% także na korytarzach i w stołówce, w 7% także w sali gimnastycznej.

Tylko 17% z respondentów deklarowało, że znajdują się one jedynie w wybranych salach, przy czym

najczęściej taka odpowiedź pojawiała się w przypadku liceów. Władzom szkół zadano także pytanie

o ich zdanie w kwestii obecności symboli religijnych pozakatolickich, w przypadku uczęszczania do

ich szkoły dzieci innego wyznania i wyniki w grupie zwolenników jak i przeciwników takiego rozwią-

zania były wyrównane, odpowiednio 30% i 29%, przy 30% niezdecydowanych.
Zapytano także czy uważają, że szkoła publiczna powinna obyć się w ogóle bez symboli religijnych

i takiego zdania było jedynie 10% respondentów, przy 62% sprzeciwie. Zatem dyrektorzy w zdecydo-

wanej swej większości akceptują obecność symboli religijnych katolickich, przy czym zdania co do

obecności symboli innych tradycji są już bardziej podzielone.

Przejawy konfliktów i przemocy o podłożu religijnym

 2% spośród badanych uczniów pełnoletnich i rodziców przyznało, że zaobserwowali przejawy

przemocy o podłożu religijnym (7 uczniów i 8 rodziców). Zdarzyło się to zarówno w szkołach podsta-

wowych i gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych.

Tabela 37. Przemoc o podłożu religijnym – deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich
 

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 
 
 
 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P28 – Czy 
zaobserwował(a) 
Pan(i) w szkole 
jakieś formy 
przemocy 
pomiędzy 
uczniami, które 
miały podłoże 
religijne, np. 
przezwiska, 
ośmieszanie, 
przemoc fizyczna 
lub inne? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak 15 2% 7 3% 8 2% 6 4% 9 2% 7 3% 2 1% 

2 Nie 460 76% 178 86% 282 71% 117 70% 343 78% 178 86% 165 71% 

3 Nie wiem 128 21% 21 10% 107 27% 43 26% 85 19% 21 10% 64 28% 

 Ogółem 603 100% 206 100% 397 100% 166 100% 437 100% 206 100% 231 100% 

 
6% spośród uczniów i 3% wśród rodziców przyznało, że zaobserwowali nieporozumienia między na-

uczycielami a uczniami, które miały podłoże religijne. Łącznie było to 3% w całej próbie (23 osoby).

Nieporozumienia takie zdarzały się częściej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Podobnie w badaniach przeprowadzonych wśród dyrektorów na pytanie o jakieś formy przemocy

pomiędzy uczniami, które miały podłoże religijne, np. przezwiska, ośmieszanie, przemoc fizyczna lub

inne w badanej szkole 98% badanych odpowiedziała negatywnie, podobny wynik uzyskano w kwestii

nieporozumień między uczniami a nauczycielami, które miały podłoże religijne. Zatem wskaźniki ilo-

ściowe konfliktów o podłożu religijnym można uznać za niskie. Należy przy tym pamiętać o zamknię-

tym charakterze pytania, deklaratywnym i pośrednim charakterze tej części badań.
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Tabela 38. Nieporozumienia między nauczycielami a uczniami o podłożu religijnym

– deklaracje rodziców i uczniów pełnoletnich

Uczniowie/rodzice Typ szkoły 

Ogółem 
uczniowie rodzice 

Podstawo-
wa/gimna-
zjum (tylko 

rodzice) 

Ponadgim-
nazjalna 
(rodzice i 

uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
uczniowie) 

Ponadgim-
nazjalna 

(tylko 
rodzice) 

P29 – Czy 
zaobserwował(a) 
Pan(i) jakieś 
nieporozumienia 
pomiędzy 
nauczycielami a 
uczniami, które 
miały podłoże 
religijne, np. 
przezwiska, 
ośmieszanie? 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Tak, ze strony 
nauczycieli 9 1% 3 1% 6 2% 4 2% 5 1% 3 1% 2 1% 

2 Tak, ze strony 
uczniów 14 2% 11 5% 3 1% 1 1% 13 3% 11 5% 2 1% 

3 Nie 468 77% 177 85% 291 73% 120 73% 348 79% 177 85% 171 73% 

4 Nie wiem 115 19% 18 9% 97 24% 39 24% 76 17% 18 9% 58 25% 

 Ogółem 606 100% 209 100% 397 100% 164 100% 442 100% 209 100% 233 100% 

 
Pomimo takich wskaźników ilościowych w tej materii władze zdecydowanej większości szkół (88%)

wyrażają potrzebę otoczenia uczniów – przedstawicieli mniejszości religijnych ochroną przed prześla-

dowaniami, przy czym 70% oczekuje pomocy państwa w tym zakresie.

Różne wyznania w szkole

Zarówno uczniom, jak i rodzicom zostały w ankiecie przedstawione stwierdzenia na temat mniej-

szości religijnych, symboli religijnych, zachowania się nauczycieli i obowiązków instytucji szkolnej

wobec osób innego wyznania niż rzymskokatolickie. Celem ich było zbadanie postaw rodziców oraz

młodzieży szkolnej wobec obecności w szkole przejawów innych form religijności (deklaracji świato-

poglądowych, poglądów religijnych, obecności symboli) niż tych, związanych z Kościołem Rzymsko-

katolickim. Oceny stwierdzeń dokonywano na klasycznej, pięciopunktowej skali Likerta, gdzie 1 ozna-

czało skrajną niezgodę respondenta z danym stwierdzeniem, 5 zaś najwyższą zgodność. Poniżej

zaprezentowano przeciętne (średnie) oceny dla rodziców i uczniów, którzy dodatkowo zostali podziele-

ni na dwie grupy: pierwszą stanowili wyznawcy Kościoła Rzymskokatolickiego, drugą zdeklarowani

członkowie innych kościołów lub wyznań, osoby niewierzące lub obojętne religijnie. Im wyższa śred-

nia ocena, tym respondenci przejawiali silniejszą tendencję do zgody z danym stwierdzeniem, a więc

było im ono bliższe niż w przypadku niżej ocenianych zdań.

Przeciętne oceny stwierdzeń dotyczących mniejszości religijnych – rodzice

Rodzice generalnie negatywnie oceniali te stwierdzenia, które sugerowały narzucanie innym wła-

snych przekonań, lub też w jakimś stopniu tłumiły swobodę wyrażania poglądów religijnych. Uśred-

nione oceny stwierdzeń na ten temat plasowały się wyraźnie poniżej połowy skali i były najniżej oce-

niane. W tej grupie stwierdzeń znalazły się zdania dotyczące oczekiwania ukrywania swoich przekonań

religijnych przez nauczycieli (zarówno niewierzących, katolików, jak i przedstawicieli mniejszości)

oraz zdanie o konieczności dostosowania się mniejszości religijnych do poglądów i sposobów zacho-

wania się większości. W tej grupie ocen wierni Kościoła Rzymskokatolickiego byli zgodni z przedsta-

wicielami mniejszości religijnych oraz niewierzącymi. Osoby wyznające inne niż rzymskokatolickie

poglądy religijne nieco chętniej natomiast deklarowały konieczność nieujawniania swoich poglądów

przez nauczyciela rzymskokatolickiego. Pomysł organizowania w szkole spotkań służących przedsta-

wieniu innych religii oceniano nieco powyżej średniej. Przedstawiciele mniejszości religijnych byli

tutaj mniej więcej zgodni z osobami, które deklarowały przynależność do Kościoła Rzymskokatolic-



44

kiego. Podobną zgodność zanotowano w przypadku stwierdzenia oceniającego katechetę rzymskoka-

tolickiego w szkole – obydwie grupy (śr. 3,9) zgodziły się z tym, że o innych religiach wypowiada się z

szacunkiem.

Generalnie zaakceptowano to, że w szkole powinny być prowadzone lekcje na temat innych religii

(nieco bardziej akceptowali to stwierdzenie niewierzący i przedstawiciele wyznań mniejszościowych –

śr. 4,2) oraz, że katecheci rzymskokatoliccy powinni podczas katechez prowadzić także wykłady o

innych religiach. Zgodzono się również z tym, że lekcje na temat innych religii, dla swoich uczniów,

powinni prowadzić wyłącznie świeccy katecheci.

Obecność w przestrzeni szkolnej symboli różnych wyznań wzbudziła pewne rozbieżności w za-

leżności od przynależności do określonego wyznania. Szkoła wolna od symboli religijnych bardziej

podoba się przedstawicielom mniejszości religijnych (śr 3,4) niż rzymskim katolikom (śr. 2,6). Obecno-

ści symboli różnych religii w salach szkolnych nieco bardziej przychylni są natomiast katolicy (śr. 3,2)

niż niewierzący i przedstawiciele mniejszości religijnych (śr. 3,2).

Generalnie rodzice uważali także, że przedstawicielom mniejszości religijnych należy zapewnić

opiekę przed różnymi przejawami dyskryminacji. Z drugiej strony obowiązkiem szkoły jest zapewnić

rzetelną informację na temat innych wyznań, o czym świadczy pozytywne nastawienie rodziców do

poruszania tematyki innych wyznań na lekcja religii. Przeciętne oceny stwierdzeń dokonywane przez

uczniów obrazuje  wykres obok.

Najniższym poziomem akceptacji wśród przebadanych uczniów cieszyły się stwierdzenia doty-

czące narzucania innym wyznaniom przekonań związanych z dominującym światopoglądem oraz ukry-

wania przekonań innych niż wyznanie większości. Widzimy jednak, że inaczej niż w przypadku rodzi-

ców uczniowie, którzy deklarują przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego, są nieco bardziej

skłonni nakładać tego typu ograniczenia na przedstawicieli innych wyznań niż członkowie innych grup

wyznaniowych lub niewierzący.

Uczniowie deklarujący przynależność do mniejszości religijnych zdecydowanie bardziej są skłon-

ni widzieć szkołę publiczną, jako wolną od symboli religijnych (śr. 3,6) niż ma to miejsce w przypadku

uczniów rzymskokatolickich (śr. 2,5). Ci z kolei byli nieco mniej krytyczni wobec obecności symboli

religijnych różnych religii na terenie szkoły. Uczniowie raczej obojętnie podchodzą do specjalnych

spotkań na temat innych religii.
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prowadzić wykłady o innych religiach 
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  Członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego   Inne wyznania/niewierzący 
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Członkowie Kościoła   Rzymskokatolickiego 

Przeciętne oceny stwierdzeń dotyczących mniejszości religijnych – uczniowie

30 Analiza wykonana przy pomocy metody najdalszego sąsiada, z odległością miejską, jako miarą odległości pomiędzy

zmiennymi.

Dla uczniów ważny jest temat bezpieczeństwa grup mniejszościowych i ochrony ich przed ewen-

tualnymi prześladowaniami. Temat ten nie różnicuje wyznawców religii rzymskokatolickiej i przedsta-

wicieli grup mniejszościowych. Uczniowie zgadzają się także, że katecheci powinni poruszać tematykę

innych religii podczas katechez, w tej materii przedstawiciele mniejszości religijnych i niewierzący są

nieznacznie bardziej pozytywnie nastawieni niż przedstawiciele religii rzymskokatolickiej.

Podobieństwa w ocenach rodziców i uczniów potwierdza przeprowadzona na omawianych stwier-

dzeniach analiza skupień30. Stwierdzenia, które łączą się najniżej (najbliżej lewej strony wykresu) nale-

ży interpretować, jako najbardziej podobne – rozkład odpowiedzi, średnia ocena, są do siebie w naj-

większym stopniu zbliżone. Pogrupowane stwierdzenia nie stanowią wymiarów (w sensie korelacji),

lecz na podstawie względnej jednorodności, czy też podobnego poziomu stwierdzeń można uznać, że

opisują one to samo zjawisko.

Po pierwsze możemy wskazać grupę stwierdzeń odnoszących się do działań ograniczających swo-

bodę wyrażania poglądów religijnych przez przedstawicieli grup mniejszościowych oraz narzucania im

norm i zachowań właściwych dla grupy dominującej (udział w lekcjach religii, oczekiwanie samoogra-

niczenia). Z drugiej strony możemy wskazać grupę stwierdzeń opisujących oczekiwania wobec insty-

tucji szkolnej – działania, jakie powinna podejmować szkoła wobec mniejszości religijnych (opieka

nad mniejszościami, nauczanie na ich temat). Ostatnią grupę stwierdzeń stanowią poglądy na temat

szeroko pojętej świeckości szkoły (obecność symboli religijnych, nauczanie przez świeckich specjali-

stów). Zarysowany w ten sposób model daje zbliżone wyniki przy analizie ocen dokonywanych przez

uczniów i przez rodziców.
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Analiza skupień. Podobieństwa w ocenie stwierdzeń – rodzice

Nauczyciele, którzy są niewierzący powinni utrzymywać ten 
fakt w tajemnicy przed uczniami 

Nauczyciele, którzy są wyznania RK powinni utrzymywać 
swoje poglądy religijne w tajemnicy przed uczniami 

Nauczyciele, którzy są przedstawicielami mniejszości 
religijnych powinni utrzymywać to w tajemnicy przed uczniami 

Przedstawiciele mniejszości religijnych powinni się 
dostosować do większości i także chodzić na lekcje religii RK 

Lekcje na temat innych religii powinni prowadzić w szkole 
wyłącznie świeccy specjaliści 

Jeżeli w klasie uczą się przedstawiciele mniejszości, to w 
szkole należy zorganizować spotkania () o tym wyznaniu 

Jeżeli do szkoły uczęszczają wyznawcy różnych religii to w 
salach szkolnych powinny wisieć symbole ich religii 

Szkoła publiczna powinna być szkołą bez symboli religijnych 

Szkoła powinna otoczyć uczniów – przedstawicieli 
mniejszości religijnych ochroną przed prześladowaniami 

Państwo powinno pomóc szkole w otoczeniu ochroną 
uczniów – przedstawicieli mniejszości religijnych 

Katecheci rzymskokatoliccy powinni w ramach lekcji religii 
prowadzić wykłady o innych religiach 

W szkole powinny być prowadzone lekcje na temat innych 
religii 

Katecheta rzymskokatolicki w tej szkole wypowiada się o 
innych religiach z szacunkiem 

 

   

Analiza skupień. Podobieństwa w ocenie stwierdzeń – uczniowie

Nauczyciele, którzy są niewierzący powinni utrzymywać ten 
fakt w tajemnicy przed uczniami 

Nauczyciele, którzy są wyznania RK powinni utrzymywać 
swoje poglądy religijne w tajemnicy przed uczniami 

Nauczyciele, którzy są przedstawicielami mniejszości 
religijnych powinni utrzymywać to w tajemnicy przed uczniami 

Przedstawiciele mniejszości religijnych powinni się 
dostosować do większości i także chodzić na lekcje religii RK 

Jeżeli do szkoły uczęszczają wyznawcy różnych religii to w 
salach szkolnych powinny wisieć symbole ich religii 

Jeżeli w klasie uczą się przedstawiciele mniejszości, to w 
szkole należy zorganizować spotkania () o tym wyznaniu 

Szkoła publiczna powinna być szkołą bez symboli religijnych 

Lekcje na temat innych religii powinni prowadzić w szkole 
wyłącznie świeccy specjaliści 

Szkoła powinna otoczyć uczniów – przedstawicieli 
mniejszości religijnych ochroną przed prześladowaniami 

Państwo powinno pomóc szkole w otoczeniu ochroną 
uczniów – przedstawicieli mniejszości religijnych 

Katecheci rzymskokatoliccy powinni w ramach lekcji religii 
prowadzić wykłady o innych religiach 

W szkole powinny być prowadzone lekcje na temat innych 
religii 

Katecheta rzymskokatolicki w tej szkole wypowiada się o 
innych religiach z szacunkiem 

 

 

Podsumowując: na bazie analizowanych stwierdzeń, ze względu na przeciętny poziom akceptacji,

można wyróżnić 3 grupy zagadnień, które obrazują postawy uczniów oraz rodziców wobec tematyki

obecności mniejszości religijnych w przestrzeni szkolnej. W najmniejszym stopniu akceptowane są

ograniczenia dotyczące deklaracji światopoglądowych ze strony nauczycieli oraz narzucania zachowań

grupy dominującej pozostałym. Zdaniem zarówno uczniów, jak i rodziców uczniowie i nauczyciele

mają prawo do własnych przekonań i mogą je wyrażać, szkoła nie powinna zmuszać zaś mniejszości do

aktywności, które są sprzeczne z ich poglądami. Średnio lub obojętnie oceniane są tematy związane ze

świeckością szkoły. Tak wielokulturowość, jak i brak jakichkolwiek symboli religijnych budzi podobne

oceny. Najwyżej oceniane były stwierdzenia dotyczące zaangażowania się szkoły w życie religijne.
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Szkoła, według opinii respondentów, powinna także zapewniać ochronę mniejszościom religijnym przed

prześladowaniami oraz zapewniać informacje na ich temat.

Analizując oceny opisywanych stwierdzeń dokonywane przez uczniów i rodziców można stwier-

dzić, że o ile model ocen opisany dla rodziców działa również w przypadku uczniów, o tyle różnice

w ocenach ze względu na deklarowany światopogląd są bardziej wyraźne niż miało to miejsce w przy-

padku rodziców. Porównując oceny na trzech wyszczególnionych wymiarach można stwierdzić, że

uczniowie przejawiają niższy poziom akceptacji postaw i zachowań zmierzających do ograniczania

innym wyrażania własnych poglądów religijnych niż rodzice. W mniejszym stopniu akceptują zakaz

wyrażania swoich poglądów tak przez niewierzących, jak i katolików i przedstawicieli innych mniej-

szości. Uczniowie są nieco mniej otwarci niż rodzice na świeckie nauczanie o innych religiach w szko-

le. Podobnie też w mniejszym stopniu wykazują zaangażowanie dla obecności w przestrzeni szkolnej

wszystkich symboli religijnych i szkołę bez symboli niż rodzice. W sferze działań instytucjonalnych

uczniowie w mniejszym stopniu oczekują ochrony a w nieco większym nauczania przez szkołę (kate-

chetów na temat innych religii) niż rodzice. Tak wśród uczniów, jak i wśród rodziców katecheci naucza-

jący o innych religiach są nieco lepiej oceniani niż świeccy specjaliści, która to kategoria nauczycieli

nie jest uczniom znana. Często bowiem to katecheta jest jedynym specjalistą od spraw religii, który jest
obecny w przestrzeni szkolnej.

Z przedstawionych ocen wyłania się oczekiwanie respondentów, że szkoła będzie informować

o innych religiach, zapewni ochronę mniejszościom religijnym, zagwarantuje swobodę wyrażania wła-

snych poglądów oraz stworzy możliwość koegzystencji tak katolikom, przedstawicielom innych grup

religijnych, jak i osobom niewierzącym.

Podsumowanie

Podsumowując wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród władz szkół publicznych

w Małopolsce oraz rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich do nich uczęszczających należałoby przed-

stawić szereg zjawisk godnych podkreślenia. Dla porządku spróbujemy je uszeregować w kilka kategorii.

Pierwszą z nich, a zarazem najbardziej uderzającą byłyby praktyki jawnie naruszające prawo usta-

nowione w Polsce dotyczące organizacji lekcji religii i innych kwestii wyznaniowych w szkołach

publicznych, do drugiej kategorii zaliczylibyśmy niejasności i wątpliwości wynikające być może

z braku pewnych prawnych uściśleń, do kolejnej grupy zaś niezbyt częste acz budzące zastanowienie

praktyki uczniów rozbieżne z ich deklaracjami wiary wskazujące na niekonsekwencję wierzeń, przyna-

leżności i działań, a ostatnie dotyczyłyby prawnie nie rozwiązanych kwestii przenikania przestrzeni

religijnej do życia szkolnego i przestrzeni szkolnych.

1. Do kategorii działań dotyczących kwestii wyznania, lekcji religii i etyki naruszających odpowiednie

ustawy i rozporządzenia zaliczyć należy:

a. Praktykę delegowania do opieki nad uczniami uczestniczącymi w rekolekcjach wielkopostnych

nauczycieli niebędących katechetami – na co wskazało 75% dyrektorów poddanych badaniu.

b. Praktykę stosowania oświadczeń o nie uczęszczaniu ucznia na lekcje religii jako podstawę „zwol-

nienia” ucznia z zajęć – na co wskazało 71% nie uczęszczających na lekcje religii i 86% dyrekto-

rów szkół, w których są uczniowie nie chodzący na lekcje religii.

c. Zaniechanie stosowania deklaracji rodziców lub uczniów pełnoletnich o woli uczestniczenia w

lekcjach religii lub etyki – na co wskazało blisko 30% zarówno dyrektorów jak i rodziców i uczniów

pełnoletnich.

d. Traktowanie innych poza zapotrzebowaniem wyrażonym w oświadczeniach podstaw organizo-

wania lekcji religii lub etyki – na deklaracje woli uczestniczenia w lekcjach religii jako podstawie

wpisania lekcji w program szkoły wskazało 18%, a etyki 29% dyrektorów.
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2. Do niejasności, wynikających być może z braków lub luk prawnych, zaliczyć możemy przede wszyst-

kim:

a. Kwestię wpływania katechety na treści programowe przedmiotów innych niż religia – na co wska-

zało 17% dyrektorów badanych szkół

3. Niekonsekwencje deklaracji przynależności do Kościoła lub związku wyznaniowego z praktyką

szkolną, przejawiające się w31 :
a. uczestniczeniu na lekcje religii rzymskokatolickiej przez osoby innego wyznania lub niewierzące,

b. uczestniczeniu przez takie osoby w rekolekcjach, pielgrzymkach,
c. uczestniczeniu przez nie w uroczystościach religijnych będących częścią życia szkolnego.

Należy przy tym pamiętać, że są to sytuacje mogące wskazywać na obecność takich praktyk

w szkołach i wybory do jakich zmuszeni są uczniowie i rodzice będący przedstawicielami mniej-

szości wyznaniowych lub bezwyznaniowych oraz presję społeczną uczestniczenia w tych prakty-

kach wraz z przedstawicielami większości dominującej.

31
 Zagadnienie uczęszczania na lekcje religii rzymskokatolickiej uczniów innych wyznań i niewierzących i motywacji

takiego działania jest szerzej poruszane w części raportu prezentującej wyniki badań jakościowych przeprowadzonych

wśród przedstawicieli mniejszości religijnych i światopoglądowych.
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Szymon Beźnic

Małgorzata Zawiła

O religii w szkole – innym głosem.

Religia i etyka w szkołach publicznych w Małopolsce

z perspektywy mniejszości wyznaniowych

Nota metodologiczna

W ramach projektu badawczego przeprowadzono serię pogłębionych wywiadów indywidualnych

oraz zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami mniejszości religijnych. Ogółem w

tej części procesu badawczego uczestniczyło 39 rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym oraz

9 ekspertów. W sumie w badaniu wzięło udział 45 respondentów.

Respondenci reprezentowali następujące cztery tradycje religijne:

− buddyzm
− chrześcijaństwo

− hinduizm
− judaizm

Wywiady zrealizowano z osobami reprezentującymi rodziny laickie oraz będącymi przedstawicie-

lami następujących mniejszości wyznaniowych:

− buddyzm (brak identyfikacji z konkretną grupą wyznaniową)

− Wspólnota Dzogczen w Polsce
− Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

− chrześcijanie ewangeliczni (kościoły miejscowe oraz brak identyfikacji z konkretną grupą

wyznaniową)

− Instytut Wiedzy o Tożsamości „Misja Czaitanii”

− Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

− Kościół Chrześcijan Baptystów
− Kościół Ewangelicko-Augsburski

− Kościół Jezusa Chrystusa

− Kościół Zielonoświątkowy

− Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

− Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świad-

ków Jehowy

− Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego

− Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich oraz osoby nie identyfikujące się z konkretną

grupą wyznaniową.

Zrealizowano także wywiady z ekspertami, do których zakwalifikowano nauczycieli, w tym na-

uczycieli etyki, duchownych – przedstawicieli mniejszości wyznaniowych będących zarazem rodzica-

mi dzieci w wieku szkolnym oraz nauczycieli akademickich.

Badania zrealizowano w następujących miejscowościach województwa małopolskiego: Brzesko

Okocim, Bukowno, Gorlice, Kraków, Nowy Sącz, Rabka.
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Wstępne założenie realizacji 6 zogniskowanych wywiadów grupowych oraz 9 pogłębionych wy-

wiadów indywidualnych zostało w trakcie realizacji projektu poddane rewizji z powodu trudności

w zrekrutowaniu odpowiedniej liczby respondentów do udziału w wywiadach grupowych. Okazało się

bowiem, że część badanych preferowała rozmowę w mniejszej grupie osób lub zgadzali się na udział

w rozmowie pod warunkiem, że ta będzie miała charakter wywiadu indywidualnego.

Wywiady nagrywano w celu przygotowania transkrypcji wykorzystanych w procesie analizy ze-

branego materiału. Respondentom zagwarantowano anonimowość oraz to, że nagrania nie będą upu-

bliczniane i posłużą jedynie do przygotowania zapisu. Z cytowanych wypowiedzi usunięto imiona

zastępując je umieszczonymi w kwadratowych nawiasach określeniami stopnia pokrewieństwa, np.

[syn], [córka], [mąż]. Także poszczególnych respondentów oznaczono kodami.

Zakres czasowy poddany badaniu

Podczas wywiadów poproszono respondentów o ograniczenie się do relacjonowania wydarzeń,

które rozgrywały się w ciągu ostatnich lat – najwyżej trzech. W wyjątkowych przypadkach respondenci

komentując aktualną sytuację porównywali ją do tej sprzed ponad trzech lat. Niekiedy w ten sposób

porównywano doświadczenia swoich starszych dzieci do młodszych.

Strategia postępowania w związku z odmiennością wyznaniową ucznia

Wszyscy respondenci opisywali klasy szkolne swoich ich dzieci jako zbiorowości, w których

zdecydowaną większość stanowią uczniowie wyznania rzymskokatolickiego. Innowiercze związki

wyznaniowe lub rodziny bezwyznaniowe często były reprezentowane przez jednego bądź dwoje uczniów,

a tylko sporadycznie przez kilkoro.

Powszechnie dzieci nie uczęszczające na lekcje religii rzymskokatolickiej odbywające się w szkole

respondenci określali słowami „wyjątek”, „mniejszość”, co stanowi jeden z wielu zaobserwowanych

podczas wywiadów przykładów zakorzenienia w języku innowierczych rodziców doświadczeń wyłą-

czania ich dzieci przez dominującą większość poza kategorię „swoi”.

W klasach, do których chodziły nasze dzieci, tylko one nie chodziły na religię, były wyjątkami. (R1)

Zaobserwowano różnorodne strategie przekazywania lub nie przekazywania przez rodziców in-

formacji o tym, że ich dziecko nie będzie uczestniczyło w lekcjach religii w szkole.

Strategia otwartości

Strategia ta obejmuje przekazanie nauczycielowi (zwykle wychowawcy) przez rodzica informacji

o tym, że dziecko nie będzie uczęszczało na lekcje religii rzymskokatolickiej. Poinformowanie następu-

je przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym. Równocześnie rodzic przekazuje

prośbę, by przekazać tę informację także innym uczniom z klasy. W tym przypadku w strategię tę nie są

zaangażowani duchowni mniejszościowego związku wyznaniowego.

Pamiętam, że to było zawsze takie mocne przeżycie, jak zgłaszałam wychowawcom ten fakt, że

dziewczyny nie będą chodzić na religię i zawsze mówiłam to osobiście nauczycielowi, z tym że prosiłam,

żeby panie przekazały to reszcie klasy, żeby przedstawiła to jakoś, żeby dzieci wiedziały. (K4R)

Czasami decyzja o przekazaniu informacji w szkole, że dziecko jest niewierzące lub innego wy-

znania niż rzymskokatolickie jest dla rodziców problematyczne i wiąże się z różnego rodzaju obawami.

Podeszłam do dyrekcji, zgłosiłam, że taka jest sytuacja. Pani dyrektor powiedziała, że należy to zgło-

sić wychowawcy klasy i zgłosiłam. Obawiałam się szkoły, obawiałam dać dziecko do szkoły, ze względu na

religię i ze względu na żywienie. Ze względu też na księdza, który w tej szkole jest i który już mi w życiu

narobił dziadostwa, delikatnie mówiąc. (KA1)
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W innym przypadku duchowny wyznania innego niż rzymskokatolickie będący równocześnie

rodzicem relacjonuje swoje doświadczenia:

Nie było tutaj problemu. W gimnazjum, również nie pamiętam, zostało to przyjęte w sposób normalny,

bez żadnych perturbacji. W liceum, również absolutnie żadnych problemów. Z tym że, ja działam też tak, że

od razu pierwszego dnia idę do wychowawcy, deklaruję, daję moją wizytówkę, ulotkę o Kościele, gdyby się

ktoś chciał więcej dowiedzieć, adres strony internetowej. Od razu maksimum informacji, żeby nie było pro-

blemów. (Z1)

Z jeszcze odmiennym doświadczeniem w ramach strategii otwartości mamy do czynienia kiedy to dzieci

lub młodzież informują o swojej identyfikacji religijnej z własnej inicjatywy, z inicjatywy nauczyciela

lub katechety dokonują prezentacji swojego wyznania (samodzielnie lub z pomocą innych osób):

Na przykład (wierny) jeden z naszych młodych ludzi w kościele, który chodzi do technikum, powiedział

swojemu katechecie, że należy do naszego kościoła, i katecheta zaproponował mu, żeby zaprosił pastora

na lekcje, by powiedział coś na temat reformacji, coś od historycznej strony. Przygotowałem piękną prezen-

tację multimedialną, poszedłem do szkoły i to było wspaniałe spotkanie, katecheta zadawał pytania, mło-

dzież zadawała pytania. W jego klasie już pewnie nikt nigdy nie będzie źle myślał – po pierwsze poszedł

przykład z góry, po drugie pewne kwestie zostały wyjaśnione, i historycznie, i formalnie. Także są też takie

pozytywne przykłady. (Z1)

Kolejny z rodziców będący kapłanem jest zdania, że taka strategia otwartości zmniejsza ryzyko

uprzedzeń i niechęci wobec dziecka.

No bo mówię, ja ze swoich doświadczeń wiem jak było i mówiłem mu, żeby nie wstydził się, nie

przejmował niczym, że ktoś mu coś powie czy cokolwiek... Jak mówi prawdę, to czemu ma mu ktoś cokol-

wiek zarzucić, że jest nieprawdą czy dokuczyć. Ja uważam, że kto mówi prawdę, kto się nie chowa to... Mi

się zdaje, że większe problemy mają ci, którzy się kryją (MP3)

Strategia otwartości Świadków Jehowy – studium przypadku

Związek wyznaniowy Świadków Jehowy (Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zare-

jestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce) także proponuje swoim członkom infor-

mowanie nauczycieli i wychowawców o tym, że dziecko jest członkiem mniejszościowego związku

wyznaniowego. Strategia ta przedstawiona jest w broszurach, z którymi rodzice Świadkowie Jehowy

zapoznają się przed spotkaniem z wychowawcą.

Proponowane postępowanie obejmuje zgłoszenie się rodzica do wychowawcy klasy przed rozpo-

częciem roku szkolnego i przekazanie informacji, że dziecko jest Świadkiem Jehowy.

Rodzic od razu informuje nauczyciela o konkretnych zakazach, których winno przestrzegać jego

dziecko podczas swojej obecności w szkole. Choć istnieją indywidualne różnice, to zazwyczaj obej-

mują one zakaz oddawania czci symbolom świeckim takim jak godło, flaga państwowa, czy uczestni-

czenia w wydarzeniach o charakterze religijnym takich jak np. rekolekcje, Msze Święte, inscenizacje

jasełek, klasowe wigilie itp.

Podczas spotkania z nauczycielem rodzic zwykle wręcza mu broszurę zatytułowaną Świadkowie

Jehowy a wykształcenie. Zawiera ona zarówno informacje o zasadach wiary organizacji Świadków

Jehowy, jak i konsekwencjach z nich wynikających dla członków tego wyznania. Niekiedy rodzice

oferują także możliwość spotkania nauczyciela z przedstawicielem zboru, który gotów jest przedstawić

mu specyfikę tego wyznania.

Zawartość broszury Świadkowie Jehowy a wykształcenie stanowi interesujący przykład publikacji

przygotowanej przez związek wyznaniowy w celu przekazania nauczycielom podstawowych informa-

cji na temat specyfiki wyznania, przygotowania pedagogów do obecności w przestrzeni szkolnej uczniów

Świadków Jehowy, a zarazem służącej zmniejszeniu kosztów psychologicznych ponoszonych przez

takich uczniów w konsekwencji przestrzegania szeregu zakazów i nakazów odróżniających to wyzna-

nie od dominującej większości.
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Broszura rozpoczyna się od cytatu wypowiedzi Barucha Spinozy „Starałem się ludzkiego postę-

powania nie wyśmiewać, nie opłakiwać ani nie potępiać, lecz je zrozumieć” (Świadkowie Jehowy

a wykształcenie, 1995). Adresowana jest do pedagogów chcących podjąć trud zrozumienia poglądów i

przekonań uczniów, wśród których są także dzieci Świadków Jehowy.

Jako pedagodzy, stoicie Państwo wobec wyzwania, z jakim rzadko mieli do czynienia wychowawcy

w minionych wiekach – pracujecie z uczniami o różnych przekonaniach religijnych. (1995: 14)

Od pierwszej strony tekst informuje czytelnika, że uczniowie Świadkowie Jehowy mają „nietypo-

we” poglądy. W broszurze znajdujemy zachętę do zapoznania się z nimi oraz uwagę, że „zrozumienie

cudzych wierzeń nie jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem ani przejęciem, a udzielanie informacji

nie jest nawracaniem” (1995: 2). Autorzy broszur podkreślają, że została ona przygotowana jedynie

w celu przedstawienia zasad regulujących życie Świadków Jehowy by umożliwić nauczycielom zrozu-

mienie takich uczniów i ułatwić współdziałanie z nimi. Zaznaczają, że Świadkowie Jehowy uczą swoje

dzieci współpracować z nauczycielami i „cenią sobie, gdy pedagodzy odnoszą się do nich ze zrozumie-

niem i szacunkiem” (1995: 2). W broszurze znajdujemy wyjaśnienie, że Świadkowie Jehowy respek-

tują obowiązek szkolny nakładany przez świeckie prawo oraz podkreślenie, że edukacja świecka jest

dla Świadków Jehowy bardzo ważna i zachęcają oni swoje dzieci do nauki i wywiązywania się z obowiąz-

ków szkolnych. Broszura podkreśla, że dla Świadków Jehowy bardzo ważne jest rozwijanie w sobie

przymiotów moralnych i duchowych.

Broszura podkreśla prawo rodziców do wychowywania swych dzieci w duchu własnych przeko-

nań politycznych oraz pełna jest wezwań do uszanowania poglądów osób należących do mniejszości

religijnych. Wyliczono tam także te specyficzne cechy doktryny Świadków Jehowy, z którymi mogą

zetknąć się w szkole nauczyciele. Są to:

– odmowa obchodzenia dnia urodzin, które uznawane są w tym związku wyznaniowym za wy-

wodzące się z pogaństwa i mające związek astrologią (Chociaż Świadkowie Jehowy szanują

prawo innych do świętowania urodzin, sami nie chcą w nich uczestniczyć, s. 14),
– odmowa uczestniczenia w świętowaniu Bożego Narodzenia i wszelkich zajęciach w szkole

związanych z tym świętem, które dla świadków tkwi korzeniami w pogańskim święcie naro-

dzin boga Słońca, święcie zimowego przesilenia, rzymskich Saturnaliach,

 – odmowa uczestnictwa we wszelkich uroczystościach, które mają bezpośredni lub pośredni

związek z religią,

– zachowywanie neutralności w sprawach politycznych, odmowę uczestnictwa w ceremoniach

patriotycznych, w tym oddawanie honorów fladze państwowej, śpiewania lub grania hymnu

państwowego (co traktowane jest jako akt uwielbienia).

Strategia częściowego ukrywania odmienności wyznaniowej

Strategia częściowego ukrywania odmienności wyznaniowej stosowana jest przez tych rodziców,

którzy nie przekazują nauczycielom informacji do jakiej mniejszości wyznaniowej należy ich dziecko,

lecz ograniczają się do nieposyłania dziecka na lekcje religii rzymskokatolickiej.

[Syn] nie mówi, że jest buddystą, ale wszyscy wiedzą, że nie chodzi na religię. Chyba, że najbliższym

kolegom, którzy się dziwią, że nie wierzy w Boga, ale to jego sprawa, nie ma problemu z tym.

Czy myślała pani by zapoznać, chociażby w przybliżeniu, z buddyzmem innych rodziców?

Nie, nie myślałam o tym. Nie ma takiej potrzeby, buddyzm nie misjonuje. Może fajnie by było gdyby

ludzie się dowiedzieli trochę, ale jak ktoś chce, to szuka. Nie chcę narzucać się z tym tematem, bo wtedy

dopiero zaczęła[by] się jakaś szopka, chyba nie byłoby to fajne dla mojego syna. (BKK1)

Może nie tyle nauczycieli się bałem czy dyrekcji, by jakieś represje miały być z tego tytułu, bardziej

innych dzieci, innych rodziców. (SM1)
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Strategia całkowitego ukrywania odmienności wyznaniowej

Niektórzy rodzice przyjmują strategię czasowego ukrywania odmienności wyznaniowej dziecka.

Ich dziecko uczestniczy bowiem w lekcjach religii rzymskokatolickiej w szkole, by ujawnić fakt bycia

przedstawicielem mniejszości np. dopiero w drugiej klasie szkoły podstawowej przed komunią świętą.

Znam też osoby, które nie chcą by ich dziecko się wyróżniało, bo inność może spowodować izolację i gnębienie

dziecka, znam takie przypadki. (P1KB)

Bywa także, że rodzice i dzieci całkowicie ukrywają swoją przynależność religijną, chociaż przez

naszych respondentów strategia ta była krytykowana. Twierdzili oni, że w przeszłości była stosowana

zdecydowanie częściej niż ma to miejsce obecnie.

Ona pochodzi z takiej troszkę dalszej rodziny mojego męża córka i, mój [syn] mówi: [imię] się nie przyznała

i chodzi na religię rzymskokatolicką. A ma księdza grekokatolickiego w rodzinie.

Czyli ona chodzi tylko na religię rzymskokatolicką?

Ja nie wiem.
Ona jest prawosławna?

Ona jest grekokatoliczką, ale chodzi na religię rzymskokatolicką z całą klasą.

A dlaczego się nie przyznała?

Nie wiem.
To się często zdarza?

Zdarza się. (KP2)

*

Zaobserwowano trzy podstawowe typy strategii podejmowanych przez rodziców i pełno-

letnich uczniów – przedstawicieli mniejszości wyznaniowych i niewierzących w kwestii

upubliczniania ich przynależności religijnej i światopoglądu w środowisku szkolnym.

• Strategia otwartości

• Strategia częściowego ukrywania odmienności wyznaniowej

• Strategia całkowitego ukrywania odmienności wyznaniowej

Realizacja poszczególnych strategii przez jednostki może być stymulowana przez związek

religijny, może mieć charakter ciągły, niezmienny lub zmieniać się w czasie. Sposoby

i formy realizacji strategii przebiegają w sposób indywidualny zależny od wielu czynników.

Istnienie wypracowanej przez związek religijny strategii ułatwiającej rodzicom upublicz-

nienie przynależności religijnej swojego dziecka oraz przedstawienie różnic i podobieństw

z dominującą większością niewątpliwie zwiększa szanse harmonijnego współistnienia w

przestrzeni szkolnej mniejszości i dominującej większości religijnej. Co najważniejsze,

jest działaniem prowadzącym do wzrostu potencjału wiedzy i osłabiania siły stereotypu.

Reakcja na ujawnione odmienności wyznaniowe

Reakcje nauczycieli

Akceptująca – neutralna

Generalnie rodzice nie wskazywali na trudności i problemy związane z ujawnieniem wychowaw-

cy klasy informacji o tym, że ich dziecko nie będzie uczęszczało na lekcje religii rzymskokatolickiej.

Zazwyczaj rozmowy z nauczycielem, czy dyrektorem szkoły przebiegały w spokojnej atmosferze. Pe-

dagodzy przyjmowali do wiadomości decyzję rodzica i jej nie komentowali. Nie podejmowali także

z rodzicami dyskusji na temat ich decyzji.
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Z tego co pamiętam, nie mieliśmy żadnych problemów, Pani przyjęła to bardzo fajnie. Wyda-

je mi się, że ta jego wychowawczyni pierwsza była bardzo świadomą kobietą, przyjęła to w sposób

normalny, zaakceptowała, przyjmowała wtedy oceny rokrocznie, nawet jak jeszcze nie mieliśmy

punktu katechetycznego, zgodziła się wpisywać nasze oceny do dziennika i tak je wpisywała. (Z1)

Reakcja negatywna

W pojedynczych przypadkach rodzice spotykali się z reakcją, którą odebrali jako „niezadowole-

nie”, „zażenowanie”. Odnosili wrażenie, że nieuczęszczanie przez ich dziecko na religię rzymskokato-

licką stanowi kłopot i zaburzenie rytmu funkcjonowania szkoły.

Oczywiście my nie chcieliśmy posyłać dzieci na religię, więc pisaliśmy takie oświadczenie na samym

początku, co nie było bardzo na rękę pani dyrektor. A my je pisaliśmy, bo w szkole nie przestrzegano tego

prawa, że rodzice powinni napisać oświadczenie, jeśli chcą, żeby ich dzieci chodziły na religię, bo należy

ona do zajęć dodatkowych. W związku z tym my pisaliśmy co roku takie oświadczenie, że prosimy, żeby

nasze dzieci były zwolnione z lekcji religii, ponieważ jesteśmy wyznawcami innego kościoła. Pani dyrektor

nie była zbyt zadowolona.

A jak wyrażała to swoje niezadowolenie?

Czuła się zażenowana. A ja prosiłem też, żeby to pismo było w dzienniku, bo zdarzało się w młod-

szych klasach – zerówce, pierwszej klasie, że dziecko było odsyłane na religię, bo gdzieś trzeba je było

pokierować, świetlica nie była otwarta, no i w tych rozmowach na te tematy wychodziło, że pani dyrektor nie

była zadowolona. (PM)

Jedna z respondentek opowiada historię jej dziecka uczęszczającego do przedszkola. Poniższa

sytuacja – bezpośredniego przymuszania dziecka do uczestniczenia w lekcjach religii ma charakter

wyjątkowy – ale należy też przypomnieć, że nasze badania nie obejmowały dzieci w wieku przedszkol-

nym, a takimi najłatwiej jest manipulować wbrew ich woli lub woli ich rodziców. Pozwalamy sobie

jednak przytoczyć tę opowieść aby wskazać na różnego rodzaju reakcje i działania opiekunów dzieci,

a także na potrzebę monitorowania sytuacji przedszkoli w tym zakresie.

Dziecko mi się przyznało któregoś dnia, że było na religii. Opisało mi dokładnie wygląd księdza –

zamarłam, ponieważ napisałam oświadczenie, że dziecko nie będzie chodzić na religię i takie oświadczenie

na początku roku szkolnego się pisało. A tu znienacka, w ciągu roku, ja się dowiaduję od samego dziecka,

dobrze, że umie artykułować; wyartykułowało, że było na religii, więc ja do pani dyrektor: pani dyrektor

skłamała, bo powiedziała, że nie.

Później, patrzę się, inna matka chodzi taka smutna, smętna, no i okazało się, że drugie dziecko też

było zaciągane, z innego kościoła, i matka chodziła po prostu cała przerażona, co się dzieje. Ja powiedzia-

łam... Ja poszłam, jestem osobą bardzo odważną jeśli chodzi o te kwestie, i powiedziałam, że nie życzę

sobie. „A bo może ona by chciała...”, ale powiedziałam, „nie proszę Panią, moje dziecko nie będzie cho-

dzić”. I ta druga mama, widząc moją postawę, zrobiła dokładnie to samo i zaczęła się uśmiechać! A ja ją

widziałam, nie byłam pewna że to jest ta mama, nawet nie wiedziałam, która to mama, tylko widziałam, że

przychodzi kobieta, siada, zmęczona, przerażona i widziałam, że coś się dzieje z tą kobietą, że ona się nie

czuje w tym przedszkolu. I dopiero później, jak dowiedziałam się całkiem przez przypadek, że to dziecko nie

chodzi na religię, tamto drugie, nawet nie wiedziałam które... Później się od swojego dziecka dowiedziałam,

który to chłopiec... (KA1)

Reakcja pozytywna

Respondenci także przywołali reakcje nauczycieli, które jednoznacznie oceniali pozytywnie.

Kiedyś wychowawczyni pozytywnie zareagowała, powiedziała: no jest tutaj inne dziecko, inny kolega

z innego wyznania i zupełnie inaczej mógł jakoś porozmawiać z kolegami, oczywiście przez współpracę

z panią wychowawczynią, o naszym wyznaniu. I to jest takie pozytywne, a z drugiej strony w tej samej szkole

podstawowej była taka sytuacja, że ja powiedziałem, że nie będzie chodził na religię, to zaproponowano mi

lekcje etyki. Ja powiedziałem, „nie, proszę panią”, przede wszystkim, kto będzie prowadził takie lekcje?

Zakonnica, to dziękuję bardzo. I to jest właśnie paranoja systemu, to nie chodzi o to, że to będzie etyka, tylko

kto to będzie prowadził. (MA3)

Jedna z respondentek opowiedziała o bardzo pozytywnie ocenionym przez nią drobnym geście

bibliotekarki, pod opieką której jej córka często spędzała wolne lekcje religii.
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 [Córka] bardzo się zaprzyjaźniła z panią bibliotekarką, bo tam większą grupą przesiadują w tej biblio-

tece. Wręcz taki miły gest ją spotkał ze strony pani bibliotekarki, która wie, dlaczego [córka] tak regularnie

tam u niej bywa i naprawdę mają tak dobre relacje. Kiedyś, w trzeciej czy czwartej klasie pani bibliotekarka

była na pielgrzymce w Izraelu i wtedy to było akurat niedaleko świąt Chanuka i przywiozła jej takie czekola-

dowe pieniążki, które są w czasie świat wykorzystywane do gry w drejdel. Poza tym, że ta religia jest

w środku zajęć i że w klasach są krzyże, [córka] nigdy nie spotkała się z żadnymi niezręcznymi sytuacjami,

ani ze strony nauczycieli ani ze strony katechety ani dzieci. (KJK)

Reakcje rzymskokatolickiego katechety/ki

Niektórzy z rodziców sygnalizowali, że ujawnienie w szkole tego, że ich dziecko nie będzie uczęsz-

czało na lekcje religii rzymskokatolickiej wywoływało reakcje księdza lub katechety prowadzącego

katechezy. Formułowano zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie na temat takich reakcji.

Reakcje pozytywne

Chwalono tych katechetów, którzy tak samo traktowali uczniów nieuczestniczących, jak i uczest-

niczących w lekcjach religii.

Ksiądz jest mądry, ani jej nie szykanuje, ani nie komentuje. Traktuje ją tak jak każdego innego ucznia. (K1R)

Za bardzo pozytywne uznawano przedstawione także w niniejszym raporcie przykłady zaintere-

sowania się księdza lub katechety uczniem innego wyznania, pochwalenie jego wiedzy np. z zakresu

znajomości Biblii, czy historii chrześcijaństwa, a nawet poproszenie go o przedstawienie zasad wiary

swojego kościoła na forum klasy.

Reakcje negatywne

Wprawdzie nie zanotowano wielu reakcji katechetów, które nosiłyby znamiona dyskryminacji,

niemniej niekiedy dochodziło do sytuacji, w których – zdaniem rodziców – duszpasterska troska wyra-

żała się w niedelikatności nauczyciela religii i ostatecznie wpływała na zwiększenie kosztów psycho-

logicznych ponoszonych przez ucznia.
Jednym z przykładów jest historia ucznia, który nie uczęszczał na religię, a gdy raz przyszedł

zobaczyć jak wygląda taka lekcja, to katecheta z powodu braku zeszytu do religii usunął go z klasy.

Duchowny wiedział, że uczeń ten nie uczęszcza na religię, wydaje się więc, że nie chciał, by wziął on

udział w katechezie. Uczeń – jak deklaruje rodzic – „bardzo przeżył tę sytuację i poczuł się taki odrzu-

cony” (JK).

Według relacji respondentów zdarzały się sytuacje negatywnego oceniania osób innego wyznania

lub ich religii przez katechetę rzymskokatolickiego w obecności innych uczniów. Takie sytuacje zda-

rzają się, co interesujące, także w przypadku społeczności zróżnicowanych religijnie.

Przyszedł syn jakiś taki smutny, dopiero wieczorem powiedział mi, że katecheta wypowiadał się […]

na temat religii i stwierdził, że prawosławni to są tacy... Wierzą tylko przez pół, tacy „półpoganie”.

Tak powiedział na lekcji religii? Czy on wiedział, że dziecko jest z takiej rodziny?

Oczywiście, że wiedział. Zresztą [syn] tego nie kryje, wiedzą o tym koledzy. Kolega z ławki mówi do

niego: ale […], no to jak to, ty nie wierzysz w Boga do końca?

Ale [syn] potem to powiedział. Poczuł się bardzo... On związany akurat z cerkwią, bo jest ministran-

tem, lubi to. Zrobiło mu się bardzo przykro. Ale prosił: „mamusia, nie chodź do katechety”. Ja nie wiem co

mam zrobić w tym momencie, może rzeczywiście na razie odpuścić, jeśli sytuacja się jeszcze raz powtórzy,

to chyba będę musiała pójść. My dziecku wpajamy, uczymy co to jest sprawiedliwość, a tu się okazuje.... No

jak tak można.

Jak syn przeżył tę sytuację?

No przeżywał emocjonalnie, przeżył bardzo. (MP2)
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Inny z respondentów wspomina podobną historię.

Najbardziej go zabolało, iż katechetka wydawała się dać pozytywny oddźwięk na jego deklarację

o wyznaniu, a później negatywne opinie innym uczniom przekazywała. (Z2)

I co ona powiedziała?

(wtrącenie innego respondenta) Że my jesteśmy sektą!

Chyba mnie nawet nie to najbardziej zabolało... Bo [syn] jest taki, że potrafi rozmawiać na argumenty,

więc by przedstawił argumenty, ale najbardziej poczuł się niesprawiedliwie potraktowany, bo gdy rozmawiali

o tym, że nie będzie chodził na katechezę, to ta katechetka się na to zgodziła, a w momencie gdy nie był on

obecny, bardzo źle powiedziała o tym kościele, pośrednio o nim. (Z2)

 W konsekwencji według relacji respondentki jej syn udał się do katechetki.

I tu się sprawa zaczęła, on poszedł do niej, zapytał się jej przy klasie „dlaczego?”. To do niego dotarło

przez kolegę. I to nie było fajne, bo to jest dyskusja ucznia z nauczycielem, niezbyt równa. (Z2)

W tej sytuacji nie podjęto żadnych dalszych kroków wobec katechetki, mimo takiej propozycji ze

strony kapłana wyznania mniejszościowego.

Ja chciałem interweniować, jest sytuacja, że dyrektor szkoły mnie doskonale zna, był on na naszych

różnych imprezach kościelnych, nie ma absolutnie żadnego problemu w związku z tym kim jestem, wręcz

przeciwnie, okazuje mi wielki szacunek. I myślę, że gdybym zainterweniował, to sprawa by się wyjaśniła w

5 minut, ale [syn-wierny] powiedział mi, że woli jednak żeby nie, to jego ostatni rok szkolny, zostawmy to tak

jak jest, on próbuje sobie sam poradzić. Więc mu powiedziałem, że jeśli tylko dojdzie do wniosku, że inter-

wencja jest potrzebna, ja momentalnie będę. Ale do tej interwencji nie doszło, sprawa się rozeszła po

kościach. (Z1)

Bywa także, że przedstawiciele mniejszości podejmują się w podobnych sytuacjach działań inter-

wencyjnych.

Kiedyś mieliśmy też sytuację dotyczącą młodej dziewczynki, gdzie siostra zakonna lub katechetka też

gdzieś tam pozwoliła sobie powiedzieć „to jest sekta itd.”, ja (pastor) wtedy postanowiłem zainterweniować

na wniosek rodziców, ubrałem koloratkę, co rzadko robię, ona przydaje się czasami do takich specjalnych

nabożeństw czy chwil, poszedłem do dyrektora, zająłem stanowisko, no i dyrektor poinstruował katechetkę

i sytuacja więcej się nie powtórzyła. Czasami jest potrzebna tego typu interwencja, jeśli ona występuje

z pozycji pastora i jakby jest skierowana do dyrektora, w większości wypadków odnosi bardzo pozytywny

skutek. (Z1)

Jedna z sytuacji, którą zrelacjonowano poniżej dotyczyła przypadku, w którym dziecko przestało

uczęszczać na lekcje religii w czwartej klasie szkoły podstawowej, co wywołało reakcję księdza

w postaci prośby o spotkanie z rodzicem, ale przekazanej za pośrednictwem innych uczniów, co przez

rodzica zostało odebrane jako wyraz niedelikatności i inwazyjności.

Moje dziecko chodziło przez pierwsze 3 lata na religię i normalnie przystąpiło do komunii, natomiast

wypisałam ją w 4-tej klasie z religii. Zgłosiłam to wychowawczyni i równocześnie poszłam do dyrektora.

Reakcja ze strony pani dyrektor była normalna, powiedziała, że skoro nie chodzi to nie chodzi, ze strony

wychowawcy właściwie też, natomiast ksiądz prosił przez koleżanki córki, żebym ja przyszła do niego

i porozmawiała, dlaczego córka nie chodzi na religię. Nie poszłam do księdza na tę rozmowę. Generalnie

muszę powiedzieć, że nikt nie ułatwiał mojemu dziecku życia, wręcz przeciwnie. (R1)

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów powyższa sytuacja nie była jedyną tego rodzaju. Inni

respondenci także wspominali o rozmowach z katechetami, które bywa że przyjmują formę negocjacji

lub „przywracania do porządku”.

Była siostra zakonna, która uczyła religii w szkole. Chciałam zwolnić moją córkę z zajęć i zostałam

wezwana do siostry... To była ciekawa rozmowa, z początku z punktu widzenia takiego... Siostra zakonna

chciała mi pokazać, tak odczułam, że droga, którą wybrałam dla moich dzieci jest zła i powinnam się jednak

nad tym bardzo zastanowić.

Czy pamięta pani jak ona to ujęła?

Ona mi po prostu dała do zrozumienia, czy ja sobie zdaję sprawę, że z dobrej drogi biorę dzieci. (…)
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Z tego słusznego kierunku zabieram dzieci. Ale po dłuższej rozmowie... Ta siostra zakonna wbrew pozorom

była otwarta, rozmawiałyśmy trochę dłużej, a ponieważ ja wcześniej byłam w kościele katolickim, to może

łatwiej mi było z nią znaleźć wspólny język, powiedziałam jej jak to się zaczęło, i w którymś momencie, może

nie doszłyśmy do zupełnego porozumienia, ale była na tyle otwarta, że posłuchała też mojego zdania.

Zakończyliśmy rozmowę w takim momencie, że ona powiedziała „aha, rozumiem, okej”. Nie było to już

takie, że ona chciała mnie odwrócić od decyzji, ale ona ją zrozumiała i się z nią zgodziła i pozwoliła mi przy

tej decyzji pozostać. To było takie pozytywne, acz początek był trudny. (Z2)

 Dyskusja katechety z uczniem innego wyznania – studium przypadku

W trakcie wywiadów respondenci sporadycznie narzekali na postawę świeckich katechetów i du-

chownych rzymskokatolickich wobec ich dzieci. Najczęściej wskazywali na zbyt łatwe formułowanie

przez nich krytycznych ocen oraz pewną niedelikatność, której ofiarami bywały dzieci.

W zrelacjonowanym poniżej przypadku doszło do ewidentnego nadużycia, które po zgłoszeniu

protestu przez rodziców dziecka zakończyło się przeprosinami i porozumieniem pomiędzy stronami

konfliktu. Sytuacja ta stanowi z jednej strony przykład negatywnej postawy duchownego, który wy-

śmiewał przekonania religijne uczennicy, z drugiej zaś jest pozytywnym przykładem tego, w jaki spo-

sób nawet tak poważną sytuację można pozytywnie rozwiązać.

Opisywana sytuacja miała miejsce w jednej ze szkół podstawowych w maju 2009 roku w okresie

przygotowań uczniów klas drugich do Pierwszej Komunii Świętej. Po zakończeniu lekcji religii, na

przerwie, kiedy do klasy przyszła uczennica, która nie uczestniczyła w tej lekcji i spędzała ją w świetli-

cy ksiądz przy całej klasie zaczął z nią dyskutować.

Zadał jej pytanie: „A ty masz Pana Jezusa w sercu?”, […] zaczął mówić wyśmiewająco „a gdzie się

ochrzciłaś?”, „a jaka komunia?” i zaczął ją tak wyśmiewać przy całej klasie. I to był proboszcz, który wtedy

objął tę parafię. (PM)

Według relacji rodzica, ksiądz po zapytaniu uczennicy, czy ma Jezusa w sercu, zapytał także

o chrzest mówiąc, że pewnie była chrzczona w basenie dając do zrozumienia, że jest to chrzest mniej

godny. Dalej miała pojawić się w ustach katechety groźba wiecznego potępienia.

My przedstawiamy to, co nam powiedziała [córka], jak ona to odebrała. Prawdopodobnie nie doszliby-

śmy nigdy do istoty rzeczy, tego, co zostało powiedziane, bo też każde dziecko mogłoby przedstawić to

inaczej, co usłyszało, ale chodziło nam o to, co [córka] przeżyła i czego ona doświadczyła, i te słowa były dla

niej właśnie takie ostre. I to, co ona powiedziała, że ksiądz był niezadowolony z tego, że cała klasa nie

nauczyła się tego, co powinna, a już zbliżał się czas tej komunii i [ksiądz] był bardzo zdenerwowany, i kiedy

ona się pojawiła, została sprowokowana do jakiejś rozmowy. […] i padły te ostre słowa, że jeśli się nie

nawróci do kościoła katolickiego, to zostanie potępiona, pójdzie do piekła. (PM)

Rodzice zareagowali na tę sytuację pismem protestacyjnym skierowanym do dyrektor szkoły, ku-

ratorium oraz kurii biskupiej. W piśmie powołali się na Konstytucję RP i wolność wyznania oraz zazna-

czyli, że nie zgadzają się na takie traktowanie ich dzieci przez katechetę.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przez dyrekcję sprawy zaatakowania naszej córki (...)

przez nauczyciela religii katolickiej ks. (...) do jakiego doszło podczas zajęć w dniu (...). W dniu tym podczas

przerwy między lekcjami zawołał do siebie naszą córkę (…) i w obecności części klasy wyśmiewał jej prze-

konania i praktyki religijne, a także strasząc ją, że jeżeli nie wróci do kościoła katolickiego, to pójdzie do

piekła. (Fragment listu interwencyjnego)

W efekcie interwencji najpierw doszło do spotkania ojca dziewczynki z księdzem, podczas które-

go przedstawił on księdzu swoje zarzuty i oczekiwania, a ten przeprosił go za swoje zachowanie. Na-

stępnie doszło do publicznego spotkania w klasie szkolnej, gdzie przy obecności wszystkich uczniów

ksiądz odczytał oświadczenie, w którym przeprosił dziewczynkę za swoje zachowanie.

W obecności pani wychowawczyni […], pani dyrektor i tego księdza, i […] ja byłem wtedy na tej lekcji,

ksiądz proboszcz odczytał oświadczenie przepraszające naszą córkę. Chcieliśmy, żeby to zastało odkręco-

ne publicznie, tak jak miało miejsce publicznie. Bo to daje takie przyzwolenie dzieciom… on dał przykład, że

można lżyć i wyśmiewać się z tej osoby. (PM)
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Ostatecznie rodzice dziewczynki uzyskali oczekiwane zadośćuczynienie moralne i uznali sprawę

za zamkniętą. Rzeczywiście do kolejnych ekscesów już nie dochodziło, a nawet, jak tłumaczy ojciec

dziecka

Poprawiło się w tym sensie, że od tego czasu pani dyrektor daje rodzicom pisma do podpisania z tą

deklaracją, że chcą, aby ich dzieci uczęszczały na lekcje religii. I druga pozytywna rzecz, jaka się po tym

wydarzyła to, że do tej pory nie było możliwości, żeby te lekcje religii były albo na początku albo na końcu, a

od tej pory okazało się, że nie ma problemu i od tego 2009 roku te lekcje religii są robione albo na początku,

albo na końcu. (PMB)

Warto zaznaczyć, że ksiądz nie przejawiał wcześniej wobec tej uczennicy negatywnych zacho-

wań, wręcz przeciwnie, rozmawiał z nią podczas przerw, w tym także o kwestiach wiary. Tym bardziej

atak, którego doświadczyła był dla niej zaskakujący i bolesny.

Kiedy ona przyszła do domu, rozpłakała się, rozżalona bardzo taką sytuacją. Bo rozmawiała wcześniej

z tym księdzem i on dla niej był – w tej sytuacji jakiegoś odrzucenia przez klasę – taką osobą, z którą rozma-

wiała bardzo często, nawet inni nauczyciele mi zwracali uwagę, że ona z księdzem cały czas rozmawia. (PMB)

Akurat widziała w nim taką przyjazną duszę, że z nim mogła porozmawiać. Więc dla niej to był taki

podwójny cios, bo ksiądz był dla niej taką osobą, która była dla niej ukojeniem, schronieniem, bezpieczeń-

stwem, a tu nagle atakuje ją i ośmiesza przy klasie. Dla niej to był podwójny cios. (PMB)

Być może procedura prawna, którą uruchomili rodzice mogłaby być działaniem podjętym dopiero

wtedy, gdyby zawiodły inne formy protestu, na przykład skierowanie najpierw pisma wyłącznie do

dyrekcji szkoły i katechety. Rodzice dziecka uznali jednak, że takie działania nie gwarantują szybkiego

rozwiązania problemu i wyeliminowania tego typu negatywnych zachowań katechety w przyszłości.

Tu może wyjaśnię, dlaczego tak ostro poszliśmy. Może ktoś się zapytać, dlaczego od razu do kurato-

rium […] i do kurii pisaliśmy itd. Z mojego doświadczenia wynika, że raczej księża nie słuchają tego, co się

mówi, robią po swojemu, według swojego widzimisię. A kiedy jest coś konkretnego, stoi za tym prawo, to

muszą się do tego ustosunkować. Wiele kościołów ma ten problem, że nie wie, jak korzystać z prawa, które

im się należą, czy boją się korzystać. Natomiast prawo daje nam wszystkim równouprawnienie, prawo

każdego broni i tylko trzeba umieć z niego skorzystać. Dlatego ta sytuacja została tak pozytywnie załatwio-

na, bo poszliśmy drogą prawną. (PMB)

Reakcje innych uczniów

Część respondentów twierdziła, że fakt nie uczestniczenia niektórych uczniów w lekcjach religii

nie wzbudza negatywnych reakcji innych uczniów.
Twierdzono, że w mniejszych miejscowościach nauczyciele, a także uczniowie zwykle już wcze-

śniej wiedzą, którzy z uczniów nie będą uczestniczyć w lekcjach religii, szczególnie jeżeli edukację w

danej szkole pobierało starsze rodzeństwo nowego ucznia.

U nas to było tak, że już od lat nasze kolejne dzieci nie chodziły na religię, tak że z jednego na

drugiego przechodziło i wszyscy w okolicy wiedzieli, że jak kolejny członek naszej rodziny przychodził do

szkoły, no to wiadomo było. (R1)

Reakcje negatywne

Niektórzy respondenci sygnalizowali jednak, że nieuczestniczenie ich dziecka w lekcjach religii i

przynależność do wyznania innego niż rzymskokatolickie wywoływało negatywne reakcje innych

uczniów, np. wyzwiska. Częściej sygnalizowali takie problemy rodzice uczniów szkół podstawowych.

U nas też się zdarzało, że dzieci mówiły „A ty wierzysz w diabła, ty nie chodzisz na religię”, ale to nie

było jakieś takie mocne piętnowanie, tylko takie lżejsze. (KR1)

Jakieś rzucenie uwagi, o tam siedzą niewierzący i tyle. (N1K)
Wśród rówieśników raz ktoś na jej siedzeniu wydrapał „szatan”, ale tutaj pani też zainterweniowała. (KA1)

Były tu sytuacje, mówię o relacjach między dziećmi, że byli nazywani sekciarzami, albo kociarze, albo... Ale ja

z nimi porozmawiałem, to myślę, że to nie wynika z negatywnego nastawienia, ale z niezrozumienia. (MA4)
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W przedstawionym poniżej przypadku wyciszenia agresji nie wywołała nawet lekcja przeprowa-

dzona na ten temat przez wychowawcę klasy, co samo w sobie należy uznać za przykład pozytywnej
reakcji nauczyciela.

Generalnie muszę powiedzieć, że nikt nie ułatwiał mojemu dziecku życia, wręcz przeciwnie .

Na czym polegało to utrudnienie?

Koledzy i koleżanki ją szykanowali. Wyzywali ją od Żydówek, od muzułmanek.

Ile ona wtedy miała lat?

Była w 4-tej klasie, więc 11 lat.

Czy były inne formy szykowania, poza wyzwiskami?

Nie.
A kiedy to było?

3 lata temu.
Czy nauczyciele jakoś na to reagowali? Czy pani to zgłaszała?

Nauczyciele sami nie reagowali, musiałam to zgłaszać. Wiem, że przeprowadzono jedną godzinę wycho-

wawczą, kiedy córki nie było w szkole i pani starała się wytłumaczyć dzieciom, żeby były tolerancyjne itd.,

ale to nie odniosło jakiegoś większego skutku.

Czy to się później jakoś samo wyciszyło?

Wyciszyło się w ten sposób, że córka poszła do gimnazjum. (R).

W sytuacjach doznawania jakiejś formy przemocy, niechęci czy wykluczenia spowodowanych

odmiennością religijną pomocna okazuje się obecność w klasie innego ucznia lub uczennicy tego same-

go lub innego wyznania mniejszościowego.

Po prostu... Akurat jestem w dobrej sytuacji, że tam jest jeszcze jedna dziewczynka z naszego kościo-

ła, jest komitywa. Razem się trzymają. Nie są to takie rzeczy... Jeśli chodzi o prześladowania, to nie. Po

prostu wśród dzieciaków są głupie złośliwości. Raczej nie skupiamy się na tym, nie uważam, że trzeba od

razu iść do szkoły, interweniować, dziewczyny sobie same załatwiły sprawę. I sprawy nie było. (Z5)

Reakcje pozytywne

Relacjonowano także pozytywne zachowania uczniów, których przykładem może być obrona

koleżanki przez zaczepkami, docinkami.

Nasza córka przyjaźni się z koleżanką, która pochodzi z bardzo religijnej katolickiej rodziny i okazuje

się, że bardzo często ta koleżanka katoliczka staje w obronie naszej [córki], kiedy są jakieś takie sytuacje,

że ktoś jej dokucza, że nie jest katoliczką i to jest takie fajne. Nawet [córka] sama to zauważyła, że ona

pochodzi z takiej rodziny, a jednak… (K1R).

Reakcje innych rodziców

Relacjonowano także reakcje niektórych rodziców, które można uznać za krytyczne wobec dzieci

nie uczestniczących w lekcjach religii i ich rodziców. Wśród relacjonowanych przypadków warto tu

przytoczyć dwa.

Pierwszy to przywołanie krytycznych reakcji rodziców uczniów z drugich klas szkoły podstawo-

wej, które pojawiły się w okresie przygotowań dzieci do Pierwszej Komunii. W tym przypadku rodzic

o przekonaniach laickich określił reakcje innych rodziców na fakt, że jego dziecko nie uczęszcza na

religię, jako „nagonkę”.

W podstawówce wychowawczyni tak normalnie to przyjęła, nie było tutaj problemów. Gorzej było tak

w okresie komunii z rodzicami innych dzieci, bo to trochę zrobiła się taka nagonka – „dlaczego nie?”, „dla-

czego nie komunia”?

Z czyjej strony wychodziła ta nagonka?

Ze strony innych rodziców. […] W głowie im się nie chciało pomieścić, że jak to dziecko do komunii nie

przystępuje… było wprost do mnie mówione, że krzywdę dziecku robię, nie wychowując go w religii rzym-

skokatolickiej. (JK)
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Drugi przykład związany jest z interwencją części rodziców, którzy nie dopuścili do odgrywania

w szkolnych jasełkach roli Matki Boskiej przez dziewczynkę, która nie chodziła na lekcje religii.

W tym przypadku jeden z rodziców przeprowadził rozmowę z wychowawczynią i powiedział, że ta

uczennica nie powinna grać tej roli ponieważ ona nie wierzy w Boga. Dziewczynka rzeczywiście nie

była chrześcijanką, lecz członkinią hinduistycznego związku wyznaniowego o charakterze teistycznym.

Z córką był taki motyw z jasełkami, ona ma takie zdolności aktorskie, jak jeszcze była w podstawówce

– mówimy o szkole podstawowej na osiedlu, gdzie ja mieszkam od lat, wszyscy się znają – tam właśnie te

jasełka były. Pani postanowiła, że ona będzie grała Matkę Boską. Problem właśnie wyniknął nie od szkoły,

dyrekcji, a od rodziców: „jak ona może grać Matkę Boską, jak ona w Boga nie wierzy”. […] Kobieta, rodzic

jednego dziecka, powiedziała to do nauczycielki, przy dzieciach. Nie znając nas zupełnie, po prostu nie

chodzimy do kościoła, uznała, że w Boga nie wierzymy. (SM1)

Kluczowa w tej historii wydaje się reakcja nauczycielki nauczania początkowego, która uległa

presji rodziców. W efekcie czego opisywana tu uczennica nie zagrała roli Matki Boskiej w szkolnych

jasełkach.

Wie pan jak zareagował nauczyciel?

Wiem, że tam potem zostało wkręconych więcej rodziców, i ta matka, która była „najbardziej przedsię-

biorcza” w temacie przepchała to, i nasza córka finalnie nie grała Matki Boskiej. (SM1)

Opisywana sytuacja to przykład pozbawienia możliwości zagrania przez uczennicę głównej roli

w spektaklu szkolnym organizowanym przez nauczyciela nauczania początkowego z przyczyn stricte

religijnych. Tym samym stanowi przykład dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię.

Zmiany w czasie – zmniejszanie się zachowań nietolerancyjnych

Podczas wywiadów respondenci często sięgali pamięcią do własnych doświadczeń szkolnych

i opowiadali o dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię, której doświadczali jako dzieci. Po-

wszechnie konstatowano, że aktualnie sytuacja jest lepsza i dziś dzieci nie doświadczają już aż tak

trudnych sytuacji, jakich doświadczali ich rodzice.

Na pewno to się zmienia z czasem i nie ma porównania, jak na nas kiedyś miauczano i pluto. To nie są

już te czasy. Może się to zmienia, może nie reagują już tak jak kiedyś, [wtrącenie innej respondentki:] /

oswoili się/ ale w świadomości na pewno to zostało, że „niekatolickie” to niestety to jest „be”. (M2R)

Inni respondenci mówili podobnie, przytaczając historie pochodzące ze swoich biografii, aby wska-

zać zmianę, która zaszła w ciągu ostatnich 20 lat.

Jak mówię, to jest kwestia przede wszystkim mentalności. Wszystko co się generalnie tyczy kościo-

łów od 20 lat się sukcesywnie zmienia. […] 20-25 lat temu, my mieliśmy nagminne sytuacje, że rodzice

wyrzucali dzieci z domu, formalnie. „Jeśli chcesz być tam – won”. To dotyczy ludzi, którzy mieli 18 lat, ale

mogli wylecieć z jedną walizką. (…) Ja jestem takim przykładem. Mama mi pokazała drzwi, zaraz po matu-

rze, powiedziała „nie pokazuj się więcej w domu”, ja wyszedłem jak stałem, wziąłem jedne buty, sweter,

kurtkę. Nie miałem nic więcej. Dobrze, że przyjaciel pozwolił mi chwilę w piwnicy mieszkać, drugi potem

u kogoś w mieszkaniu, powoli stawałem na nogi. Ale to świadczy o tym, jaki mieliśmy klimat w Polsce, jaka

była sytuacja. Myśmy np., ja służyłem wtedy w (…) w kościele, i tam było takich sytuacji 4 albo 5.

Młodzi ludzie w wieku 19 lat... No bo 15-sto, 16-sto latek, w ogóle nie było mowy, kijem dostał przez

grzbiet, „zabiję cię jak tam jeszcze raz pójdziesz” i koniec. (…) to też nieco inna sytuacja, różne osoby

z obszaru wsi, co do starszych, były sytuacje pobić, była sytuacja że jednemu człowiekowi podpalili dom,

tylko dlatego, że zaczął chodzić do nas do zboru. Dzisiaj to absolutnie nie byłoby takiej sytuacji. Jakieś

słowne tam... Ale nie ma mowy o represjach fizycznych.
Mentalność się zmienia, edukacja się zmienia i sposób patrzenia Polaków. Świadomość się zmienia.

Mentalność jest bardziej tolerancyjna, nie wiejska, a miejska – nie chcę oczywiście nikogo obrażać, ale

wiemy o co chodzi. Ta małomiasteczkowa, klaustrofobiczna mentalność zaczyna się przemieniać w otwartą,

europejską, świadomą. To nie znaczy, że oni przestają być katolikami, oni są i jak najbardziej cenią swoją

tożsamość, rzadko się spotykamy z postawą „tylko katolicyzm, poza tym sekta”, chyba, że jak mówię, poza

miastem, w mieście rzadziej. Zmienia się to też dlatego, że nasze kościoły po 89' roku, my tak naprawdę

wtedy wyszliśmy z podziemia dopiero, komuna, wszystko, formalnie kościół (…) istnieje od 89 roku. (P1)



61

Rodzice i dzieci – przedstawiciele mniejszości wyznaniowych po przekazaniu infor-

macji o swojej przynależności mogą się spotkać z reakcjami wszystkich osób zaangażowa-

nych w życie społeczności szkolnej:

• innych uczniów
• innych rodziców
• nauczycieli/wychowawców
• katechetów
Reakcje wszystkich tych osób mogą mieć charakter:

• pozytywny
• negatywny
• neutralny, akceptujący

Często przedstawiciele mniejszości religijnych mają zarówno pozytywne i neutralne,

jak i negatywne doświadczenia. Do reakcji uznanych przez respondentów za negatywne

zaliczyć możemy:

• wykluczenie z uczestnictwa w aktywnościach szkolnych,

• obrażanie, używanie pejoratywnie nacechowanych określeń, wyśmiewanie,

• nawracanie na religię rzymskokatolicką,

•  przymuszanie do uczestnictwa w lekcjach religii rzymskokatolickiej lub w rytu-

ałach religijnych.

Do reakcji pozytywnych zaliczyć możemy:

• Zawiązywanie się bliskich relacji pomimo odmienności wyznaniowej,

• Obrona przedstawicieli mniejszości wyznaniowych w trudnych dla nich sytuacjach,

• Prezentacja wyznania ucznia lub umożliwienie mu takiej prezentacji

Przedstawiciele mniejszości w odpowiedzi na negatywne zachowania i działania, któ-

rych doświadczają ze strony przedstawicieli większości decydują się podejmować działa-

nia naprawcze lub podejmują decyzję o ich zaniechaniu.

Zaobserwowano, że obecność w klasie większej liczby dzieci – przedstawicieli mniej-

szości wpływa pozytywnie na ich sytuację.

Optymizmem mog¹ napawaæ wskazywane przez respondentów zmiany reakcji na

odmiennoœæ wyznaniow¹, które zasz³y od czasów ich dzieciñstwa. Te zosta³y uznane za

pozytywne i zmierzaj¹ce w kierunku wiêkszej tolerancji i akceptacji.

Lekcje religii rzymskokatolickiej

Kryteria oceniania ucznia

Niektórzy z rodziców krytykowali uwzględnianie w kryteriach oceniania ucznia w ramach lekcji

religii rzymskokatolickiej uczestnictwa w nabożeństwach religijnych.

Dziecko w tym [rzymskokatolickim] gimnazjum chodzi na religię, tyle że tu religia traktowana jest jak

każdy inny przedmiot, natomiast nikt się jej nie pyta, ani nie stawia jakichś plusików za to, że była na mszy

czy na różańcu, w przeciwieństwie do tego, co było w szkole podstawowej, że ksiądz tam tak się wypowia-

dał, że jeśli dziecko nie chodzi na różaniec, to dostanie jedynkę. (K1R)
W czwartej klasie poszedł na kilka lekcji tej katechezy i tam wynikło parę problemów. Pierwszy – że ta

pani katechetka stawiała plusiki wszystkim dzieciom, które chodziły do kościoła, więc [syn] tych plusików nie

dostawał, bo nie chodził. […] Kiedyś wyskoczył, że on był z tatą w synagodze i że też chce tego plusika.

katechetka mu go nie dała. (MJK)

Dzieci mają obniżaną ocenę w szkole za nieuczestniczenie [w nabożeństwach]. Nawet rodzice, którzy

są bardzo aktywni parafialnie, […] oświadczają, że dziecko nie będzie chodziło np. w czwartki, bo w czwartki

ma angielski. [Słyszą] to co dla Pani jest ważniejsze angielski czy msza? [...] Ksiądz obniżał dzieciom oceny

w szkole za brak uczestnictwa. Są systemy karteczkowe, albo systemy naklejkowe. Są wydawane naklejki

i dziecko ma zbierać naklejki. Jeżeli iluś tam naklejek, czy krzyżyków nie uzbiera… Zresztą takie małe

dziecko zapytane, no dlaczego ma kłamać, uczymy dzieci, żeby nie kłamały i ono mówi wprost „czy byłeś?”

nie, nie byłem no i ocena jest +3, 4 dla takiego małego dziecka no to jest dramat. (MLO)
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Uzależnianie ocen na lekcjach religii w szkole od uczestnictwa w nabożeństwach jest niezgodne

z wytycznymi formułowanymi przez Komisję Episkopatu Polski. Jeden z rodziców przywołał trudno-

ści w kontakcie z księdzem katechetą, który nie reagował na te wytyczne i prośby formułowane przez

dyrektora i rodziców.

[Ksiądz] w związku z tymi ocenami był zapraszany [na wywiadówki]. Dyrektor szkoły nie ma na niego

żadnego przełożenia, po prostu nie może z nim dojść do porządku, bo dyrekcja szkoły jest bardzo w porząd-

ku tutaj i naprawdę chciałaby oduczyć tego oceniania. Nie przychodzi w ogóle na wywiadówki. Odmawia

przychodzenia. […] Były próby zwrócenia uwagi, żeby nie oceniał aktywności w kościele. Rodzice w jednym

z lat protestowali w tej sprawie, zwracali uwagę. W jaki sposób protestowali? W czasie przygotowań do

komunii właśnie stawali, rozmawiali z nim w kościele itd. i bardzo agresywnie się zachowywał, trzaskał

drzwiami, wychodził i nie podejmował rozmowy. Mówił, że ma inne spotkanie, że musi wyjść i nie ma czasu

(MLO).

Traktowanie uczestnictwa w rytuałach religijnych jako jednego z kryteriów oceny z religii wysta-

wianej przez katechetę jest szczególnie problematyczne wobec przedstawicieli mniejszości religijnych

i światopoglądowych, którzy z różnych przyczyn uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej. Po-

przez takie praktyki mogą się czuć wykluczeni i traktowani jak uczniowie drugiej kategorii.

Lekcje religii rzymskokatolickiej a tolerancja

Podczas wywiadów pojawiały się narzekania na brak troski ze strony katechetów rzymskokatolic-

kich o uczenie uczniów szacunku i tolerancji dla przedstawicieli mniejszości religijnych i niewierzą-

cych. Niektórzy z respondentów twierdzili, że podczas katechez tematyka taka w ogóle nie pojawia się,

a katecheci niekiedy wręcz przekazują tylko krytyczne opinie na temat innowierców.

Jeśli [jest] w szkole taki przedmiot, który może powodować takie napięcie, taką dziwną sytuację, to

szkoła powinna być zobligowana z urzędu do tego, żeby to tak zabezpieczyć, żeby uniknąć wszelkiej dys-

kryminacji, szykanowania i tych sytuacji, które są normą, są niewłaściwe i jakoś nasze dzieci kaleczą czy

dotykają. To jest po prostu niekonstytucyjne, że dziecko posłane do szkoły publicznej spotyka się z takimi
sytuacjami, to jest po prostu karygodne. (MR)

Zdarzają się jednak i sytuacje o odmiennym charakterze, wskazujące na możliwość współpracy

katechety z dziećmi innego wyznania, ich rodzicami lub kapłanami innych wyznań, prowadzące we-

dług respondentów do wzrostu świadomości o odmienności, tolerancji i wzajemnego szacunku.

W tym roku [na wizycie duszpasterskiej] był taki młody ksiądz, on już wiedział, że przychodzi do osób innego wyzna-

nia, że bardzo chętnie porozmawia w ramach takiego spotkania ekumenicznego. No i, zaczęliśmy rozmawiać (…) i on

opowiadał, iż miał u siebie taką dziewczynkę (wyznania mniejszościowego), chyba w gimnazjum, i to była perełka, dziecko,

które wszystko wiedziało. Uważam właśnie, że wielokrotnie nasze dzieci są świadectwem, dla katechety np. Dla mnie to

było tak miło usłyszeć, że był dumny, że jest takie dziecko... (Z1)

Podobną sytuację przytacza inna respondentka tego samego wyznania.

W szkole średniej [córka] uczestniczyła [w katechezie rzymskokatolickiej], ponieważ jej fundament

wiary był na tyle ugruntowany, że mogła uczestniczyć, była prawą ręką siostry, mogła wypowiadać swoje

zdanie w autorytecie chrystusowym, że tak jest napisane w Biblii, ona wszystko wiedziała, gdzie co jest

napisane. Siostra się naprawdę jakby podpierała jej osobą i jeszcze jej koleżanką, która była jakby podob-

nego wyznania. (Z2)

Respondentka zwraca uwagę na poważne konsekwencje postawy katechety rzymskokatolickiego,

który dla wielu uczniów jest wzorem i autorytetem.

Jeżeli katecheta nie wie i w taki sposób mówi, i potem jeszcze traktuje osobę bez szacunku – daje

przykład innym. Co się dzieje: [syn] mówi do tej pory, że przykład idzie z góry i potem uczniowie też przestają

szanować i traktują inaczej niż wszystkich. Te dzieci mają problemy, ja widzę po [synu] że sobie radzi, ale

jest trudno (Z2).



63

Deklaracje uczęszczania lub nieuczęszczania

na lekcje religii rzymskokatolickiej

Praktyka związana deklaracjami uczestniczenia przez uczniów w lekcjach religii rzymskokatolic-

kiej bywa rozwiązywana w szkołach małopolskich na dwa sposoby.

Oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach religii

Niekiedy relacjonowano sytuacje kiedy – wbrew obowiązującym uregulowaniom prawnym –

wychowawcy lub władze szkół oczekiwali napisania oświadczeń o tym, że uczeń nie będzie brał udzia-

łu w lekcjach religii rzymskokatolickiej.

U nas szkoła zażądała ode mnie napisania takiego oświadczenia, że dziecko nie będzie uczęszczać

na religię. Ja oponowałem przeciwko temu, bo wiedziałem, że z mocy ustawy uczęszczanie na katechezę

ma charakter deklaratywny, w związku z tym nie muszę składać oświadczenia, że nie chcę. Mimo to szkoła

bardzo represyjnie podeszła do tego. Dyrektor polecił wpisywać [synowi] godziny nieobecności na religii,

dopóki to oświadczenie nie zostanie złożone. (MJK)

Takie oświadczenia często wymagane są przez władze szkół rokrocznie.

Na zmianę praktyki w tym zakresie wpływają różne czynniki, np. zorganizowane działania związ-

ków wyznaniowych lub ich przedstawicieli.

Pamiętam sytuację, gdy my jako rodzice musieliśmy pisać prośbę do dyrekcji, by nasze dzieci zostały

zwolnione z lekcji katechezy. W momencie kiedy u nas została zarejestrowana szkółka niedzielna, okazało

się przy załatwianiu wszystkich formalności, że rodzice właściwie mają poprosić szkołę o zorganizowania

jakiejkolwiek katechezy, i od tego dopiero wyszło w naszej szkole, że rodzice wszyscy, jak ich dzieci rozpo-

czynają naukę, mają złożyć oświadczenie, iż proszą o daną religię. A tego wcześniej nie robiono. (Z2)

Czasami stanowcza reakcja rodziców, wskazująca na stan prawny powoduje zmianę praktyki

i charakter wymagań nauczycieli i władz szkół.

Właśnie to był jeden z trudniejszych momentów, kiedy nauczycielka poprosiła mnie w rozmowie sam

na sam, niepublicznie, delikatnie, przed wywiadówką, żebym podpisała takie oświadczenie […], żebym ja

napisała, że mój syn nie będzie chodził na religię. Ja odpowiedziałam, że nie widzę zasadności pisania

takiego oświadczenia, bo religia jest przedmiotem ponadobowiązkowym, o ile mi wiadomo i że ja chyba nie

powinnam pisać takiego oświadczenia. Nauczycielka powiedziała, że ona w takim razie jeszcze się dowie,

dopyta. Kiedy to zrobiła, poprosiła mnie, żebym podpisała oświadczenie, że biorę odpowiedzialność za

moje dziecko w czasie trwania lekcji religii; skoro ono nie będzie na lekcji religii, że ja przejmuję nad nim

kontrolę, szkoła się zrzeka odpowiedzialności. (R1)

Niekiedy takie oświadczenia pozyskiwane są od rodziców niejako przy okazji zbierania innych

informacji o uczniu.

Uzupełnialiśmy taką deklarację. To była taka ankieta, którą należało wypełnić, z różnych względów:

obiady, języki, cała reszta różnych rzeczy. Była rubryka dotycząca lekcji religii: „czy moje dziecko będzie

uczestniczyć w lekcjach religii”, tak lub nie, myśmy się pod tym podpisywali. Do tego było mnóstwo zobowią-

zań, np. stroju szkolnego, wyglądu ucznia, itp. Wszystko było na jednej kartce. (LKK)

Zdarzają się także takie formularze oświadczeń woli, w których szkoła posługuje się formułą oświad-

czenia rodziców lub uczniów o treści: czy chcą by dziecko/ uczeń uczęszczało na lekcje religii/ nie

uczęszczało. W tym przypadku rodzic lub uczeń musi zakreślić właściwą odpowiedź lub skreślić nie-

właściwą. Oświadczenie takie nie jest jednak oświadczeniem woli, które powinno być wymagane przez

szkołę.

W szkole rozdano wszystkim dzieciom z pierwszych klas oświadczenie czy chcą uczęszczać na lek-

cje religii, czy nie uczęszczać. […] Na kartce było uczęszczać łamane na nie uczęszczać (JK).
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Szereg respondentów przyznało równocześnie, że nie oczekiwano od nich podpisywania druków,

w których musieliby oświadczyć, że ich dzieci nie będą uczestniczyć w lekcjach religii rzymskokatolic-

kiej w szkole. Twierdzono natomiast, że jeszcze kilka lat temu takie sytuacje zdarzały się często.

Oświadczenia woli

Część rodziców wspomniała o składaniu deklaracji jako bezproblemowej, rutynowej czynności –

wypełnieniu formularza informującego o woli uczestniczenia w danym rodzaju zajęć.

Są tylko formularze do wypełnienia, z tym nie ma problemu, nie trzeba specjalnie za tym chodzić, po

prostu nauczyciele na wywiadówce puszczają karteczki, gdzie się wpisuje na jakie zajęcia chce się dziecko

posyłać. (BKK1)

To zwykle się odbywało na pierwszym zebraniu na początku roku, wszystkim rodzicom rozdawano

karteczki. […] Ci, co chcieli, żeby ich dzieci chodziły na religię, to mieli podpisać te karteczki, a ci, co nie

podpisali, to było równoznaczne z tym, że nie chcą. I sprawa została w tym momencie zamknięta.(KJK)

Jeden z rodziców przyznał, że pomimo tego, że nie wypełnił oświadczenia woli, to jego dziecko

i tak zostało zapisane na lekcje religii, na które zaczęło uczęszczać. Rodzic stwierdził, że w takich

przypadkach należy ustnie zgłosić wychowawcy brak wypełnienia deklaracji woli, co dopiero wtedy

będzie skutkować wypisaniem dziecka z lekcji religii.
Dobrą ilustracją kwestii składania oświadczeń woli jest wypowiedź matki będącej równocześnie

nauczycielką. Wypowiedź wskazuje na to, że w szkołach, gdzie są liczebne mniejszości religijne, któ-

rych przedstawiciele mają dostęp do lekcji religii własnego wyznania wypracowano wobec ich przed-

stawicieli praktyki zgodne z prawem i stosuje się je bez żadnych problemów, natomiast w przypadkach

gdy mniejszości są mniej liczebne lub nie są zorganizowane, to takie praktyki nie zostały wypracowane

lub stosuje się praktyki niezgodne z wytycznymi wynikającymi z prawa.

Każdy rodzic jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w danej religii i w każdej szkole

jest statut i w tym statucie mamy zapisane, że do któregoś tam kwietnia mają rodzice złożyć deklaracje

odnośnie nauczania języków grup etnicznych i mniejszości narodowych, bo język łemkowski to jest jako

grupa etniczna, i od razu składają deklaracje uczestnictwa w lekcjach religii.

Że będą uczestniczyć?

Tak, że będą. Gdyby na przykład dziecko nie chciało uczestniczyć, rodzic sobie nie życzy, no bo różne

są dzieci, ateiści mogą być i tak dalej, to wtedy pisze sobie, że nie chce... I to musi być, to jest u dyrektora w

dokumentacji. (…) Natomiast jeśli chodzi o mojego syna, który chodzi w tym roku, właśnie o nim zaczęłam,

że on chodził do gimnazjum, a w tym roku chodzi do szkoły średniej w [mieście]. I było coś takiego, że

wychowawczyni kazała zapytać czy zapisać, które dziecko na religię chodzić nie będzie. No ale ja tłumaczę

synowi, że to chyba nie o to chodzi, że nie będzie chodziło, bo on będzie chodził, tylko na inną, a wiadomo,

że od któregoś tam roku, że jeżeli się deklaruje, to jest to obowiązkowe. I mówię, ty będziesz chodził

na religię, tylko na religię inną. I zadzwoniłam do księdza dziekana […], i on mi powiedział jak to się nazywa,

że to międzyszkolny punkt, itd. No i napisałam takie pisemko, do... Nawet nie wiem czy do dyrekcji, czy

tak napisałam, że będzie uczestniczył w takich i takich lekcjach, i on na trzydzieści parę dzieci jest jedyny.
(KP1)

Oświadczenia o wzięciu odpowiedzialności

za dziecko podczas lekcji religii

Część rodziców, z którymi przeprowadzono wywiady przyznała, że podpisują jedynie oświadcze-

nia o wzięciu odpowiedzialności za dziecko w sytuacji, gdy religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją

a dziecko w niej nie uczestniczy. Wtedy przychodzi ono do szkoły później lub wychodzi wcześniej –

rodzice podpisanie takich oświadczeń o braniu odpowiedzialności przez rodzica za „za te godziny

lekcyjne, kiedy nie ma religii” uznawali za zasadne.

Wydaje mi się, że chodzi o to, że jeśli religia jest na ostatniej lekcji i moje dziecko wychodzi wcześniej

ze szkoły, to ja odpowiadam za nie, ponieważ nie wychodzi z rówieśnikami; czy też jeżeli religia jest na

pierwszej lekcji i dziecko przychodzi później do szkoły, przynajmniej mnie to tak tłumaczono.(R1 K2)
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Równocześnie zaobserwowano, że nie występuje w tej kwestii uregulowana praktyka – niekiedy

w tej samej szkole jedni nauczyciele oczekują takich oświadczeń, zaś inni nie. Niekiedy sprzeciw rodzi-

ca powodował odstąpienie szkoły od oczekiwania podpisania takich oświadczeń.

Były sygnały od nauczycieli – [córka] jest teraz w 5-tej klasie – jak ona zaczynała szkołę podstawową,

czyli 5 lat temu, żeby napisać takie oświadczenie, natomiast [mąż] zaprotestował, że nie ma takiego obo-

wiązku i właściwie skończyło się tylko na tym, że myśmy tego oświadczenia nie napisali i już nie było

wezwań ze strony szkoły do tego. (KR1)

Bywało także, że oświadczenia o nie uczestniczeniu w lekcjach religii łączono z oświadczeniami

o braniu odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem.

Po prostu składaliśmy takie oświadczenie, wtedy składaliśmy jeszcze prośbę o zwolnienie dziecka

z katechezy i że prosimy o zwolnienie do domu, bierzemy za niego odpowiedzialność. (Z4)

Uczniowie pod opieką szkoły

W sytuacji, gdy lekcje religii nie są pierwszymi lub ostatnimi lekcjami to uczniowie nie uczestni-

czący w nich zazwyczaj przebywają w świetlicy szkolnej lub w bibliotece.

Dzieci przebywają wtedy pod opieką pani w bibliotece, one się do tej biblioteki mają obowiązek zgło-

sić, pani bibliotekarka o tym wie, i one po prostu tę godzinę spędzają w bibliotece; albo czytają, albo odra-

biają lekcje pod jej okiem, albo surfują po internecie. Przez te 45 minut są pod jakąś opieką, taką informację

dostaliśmy. Rozumiem, że trzeba by strasznie stanąć na głowie, by wszystkie klasy miały religię na pierw-

szej lub ostatniej lekcji, więc nie mam o to pretensji. (LKK)

Zdarzają się sytuacje, że rodzice są proszeni o odebranie dziecka ze świetlicy.

Parę dni temu były rekolekcje i pani zadzwoniła do mnie, żeby przyjść i odebrać [syna – 3 klasa

gimnazjum] ze świetlicy, jako że nie idzie na rekolekcje, bo nauczyciele nie mogą go zwolnić, żeby sam

wyszedł ze szkoły. (R1)

W trakcie, czyli wtedy kiedy pozostałe dzieci były na rekolekcjach, to on był w świetlicy?

Tak, tam było dwóch chłopców, jeden ze Świadków Jehowy, ja zwolniłem [syna] i zabrałem.

A co się stało z tym drugim?

Został. Nie wiem, czy ktoś po niego przyjechał czy nie? (R)

Bywa, że rodzice krytycznie się odnoszą do takiej praktyki.

Dla mnie jest przerażające, że jakby policzyć, ile godzin w ciągu całego toku nauki jest przesiedzia-

nych na korytarzu czy w świetlicy… (MR)

Dzieci muszą wtedy pójść np. do biblioteki szkolnej. To nie powinno wyglądać w ten sposób (PA1)

Sporadycznie zwracano uwagę na sytuacje, w których uczniowie nie uczęszczający na religię doświad-

czają w związku z tym rozmaitych trudności i przykrości ze strony nauczycieli. Zdarzało się bowiem, że

uczniowie tacy bywali wypraszani z biblioteki, w której odbywała się inna lekcja lub wręcz zmuszani

do powrotu na lekcje religii bowiem nauczyciel uznał, że nieuczestniczenie w nich „to jakieś fanaberie”.

Córka poszła do biblioteki, ale się okazało, że jakieś zajęcia są prowadzone i pan ją wyprosił z tej

biblioteki. No wie pan, uczeń w nowej szkole [1 klasa gimnazjum], wszystko nowe, to się raczej... Więc

spędzała ten czas na korytarzu. […] Przy czym jest taki przykaz, że na korytarzu być nie wolno. Więc

stosowała zasadę uników, jak szedł jakiś nauczyciel, to z tego korytarza wiała w pierwszą lepszą stronę.

Potem jak zwróciłam uwagę pani wychowawczyni, to było po pierwszym zebraniu rodziców. […]

Uznałam, że na zebraniu nie ma co tego poruszać, bo to dotyczy tylko mojego dziecka, więc po

zebraniu podeszłam do niej, że jest problem z tą religią, bo córka jest na korytarzu – pani tak ściszyła głos

i tak się zachowała jakbym powiedziała o jakiejś strasznej tragedii i [powiedziała], że ona powinna być

w bibliotece. No ja mówię, że tak, ale z tej biblioteki została wyproszona. To się zdarzało kilka razy. W końcu

pani wychowawczyni powiedziała, że porozmawia z kimś z tej biblioteki, sytuacja wygląda tak, że córka jest

dalej na korytarzu. […] Więc jest dalej na korytarzu, bo tam w bibliotece są jakieś zajęcia dodatkowe, kółko

z fizyki, a pani bibliotekarki notorycznie nie ma.
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Więc wie pan, teoria teorią, praktyka praktyką, tak to wygląda. Ona się do tego przyzwyczaiła, stwier-

dziła, że na korytarzu też można czytać lub odrabiać lekcje, byle jej ktoś nie zapędzał do klasy, bo wie pan,

czasem tak jest, ma koleżankę, która chodziła z nią do szkoły społecznej, teraz chodzi do tego gimnazjum,

ale do innej klasy, i ta koleżanka została przez panią wicedyrektor wypchnięta z korytarza na tę religię do

klasy, bo powiedziała, że to są jakieś fanaberie, wracaj na religię. […]

A wcześniej co jej dziecko powiedziało?

Zapytała się dlaczego jest na korytarzu, dziecko powiedziało, że jest religia w klasie, ona nie chodzi na

religię i siedzi tutaj. (LKK)

Podczas wywiadów młodsi respondenci przywoływali także swoje negatywne doświadczenia

związane z przebywaniem podczas lekcji religii na korytarzu, czy w świetlicy. Do dziś wspominają je

jako „trudne” doświadczenia.

Pamiętam swoje doświadczenia, gdy chodziłam do podstawówki, to właśnie tak było, że bardzo czę-

sto niby religia miała być na pierwszej lub ostatniej godzinie, a bardzo często po prostu nie dało się tego

zrobić, tak pani dyrektor oświadczała moim rodzicom i ja musiałam siedzieć na świetlicy, pani ze świetlicy

mówiła „no tak, nie chodzisz na religię”, inne dzieci też mnie palcem wytykały, tak że ja pamiętam ten

podstawówkowy czas, najciężej było w podstawówce, kiedy ja sama nie umiałam się bronić, a dorośli pozwa-

lali sobie na takie uwagi, a i niestety księża... […] Ksiądz mnie cukierkami kusił, żebym na religię chodziła.

Miała pani takie doświadczenie, że katecheta podejmował dyskusję teologiczną z panią jako

uczennicą?

Nie, tylko ja byłam z góry [traktowana], że to co ja robię jest złe i że ja jestem biedna, i czy ja bym

jednak nie chciała „nie być biedna”. (NK)

Podczas wywiadów często stwierdzano, że szkoły i nauczyciele nie są nauczeni troski o przestrze-

ganie praw mniejszości religijnych. Rodzice każdorazowo o takowe muszą sami zabiegać. Często spo-

tykają się z brakiem zrozumienia, brakiem wrażliwości. Oczekuje się od nich, by dostosowali się do

większości, co nie zawsze jest możliwe.

Trzeba o swoje prawa walczyć. I teraz też mamy taki dylemat, bo córka kończy szkołę podstawową,

idzie do gimnazjum i w gimnazjum trzeba wszystko od początku kręcić i ustawiać. Z tego, co wiem, to jest

dokładnie taki sam problem. Brak wrażliwości. Przychodzisz do większości, to musisz się dostosować. (PM)

Umiejscowienie lekcji religii w planie lekcji

Rodzice bardzo często narzekali na to, że zajęcia z religii rzymskokatolickiej nie są rozplanowane

na początku lub na końcu dnia w planie lekcji.

Tu jest ten cały problem, że religia jest w trakcie lekcji, bo jakby była na początku, albo na końcu,

to dziecko przychodzi wcześniej albo później i nie ma żadnego problemu. […] Natomiast, kiedy to jest

w środku, to jest takie jaskrawe – gdzieś wychodzisz, nie ma cię, wszyscy zaczynają się pytać. (PMB)

W ciągu tych wszystkich lat tylko raz była taka sytuacja, że lekcja religii była na początku, tak,

żeby ona mogła przychodzić później na lekcje. […] Pytaliśmy na pierwszych zebraniach w pierwszej klasie,

czy religia musi być zawsze w środku lekcji. Zawsze była odpowiedź, że organizacyjnie jest niezwy-

kle trudno dać lekcje, żeby religia zawsze była pierwsza albo ostatnia, przy takiej ilości klas i roczników.

(KJK)

Nauczyciele zwykle sytuację tę tłumaczą trudnościami w takim ułożeniu planu lekcji, by odpowia-

dał on wszystkich nauczycielom i uczniom.

Ten problem [umiejscowienia lekcji religii w planie lekcji] przeżywaliśmy co roku. Co roku zwracałem

się z prośbą, żeby te religie ustawić na początku albo na końcu. Czasem jedną się udało, drugiej nie. […] nie

widziałem, żeby dyrekcja wychodziła mi naprzeciw, czy dziecku. „No tak wyszło, taki układ, tak ma być

i koniec”. (R1)

Niewątpliwie rozplanowanie lekcji religii, tak by znajdowały się zawsze na początku lub na końcu

lekcji nie zawsze jest łatwe, szczególnie w większych szkołach. Świadczy o tym m.in. wypowiedź
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jednej z respondentek, nauczycielki będącej przedstawicielką mniejszościowego związku wyznanio-

wego i zarazem matki posiadającej dziecko w wieku szkolnym.

Dlaczego lekcje religii nie są na początku lub na końcu?

Jako rodzic powiem, że nie wiem. Jako nauczyciel, wiem. Jako rodzic: dla osób, które nie chodzą na

religię byłoby to korzystne, nie byłoby okienek. Jako nauczyciel mówię, że nie da się tak zrobić, ponieważ

muszą być rozplanowane zajęcia dla nauczycieli tak, by każdy miał jak najmniej okienek, a nie zawsze da

się tak ułożyć.

A są takie szkoły, gdzie się da.

Da się? Może mało jest tych szkół, albo to są mniejsze szkoły. To też zależy od specyfiki szkoły. […]

Chodzi o logistykę. Chodzi o to, żeby nauczyciel miał jak najmniej okienek. Gdyby się to wszystko miało

godzić, to wyglądałoby tak: lekcja, trzy godziny przerwy, lekcja. Albo dwie lekcje, przerwa i znowu (P1KB)

Rozplanowanie zajęć w planie lekcji respondenci oceniali zwykle krytycznie – ich dzieci „okienka

lekcyjne” muszą bowiem spędzać w świetlicy szkolnej, a jeżeli ta jest zajęta, to w bibliotece lub na

korytarzu. Niekiedy decydują się na uczestnictwo w lekcji religii rzymskokatolickiej.

[Córka] wspominała o takim problemie, że ona nie bardzo ma się gdzie podziać w czasie tej lekcji

religii w środku dnia. Ona powinna wtedy być w świetlicy, ale szła do świetlicy, a tam np. inna klasa ma

lekcję, bo nie ma nauczyciela i pani świetliczanka prowadzi lekcję z inną klasą. I ona wtedy tam zostaje, ale

jeszcze bardziej jest pąsowa, bo ta klasa patrzy się na nią i jakby pyta: „Dlaczego, […] ty siedzisz tu z nami,

przecież wasza klasa ma teraz lekcję? My mamy tu zastępstwo, ale co ty tu robisz z nami? To był dla niej

często kłopot i wstyd, ona często wybierała opcję, że zostawała na tej religii ze swoją klasą. Nawet zresztą

zaprzyjaźniła się z księdzem dosyć dobrze i ksiądz ją bardzo lubił. (R1)

Ja też w zerówce przekazałam pani [wychowawczyni] tę informację. Lekcje religii też były tak w środku

i wtedy moja córka po prostu przechodziła do innej grupy i w tym czasie bawiła się z innymi dziećmi. […]

Z tą koleżanką […], z tą muzułmanką razem tam szły. (R1)

W trakcie wywiadów niektórzy z rodziców dostrzegli pozytywne zmiany. Twierdzili, że przez całe

lata były kierowane do dyrekcji szkoły prośby i apele o takie skonstruowanie planu lekcji, by dzieci

innych wyznań nie musiały mieć okienek („ten temat był wałkowany od zawsze”) i dopiero w bieżącym

roku skonstruowano w szkole taki właśnie plan lekcji, który uwzględniał ich postulaty.

Bywa też tak, że rodzice nie oczekują aby lekcje religii odbywały się zawsze na końcu lub na

początku rozkładu zajęć. Rozumieją trudności w takim rozplanowaniu lekcji, by wszystkim odpowia-

dały.

One są (lekcje religii) na początku lub na końcu. Raz może wypadało, że była to przedostatnia godzi-

na, wtedy one szły po prostu na świetlicę. (Z5)

Ja uczę właśnie w tej szkole gdzie (wierny) się uczy, u nas jakby nigdy nie brano pod uwagę, by to było

na początku lub końcu, ale jako, że to są starsze dzieciaki, dla licealistów, którzy mają naście lat, dla nich nie

jest problemem, że sobie pójdą na godzinę do sklepiku. Czasami jest to na końcu, czasami nie. Akurat wiem

jakim problemem jest stworzenie podziału godzin. Kiedyś dyrektor mi mówił, jakim to jest problemem, że

musi wsadzić to do środka. U mojego syna, w szkole podstawowej zawsze starali się, by było to na początku

lub końcu. W gimnazjum już nie, choć zdarzało się, że miał na końcu. Kiedy miał w środku, szedł na świetli-

cę, czy gdzieś posiedział, nie ma problemu... Teraz w liceum nawet nie wiem. (Z1)

U mnie w szkole jest sporo dzieci niechodzących na religię, trudno jest zorganizować tak podział

godzin, ale wiem, że dyrekcja się bardzo stara, jeśli to tylko jest możliwe. Na dyrekcji też spoczywa obowią-

zek zorganizowania opieki, czy to jest na świetlicy, czy w bibliotece. Nasz syn też chodził kiedyś do bibliote-

ki, chyba jeden rok tak miał. (Z4)

...mój syn ma tak, że raz ma WDŻ, a raz religię na początku. Wtedy kiedy ma WDŻ, to religię ma

w środku. Ale nie ma problemu, może pójść do biblioteki czy gdzieś, ale czasem zostaje na lekcji, katecheta

jest otwarty, często go pyta, jak to u niego wygląda. (Z1)
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Uczestnictwo w lekcjach religii rzymskokatolickiej

przez dzieci – przedstawicieli mniejszości religijnych

Niektórzy z respondentów przyznali, że ich dzieci – przedstawiciele mniejszości religijnych uczest-

niczą w lekcjach religii rzymskokatolickiej i nie doświadczają w związku z tym jakichkolwiek przykro-

ści ze strony katechety.

Córka od czasu do czasu idzie też na katechezę katolicką, pytała się kiedyś czy może. Ja też nie

widzę w tym problemu, mam swoje zdanie, iż dziecka nie ma sensu zamykać we własnej enklawie, niech

pójdzie i sama zobaczy, po co ma żyć ciągle w ciekawości. Kilka razy była jako wolny słuchacz. Nie widzę

też problemu, że czasami może tam być, biernie uczestniczyć. (Z5)

Przywoływano czasami sytuacje, w których dzieci te były doceniane przez księdza za posiadaną

wiedzę religijną, a niekiedy nawet stawiane za wzór innym dzieciom.

Zdaje się, że [córka] miała większe pojęcie o tym, o czym oni się uczyli, niż reszta klasy, tak że w jakiś

sposób była hołubiona przez tego księdza. Tak, bo ona znała Słowo Boże i brała udział aktywny w tych

zajęciach. (R1)

Bywa też tak, że w przeszłości dzieci brały udział w lekcjach religii, a było to powodowane różny-

mi motywami, w tym potrzebą akceptacji, uczestniczeniem we wspólnych zajęciach z resztą klasy, etc.

Na początku też uczęszczała, powiedziała, że chce być z grupą, myślę, że to było priorytetem dla niej,

ale jednak po jakimś czasie zobaczyła, że to nie to... (Z2)

Czasami rodzice pozwalają dzieciom uczestniczyć w lekcjach religii rzymskokatolickiej „na próbę”.

On nawet też kiedyś poszedł, zadał mi pytanie „czy ja mogę pójść zobaczyć tę religię katolicką?”.

Odpowiedziałem, „jeżeli chcesz zobaczyć jak to jest, no to idź”. Potem powiedział, że „wiesz co, tata, a nie

chodzę, bo jest to tak prowadzone, że po prostu można usnąć, a po drugie językiem głupoty”. (MA3)

Zdarza się, że uczestnictwo dzieci innego wyznania w lekcjach religii jest spowodowane umiej-

scowieniem tej lekcji w środku dziennego planu zajęć i decyzją rodziców aby dziecko nie spędzało

samotnie tego czasu w świetlicy, w bibliotece, albo na korytarzu. Dlatego uczęszcza na lekcje religii.

Taką sytuację opisała jedna z respondentek – buddystek. Przy czym historia jest godna przytoczenia

także z innego powodu. Uczestniczenie ucznia w lekcjach religii odbywało się przy aprobacie rodziców

i katechety, jednak przy jawnym sprzeciwie wychowawczyni okazanym w trakcie lekcji religii, przy

pozostałych uczniach.

W czwartej klasie dzieci zmieniły nauczyciela, była nowa pani wychowawczyni, która nas w ogóle nie

znała, i napisałam to podanie [do dyrektora o zwolnienie z lekcji religii] i przy tym napisałam, bo jedna z religii

odbywała się w trakcie zajęć i zadecydowałam, no po co to dziecko ma się pałętać gdzieś tam, no to niech

na tej religii już siedzi. Ona jest zresztą dosyć grzeczną osobą i nie będzie tam nikomu przeszkadzać.

Po czym dostałam odpowiedź nie od dyrektora tylko od wychowawczyni, że absolutnie się nie zgadzają, że

jak dziecko nie jest zapisane na religię to ma siedzieć na korytarzu pod klasą. Co też mnie zbulwersowało

bo teoretycznie temu dziecku powinno się zabezpieczyć też jakąś opiekę. Takie pismo dostałam, próbowa-

łam tam jeszcze dyskutować, ale stwierdziłam a tam pal licho, niech [córka] sobie chodzi na te lekcje.

Po pół roku, przed końcem semestru pani wychowawczyni wpadła na lekcję, zobaczyła [córkę] i ją

wyrzuciła z klasy.

Pani wychowawczyni? Katechecie to nie przeszkadzało?

Nie, ja rozmawiałam katechetką, jej to zupełnie nie przeszkadzało. Natomiast pani wychowawczyni

jak przypadkiem weszła to po prostu przy wszystkich dzieciach powiedziała żeby opuściła klasę.

I jak to się skończyło?

Więc skończyło się tak, że ja poszłam do wychowawczyni, powiedziałam jej że to jest po prostu

bezsens, że skoro katechetka się zgadza to nie widzę żadnego problemu, bo ja nie chcę odsuwać dziecka

od religii katolickiej, tylko żeby mogła o różnych rzeczach wiedzieć i żeby mogła poznać różne kultury i mieć

jakiś wybór. Żeby katechetka miała jakieś zastrzeżenia, że córka się źle zachowuje, to ja to rozumiem,

i powiedziałam, że to jej zachowanie – ta interwencja nie wiem zupełnie czym powodowana – może spowo-

dować nawet jakieś złe traktowania, ostracyzm społeczny wobec mojej córki. Jak rozmawiałam z kate-
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chetką to mówiła, że w klasie niżej chodzą dwie muzułmanki i też chodzą na religię, nie modlą się, ale sobie

siedzą żeby ich ktoś tam nie wyzywał… No i skończyło się na tym, że wychowawczyni powiedziała, że skoro

ja tak uważam to niech tak już w takim razie będzie, ale żeby nikt o tym się nie dowiedział. (KBD)

W przypadku dzieci małżeństw religijnie mieszanych często uczestniczą one w lekcjach obu wy-

znań. Przy czym rodzice przyznają, że decyzja o posłaniu dziecka na lekcje religii rzymskokatolickiej

powodowana była także potrzebą akceptacji przez większość.

To jest wybór nasz, to z tego powodu. Niech sobie wybierze, jeżeli w pewnym momencie po prostu...

Ja nie jestem w stanie się wyrzec wyznania katolickiego, żona też prawosławnego. Ani ja, ani ona nie

chcemy czegoś takiego, dlatego doszliśmy do wniosku, że będziemy mu pokazywać i jedną i drugą stronę.

(…) W klasie jest jako jeden, z drugiej strony nie chcemy go izolować od klasy. Uważam, że nic złego nie ma

ani w jednej, ani w drugiej religii, więc dlaczego ma nie uczestniczyć z kolegami? W ten sposób nie czuje się

wyizolowany. (KMP2)

Ocena z religii na świadectwie szkolnym

Respondenci krytycznie oceniali przepis wliczania oceny z religii do średniej, zwłaszcza w sytu-

acjach, gdy dzieci nie chodzące na religię rzymskokatolicką w szkole nie mają możliwości uczęszczać

na lekcje etyki lub lekcje religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym z powodu niewielkiej liczby

dzieci będących przedstawicielami danej mniejszości religijnej.

Dla mnie to też jest żenada, że albo jest na tym świadectwie krecha – tam jest „religia łamane przez

etyka” – i tam jest napisane „nie uczęszczała albo nie brała udziału” (KR)

Generalnie jako nauczyciel [powiem, że lekcji religii w szkole] nie powinno być. Dlatego, że są osoby,

które nie chodzą, a ocena z religii wlicza się do średniej, podnosi ocenę, jest to taka niesprawiedliwość, bo

te oceny z religii to piątki, szóstki. Rzadko kiedy czwórki, a piątka i szóstka podnosi tę średnią bardzo.

Dzieci, które nie chodzą, nie mają możliwości chodzenia na etykę, trochę są pokrzywdzone. Nie ma nauczy-

cieli. Uważam, że nie powinny być wliczane do średniej. (P1KB)

W sytuacjach gdy dzieci innego wyznania mają możliwość uczestniczenia w lekcjach religii swo-

jego wyznania, to kwestia wpisywania na świadectwie oceny z religii z reguły nie jest problematyczna.

Wprowadzenie zasady wliczania oceny z religii do średniej – jak się okazuje – spowodowało podjęcie

przez przedstawicieli mniejszości religijnych wyjaśnienia kwestii honorowania także ocen wystawia-

nych w ramach lekcji religii innych wyznań.

Później, gdy religia weszła do średniej ocen, zupełnie sytuacja się wyklarowała, nikt nie miał wątpliwo-

ści. Po prostu przynoszone były świadectwa czy tam takie zaświadczenia oficjalne o ocenie z kościoła. Już

nikt nie dopytuje, któregoś razu pamiętam jak dyrektor zapytał na radzie pedagogicznej: „co mam zrobić z tą

religią?”. Udzielił mi głosu bym mogła wytłumaczyć nauczycielom jak to wygląda, i myślę, że przynajmniej

u mnie w szkole zrobiło się to bardzo normalne, że są dzieci innego wyznania. Nie słyszę komentarzy

żadnych. (Z2)

Czasami jednak respondenci spotykali się z problemami z honorowaniem ocen z religii innego

wyznania niż rzymskokatolickie.

W podstawówce, w pierwszej klasie był taki problem, że nie chciano jej wypisać na świadectwie oceny

– pani dyrektor nie znała ustawy ani przepisów. Tutaj sekretarz kościoła napisał odpowiednie pismo, dopie-

ro po tym piśmie ocena była postawiona. (KA1)

Zwrócono także uwagę na dyskryminacyjny potencjał tkwiący w kresce na świadectwie w miej-

scu wstawiania ocen z religii i etyki. Podkreślano, że brak oceny w tym miejscu bywa często utożsamia-

ny z ujawnieniem światopoglądu ucznia. Takie wpisywanie ocen niejako identyfikuje ucznia w innej

szkole, w której przedstawia świadectwo jako ateistę ewentualnie jako przedstawiciela jakiejś mniej-

szości religijnej.

U nas krecha to jest ujawnienie światopoglądu. (JK)
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Opinie na temat wynagradzania katechetów

Podczas wywiadów przedstawiciele mniejszościowych związków wyznaniowych poruszyli kwe-

stię opłacania katechetów rzymskokatolickich ze środków publicznych, co uznali za rozwiązanie krzyw-

dzące mniejszości religijne.

Przecież księża, którzy uczą religii nie nasze dzieci, też są opłacani z naszych podatków. I to jest

trochę nie fair. (KR)

Temat obecności katechetów w przestrzeni szkolnej sprowokował jedną z respondentek do przy-

wołania sposobu w jaki ksiądz katecheta komunikował się z rodzicami podczas wywiadówki. Krytycz-

nie oceniła ona to, że ksiądz wchodził w połowie wywiadówki i rozpoczynał rozmowę z rodzicami nie

troszcząc się o to, że nie wszyscy rodzice posiadają dzieci uczęszczające na lekcje religii.

W tym okresie drugiej klasy to dla mnie takim [doświadczeniem] było, jak wywiadówki się odbywały to

zawsze ksiądz przychodził też na te wywiadówki. I to było tak, że wywiadówka sobie trwała, po czym wpadał

ksiądz, bo on obchodził po kolei klasy, i nie zważając czy to wszystkich rodziców dotyczy, czy nie robił sobie

40 minutową pogadankę z rodzicami. Nawet nie pytając się czy wszyscy są tutaj zainteresowani. (JK)

Lekcje religii w szkole publicznej

W trakcie rozmów na temat obecności lekcji religii w szkole publicznej pojawiały się postulaty

wycofania jej ze szkoły. Przedstawiona przez respondentów argumentacja odwoływała się najczęściej

do następujących argumentów:

− laickości państwa (religia w szkole uznawana za zamach na laickość państwa, a nawet dążenie

do stworzenia państwa wyznaniowego),

− uznawania obecności lekcji religii rzymskokatolickich w szkole za przejaw dominującej pozycji

i triumfalizmu jednego kościoła nad innymi związkami wyznaniowymi,

− wskazywania na sytuacje dyskryminacji uczniów ze względu na religię, które wywoływane są

przez obecność lekcji religii w murach szkolnych,

− wskazywanie na szereg trudności związanych z nauczaniem religii rzymskokatolickiej w szkole,

których doświadczają uczniowie niewierzący i nie będący członkami Kościoła Rzymskokato-

lickiego.

Myślę, że lekcje religii powinny być wycofane całkowicie ze szkół, bo to, co teraz widzimy daje taki

sygnał, że jesteśmy państwem wyznaniowym, a nie jesteśmy nim. Bo co innego jeśli uczymy o religii, to jak

najbardziej, w każdym państwie demokratycznym powinien taki przedmiot być, żeby uczyć tolerancji, np.

o hinduizmie, o buddyzmie. Ale kiedy jest jedna religia, jeden kościół, który ma takie prawa, a z kolei prawo

pokazuje, że my też możemy [zorganizować lekcje religii w szkole], ale życie pokazuje, że nie możemy, bo

są takie ograniczenia ilościowe, żeby stworzyć taką klasę że naprawdę niewiele kościołów może . […]

Myślę, że nie powinno być lekcji religii w szkole, bo ona więcej zła wyrządza mniejszościom, bo dzieci są

skazane na jakieś prześladowania, doświadczenia negatywne, urąganie. I kościół katolicki z tego korzysta,

ma na tym wiele korzyści, materialnych i duchowych, tak że cały czas gdzieś tam edukuje swoich wiernych.

Ale według mnie to są takie już symptomy nie państwa prawa, ale państwa wyznaniowego, bo jak się

popatrzy na państwa wyznaniowe, to one też mają to, że lekcja religii jest najważniejsza. (PMB)

Stoję na tym stanowisku, […] żeby religia powróciła do salek katechetycznych, a nie do szkoły, gdzie

właśnie przez to, że może ktoś nie chodzi na religię, zostają mu przyklejone różne etykietki, może mieć

nieprzyjemności, bo jednak młodzież ma skłonności do tego, że jeżeli, ktoś „nie jest taki jak my jesteśmy”, to

albo jest gorszy, albo jest zły, itd. itd. (NK)
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Dwie kwestie – jeżeli chodzi o zawartość lekcji religii rzymskokatolickiej – dla re-

spondentów okazały się najważniejsze:

• Krytycznie oceniane było traktowanie uczestnictwa w rytuałach religijnych (głów-

nie we Mszy św.) jako jednego z kryterium oceniania uczniów na lekcjach religii

• Podkreślano potrzebę przekazywania w szkole informacji o różnych religiach i wy-

znaniach w taki sposób, by miało to pozytywny wpływ na kształtowanie postaw toleran-

cyjnych u uczniów.

Praktyka rozwiązująca kwestię uczestnictwa lub nieuczestnictwa w lekcjach religii

jest realizowana w różny sposób, niekiedy NIEZGODNY Z ISTNIEJĄCYMI ROZWIĄ-

ZANIAMI PRAWNYMI jako oczekiwanie ze strony władz szkół lub nauczycieli napisa-

nia oświadczenia o NIEUCZESTNICZENIU w lekcjach religii.
Niejasna i niejednorodna jest praktyka składania bądź nie oświadczeń o wzięciu przez

rodziców odpowiedzialności za ucznia w sytuacji nie uczęszczania na lekcje religii odby-

wające się na końcu lub początku zajęć lekcyjnych.

Gdy lekcje religii odbywają się między innymi zajęciami lekcyjnymi dzieci nie uczęsz-

czające na lekcje religii przebywają:

• w świetlicy

• w bibliotece
• na korytarzu
• lub w innym miejscu np. w kawiarni lub sklepiku szkolnym

Dwie ostatnie praktyki są niezgodne z prawem wskazującym na konieczność opieki

nad uczniem podczas przebywania w szkole.

Respondenci- przedstawiciele mniejszości wyznaniowych krytycznie odnoszą się rów-

nież wobec:

• umieszczania lekcji religii między innymi lekcjami

• umieszczania oceny z religii na świadectwie (zwłaszcza gdy szkoła nie proponuje

alternatywnych zajęć np. z etyki)

Zdarza się, że uczniowie - przedstawiciele mniejszości religijnych uczęszczają na lek-

cje religii rzymskokatolickiej

• w sposób ciągły

• tymczasowo
• „na próbę”

Taka praktyka powodowana jest różnymi motywami, najczęstszymi są:

• chęć przebywania w trakcie lekcji z innymi uczniami

• zmniejszenie kosztów psychologicznych i społecznych

• zainteresowanie inną kulturą, tradycją, ciekawość

• brak innego zajęcia
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Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje dla uczniów rzymskokatolickich odbywają się zwykle w czasie godzin lekcyjnych

zatem uczniowie innych wyznań bądź nie przychodzą w takich dniach do szkoły, bądź spędzają czas

rekolekcji na szkolnej świetlicy. Rodzice uczestniczący w wywiadach sygnalizowali, że w dniach kiedy

odbywają się rekolekcje zmuszeni są brać w pracy dzień wolny lub organizować dla dziecka opiekę.

Mogą też pozostawić dziecko w szkolnej świetlicy, na co jednak nie wszyscy chcą się decydować.

Ja pamiętam z trzeciej klasy, ja córki w ogóle nie posłałam wtedy do szkoły. Był to dla mnie problem,

bo ja chodzę do pracy, więc normalnie, kiedy ja chodzę do pracy, to dziecko było w szkole do 16.00, ale

wtedy nie bardzo co miałam zrobić z dzieckiem. (KR)

Zdarzają się jednak także praktyki łączenia rekolekcji z innymi zajęciami, co jest dla rodziców

z wielu, często praktycznych powodów problematyczne.

To były akurat rekolekcje wielkopostne, jak na złość nie na końcu, czy tam na początku, ale w środku.

Dla mnie to jest problem, bo mieszkamy koło [miejscowość niedaleko Krakowa]. No jest to kłopot i musiałem

jakoś tak organizować ten czas, żeby na ten moment on gdzieś poszedł. Nie ma opieki nad dziećmi w takich

sytuacjach. Nie ma! (MA3)

Część respondentów bardzo krytycznie wypowiadała się o sposobie organizacji rekolekcji wielko-

postnych i proponowała wprowadzenie zamian systemowych w tym zakresie.

 Jedyną rzeczą, którą ja bym zrobiła [inaczej], to rekolekcje, które powinny się odbywać normalnie

popołudniami. To nie powinny być w ogóle dni wolne w szkole, bo to zajmuje godzinę zegarową, a resztę

czasu dzieci mają wolne. Szkoła teoretycznie musi zapewnić opiekę tym maluchom, więc świetlice pracują

na full i mają 50 dzieci, z którymi trzeba coś zrobić, a w tym czasie mogłyby być normalnie lekcje, a popołudniu

mamusia wzięłaby za rączkę do kościoła, wytłumaczyła o czym ten ksiądz mówi i sprawa byłaby postawiona

na nogach, a nie głowie. Natomiast rekolekcje, które się odbywają w ramach trzech wolnych dni w szkołach

polegają na tym, że jest wolne dla uczniów, a nauczyciele pilnują, żeby oni nie uciekli z tego kościoła. (Z4)

 Jeden z respondentów w opisie rekolekcji przedstawia zarazem perspektywę nauczyciela i przed-

stawiciela mniejszości wyznaniowej. Co interesujące jego wypowiedź dotycząca przeszłości wskazuje

na włączanie przez niego w realizację opieki nad uczniami w trakcie rekolekcji treści dotyczących jego

wyznania.

 U nas jest jeszcze inaczej. U nas rekolekcje wyglądają tak: dla 80% uczniów to są po prostu wolne

dni, oni wtedy chodzą gdzie chcą, robią co chcą – po 5, 6 osób przychodzi z klasy do kościoła. I to są

rekolekcje?! To w ogóle mija się z celem. Mi się krew gotuje! Ja jak byłem wychowawcą, to powiedziałem

moim dzieciakom: potraktujmy to fajnie, itd. W mojej klasie była najwyższa frekwencja na rekolekcjach.

Przychodziło 22-25 osób. Wszyscy się pytali, jak ja to robię. Ja brałem po tej mszy dzieciaki do klasy

i robiłem im kazanie i wykład. Zawsze coś ciekawego z historii, o reformacji czy coś... Z chęcią przychodzili,

słuchali, przynajmniej ich świadomość była większa. Ale to jak to wygląda w liceum, to się mija z celem.

Szkoła próbuje obecność sprawdzać. Jaki to absurd, przychodzi wychowawca, ma się spotkać o 8 przed

szkołą, sprawdza obecność, pilnuje, zabiera tych uczniów do kościoła, w kościele połowa mu ucieka, zosta-

je trzech, on sprawdza obecność, zdaje to dyrektorowi, szkoła wyciąga konsekwencje z nieobecności na

rekolekcjach! No przecież krew mi się gotuje w żyłach. No do czego to podobne, paranoja. (Z1)

W środowiskach o istotnym zróżnicowaniu religijnym wypracowano pewne praktyki aktywizacji

dzieci innego wyznania niż rzymskokatolickie, chociaż bywa i tak, że uczestniczą one w rekolekcjach

rzymskokatolickich.

Dlaczego ja mówiłam o tym, że ksiądz nie zawsze ma czas na rekolekcje? Bo raz zrobił w czasie tych

rekolekcji w cerkwi też rekolekcje... Chyba raz to było, może dwa razy. W tym roku z kolei w tym czasie miał

taki wyjazd rekolekcyjny z taką grupą dziecięco-młodzieżową do Terespolu, tych ośrodków kultu prawo-

sławnego, akurat w tym czasie. W związku z tym nie mógł się zająć dziećmi prawosławnymi w szkole, dzieci

te miały po prostu wolne, te które nie chciały pójść do kościoła. Chociaż były takie dzieci, przez dwa dni

ksiądz prowadził naukę pieśni, jakieś tam filmy wyświetlał... Część dzieci przyjechała, bo dzieci generalnie

nie lubią siedzieć w domu. (KP1)
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Nauczyciele nie-katolicy jako opiekunowie w trakcie rekolekcji

Praktyką nie zgodną z prawem, aczkolwiek jak wynika z wywiadów powszechną, jest delegowanie

przez dyrektorów nauczycieli do opieki nad dziećmi w trakcie ich uczestniczenia w zajęciach organizo-

wanych przez Kościół Rzymskokatolicki w ramach rekolekcji wielkopostnych.

To jest taki niepisany obowiązek, my musimy być w tym czasie w szkole, ale jeżeli by nauczyciel

zaprotestował, że on sobie nie życzy iść w tym czasie do kościoła, to nie pójdzie. U nas nie było takich

sytuacji. Ja zawsze chodziłam i jak uczyłam w [miejscowości] , tu też jak były rekolekcje, myśmy szli do kościoła

i nie było problemu, bo uważam, że to człowieka wzbogaca, a nie ujmę przynosi czy wręcz szkodę. Także nie ma

sytuacji by się ktoś buntował, że on zostanie w szkole, bo on ma być na lekcjach, a nie rekolekcjach. (KP1)

Jeśli uczestniczę, bo uczestniczę czasem w rekolekcjach, bo ja w tym dniu pracuję, i idę po prostu jako

nauczyciel dyżurujący. Nie traktuję tego jako zło konieczne, ale po prostu modlę się o te dzieci, by przeżyły, by

Bóg ich dotknął...Naprawdę się nie nudzę w kościele, nie jestem tylko obserwatorem, tylko się modlę. Tyle. (Z4)

Bywa też jednak, że innym nauczycielom trudniej jest się pogodzić z praktyką wymagania od nich,

bez względu na ich wyznanie sprawowania opieki nad uczniami. Jeden z respondentów bardzo kry-

tycznie odnosi się do tej praktyki.

To jest dziedzina, w której wg mnie najbardziej wychodzi ignoranctwo i pycha Kościoła Katolickiego.

To jest dziedzina dla mnie najbardziej absurdalna, którą trzeba absolutnie uregulować. Ja uważam za absolutnie

niedopuszczalne, że dyrektor szkoły ogłasza, że jest msza, że wychowawca musi iść... Ja przeciwko temu

się absolutnie buntuję. Uważam, że należy się mnie zapytać: „czy Pan jako przedstawiciel innego wyznania

może pójść?”. Dla mnie nie ma problemu iść do kościoła, ale jest niedopuszczalne, że zakłada się bez żadne-

go zapytania ludzi innego wyznania. Wszyscy mają iść, bo wszyscy są, proszę, tłumnie do kościoła! (Z1)

W swojej dłuższej wypowiedzi respondent bardziej szczegółowo wypowiada się o nakładaniu

w praktyce na nauczycieli obowiązków związanych z opieką nad dziećmi w czasie Mszy Św. czy

rekolekcji. Jego wypowiedź jest godna przytoczenia, gdyż pokazuje w jaki sposób nauczyciel w trakcie

swojej praktyki zawodowej wypracował sobie sposób postępowania w takich sytuacjach i jakie jest

jego postrzegania takich wymagań.

Co roku jestem w takie sytuacji! Ja sobie już wywalczyłem, że dyrekcja się mnie pyta i zwykle jestem

zwalniany. Nie dlatego, że nie chcę iść do kościoła – ja często idę. Jak byłem wychowawcą szedłem z moją

klasą, bo byłem wychowawcą, chciałem z nimi być, lubiliśmy się. Ale uważam, że nie powinno tak być.

Szkoła to jest szkoła, kościół to jest kościół. Ksiądz powinien sobie ogłosić mszę, kto chce ten idzie. A nie,

że my tłumnie wszyscy idziemy do kościoła, ze sztandarem, nie wiadomo co, a potem idziemy do szkoły.

Z jakiej racji?!
 Szkoła nie powinna być miejscem jednego wyznania, tylko... Dzisiaj mamy taką sytuację, że 95%

uczniów to katolicy, ale za chwilę, w Krakowie już tak nie będzie, w Warszawie tym bardziej (…) Gdyby

w Warszawie dyrektor ogłosił, że jest msza, no to by go wyśmiali, od razu byłaby prasa... To normalnieje. Ale

w naszym środowisku, ja ciągle czuję taką arogancję i pychę, zakładania, że „ty musisz”. Ja tu się zgadzam

z (koleżanką), że to nie jest kwestia, że my mamy z tym problem – ja nie mam z tym problemu. (…) Ale to nie

jest moje nabożeństwo, to nie jest mój kościół. Nikt nie ma prawa nakazać mi, tylko dlatego, że ja jestem

wychowawcą. To też kwestia pewnego taktu – jeśli wiem, że nauczyciel dany nie jest katolikiem, normalnie

z ludzkiego taktu wypada zapytać, czy to mu nie będzie stało na przeszkodzie.

 Nie można traktować ludzi w ten sposób, że ponieważ jesteś w szkole, jesteś nauczycielem – masz

iść. Ja się przeciwko czemuś takiemu po prostu buntuje. Ja nie mam nigdzie w wykazie czynności, że mam

chodzić z uczniami do kościoła. Rekolekcje nie są w wykazie moich czynności. Ani rekolekcje, ani religia,

ani chodzenie do kościoła. Ja mam ich uczyć, być wychowawcą w szkole, na terenie szkoły. Tutaj potrzeba

jest zmiany, ja kilka razy miałem sytuacje jakby trochę ostrzejsze, że musiałem interweniować, bo próbowa-

no mi wmówić „ty musisz, idziesz z klasą”... Jest troszeczkę inaczej jak jesteś wychowawcą, przypisują mnie

do klasy i w poniedziałek, klasa 3a, ty masz z nimi iść. Jest wywieszone w pokoju nauczycielskim, nikt się

mnie nie zapytał. To ja przepraszam bardzo, wezmę tę 3a i pójdę z nimi do kościoła (innego niż rzymskoka-

tolickiego) na rekolekcje. No i ciekawe co by rodzice powiedzieli. Tutaj, w tej dziedzinie, trzeba uregulowa-

nia. Te rzeczy, w sposób niepisany, funkcjonują w szkołach.

 Nie ma regulacji prawnych, dyrektor ogłasza, wyświetla się, która klasa z jakim nauczycielem idzie...

Ale gdzie to jest prawnie?! Gdzie to jest?! Całe rekolekcje to dziedzina, która nie powinna dotyczyć szkoły.

Szkoła robi wolne i koniec! Nie powinna zajmować się kto z nimi tam jest, ja nie mam ani obowiązku, ani w czynno-

ściach, że mam z nimi iść na te rekolekcje! Pani rozumie o czym mówię? Ja jestem ostatnim człowiekiem,

który mógłby być jakimkolwiek antagonistą kościoła, tylko mówię o ignorancji szkoły, dyrekcji, kuratorium,

które nic z tym nie robią. (Z1)
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Z ust respondenta pada też propozycja rozwiązania obecnej sytuacji.

A można by to bardzo prosto to uregulować – robimy dzień wolny i w tym dniu kościół się tym zajmuje,

katecheci się tym zajmują. Niech oni to robią, młodzież pilnują. Ewentualnie, jak chcą by ktoś z nauczycieli

pilnował, niech zapytają „czy chcesz, czy możesz?”. Jak ktoś mnie zapyta, nie ma problemu. Pójdę, posłu-

cham, naprawdę z ciekawością posłucham! (Z1)

Dla oddania sprawiedliwości należy stwierdzić, że w zależności od szkoły praktyki w tym zakresie

są bardzo różne. W trakcie wywiadów w wypowiedziach tych samych respondentów pojawiały się

komentarze wskazujące na kluczowe znaczenie czynnika ludzkiego – decydującą rolę odgrywa tutaj

wrażliwość dyrektora szkoły.

*

Dużym problemem dla rodziców, ale i dla nauczycieli niereligijnych lub przedstawicieli

innego wyznania są rekolekcje wielkopostne.

• Dla uczniów są one problemem przede wszystkim ze względu na brak opieki ze strony

szkoły nad dziećmi nie biorącymi udziału w rekolekcjach.

• Dla nauczycieli są problemem ponieważ wbrew istniejącym regulacjom prawnym ocze-

kuje się od nich sprawowania opieki nad dziećmi w kościele. Za szczególnie naganne

nauczyciele uznawali wyznaczanie ich do opieki nad uczniami bez pytania, czy zgadzają

się na to.

• Warto podkreślić, że praktyka delegowania nauczycieli do opieki nad uczniami w czasie

rekolekcji jest niezgodna z prawem – nauczyciel nie ma obowiązku sprawowania opieki

nad uczniami w tym czasie, po drugie nauczycieli – przedstawicieli mniejszości wyznanio-

wych zmusza się w ten sposób do uczestnictwa w rytuałach religijnych gwałcąc tym sa-

mym ich prawa wyznaniowe.

Szkolne uroczystości religijne

Wielu respondentów wskazało na szereg elementów życia szkolnego, które mają charakter religij-

ny i odbywają się z towarzyszeniem rytuałów, symboli i postaci religijnych.

Ja powiem, że moje dziecko, nie wiem, może to ten rejon Krakowa, ja jestem zdziwiona, jak religia

weszła do tej szkoły, tam po prostu wszystko obraca się wokół religii, dzieci są przynajmniej raz w miesiącu

w kościele, moje też, bo to jakieś przedstawienia... Jasełka to jest nic, tam wszystko jest, tam się ciągle do

kościoła chodzi, wszystko się dzieje w kościele. Bez przerwy się siedzi w kościele, ja się zastanawiam jak

oni się wyrabiają z lekcjami, Ci nauczyciele...

Nauczyciele chodzą z dziećmi?

Tak, cała szkoła idzie. Blisko jest kościół, w związku z czym oni bez przerwy. Rozpoczęcie roku szkol-

nego – sztandary, krzyże, wszystko. Co ja mam z tym dzieckiem zrobić, jak ja pracuję. No dobrze, że u mnie

jest ta świetlica i ktoś w niej jest, na przykład pani dyrektor jeszcze została tam z dwójką dzieci. Wszystko

jest, wigilia jest, stoły są zastawione. (KA1)

Msza Święta na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

Wielu respondentów stwierdziło, że w szkołach do których uczęszczają ich dzieci rok szkolny

rozpoczyna się uroczystą Mszą Świętą w parafialnym Kościele Rzymskokatolickim. Jeżeli ta odbywa

się niezależnie od świeckich uroczystości w szkole, czyli poprzedza je lub następuje po nich, to z reguły

nie stanowi to dla respondentów żadnego problemu. Ważne jest dla nich, że nie są zmuszani do uczest-

nictwa w rytuałach religijnych.
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Ta msza jest na początku i dziecko później przychodzi?

Tak, nigdy nie ma tak, że msza jest w trakcie, nie zmusza się dziecka do uczestnictwa. Też nauczycie-

le nie naciskają. (Z5)

Na początku roku lub jego końcu jest tak, że to jest indywidualna sprawa rodziców, czy idą z dziećmi

do kościoła, a potem jest właściwa uroczystość już w szkole. (Z4)

Inaczej wygląda sytuacja w tych przypadkach, gdy Msza występuje w środku programu uroczystości,

a uczestnictwo w świeckim ceremoniale w szkole jest ściśle powiązane z uczestnictwem w religijnym cere-

moniale w kościele.

Tak. Kolędy, jasełka, rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego. To się dzieje w ten sposób, że nie

spotykamy się, to znaczy dzieci nie są informowane „o tej i o tej msza, o tej rozpoczęcie”. Zbiórka w szkole

o 9, potem idziemy do kościoła... To jest wpisane w program, harmonogram. To jest całość nierozerwalna.

(KP6)

W takich przypadkach mamy do czynienia z faworyzowaniem katolików i dyskryminacją ze względu

na religię bowiem uczniowie niereligijni lub należący do innych kościołów są zmuszeni do wzięcia

udziału w rzymskokatolickiej Mszy Świętej o ile chcą pełnić podczas uroczystości szkolnych zaszczytną

funkcję, na przykład niesienia sztandaru szkoły w poczcie sztandarowym, jak miało to miejsce w rela-

cjonowanej poniżej sytuacji.

Mnie się jeszcze przypomniał taki incydent. Nasza córka chyba dwa razy uczestniczyła w niesieniu

flagi w związku z pierwszym dniem szkoły, [czy] jakimś innym świętem i okazało się, że żeby nieść tę flagę,

ona musi najpierw uczestniczyć we mszy, być w kościele..., bo taki był program. […] I ona chcąc nie chcąc

musiała być w kościele. (K2R)

Zauważyłem, że pobliskie gimnazjum ma taka praktykę, że dzieci się zbierają o godz. 8.00, ustawiają

się w orszak i maszerują ze sztandarem szkoły do kościoła. Jest uroczysty przemarsz. (MLO)

Rodzice relacjonowali częsty brak zrozumienia ze strony nauczycieli, gdy informowali ich, że

dziecko nie przyjdzie na Mszę Świętą rozpoczynającą rok szkolny w kościele.

Zawsze jak się pytałam, o której jest rozpoczęcie roku szkolnego, to słyszałam „O ósmej jest msza”.

Ale mnie msza nie interesuje, ja chcę wiedzieć, o której jest rozpoczęcie roku szkolnego. „No jak to, msza

nie? Po mszy”. To było dziwne w ogóle dla ludzi, że moje dziecko nie idzie rozpocząć czy zakończyć roku

szkolnego w kościele. (K2R)

Raz, to znaczy, ja powiem o takich sytuacjach, które zdarzały się dosyć często i zdarzają się nadal

w naszej szkole, gdzie są nabożeństwa, msze w czasie lekcji. Wtedy wychowawca ma obowiązek zabrać

całą klasę, pójść do kościoła, opiekować się tymi dzieci przez godzinę i wrócić do szkoły. Dobrze, jeżeli to

jest na początku, to moje dziecko pyta „o której mam przyjść, bo nie będę uczestniczyć”, więc jak pani akurat

miała dobry humor, to „przyjdź na tą i na tą”, a był taki przypadek, że powiedziała wychowawczyni „nic ci się

nie stanie, jak pójdziesz do kościoła”... No nic się nie stanie, ja wiem, ale pójdzie wtedy jak chce, a nie wtedy

jak cię ktoś zmusza. Były też przypadki, kiedy, nawet dwa, kiedy była organizowana uroczystość szkolna

z okazji odzyskania niepodległości, msza w kościele i później część artystyczna w kościele, gdzie mieli

obowiązek być wszyscy uczniowie. To jest dla mnie niedopuszczalne. (KP6)

Problematyczny dla rodziców i nauczycieli niewierzących lub innego wyznania może być też

sposób i forma informowania o Mszy Świętej jako elemencie inauguracji lub zakończenia roku szkol-

nego. Ogłoszenie podpisane przez dyrektora nawet w postaci „Zaproszenia na Mszę Świętą” może być

– według respondentów – odebrane jako rodzaj presji.

W ogóle bym się zastanowił, czy to jest w porządku, że przed rozpoczęciem roku szkolnego jest

z „automatu” msza, dyrektor ogłasza, wszyscy na mszę idą, a potem do szkoły. Uważam, że to jest nie

w porządku. Jedno z drugim nie powinno mieć związku. (Z1)

Ale nie powinien tego dyrektor ogłaszać. Nie powinno to mieć w ogóle w szkole miejsca, bo dyrektor

nie jest księdzem. On powinien ogłosić godzinę rozpoczęcia, a jeśli chodzi o kościelne – proszę do kateche-

ty. (Z1)

 Dokładnie, i to jest w porządku. (Z3)

Ja myślę, że u was to jednak ksiądz ogłasza. (Z4)

Ja wielokrotnie, odkąd jestem nauczycielem, jeszcze mi się nie zdarzyło by w jakiejś szkole zrobiono

to dobrze, no jak mówię, poza sytuacją z obecnym dyrektorem, to jest nawet...W tej chwili w naszej szkole

jest tak, i to jest super, że są dwie wywieszki. Jest wywieszka dyrektora „rozpoczęcie o 9”, a obok wywieszka

katechety „msza w kościele o 8”. I to jest w porządku, ale jeśli dyrektor ogłasza... To jest nie w porządku.

Coraz więcej ludzi jest, którzy mogą czuć się naciskani. Może to wynika z braku świadomości, to się robi tak

z rozbiegówki. (Z1)
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Szkolne uroczystości religijne

– święto patrona szkoły, uroczystości 3 maja, dzień papieski

W trakcie wywiadów kilkakrotnie przywoływano sytuacje, kiedy dzieci nie będące członkami

Kościoła Rzymskokatolickiego były „zabierane” do kościoła wraz z innymi dziećmi na rozmaite szkol-

ne uroczystości, które odbywały się właśnie w kościele.

Protestujący przeciw takim praktykom rodzice spotykają się niekiedy z niezrozumieniem ze stro-

ny nauczycieli, którzy nie rozumieją dlaczego temat ten wywołuje tyle emocji i niejednokrotnie stwier-

dzają, że „przecież nikomu nic się nie stanie jak raz pójdzie do Kościoła”.

Czasami moje odczucia takie są, że jest brak wrażliwości. [Nauczyciele] mają jakiś program, wg

którego idą i mówią niektóre rzeczy niezgodne z tym, w co my wierzymy, jak to pojmujemy, ale na to nie

mamy żadnego wpływu. Ale kiedy nieraz były takie sytuacje, że podczas lekcji szli do kościoła, bo tam było

jakieś nabożeństwo, to zawsze zabierali też córkę. Czy jak były jakieś wycieczki do kościoła, żeby zoba-

czyć, więc tutaj brakło takiej wrażliwości, żeby córka nie musiała iść na taką lekcję religii, żeby jej coś

zapewnić.

 Brak takiej wrażliwości, jakiegoś zwrócenia uwagi, czy to dla naszej córki może być jakoś niekomfor-

towe. […] Tak, np. pożegnanie starego proboszcza, kiedy odchodził, takie podziękowanie, pożegnanie – też

były takie uroczystości w trakcie, na które córka poszła. Albo też w czasie świąt nauczyciele zabrali dzieci do

grobu Pańskiego do kościoła, żeby im pokazać, więc to może nie takie nabożeństwo sensu stricte, ale

poszli tam jako klasa, modlili się. W tym przypadku też wyszedł ten brak wrażliwości. A my też z kolei nie

chcieliśmy ze wszystkiego robić problemów i na każdą sytuację reagować, woleliśmy z dziećmi porozma-

wiać i wyjaśnić im wszystkie dylematy, które oni wtedy mieli. Tego typu, że dzieci nie wiedziały, jak się w tym

kościele zachować, bo nie znają tego, w naszym kościele zachowują się inaczej. (PM)

Zdarzają się niekiedy pewne formy nacisku ze strony władz szkoły, chociaż nie zawsze odbierane

bardzo krytyczne, ale zauważalne przez rodziców.

Syn zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, które śmiesznym zrządzeniem jest gimna-

zjum jezuitów32 , bo akurat księża w tej chwili prowadzą, ale ponieważ jest to rejonowe, a nie dostał się do

innego, to tam został. Natomiast w momencie gdy była rozmowa wstępna, ja zaznaczyłam księdzu, że

jesteśmy innego wyznania, wyraziłam nadzieję, że moje prawo do innej religii będzie uszanowane. Ksiądz

powiedział, że jak najbardziej, natomiast jeżeli będą uroczystości typu rocznica patrona szkoły, to chciałby,

żeby on uczestniczył we mszy. Powiedział, że syn może się wtedy po swojemu pomodlić.

 Tak widziałam troszeczkę, że może nie nacisk, ale postawienie na swoim było troszkę widać. Okaza-

ło się, że program tego dnia wyglądał tak, że najpierw były jakieś tam rozgrywki sportowe, potem o 16 miała

być msza, więc wstępnie mówię, że nie musi iść na tę mszę, ale był zmęczony, więc w ogóle nie poszedł na

tę mszę. I w ten sposób miał dzień wolny

W ogóle do szkoły nie poszedł?

Tak, nie poszedł do szkoły, ten dzień był de facto wolny. (KMC)

W trakcie wywiadów pojawiły się krytyczne komentarze niektórych respondentów na temat nada-

wania szkołom imion osób duchownych, błogosławionych i świętych. Ta praktyka posiada, zdaniem

jednego z respondentów, ważne konsekwencje w postaci pojawienia się w życiu szkoły uroczyście

obchodzonego dnia patrona, który staje się kolejnym elementem wiązania się szkoły i religii. Dzień ten

staje się zarazem świętem szkolnym i religijnym.

I dzień patrona staje się kolejnym dniem, w którym […] ksiądz wchodzi na salę gimnastyczną, przema-

wia do tych dzieci itd. Ta świeckość szkoły została wielokrotnie łamana, a wybór na przykład świętego,

duchownego na patrona, jak gdyby od razu otwiera furtkę do… jest po prostu takim elementem, który jest

skazany na to, że świeckość szkoły będzie złamana. Sam wybór patrona. (MLO)

32 Syn respondentki uczęszcza do szkoły publicznej prowadzonej przez Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Połu-

dniowej, które jest szkołą bezpłatną dla uczniów mieszkających w obwodzie szkoły, tzn. jest szkołą rejonową.
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Ślubowanie pierwszoklasistów

Zazwyczaj szkolne uroczystości związane ze ślubowaniem pierwszoklasistów odbywają się

w murach szkolnych, choć w jednej z krakowskich szkół uroczystość tę zorganizowano w katedrze na

Wawelu. Omawiane ślubowanie odbyło się podczas Mszy Świętej a uroczystość, która powinna być

świecka, nabrała charakteru religijnego.

Zadzwoniłam do pani wychowawczyni, tłumaczę jej, że mam takie pytanie, że córka chyba źle zrozu-

miała, że pewnie najpierw jest msza, a potem ślubowanie. „Nie, nie proszę pani, to będzie w trakcie mszy,

bo to jest taka tradycja szkolna, że my na Wawelu i w ogóle.” Ja mówię, no chwila, „czy pomyśleliście o tych

uczniach co nie chodzą do kościoła?”. „No to my ich serdecznie na tę uroczystość zaprosiliśmy”.

Pytam się, „dlaczego pani zaprasza moje dziecko, które ma prawo do uczestniczenia w tej uroczysto-

ści niekoniecznie zapraszane?”. 10 minut tłumaczyłam tej pani o co mi chodzi, że to jest pewien rodzaj

wykluczenia, że organizuje się uroczystość, która jest ceremoniałem szkolnym w kościele, tym samym

wyklucza się dzieci, które do kościoła nie chodzą, jakby nie byli uczniami, [lub] uczniami drugiej kategorii. Bo

co, tamci mają prawo ślubować, a ci nie?

 Po dłuższych negocjacjach pani powiedziała: „no bo wie pani, ja nie będę w stanie, ja się będę klasą

zajmować, ale może by pani przyszła z nią i tak staniecie w przedsionku „. Na co mi się tak od razu skojarzy-

ło, w świątyni jerozolimskiej też był dziedziniec dla pogan... Ja mówię tej pani, że to nie jest kwestia przed-

sionka, to jest kwestia, że uroczystość ceremoniału szkolnego nie powinna się odbywać w kościele. Ona

jakoś próbowała zrozumieć, ja tłumaczyłam, że oni stracili dystans, ona w ogóle nie rozumiała co ja chcę od

niej, uważała że nic się nie stało.

Ona w ogóle nie rozumiała problemu. To było dla mnie przykre. No to mówię, „niech mnie pani

w końcu oświeci, trzy dni mnie w Krakowie nie było, ale chyba stolica dalej jest w Warszawie, nie w Watyka-

nie?!”. Ona w końcu mówi, że „może pani ma trochę racji… ja na najbliższej radzie pedagogicznej zwrócę

na to uwagę”. (LKK)

Omawiana uroczystość i ślubowanie odbyły się w katedrze na Wawelu. W trakcie mszy ksiądz

wygłosił kazanie, w którym podkreślił wagę ślubowania.

Tłumaczył, że to ważna rzecz, bo to będzie ślubowanie Bogu, po czym odbyło się ślubowanie

w trakcie Mszy, a potem była dalsza część tej uroczystości religijnej, na końcu wspólne zdjęcie wszystkich

uczniów na stopniach katedry. (LKK)

Rodzic, którego relacje przytaczamy zmuszony został do uczestnictwa wraz ze swoim dzieckiem

w ceremoniale religijnym Kościoła Rzymskokatolickiego.

Tak, myśmy na tę uroczystość poszły ponieważ nie chciałam stwarzać takiej sytuacji, bo jest to pierw-

sza klasa, nowe środowisko, przyjaźnie się dopiero kształtują, i nagle od razu taki strzał, że dziecko jest

z boku, poza klasą, nie należy do tej społeczności. Tworzy się jakiś taki precedens, w sensie, że nagle dzieci

są wyrzucone poza nawias.(LKK)

Sytuację tę respondentka oceniła bardzo krytycznie podkreślając, że uroczystość została zorgani-

zowana przez szkołę publiczną, co stoi w sprzeczności z oczekiwaniem by w takich szkołach charakter

wszystkich uroczystości szkolnych pozostawał świecki.

Problemem jest to, że w jakimś stopniu moje dziecko zostało zmuszone do uczestnictwa w ceremonii

religijnej, w której miało prawo nie uczestniczyć. To jest ten punkt, który uważam za bardzo istotny. I druga

rzecz, mój mąż poszedł porozmawiać z panią dyrektor o tym. Nie przyszedł się awanturować, ale w takiej

trosce o istnienie naszego dziecka w tej szkole dalej, w kwestii różnych uroczystości szkolnych, jak to się

będzie kształtowało. I tutaj przeżył szok, bo pani dyrektor powiedziała, że zanim wysunie jakiekolwiek argu-

menty w tej dyskusji, to ona go chce uprzedzić, że ona jest osobą głęboko wierzącą. W tej sytuacji mój mąż

stwierdził, że nie ma o czym rozmawiać. Skoro urzędnik państwowy, w końcu jest ona urzędnikiem państwo-

wym, reprezentuje państwo świeckie, więc powinna mieć ten dystans. Tu jest osobą wierzącą, ale na takim

stanowisku jest urzędnikiem świeckim.

Doszło do rozmowy?

Nie, mój mąż powiedział, że w sytuacji takiego dictum, to nie ma o czym rozmawiać. I to jest problem.

Co jest ważne: ci ludzie w szkołach stracili dystans, zapomnieli o wielu rzeczach, oni wysuwają argument

„skoro większość chce”, który jest żadnym argumentem, oni nie rozumieją, że wysuwanie takiego argumen-

tu jest błędem. […] Jest jedna rzecz, która doprowadza mnie do szału w tych rozmowach: „a co się jej

stanie?” (LKK)
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Wielkanocne jajeczko,

św. Mikołaj, jasełka i szkolna wigilia

W trakcie wywiadów wielu rodziców laickich i przedstawicieli innych wyznań sygnalizowało, że

duża liczba szkolnych uroczystości posiada religijną oprawę i związana jest z rokiem liturgicznym

Kościoła Rzymskokatolickiego, co budzi ich sprzeciw. Irytujący jest dla nich także fakt, że organizato-

rem takich wydarzeń jest nie katecheta, ale nauczyciel wychowawca klasy.

Moja córka chcąc brać udział przedstawieniu, musiała śpiewać kolędy z innymi dziećmi i też przedsta-

wiać te religijne sceny. […] Kwestią jest to, że te jasełka są wystawiane przez wychowawcę, a nie przez

katechetę. (KR)

Właśnie, czyli znowu zajmują się jakimś religijnym tematem w świeckiej szkole, zamiast np. uczyć się

algebry. (K1R)

Jeden z rodziców obecność tak wielu różnych uroczystości i wydarzeń związanych z rzymskoka-

tolickimi świętami religijnymi opisuje jako powodujące konieczność ciągłego podejmowania decyzji o

ewentualnym uczestnictwie lub rezygnacji z uczestnictwa. Dla dzieci i rodziców – przedstawicieli in-

nych wyznań może to być kłopotliwe.

To jest problem. […] W związku z tym, że jest jednak różnorodność wyznań, i to jest problem tego

typu, że jednak w szkołach zbyt duży nacisk kładzie się na święta, które są generalnie świętami największe-

go, jednego kościoła. I to jest problem i strata dla dzieci z mniejszości religijnych, dlatego że niejednokrotnie,

jeżeli zajęcia szkolne poświęcane są na, nie wiem, robienie jakiś elementów związanych z danymi świętami,

a więc zajmowanie się pewnego rodzaju tradycją religijną na różnych zajęciach szkolnych, to jest to w ogóle

strata, pod tym względem, że wszyscy uczniowie tracą, nie uczą się tego czego mogliby, bez względu na

wyznanie.

Tracą też nasze dzieci, które czasem znajdują się w takich osobistych dylematach jeżeli chodzi o np.

jasełka, to zależy, było też raz tak, że mój syn wziął udział, innym razem nie, to zależy też... Tylko znów, to

jest taki grunt, gdzie trzeba troszeczkę... Może tak: wychodzimy z takiego założenia, że szanując przekona-

nia innych osób, chcemy by były szanowane nasze. Jeżeli dzieci w czymś mogą wziąć udział, to biorą

udział. Nie staramy się jakoś izolować. Jeżeli coś, nawet po części ma charakter religijny, ale nie ingeruje to

w zasady, które mamy, zgodne z naszym sumieniem. nawet jeżeli będzie to śpiewanie kolędy, ale kolędy

która w swej treści jest skoncentrowana na Chrystusie, mówi o Bogu, zdarzało się, że nasze dzieci brały

w tym udział. Natomiast jeżeli była to kolęda, która, jako, że wierzymy, iż tylko Bóg Święty jest osobą do

której winniśmy się modlić, i przy całym szacunku do Marii, matki Jezusa, nie jest ona w naszym Kościele

obiektem kultu. Jeżeli były kolędy, które w swej treści wywyższały kogoś innego niż Chrystus, wtedy nie

brały dzieci udziału.

Są sytuacje, gdy dzieci, one same... Są zajęcia różne lekcyjne, zwłaszcza w okresie świąt, że dużo się

robi na ten temat.... Nawet jestem zadziwiony jak dużo jest odniesień w podręcznikach szkolnych, nawet do

matematyki, gdzie jeżeli chodzi o liczenie, to są odniesienia do różnych świątecznych elementów. Także

kiedyś tak przeglądałem te podręczniki i byłem zdziwiony, że tak dużo jest odniesień religijnych. Myślę, że to

niekonieczne i nawet też narzuca pewne sytuacje, w których dzieci muszą podejmować, może się wyda-

wać, drobne decyzje, ale które dotyczą ich sumienia, czy wziąć w czymś udział czy nie, czy coś robić czy

nie. I były takie sytuacje, gdy nasze dzieci przychodziły i mówiły nam o czymś i my wspólnie podejmowali-

śmy decyzje, mówiliśmy nauczycielowi, że nasza córka czy syn tego nie zrobi, ze względu na to i na to,

może zrobić coś innego, czy to Pani zaproponuje czy my. Także były takie sytuacje, ale były też sytuacje,

gdzie decyzje należało podejmować natychmiast, i nasze dzieci mówiły nauczycielom, że one tego i tego

nie zrobią i reakcje były różne. Czasami było zrozumienie, ale były też reakcje, które nie popierały tego,

czasami pretensje. (PA)

Bywa, że rodzice wypracowują sobie własne praktyki w poszczególnych sytuacjach wymagają-

cych pewnych decyzji wynikających z ich odmienności wyznaniowej.

Mieliśmy sytuacje, gdy dzieci miały napisać listy do Św. Mikołaja jako zadanie domowe, taki poważny

list, do niego jako do osoby, i mówić do niej prosić. Jak mówię, można się uśmiechnąć, bo to w społeczeń-

stwie jest tak zaaprobowane, że przyjmuje się to, jako coś oczywistego, ale kiedy tak naprawdę stwierdzimy,

zwłaszcza jeżeli była taka postać, taka osoba, która gdzieś wyróżniała się dobroczynnością, to też kiedy

czytamy słowo Boże, kiedy czytamy co się z człowiekiem dzieje kiedy umiera, kiedy w Biblii śmierć jest

przedstawiona jako nieświadomy sen, że człowiek przestaje istnieć, dopiero powtórne przyjście pana Jezu-

sa Chrystusa budzi człowieka do życia, to każdy najszlachetniejszy nawet człowiek, nie ma świadomości,
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nie wie co się dzieje. Więc teraz pisząc list do kogoś, kto tak naprawdę nie istnieje, mówię, ktoś może nawet

nie zwrócić na to uwagi, ale moja córka wybrnęła z tego w ten sposób, że napisała listy do swojej mamy i ja

dopisałem trzy zdania wyjaśnienia, dlaczego nie napisała listu według polecenia.

Była na to jakaś reakcja nauczyciela?

Wtedy to chyba zostało zaakceptowane i przyjęte ze zrozumieniem (PA)

Czasami zdarza się, że rodzice w porozumieniu z dzieckiem podejmują decyzję o udziale w rzym-

skokatolickich uroczystościach biorąc pod uwagę cały szereg kwestii towarzyszących czy możliwe

konsekwencje społeczne.

Mnie się też kiedyś babka pyta, czy on będzie na wigilii. Ja mówię: nie wiem. W samym obrzędzie, jak

łamanie się opłatkiem, podejrzewam, że on nie będzie uczestniczył. Ale, mówię, z nim porozmawiam.

I skończyło się tym, on mówi do mnie: ja chcę na to pójść, ale po pierwsze dlatego, żeby koledzy nie poczuli,

że ja mam ich w nosie, po drugie, ja im też chcę życzyć wszystkiego dobrego i to nie jest złe. (MA4)

Nie wszyscy rodzice podzielali przedstawione powyżej zastrzeżenia. Niektórzy konstatowali, że

wyliczone powyżej uroczystości są związane z tradycją i nie powinny nikogo dziwić w chrześcijań-

skim, katolickim kraju, za jaki uznali Polskę. Inni wskazywali na bardziej kulturowy niż religijny cha-

rakter takich wydarzeń. Jedna z respondentek – buddystek mówiła, że jej córka aktywnie uczestniczy

w realizacji przedstawień jasełkowych, przy czym sama wybiera sobie z reguły jakieś negatywne role

do zagrania.

Inną strategię przyjmują niektórzy przedstawiciele środowisk laickich oraz członkowie wyznania

Świadków Jehowy, którzy nie posyłają w te dni swoich dzieci do szkoły.

Mam styczność z dwoma szkołami, to widzę, że Świadkowie opuszczają połowę dni w grudniu […]. Ta

współczesna szkoła, która ma tam po prostu i jasełka, i […] św. Mikołaj [...]. To dla mnie jest zaskoczeniem,

jak tych dni może być dużo. Bo na to bym nie wpadł, że tak wiele rzeczy jest dla nich związanych z kultem

religijnym. Dzielenie się jajkiem… (MLO)

Ja akurat jestem ateistką i bardzo podobnie postępowałam. W podstawówce, jak dziecko chodziło do

podstawówki, [w związku z tym, że były] wigilijki, jasełka, jajeczko to też dziecko zostawało wtedy w domu.

(JLK)

Horoskopy, wróżby, andrzejki

W trakcie rozmów na temat obchodzenia świąt religijnych w szkole zwrócono uwagę na nieakcep-

towane z powodów religijnych treści światopoglądowe obecne w treściach nauczania w szkole. Jako

przykład jeden z respondentów przywołał horoskopy, wróżby i andrzejki, które pojawiają się w proce-

sie nauczania początkowego.

Poruszałem też z księdzem, na przerwie z nim rozmawiałem, temat horoskopów. My jako ludzie wie-

rzący, protestanci patrzymy na to jako coś złego, coś, co nie pochodzi od Boga. Nie powinniśmy w ten

sposób patrzeć na życie, że nas jakieś horoskopy określają, kim my jesteśmy, jak się zachowujemy.

Ale czy te horoskopy pojawiają się w przestrzeni szkolnej?
Tak, jest w programie edukacyjnym, pojawia się jako temat w książkach chyba w trzeciej albo drugiej

klasie. Ja byłem też u księdza, z nim rozmawiałem, co on o tym myśli. Bo nasza córka też poczuła się

w związku z tym ośmieszona, bo pani zadała jej pytanie, spod jakiego znaku jesteś? I ona nie umiała

odpowiedzieć, bo u nas w domu nie rozmawia się o tym i ten temat nie istnieje w ogóle. I cała klasa zaczęła

się śmiać, bo oni wiedzieli, a ona nie wiedziała. Z tego powodu ja też podjąłem rozmowę z księdzem,

chciałem zobaczyć, czy będę miał sprzymierzeńca w nim, ale oczywiście ksiądz do tego podszedł, że to nie

jest żaden problem, że z punktu widzenia Kościoła Katolickiego to nie jest żaden problem z tym związany.

No i odpuściłem ten problem. Bo gdyby ksiądz coś miał tam, to byśmy mogli coś nauczycielom powiedzieć,

żeby może potraktowali taki temat, skoro już on jest w podręcznikach, trochę luźno, a nie tak poważnie. Też

przy andrzejkach czy takich rzeczach wychodzi, że mamy inne poglądy na ten temat i jest to zauważane

w szkole. (PM)
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Szkolne pielgrzymki i wyjazdy do miejsc kultu

W ramach procesu edukacji w szkołach publicznych powszechnie organizowane są pielgrzymki i

wyjazdy o charakterze religijnym do miejsc kultu Kościoła Rzymskokatolickiego.

Zwykle organizowane są one przed maturą i przed zakończeniem wcześniejszych etapów edukacji

w szkole podstawowej i gimnazjum. Program takich wycieczek ma charakter częściowo religijny lub

ściśle religijny. Ich organizatorem bywa bądź szkoła, bądź szkoła z parafią, bądź wyłącznie parafia.

Za kontrowersyjne uznawano takie sytuacje, gdy uczniowie – przedstawiciele mniejszości religij-

nych nie uczestniczą z powodów religijnych w wycieczce, która organizowana jest (lub współorganizo-

wana) dla ich klasy przez szkołę, a cel religijny jest tylko jednym z kilku celów wycieczki.

Ja też miałam taką sytuację, kiedy była Komunia Święta tak zwana i dzieci z tej okazji pojechały na

Kalwarię. I też miałam taki problem, bo córka chciała jechać na wycieczkę. No to wiadomo, wycieczka to

wycieczka, ale okazało się, że to jest taka wycieczka „kalwaryjna”, taka specyficzna [chór głosów] – piel-

grzymkowa, ze szkoły. (K3R)

A taka wycieczka mogłaby się odbyć w niedzielę na przykład, żeby te dzieci, które nie chodzą

na religię, nie musiały zostać w domu. (K2R)

I jeszcze dodatkowo na taką wycieczkę bierze się pieniądze z funduszu szkolnego, jakieś tam wspo-

możenie od rady rodziców, żeby częściowo sfinansowała tę wycieczkę i wtedy to dziecko nie ma takiego

przywileju skorzystać z dofinansowania do wycieczki, bo na nią nie jedzie. (KR)

W tej szkole, powiem szczerze, ostatnio była wycieczka, dzieci miały wycieczkę. No dobrze, no do-

brze, wycieczka, wszystko pięknie, ładnie. Wycieczka do Tyńca. No i później, pani dyrektor, akurat mamy

dobre stosunki, „podobało się Pani dziecku?”... „Tak, podobało się”... W sumie to nie dopytałam do końca co

tam było, jak tam było. I przy pani dyrektor dowiedziałam się, że byli, że tam jest ośrodek misjonarski,

katolicki. No więc kolejna wycieczka, wszystko związane z religią. Ja to potraktowałam na luzie, mówię, „no

bardzo fajnie, bo sobie zobaczyli to czy tamto”, mi to nie przeszkadza, ale to jest kolejny programu „Kościół

Katolicki”. Dzieci są bez przerwy... (KA1)

[wtrącenie innego respondenta] Atakowane... (KA 4)
Tak, to są szkolne [wycieczki], no i oczywiście ksiądz też wtedy z nimi jedzie i ma to charakter religijny.

Już nie pamiętam, ale parę takich wycieczek na pewno było, jedna do Łagiewnik z tego, co pamiętam. (PM)

Jeden z respondentów przywołał autentyczny plan wycieczki klasowej do Krakowa w ramach

której zrealizowano następujące elementy: zwiedzanie katedry wawelskiej, pływanie statkiem po

Wiśle, przejście pod okno papieskie, zwiedzanie muzeum Kurii. Innym przykładem takich nacecho-

wanych religijnie wyjazdów są wycieczki do Wadowic, Lichenia, Kalwarii, Łagiewnik, Często-

chowy.

Należy podkreślić, że nie we wszystkich szkołach takie wycieczki realizujące cele religijne są

organizowane. W jednej z badanych szkół publicznych, do której uczęszczają przedstawiciele różnych

związków wyznaniowych: Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Polskokatolickiego, Stowarzy-

szenia Badaczy Pisma Świętego, Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy takie wyjazdy klasowe

nie są organizowane. Nie odbywają się tam także uroczyste inauguracje roku szkolnego w Kościele

Rzymskokatolickim, uroczyste Msze na zakończenie roku szkolnego, a księża rzymskokatoliccy nie

uczestniczą w życiu szkoły na szczególnych prawach.

Ksiądz jest na rozpoczęciu, ale jest obecny jako jeden z wielu nauczycieli. (P1KB)

W szkole tej odbywają się rekolekcje. Jednakże w dniach rekolekcji dla tych uczniów, którzy

w nich nie uczestniczą organizowane są lekcje. Nauczyciele tym samym nie uczestniczą w rekolekcjach

w charakterze opiekunów, lecz prowadzą zajęcia szkolne.

Do tej pory było tak, że rekolekcje były wolnymi dniami od zajęć dydaktycznych dla uczniów, ale

nauczyciel w trakcie rekolekcji miał być w szkole, ale od tego roku zmieniło się, w związku z tym, że po 4-5

osób nie chodzi na religię z klasy, my mieliśmy normalnie lekcje z tymi osobami, a osoby, które chodziły na

rekolekcje – obecność miał sprawdzać w kościele ksiądz. (P1KB)
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W szkole tej także odbywają się uroczystości o charakterze religijnym, ale z zasady są one organi-

zowane wyłącznie dla przedstawicieli danego wyznania, tych uczniów – jak podkreśla nauczyciel –

którzy chcą w nich uczestniczyć.

Jeżeli np. ksiądz zorganizuje wyjazd na Jasną Górę, by pomodlić się za pomyślność egzaminów, to

organizuje sobie grupkę. Chcą to jadą. (P1KB)

Poświęcanie obiektów szkolnych

Zwrócono uwagę na praktykę poświęcania nowowybudowanych obiektów przez duchownych.

To nie jest tak, że się księdza tam zaprasza. On po prostu tam cały czas jest. On cały czas jest. Jeżeli

jest układany plan, nie wiem, oddania sali gimnastycznej, to nie jest tak, że dyrektor specjalnie wychodzi,

dzwoni do parafii, zaprasza go, tylko on tam po prostu jest, on w tym bierze udział. Mówi […] to ja jeszcze

zaproszę swojego zwierzchnika, to będzie jeszcze bardziej odświętnie. (MLO)

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważne wydarzenie w życiu religijnym członków Kościoła

Rzymskokatolickiego. Przygotowania uczniów drugich klas szkoły podstawowej do tej ważnej dla

nich uroczystości widoczne są także w szkole. Zakres obecności tego religijnego wydarzenia w życiu

publicznej szkoły budzi jednak sprzeciw tych rodziców, których dzieci nie uczestniczą w tym rytuale.

Generalnie w tej drugiej klasie szkoły podstawowej jest od pierwszego września jeden wiodący temat

– komunijny. Cała szkoła jest zaangażowana w to, wszyscy rodzice, wychowawca. (K3R).

Nie zapominajmy, że są w szkole, a nie w kościele. (K1R)

Szkoła jest publiczna. (K2R)

Nie żyjemy w państwie religijnym, żeby w szkole nasze dzieci spotykały się z takim, jak to powie-

dzieć…. Ja uważam, że w ogóle religia w szkole nie powinna mieć miejsca. […] Po prostu – publiczna

szkoła, państwo bezwyznaniowe. Są obiekty kościelne, sale katechetyczne, tam gdzie się te religie odbywa-

ły, tam się powinny odbywać. (M1R)

Zresztą sami katolicy mówią, że tyle pieniędzy poszło na budowanie parafii, kiedy się składali na

budowy, remonty, a teraz stoją puste. (KR)

Bywa też tak, chociaż sporadycznie, że dzieci których rodzice nie utożsamiają się z rzymskim

katolicyzmem idą do pierwszej Komunii Św., a dopiero w trzeciej klasie przestają uczestniczyć w lek-

cjach religii. Jedna z respondentek mówiła, że wszystkie jej dzieci taką drogę socjalizacji religijnej

przebywają ze względu na ich babcię, która jest katoliczką i zależy jej aby wnuki do komunii podeszły.

Dzieci te nie uczęszczają na lekcje religii w przedszkolu, ani w pierwszej klasie, dopiero w drugiej są

posyłane na lekcje religii, kilka miesięcy wcześniej chrzczone idą do Pierwszej Komunii Św., aby w

trzeciej klasie zaprzestać chodzenia na lekcje religii.

Symbole religijne w szkole

Bywa, że przedstawiciele mniejszościowych związków religijnych nie mają wyrobionego zdania

na temat obecności symboli religijnych w szkołach publicznych, ale ich obecność wywołuje w nich

różne wątpliwości co do natury i znaczenia tego faktu. Wprawdzie często w wywiadach respondenci

podkreślali, że w szkole nie powinno być symboli religijnych i równocześnie dodawali „mnie osobiście

one nie przeszkadzają”.

Nie zastanawiałem się nad tym, nie mam wyrobionego zdania. Jednak zastanawiam się, po co te

symbole tam wiszą. Czy mają symbolizować Chrystusa czy dominację kościoła nad całością edukacji?

Jeżeli symbolizowałyby wiarę chrześcijańską to okej, ale jeżeli symbolizują „my tu jesteśmy, nas nikt stąd

nie ruszy” to nie. Ja wiadomo, będąc chrześcijaninem, może mi to nie przeszkadza, ale gdybym był wy-
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znawcą czego innego, to mogłoby mi przeszkadzać. Zastanawiam się zawsze, czy Bóg tego chce, żeby

jego krzyż wisiał w tym kontekście na ścianie? (…) To jest złe i myślę, że Bóg tego nie chce. To moje zdanie,

nie wiem jednak czy powinny wisieć czy nie; w zależności od tego co ten symbol ma wyrażać. (Z5)

Mi się wydaje, że nie powinno być symboli religijnych w szkole, bo szkoła jest dla wszystkich. Mnie to

osobiście nie przeszkadza, ale jak mówię, nie powinno tak być. Szkoła jest dla wszystkich, poza tym to jest

wartość sama w sobie, religia jest sprawą wewnętrzną. Obnoszenie się, ostentacyjność, jakie to świadec-

two kim się jest. (P1KB)

Niektórzy respondenci reprezentujący środowiska protestanckie, choć wyraźnie rozgraniczają sym-

boliczną wymowę krzyży z postacią ukrzyżowanego Chrystusa od krzyży bez tej postaci, to nie sprze-

ciwiają się obecności tego znaku w klasach szkolnych. Niekiedy formułują delikatne zastrzeżenia wo-

bec zawieszania w klasach obrazów maryjnych oraz wizerunków Jana Pawła II, których obecność nie

znajduje uzasadnienia w teologii ich denominacji. Nie zawsze jednak – co przedstawiono poniżej –

argumenty teologiczne są kluczowe w dyskusji za i przeciw obecności symboli religijnych w szkole.

Nasz krzyż jest bez wizerunku, dlatego że nasz Pan zmartwychwstał, już nie wisi na krzyżu. U nas jest

to obraz rzeczywistości, która się dokonała i zwycięstwa. To jest wizerunek, na który my inaczej patrzymy,

ale te obrazy nie ranią naszych uczuć religijnych. Rozumiemy też, że żyjemy w kraju, gdzie przeważająca

jest religia katolicka. Inna sytuacja jest, kiedy wiszą obrazy maryjne. […] Albo jest ten kult papieża, jest on

tam na gazetkach szkolnych. To też nie razi moich uczuć religijnych, rozumiem, że żyję w kraju, w jakim żyję.

Chociaż te programy szkolne są też niedopasowane, bo szkoła jest publiczna, powinna być obojętna, neu-

tralna na takie sprawy. (PM)

Części respondentów obecność krzyży katolickich w salach szkolnych nie tylko nie przeszkadza,

ale krytykują nawet walkę z tym zjawiskiem.

Mi jako chrześcijaninowi nie przeszkadza, że krzyż wisi w klasie. Walka z tego rodzaju symbolami jest

dla mnie osobiście głupotą. (Z3)

Krytyczniej na temat obecności symboli religijnych w klasach szkolnych od przedstawicieli mniej-

szościowych kościołów chrześcijańskich wypowiadają się wyznawcy innych religii oraz osoby bezwy-

znaniowe, dla których ich obecność w przestrzeni szkolnej bywa postrzegana jako zamach na neutral-

ność światopoglądową edukacji publicznej.

Uważam, że krzyże nie powinny wisieć. Mówiłam, to było dla mnie bolesne, że dzieci obcowały z tym

bez żadnej świadomości, czym to było kiedyś. Dla mnie to obraz narzędzia tortur, no ale widocznie dla

kogoś przestało to być już takim symbolem, a przypieczętowaniem – to szkoła o takiej orientacji, taki naród

o takiej orientacji. Nie powinno być krzyży, nie powinno być krzyży w sejmie. Dla mnie to nadużycie symboli.

Nie mam nic przeciwko krzyżom wszędzie, poza przestrzenią publiczną. Uważam, że jest to ze szkodą dla

symbolu i przestrzeni publicznej. Symbol ten spauperyzował się, staje się zbyt powszechny i bezmyślnie

odbierany. Z drugiej strony też przypieczętowuje tę przestrzeń publiczną jako przestrzeń o takiej orientacji.

Polacy już nie są tak jednolici religijnie to się zmienia, dla niektórych to może być takie zbyt nachalne. Dla

mnie jest. Nie będę walczyć sama z tym krzyżem, bo nie jestem taką osobą. (KBD)

Uważam, że ogólnie, mnie nie jest miło patrzeć na Pana Jezusa ukrzyżowanego. To nie jest ze wzglę-

du na to, że nie szanuję religii chrześcijańskiej, przecież tyle lat byłam katoliczką. Natomiast uważam, że

wszelkie inne formy, na których jest Pan Jezus są bardzo ładne, nie wiem dlaczego katolicy tak dużą wagę

przywiązują do tego krzyża i Pana Jezusa, uważam, że sam fakt ukrzyżowania był tragiczną sytuacją, dla

mnie patrzenie na to wzbudza niezbyt miłe uczucia (…) W każdym razie uważam, że nie jest to dobre. I w związku

z tym, nawet jeżeli jest to symbol no w zasadzie kościoła, uważam że nie powinien on być w szkole, która

jest instytucją publiczną. Co nie znaczy, że jeżeli on jest, to mam jakieś wielkie problemy w związku z tym,

ale jeżeli pani pytała czy powinien, to uważam, że nie powinien tam być. Może są dzieci wrażliwe, którym

patrzenie na to przez ileś tam godzin w szkole nie jest przyjemne, może są dzieci obojętne, ale może są

niektóre, którym to nie pasuje, ale nie powiedzą. (KC)

Część rodziców wypowiada się jednoznacznie krytycznie na temat obecności krzyży w przestrze-

ni szkolnej. W swoich wypowiedziach posługują się następującymi argumentami:

– szkoła powinna być neutralna światopoglądowo, a symbole religijne naruszają tę neutralność,

– symbole religijne tylko jednego wyznania w klasach szkolnych są świadectwem braku równości w

traktowaniu różnych wyznań,
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– symbole religijne jednego wyznania w klasach szkolnych są odbierane jako wyraz dominacji

jednego wyznania nad innymi oraz odbierane jako narzędzie dyskryminacji wobec przedstawicieli

innych religii oraz osób bezwyznaniowych,
– klasa szkolna to miejsce niegodne tego, by zawieszać tam krzyż.

Mam taki wewnętrzny sprzeciw wobec funkcjonowania symboli religijnych w państwowych szkołach,

bo jednak jest ten rozdział kościoła od państwa. Oświata publiczna teoretycznie jest świecka i myślę, że

może [córce] czy dzieciom mniej to przeszkadza, natomiast mnie jako osobie dorosłej dosyć przeszkadza

wizerunek symboli religijnych […] mocno zastanawiałabym się […] w ogóle nad obecnością jakichkolwiek

symboli religijnych w obszarze publicznej oświaty. Bo co innego jest oświata prywatna – tutaj można jasno

zdefiniować charakter placówki, czy jesteśmy szkołą wyznaniową czy niewyznaniową, czy wielokulturową,

czy wielowyznaniową. […] A druga rzecz to jest taka bardzo powszechna i zupełnie nieświadomość czy

wiedza o tym, że tak naprawdę jest dużo osób innych wyznań, że są osoby bezwyznaniowe. (KJK)

Pojawiła się także uwaga sformułowana przez respondentkę reprezentującą środowiska laickie,

która zwróciła uwagę na umieszczenie względem siebie godła i krzyża.

Dla mnie jeżeli krzyż wisi nad drzwiami to ok., zwłaszcza jeśli uczniowie danej klasy życzą sobie, czy

rodzice, żeby ten krzyż wisiał. Dla mnie trochę nie ok. jest jeśli ten krzyż wisi powyżej godła, obok godła, pod

godłem. […] Jest tam mój symbol państwowy, a nad nim wisi krzyż. Dla mnie to jest trochę nie tak. (JK)

O wypowiedź na temat obecności w salach szkolnych symboli religijnych poproszono także dy-

rektora niepublicznej szkoły, w której takowych w ogóle nie ma.

Decyzja była m. in. taka, że nie będzie krzyża, m. in. dlatego, żeby ten krzyż nie został sprowadzony

do takiego tylko i wyłącznie symbolu, za którym się nic nie kryje. Dwa, uznano że szkoła, ze wszystkimi

swoimi rygorami, pozytywnymi i negatywnymi, z młodzieżą, która zawsze zachowuje się różnie, która używa

różnego języka i w różnych miejscach, szkoła nie jest świątynią, nie chcieliśmy by symbol ten był profanowa-

ny. Ponieważ uznajemy, że możemy mieć młodzież różnych wyznań, a także bezwyznaniowców, przyjęli-

śmy zasadę, że powieszenie jakiegokolwiek symbolu religijnego, może być źle odebrane przez innych.

Żeby nie wywoływać niepotrzebnie, żadnych emocji negatywnych, po prostu bez żadnych symboli religij-

nych. Takie były argumenty kiedyś przywoływane i na razie jakoś to się sprawdza. (DR)

Menu stołówki szkolnej

Respondenci z reguły nie wskazywali na problemy z uszanowaniem ich wymagań żywieniowych,

a jeśli już wspominali o takich to podkreślali, że mają one charakter sporadyczny i powodowane są

raczej nieuwagą, zapomnieniem, a nie złą wolą.

Niektórzy rodzice chętnie by korzystali z usług szkolnej stołówki, jednak w obecnej sytuacji nie

widzą takiej możliwości gdyż nie zostałyby uszanowane ich zasady żywienia.

Były sytuacje, że proponowano mi obiady, ale ze względu na sposób naszego odżywiania, ja dzięko-

wałam za te obiady. W tej chwili, z racji tego, że mamy trudną sytuację finansową, a syn jest do godz. 15

w szkole. […] Zastanawiam się czy nie zrobić tak, że co syn będzie w stanie zjeść, to zje. Mogę zapytać się,

czy zupy robione są na wywarach mięsnych, jeżeli będą ziemniaki z surówką to zje.

Jeżeli do tej pory rezygnowała pani z obiadów stołówkowych, to jakoś to pani uzasadniała?

No w ten sposób, że jesteśmy wegetarianami.

Czy spotkało się to z jakąś reakcją?

Nie. Ale miło by było, gdyby ktoś pomyślał, że dziecko może jednak chciałoby coś zjeść. Dobrze by

było wystąpić z jakąś inicjatywą. Przecież to nie jest problem, by ugotować coś dla takiego dziecka, czy

zrobić w takiej formie by ono też mogło to zjeść. Ale nigdy nie było czegoś takiego, a szkoda. Tym sposobem

dziecko nie mogło skorzystać. Za mało jest tej świadomości w ludziach, by patrzeć na potrzeby osoby innej

niż ona. (KC)

Większym problemem wyżywienie staje się na kilkudniowych wyjazdach, tzw. zielonych szko-

łach, gdzie organizatorom…

Nawet nie przychodzi do głowy, że ktoś może mięsa nie jeść (KBD).

Chociaż respondentka też nie traktuje tego jako wyraz złej woli, to przyznaje, że córka zmuszona

jest przez kilka dni spożywać niepełnowartościowe posiłki w postaci ziemniaków i surówki.
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Wielu respondentów wskazało na szereg wydarzeń z życia szkolnego, które zamiast

wyłącznie świeckiej oprawy mają także religijną. Generalnie obecność elementów religij-

nych w postaci symboli i rytuałów w przestrzeni szkolnej respondenci oceniali negatyw-

nie. Obecność ta może być traktowana jako „punkt zapalny” dla przedstawicieli wielu

mniejszości wyznaniowych oraz niewierzączych, a przejawia się ona poprzez:

• Organizowanie Mszy Świętej z okazji inauguracji i zakończenia roku szkolnego,

która nie odbywa się niezależnie od uroczystości świeckich

• Organizowanie szkolnych uroczystości religijnych takich jak święto patrona szkoły,

uroczystości 3 maja, dzień papieski etc.

• Obecność w szkole symboli religijnych

• Organizowanie szkolnych wycieczek o charakterze religijnym – wyjazdów do
miejsc kultu

• Organizacja w szkole wydarzeń związanych ze świętami rzymskokatolickimi ta-

kimi jak jasełka, szkolna wigilia, wielkanocne jajeczko

• Ślubowanie pierwszoklasistów podczas Mszy Świętej w Kościele Rzymskokato-

lickim

• Poświęcanie obiektów szkolnych przez duchownych rzymskokatolickich.

Lekcje etyki

Napięcie wokół lekcji etyki w szkole związane jest z traktowaniem tego przedmiotu przez nauczy-

cieli i rodziców jako stanowiącego opozycję wobec lekcji religii. Etyka postrzegana jest jako swoista

„kontr-religia”.

Takie postrzeganie etyki to problem, z którym borykają się nauczyciele etyki, którzy – jak cytowa-

na poniżej nauczycielka tego przedmiotu – często rozpoczynają swoje lekcje od wyjaśniania uczniom

statusu tego przedmiotu.

Dużo zmieniło się już przez lata, jest większa tolerancja, natomiast, żeby etyka nie była utożsamiana

jako jakaś kontra religii, jako coś złego. Bo jest takie poczucie, że ludzie jak słyszą o etyce, to albo się

zamykają, albo machają ręką, albo od razu panika, że nie chcą mieć z tym nic wspólnego. (KR)

A okazuje się, że filozofii, etyki najwięcej jest w szkołach katolickich, bo oni się nie boją, a u nas się

boją wprowadzić te przedmioty i to jest problem. (MR)

[Etyka w szkole] jest raczej traktowana po macoszemu. [Uważa się, że], najlepiej byłoby tak, gdyby nie

było tych uczniów, wtedy sprawa byłaby załatwiona. (N1K)

Etyka w szkole to jest bardzo dobry pomysł i ja wręcz postuluję, żeby etyka była obowiązkowa

w każdej szkole. Zawsze na pierwszej lekcji tłumaczę to moim nowym uczniom, że, broń Boże, nie traktuje-

my tego jako zamiennika religii, ale coś co powinno być równoległe. […] Ja staram się prowadzić etykę, jako

przedmiot, który nie jest alternatywą dla religii, ale jest czymś, co właśnie nie zważając na nasze wyznanie,

powinniśmy się z tym zetknąć, no nawet w takim dosyć szerokim zakresie. Już jako nauczycielka spotyka-

łam się ze stwierdzeniami, że, oczywiście, człowiek który nie chodzi na religię, no to w takim razie „żadnej

moralności nie ma”. No więc tutaj trzeba trochę pracy włożyć, żeby pokazać młodzieży, że jednak się myli.

(NK)

Problem ten dostrzega nawet dyrektor szkoły niepublicznej, w której etyka jest przedmiotem obo-

wiązkowym.

W szkołach publicznych zaobserwowaliśmy częsty konflikt wyrażany wprost lub pośrednio pomiędzy na-

uczycielem religii, katechetą a nauczycielem etyki. Czy oni się postrzegają wzajemnie jako konkurenci? Jak wyglą-

da między nimi współpraca?

To jest wielki problem. Tak naprawdę ustawodawca lat temu 20, bo mniej więcej tyle mija od przywró-

cenia religii i teoretycznie etyki, zrobił krzywdę etyce, ponieważ postawił etykę w opozycji do religii, i to jest



85

rzecz niewyobrażalna i za to ktoś będzie się smażył w piekle, jeśli wierzy w piekło. W związku z tym, mnie

nie dziwi taki konflikt na poziomie katechety a nauczyciela etyki. Pytanie, co to jest religia, jak rozumiemy

religię w szkole? Ja kiedyś uczestniczyłem w „Tygodniku Powszechnym” w takiej dyskusji i nikt nie był

w stanie zdefiniować, co to jest religia w szkole. Czy to jest czas na formację, czy to czas na pokazanie

informacji o religii? Ja dyskutowałem też przed tą dyskusją w TP z młodzieżą i w zasadzie dyskusja sprowa-

dziła się do tego, iż oni oczekują, że w szkole będzie religioznawstwo. Nie powinna być religia w sensie

formacji duchowej, tym powinien się zajmować Kościół na zewnątrz, szkoła powinna być wolna od ideologii,

przekazywać wiedzę, w związku z tym, wracając do tego konfliktu, jeśli katecheta traktuje swoje zajęcia jako

religię pt. „formacja”, to on rzeczywiście może czuć się zagrożony w jakiś sposób ze strony etyki, ale

z drugiej strony jeśli on to traktuje jako lekcje informacyjną, on tak naprawdę powinien współpracować

z etykiem. Z kolei etyka, przecież etyka jest tylko częścią filozofii. (DR)

Respondenci wspominają też o presji społecznej, która według nich jest jednym z powodów nie

wprowadzania etyki do szkół i nie deklarowania zainteresowania tym przedmiotem przez uczniów i ich
rodziców.

Jeśli chodzi o uczniów, często mi się zdarza rozmawiając z uczniami, słyszę takie zdanie: z chęcią to

bym nie chodził na religię, tylko na etykę. Ale gdy przychodzi do zadeklarowania tego, większość uczniów

się boi. Boi się presji społecznej, itd., więc wszyscy później religię deklarują. (Z1)

Część z rodziców wspomina o praktycznych problemach z uczestniczeniem ich dzieci w lekcjach

etyki, czasem komentując to jako jedynie pozorny wybór między religią a etyką.

Ja miałam możliwość wyboru, więc mój syn nie chodzi na religię. Chciałabym żeby ta możliwość

wyboru faktycznie była szerzej, bo faktycznie to wygląda tak, że dziecko ma trochę obniżoną średnią jeśli

nie chodzi na religię. Jeśli nie chodzi na religię, bo nie chce lub rodzice go nie zapisują, to waży na całości.

Czy miała pani możliwość wybrać etykę?

Miałam, ale bardzo krótko, bo było za mało dzieci chętnych. Więc chodził przez pół roku, w zeszłym

roku na etykę. Jest możliwość, że może dalej chodzić na etykę, ale jeśli zbierze się kilka osób, jak wciąż

będzie za mało, to w innej szkole będzie... trzeba by po zajęciach jeździć. Jest ta religia narzucona wszyst-

kim z góry, to nie jest fajne. (BKK1)

Zdarza się także, że osobom nie uczęszczającym na lekcje religii proponowane są lekcje etyki, ale

osobą je prowadzącą ma być katecheta lub katechetka. Z tego właśnie powodu przedstawiciele mniej-

szości wyznaniowych nie biorą pod uwagę uczestnictwa swoich dzieci w takich zajęciach. Uznają je za

zawoalowane lekcje religii rzymskokatolickiej.

Obawiam się, żeby to nie katecheci uczyli tej etyki. Na to trzeba zwracać uwagę, żeby nauczycielami

etyki nie były osoby związane z jakąś konkretną religią czy wyznaniem. Bo mimo że każdy człowiek ma

swoje poglądy, jakąś swoją opcję czy religijną, czy polityczną, jednak ta bezwyznaniowość może w pewnym

stopniu gwarantować jakąś neutralność. (KJK)

Dyrektor chcąc jakoś rozwiązać problem zorganizował coś w formie kółka, bo to nie były lekcje etyki

tylko to było kółko filozoficzno-etyczne, z tym że prowadzone przez katechetę i o takiej godzinie, już nie

pamiętam czy to była 7.30, czy to była późna popołudniowa. W każdym razie tego dnia mojego dziecko

musiałoby być ponad 10 godzin w szkole. Ostatnio pytałam się syna czy to kółko w ogóle funkcjonuje, bo on

nie chodził ze względów takich organizacyjnych. Poza tym jemu nie przypadło do gustu, że katecheta

będzie prowadził to kółko więc on nie chodził. Ale ostatnio próbowałam się dowiedzieć czy to działa czy nie

i chyba nie działa. Umarło śmiercią naturalną. (JK)

Jeden z nauczycieli etyki, z którym realizowano wywiad przyznał, że tak etyka, jak i religia powin-

ny być umieszczane na pierwszej albo ostatniej lekcji. Zajęcia z etyki, z uwagi na fakt, że uczestniczą

w nich uczniowie z różnych klas często odbywają się bowiem dopiero po lekcjach i uczniowie zmusze-

ni są na te lekcje czekać. Dlatego właśnie przy takiej organizacji planu lekcji nierzadko w ogóle rezy-

gnują oni z uczestnictwa w zajęciach z etyki.

Wszyscy wychodzą o godzinie 13 albo 14 i on ma czekać dwie godziny na etykę, aż wszyscy skończą,

bo to różnie wychodzą? […] To po prostu dziękują. Gdyby etyka była na przykład na godzinie pierwszej albo

na ostatniej, zaraz po lekcjach i wszyscy wchodzą, mają możliwość ze wszystkich klas się zebrać, to przy-

puszczam, że zwiększyłaby się ilość... czterokrotnie. (N1K)

Dla dzieci z różnych klas. Też chyba niewygodna dla wszystkich, to jest […] popołudniu, moja córka

kończy wystarczająco wcześnie, musi czekać na tę etykę. (P1LK)
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W konsekwencji takiej organizacji lekcji etyki niektórzy z uczniów rezygnują z uczęszczania na tę

lekcję, co może powodować rozwiązywanie umowy o pracę z nauczycielem etyki. Niekiedy etyka w ogóle

nie jest uwzględniana w arkuszu organizacyjnym i nawet jeżeli zgłoszą się chętni uczniowie, to szkoła i tak

nie organizuje takich lekcji z powodu braku funduszy.
Miałem taką sytuację, że miałem trzech uczniów w jednej szkole, w drugiej miałem siedmiu uczniów

i pani dyrektor rozwiązała ze mną umowę o pracę ze względu na to, że [po półroczu] zmniejszyła się liczba

uczniów. (N1K)
To jest problem dla dyrekcji, bo dyrekcja musi zorganizować nauczyciela do etyki. Poza tym jest taka

sytuacja, że dzieci zapisują się na etykę i jest dziesięcioro, piętnaścioro, później się wycofują i dyrektor nie

wie, co ma zrobić z nauczycielem, z którym już podpisał umowę, albo często jest tak, że w trakcie roku się

wkruszają. (N1K)

Osobną kwestię sygnalizowaną podczas wywiadów są niedostatki w zakresie podręczników i pro-

gramów nauczania etyki w szkołach.

Największy problem to jest po prostu brak podręczników, scenariuszy lekcji i brak w ogóle dobrego

programu. […] Jest tylko jedno – postawione wszystko na kreatywność nauczyciela. Książka jest tylko do

etyki jedna Magdaleny Środy, więc tylko jedna jest. W liceum. […] Wykorzystanie jej do gimnazjum,

w podstawówce jest niemożliwe, ponieważ tam jest filozofia i […] dzieci nie są przygotowane na taki poziom

wiedzy. Do gimnazjum nie ma w ogóle, nie spotkałem się albo jest gdzieś, nie wiem kto wydał, szukałem, nie

ma podręcznika. Jest tylko do podstawówki w klasie 1-3 Gorczyk. I to jest koniec, więc nie ma scenariuszy.

[…] Sam sobie zrobiłem ciekawe lekcje z ekologii i tak dalej na bazie gier, zabaw jakiś etycznych, natomiast

to jest największy problem. Każdy nauczyciel, który będzie chciał uczyć etyki i zaczyna ta pracę, on po

prostu przez pierwsze miesiąc, dwa miesiące będzie przeżywał dramat. (N1K)

O lekcjach etyki rozmawiano także z dyrektorem jednej ze szkół niepublicznych, w której etyka

jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów. Także on zwrócił uwagę na kontrowersje

wokół praktyki wpisywania na świadectwie ocen z religii, która faworyzuje uczniów uczęszczających

na szkolne katechezy.

Przemyślałem sprawę w momencie kiedy ministrem edukacji był p. Giertych, i on wprowadził, iż religia

zaczęła się liczyć do średniej. Uznałem, że jest to w jakimś sensie krzywdzące dla nieuczęszczających...

Poza tym, wyszedłem z założenia, że nie może być sytuacji takiej, by na świadectwie była kreska. Nie

powinno być na świadectwie państwowym w ogóle miejsca na „religia” czy „etyka”, bo są to kwestie bardzo

indywidualne i osobiste. A już wpisywanie, jak niektórzy dyrektorzy wciąż to czynią, z określeniem jaka to

religia, to jest to w jakimś sensie stygmatyzowanie. Więc uznałem, że nie możemy sobie pozwolić na to, by

na naszych świadectwach nieuczęszczający mieli „krechę”. To jest w jakiś sposób złamanie ich konstytucyj-

nego prawa do swobody. Stąd pojawił się pomysł by etyka była obowiązkowa, i tu ocena wpisywana jest

w miejsce przeznaczone na „religia/etyka”, a jeśli ktoś uczęszcza na religię, to ma dopisane pod spodem,

jaką ocenę, też bez określenia jaka to religia. (DR)

Lekcje na temat innych religii i wyznań

Lekcje temat sekt

W trakcie realizacji wywiadów okazało się, że zajęcia poświęcone tematyce sekt pojawiły się

tylko w niewielu szkołach. Wzbudzały one rozmaite opinie. Choć zdarzyła się także bardzo krytyczna

wypowiedź na temat takich zajęć, to generalnie nie wywoływały one większych emocji ze strony na-

uczycieli, którzy tylko relacjonowali ich zaistnienie.

U mnie to było i gość który przyjechał, dominikanin, to był ostatni ignorant jakiego w życiu spotkałem.

Człowiek, który kompletnie nie miał pojęcia czym jest reformacja, protestantyzm, mówił takie bzdury, że po

prostu, aż wstyd. Tak tendencyjne podejście, promował też radio Maryja, rozdawał ulotki, mówił, że tylko RM

i TV Trwam. Tak jechał po wszystkim, także to był jeden przypadek bardzo negatywny. Ja właśnie nie byłem

przy tym obecny, dopiero później się o tym dowiedziałem. Wiem, że oni go wysłuchali, poszedł, sprawa się

zamknęła, nie było żadnych reperkusji. Na szczęście nie padło żadne pytanie o [moje wyznanie], ani o mnie,

ale o różnych innych mówił, użył zdaje się przykładu baptystów, co trzeba mieć niepoukładane w głowie,

żeby o nich mówić w tym kontekście, i żeby mówić, że to sekta... Nas można jeszcze nie znać, ale baptystów

naprawdę trzeba znać. To był jeden taki bardzo negatywny przypadek. (Z1)
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Podkreślano równocześnie, że kategoria sekta często pojawia się podczas lekcji religii jako pojęcie

służące do typologii organizacji religijnych.

Lekcje religioznawstwa

Wielokrotnie w trakcie wywiadów respondenci narzekali na powszechny brak wiedzy na temat

innych religii, kościołów oraz pilną potrzebę edukowania uczniów, a także uwrażliwiania nauczycieli w

tym zakresie.

Mam wrażenie, że bardzo często nauczycielom, dyrektorom wręcz nie przychodzi do głowy, że są

dzieci innego wyznania. (KJK)

Jeżeli w szkole pojawiają się dzieci, które nie chodzą na religię katolicką, to byłoby super, gdyby

dyrektor, nauczyciele próbowali coś poczytać, żeby unikać sytuacji, które mogą być niewygodne. (KR)

Była taka sytuacja […], oni byli ewangelikami, ich córka też jako jedyna nie chodziła na religię kato-

licką, a nie było religii ewangelickiej. Była dobrą uczennicą i jej zaproponowali, że ma śpiewać. Przyszła

zadowolona i się okazało, że to jest jakaś pieśń maryjna. Więc rodzice poszli do nauczyciela, że no może

śpiewać, niech już będzie tą Maryją, ale niech jakąś normalną piosenkę śpiewa. No to się zgodzili, dobra,

coś pozmieniamy. Zmienili, no to następna piosenka była o papieżu. I to jakaś nauczycielka religii [była], no

to jakąś wiedzę chyba ma, że ewangelicy nie uznają papieża. To też jakoś świadczy o kobiecie, jak można

uczyć, jeżeli nie zna podstawowych zasad. (MR)

Respondenci formułowali propozycje organizowania w szkole lekcji religioznawstwa nazywając

je niekiedy lekcjami na temat różnych religii.

Przyjechała teraz z Niemiec córka mojego przyjaciela. Ona ma 17 lat, skończyła tam etap szkoły

średniej. Ona mieszka na północy Niemiec, a tam jest bardzo duża mieszanka kulturowa. I ona miała lekcje

religii, ale lekcje religii polegają tam na tym, że omawiano każdą religię. Lekcje były obowiązkowe, ale

omawiano na lekcji każdą religię, bo tam były dzieci muzułmańskie i prawosławne, i katolickie, i myślę, że

też jacyś Azjaci byli. I kiedy ona przyjechała i to opowiadała, to takie było zderzenie z rzeczywistością, że

w Polsce lekcja religii to tylko jednej religii, a tam lekcja religii to taka wiedza ogólna o religiach. I kiedy

słuchałam tego, jak ona opowiada, to myślałam „[…] fajnie by było, gdyby w Polsce też tak było”. To takie

zderzenie dwóch światów. I to dało mi do myślenia, że szkoda, że tak u nas jest, że nie poznajemy innych

kultur. (K2R)

Niekiedy padały także propozycje zastąpienia lekcji religii lekcjami religioznawstwa i/lub etyki.

To w ogóle znowu jest pytanie o dominację kościoła katolickiego. U nas nie ma religii w szkołach

w sensie religioznawstwa, tylko religia jednego wyznania. Gdyby to było religioznawstwo, że katecheta

miałby, tak jak w Anglii, gdzie jest coś takiego jak religioznawstwo, jako przekrój wszystkiego, on podaje

o wszystkich, i nasi pastorzy w Anglii też przychodzą do szkoły i prezentują coś, a potem przychodzi imam,

i też prezentuje. Żeby dzieci miały pojęcie o wszystkim. U nas to jest jedno wyznanie. Gdyby takie coś było,

to byłoby super. Gdyby to było w ten sposób uregulowane, że jeśli ma dziecko innego wyznania, to ma

obowiązek się dowiedzieć, i jakoś zaprezentować. To by było też o tyle rewelacyjne, bo by wprowadziło

większą dozę szacunku, tolerancji dla ludzi innego wyznania. (Z1)
Tak naprawdę należałoby zastąpić religię religioznawstwem czy etyką, ale z takim zastrzeżeniem, że

tego nie mogą prowadzić katecheci, tylko osoby neutralne, przygotowane do tego, żeby przedstawiać różne

religie w sposób obiektywny. Bo ja nie mam absolutnie pretensji, że ksiądz albo siostra „forsuje” swój świa-

topogląd, bo to jest religia katolicka i to samo jest na każdej innej religii. Kiedy starsza córka przygotowywała

się do BarMicwy, to też nie uciekła przed religią, miała zajęcia z rabinem i po prostu uczyła się judaizmu,

więc wiadomo, że każdy – czy kapłan, czy rabin, na każdej lekcji religii danego wyznania będzie ta religia po

prostu przedstawiana. To jest tylko kwestia przejścia z religii na religioznawstwo i może więcej mówienia na

ten temat, uświadamiania. Bo przerażające jest to, że ta świadomość nie tylko dzieci, ale też u dorosłych

jest niezwykle słaba. Świadomość innych wyznań i świadomość tego, że społeczeństwo jest zróżnicowane.

I tak Kraków jest na tyle dużym miastem, gdzie jednak tych wyznań jest sporo, obcokrajowców jest sporo

i osób z różnych kręgów kulturowych i jest inaczej. (KJK)
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Napięcie wokół lekcji etyki w szkole związane jest z traktowaniem tego przedmiotu
jako opozycyjnego wobec lekcji religii.

Istotnym problemem utrudniającym organizację takich lekcji w szkole bywa także

niewielka liczba uczniów zainteresowanych uczestnictwem w takich lekcjach. Dla takich

uczniów lekcje etyki organizowane są dopiero po lekcjach, co znacząco zmniejsza zainte-

resowanie tym przedmiotem.

Niekiedy osobom nie uczęszczającym na lekcje religii proponowany jest udział

w lekcjach etyki, ale prowadzonych przez księdza lub świeckiego katechetę. Przedstawi-

ciele mniejszości wyznaniowych zwykle uznają takie lekcje za próbę propagowania świa-

topoglądu katolickiego.

Dla osób nieuczęszczających na lekcje religii – dla osób niereligijnych i przedstawi-

cieli mniejszości wyznaniowych ważnymi zagadnieniami związanymi z organizacją lekcji

etyki w szkole są:

• Dostępność lekcji etyki, czego szkoły – z różnych powodów – często nie są w stanie

zaoferować

• Prowadzenie lekcji etyki przez świeckiego specjalistę

Prowadzenie lekcji religioznawstwa lub przekazywanie wiedzy o różnych religiach
i wyznaniach.

Koszty psychologiczne
ponoszone przez uczennice i uczniów

W relacjach rodziców, których wysłuchaliśmy bardzo często pojawiały się refleksje wskazujące

na duże koszty psychologiczne ponoszone przez ich dzieci w związku z faktem nieuczestniczenia wraz

z grupą rówieśniczą w lekcjach religii rzymskokatolickiej w szkole.

Szczególnie trudne bywa to dla młodszych dzieci oraz dla uczniów rozpoczynających naukę

w nowym dla nich środowisku. Przyznanie się że jest się członkiem innego wyznania lub osobą niewie-

rzącą wiąże się z obawą przed odrzuceniem przez klasę.

Jeden chłopak młodszy od [córki], to dla niego to był problem, bał się, żeby to nie wyszło na jaw, że on

jest z innego Kościoła. Miał taki stres, kiedy zaczął chodzić do szkoły, nawet potrafił, no jak to powiedzieć,

w majtki popuścić. Bał się, że jak to wyjdzie na jaw, to będzie odrzucony prze rówieśników. (PM)

Zwracano uwagę także na szereg niedelikatności nauczycieli i duchownych, do których dochodzi

w związku z odmiennością wyznaniową uczniów. Ci odbierają je jako przykre i krzywdzące.

Dla niektórych dzieci sama konieczność opuszczania klasy szkolnej na czas lekcji religii, w której

pozostają ich koleżanki i koledzy bywa przykra i niekomfortowa. Szczególnie jeżeli konieczność wyj-

ścia postrzegana jest jako „wypraszanie przez księdza”, co może być przeżywane przez dziecko jako

odrzucenie.

Natomiast taki kłopot dziewczyny zgłaszały, że bardzo to przeżywają…, że zdecydowanie chciałyby

chodzić na tę religię, bo się czują inne. Szczególnie wtedy, kiedy musiały wychodzić z klasy, kiedy była

lekcja religii, to był dla nich taki okropny moment. Dopiero w tym roku, po czterech latach udało się wywal-

czyć, żeby te lekcje były na początku albo na końcu, i żeby nie było tego momentu, że one są wypraszane

i niechciane. (R1)

Zwrócenie uwagi na brak delikatności dorosłych i brak szacunku wobec ucznia obecny był

w relacji rodzica, który opowiedział, jak bardzo nieprzyjemny dla jego dziecka był sposób w jaki po-
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proszono je by wyszło z klasy, ponieważ właśnie rozpoczyna się lekcja religii. Ksiądz, który chciał

rozpocząć lekcję wypraszał ucznia machając ręką i mówiąc „a sio, a sio”.

Córka opowiadała kiedyś, jak jakimś gestem niegrzecznym wypraszał ją z klasy, więc to może też

wzbudziło niechęć. Takim gestem „sio, sio” żeby szybko znikała. (K2R)

Te przykłady dobitnie pokazują, że drobne gesty, być może niedostrzeżone przez dorosłego, dla

dziecka mogą być przykre i wzbudzać poczucie wyobcowania i odrzucenia. Nauczyciele, wychowaw-

cy, katecheci nie mogą zapominać o tym, jak trudne i obciążająca dla dziecka bywa doświadczanie

odrzucenia przez grupę rówieśniczą.

Niewątpliwie trudno jest dzieciakom się w tym odnaleźć. Są zżyte z klasami, mają bliskie relacje

z koleżankami i kolegami. I nagle są postawione w takiej sytuacji, że muszą się ulotnić, muszą wyjść, się

tłumaczyć, źle się czuć. To jest bardzo przykra sytuacja. Wiem, że tydzień w tydzień było to związane

za każdym razem z emocjami. Nie było tak, że to z czasem stawało się dla nich normalne. Za każdym razem

to dzieciaki przeżywały. Ostatnio rozmawialiśmy z [synem], który już jest po studiach. I okazuje się, że

to jednak było dla niego takie traumatyczne przeżycie, ta relacja, w której był postawiony w tym wieku.

I to zostawiło w nim złe świadectwo, złe wspomnienie. (R1)

Zdarza się, że dzieci są odsuwane z zajęć i fizycznie wykluczane z grupy. Szczególnie trudne może

to być dla dzieci w przedszkolach, o czym także opowiadali podczas wywiadów nasi respondenci.

Natomiast problem pojawił się, całkiem przypadkowo się dowiedziałam, w jaki sposób moje dziecko

jest wyprowadzane z klasy do klasy obok, drzwi dalej, ponieważ dzieci mają zajęcia, ksiądz przychodzi

w jakimś momencie w ciągu dnia, i dowiedziałam się, przez przypadek, że moje dziecko jest trzymane cały

czas do momentu gdy przyjdzie ksiądz, gdy zrobią kółeczko i wszystkie dzieci są w kółeczku – wtedy moje

dziecko jest ostentacyjnie wyprowadzane z klasy drzwi obok.

 Pytałam się pani, czy nie można tego zrobić na przerwie gdy księdza jeszcze nie ma? „Nie, proszę

panią”. No więc było to specjalnie zrobione. Dziecko czteroletnie, proszę sobie wyobrazić – czteroletnie.

Pytałam się później mojego dziecka, czy się boi tego księdza. No ksiądz – zakapturzony, brązowy, wiado-

mo, ubiór nietypowy, średniowieczny; dziecko nie zna tego. Nie, ono się nie boi. Dobrze, że się nie boi.

Natomiast gdyby to może było inne dziecko, byłoby zastraszone, bałoby się. Moje dziecko miało akurat to

w nosie.

Czyli, po tej interwencji sytuacja się nie zmieniła?

Nie, nie zmieniono tego sposobu. (…) Natomiast też mogę powiedzieć odnośnie mojego siostrzeńca,

którego w pierwszej klasie pani ostentacyjnie wypychała poza grupę reszty dzieci – „ty się z nami bawić nie

będziesz”.

Jakoś to uzasadniała?

 Tak, oni tam śpiewali jakieś kolędy czy coś, wiadomo.

Wracając do tego chłopca, to czy mówili „Ty się z nami bawić nie będziesz”? Tak to wyglądało?

 Tak. „Ty nie będziesz z nami”. Dziecko było izolowane całkiem, w pierwszej klasie, natomiast klasa

sobie śpiewała, coś tam w kółeczku... Dziecko powiedziało później mamie. Dla każdego rodzica to jest

bardzo duży cios, prawda? Że nasze dziecko... Ja na to nie mam wpływu, bo jestem w pracy na przykład

i nie mam na to żadnego wpływu, dlatego jestem wściekła na taką sytuację. (KA1)

Dla niektórych respondentów bardzo trudne bywa dokonywanie wyborów między umożliwie-

niem dziecku uczestniczenia w zajęciach poza szkolnych, realizowanie szkolnych obowiązków a reali-

zacją religijnych nakazów. O takich trudnościach wspomniał np. pastor jednego z kościołów, w którym

sobota (czas od zmierzchu w piątek) jest czasem świętym, przeznaczonym na sprawy religii.

Natomiast jeśli chodzi o uczniów, wygląda to w ten sposób, iż [w soboty] nie biorą udziału w zajęciach

szkolnych. A jako, że te zajęcia odbywały się w sobotę, mimo tej straty, nie uczestnictwa w zajęciach, nie

chcieliśmy i nasz syn nie chciał ponosić innej straty – postępowania niezgodnego z sumieniem. (PAA)

Często wskazywano na konflikt pomiędzy chęcią bycia akceptowanym przez grupę a konieczno-

ścią przestrzegania nakazów i zakazów własnej religii.

My oczywiście też wierzymy w to co się stało, czyli w narodzenie Jezusa, w jego śmierć, natomiast to

jest kwestia tego co jest w Biblii. Natomiast kwestia sposobu obchodzenia pewnych uroczystości to kwestia

oderwana. I to są pewne tradycje, które gdzieś narosły, które przyjęło się łączyć z tymi wydarzeniami, które

nie zawsze powinny mieć miejsce, i w naszym rozumieniu, jeżeli ktoś tak pragnie, proszę bardzo, natomiast

my akurat nie chcemy pewnych uroczystości tak obchodzić. Jakby jest to w naturalny, niemal odgórny
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sposób zaakceptowane w szkołach i to jest moim zdaniem nadużyciem, które niepotrzebnie stawia wiele

dzieci z mniejszości religijnych w takiej sytuacji, gdy muszą – z jednej strony może to dobrze dla ich charak-

terów – ale jednak kiedy muszą podejmować decyzje, gdy większość patrzy inaczej, a dla dzieci nie zawsze

jest to łatwe i wiadomo, że ta akceptacja, której szukają w grupie jest też dla nich istotna. Gdyby w samym

programie nauczania zwrócić na to uwagę, czy nawet w treściach podręczników, gdyby postarać się, by te

zadania były bardziej neutralne, to myślę, że to też byłoby potrzebne. (PA)

Napięcie i stres spowodowane przyznaniem się do tego, że jest się innego wyznania niż dominują-

ca większość wydają się być większe wtedy, gdy przedstawicieli mniejszości jest bardzo niewielu.

Była taka sytuacja, w momencie gdy on był jak gdyby jedną osobą z klasy, która miała nie chodzić na

lekcje religii, to widziałam, że on miał problem – jak to będzie, może ktoś będzie wytykał palcem, może ktoś

będzie coś mówił. Natomiast była taka sytuacja, że był chłopczyk z Ukrainy, przez rok w szóstej klasie, i też

nie chodził, i jeszcze później się okazało, że jeszcze jeden chłopczyk przestał chodzić. Jak była ich trójka to

już tego problemu u syna nie było. (KC)

W moim wypadku akurat cała klasa, to jest takie przykre, jeżeli jedno dziecko jest „inne”. Jak już jest

dwójka, to jest raźniej, „nie jestem sam”. A jedno dziecko jest takie osamotnione... (MP5)

 Koszty ponoszone przez uczniów będącymi przedstawicielami mniejszości wy-

dają się być większe i trudniejsze do pokonania w sytuacji osób niewierzących, nie

związanych z żadnym Kościołem czy związkiem wyznaniowym, aniżeli w przypadku

przedstawicieli mniejszości religijnych. Widoczny jest tu brak wsparcia zorganizo-

wanej grupy i wypracowanych w doświadczeniu praktyk współpracy przedstawicieli

środowisk. Taka sytuacja może być spowodowana innym charakterem i strukturą

organizacji religijnych i środowisk bezwyznaniowych w Polsce.

Oswojenie inności religijnej i kulturowej

– strategie pozytywne

Casus Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy (Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek

Wyznania Świadków Jehowy) to związek wyznaniowy, który jest trzecim wyznaniem w Polsce pod

względem liczby członków. W deklaracji, którą uzyskaliśmy od przedstawicieli tego wyznania czyta-

my o braku doświadczania przez uczniów Świadków Jehowy dyskryminacji o charakterze religijnym.

Z uwagą zapoznałem się z otrzymanymi od Pana materiałami, które dotyczą propozycji udziału w

badaniu na temat przestrzegania prawa i swobód religijnych w małopolskich szkołach. Cenimy sobie tę

inicjatywę ze strony Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa. Rozumiemy, że przyświeca jej szlachetny

cel a wyniki sondażu miałyby ujawnić ewentualne nieprawidłowości w zakresie poszanowania dla różnorod-

ności światopoglądowej, a to z kolei miałoby się stać dobrym materiałem wyjściowym do podjęcia działań

zapobiegawczych.

Po gruntownej analizie wszelkich za i przeciw doszliśmy jednak do wniosku, że nasz udział w tym

przedsięwzięciu nie byłby uzasadniony. W tej chwili nie docierają do nas informacje na temat przypadków

naruszania naszych swobód bądź dyskryminacji na podłożu religijnym. Nawet jeśli czasami mamy sygnały

o braku zrozumienia dla naszej działalności czy naszych wierzeń, przyczyna leży bardziej w niewiedzy niż

uprzedzeniach bądź wrogości. Tego rodzaju sytuacje mają raczej charakter incydentalny a wszelkie drobne

problemy zazwyczaj udaje się rozwiązać w sposób pokojowy.

 Przy tej sposobności pragnę wyrazić szczere podziękowanie za zainteresowanie naszą sytuacją

i swobodą w praktykowaniu wierzeń oraz zapewnić, że bardzo cenimy sobie opiniotwórczą rolę tego typu

inicjatyw w kształtowaniu świadomości społecznej i tworzeniu klimatu tolerancji.

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji.

W trakcie wywiadu z przedstawicielem tego wyznania podkreślono, że Świadkowie Jehowy uznają

swoją (przedstawioną powyżej) strategię otwartego informowania nauczycieli o specyfice swojego

wyznania za skuteczną. Strategia stosowana przez to wyznanie powoduje, że nauczyciele są wcześniej

informowani bądź przez rodziców dziecka, bądź przez samego ucznia czego nie może on robić z powo-

dów religijnych. Taka strategia zmniejsza ryzyko pojawienia się później konfliktów.
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Nie mamy tego typu sygnałów, żeby coś się działo, z czym rodzice nie byliby w wstanie sobie poradzić.

Zresztą, jak rozmawialiśmy na początku, my mamy pewien system, który sprawia, że staramy się nie do-

puszczać do jakiś tego typu sytuacji. Jesteśmy tak wspólnie uczeni, że lepiej zapobiegać, niż mieć proble-

my, w związku z tym dziecko zanim pójdzie do szkoły, już w domach, od niemowlęctwa, jest uczone, i zanim

pójdzie do szkoły, już jest uczone, z czym może się spotkać, uczone reakcji. Na czym to polega: rodzic takie

rozmowy jak my prowadzimy, mówi dziecku o szkole, przedstawia, żeby to nie była sytuacja trudna i wspól-

nie omawiamy, jakie sytuacje mogą się pojawić. Nie dotyczy to tylko problemów szkolnych, ale i sytuacji, gdy

ktoś zaczepiłby dziecko na ulicy, obcy człowiek – nasze dzieci uczone są reakcji, stanowczości, ale szacun-

ku. Taka sytuacja nie jest wtedy jak gdyby zaskoczeniem, dziecko nie czuje się źle, ono potrafi się zacho-

wać. Zresztą, takie przykłady mogę przydać, kiedy sześcio- czy pięciolatek potrafi, zanim rodzic porozma-

wia z wychowawcą, powiedzieć, że on „tego, tego, a tego”, nie będzie robił.” (SBK)

Niemniej wyraźnie rozgraniczono sytuację dyskryminacji.

Wydaje się, że istotne znaczenie w reagowaniu na przedstawicieli tego wyznania ma tutaj niemal

powszechna wiedza o tym, że wyznanie takie istnieje – ta przekazywana jest choćby poprzez misjona-

rzy ruchu, w których etosie istotną rolę odgrywa świadczenie od drzwi do drzwi.

Ja na pewno się zdziwiłem, kiedy powiedziałeś o Świadkach Jehowy, że nie są dyskryminowani. To

oni są biedni, bo tak: nie mogą w apelach uczestniczyć, Świadek nie może wstać, kiedy jest hymn, to oni są

naprawdę dyskryminowani, a tu wyszedł głos od Świadków Jehowy, że oni nie czują się dyskryminowani.

(MR)

Reagowanie na sytuacje dyskryminacji uczniów

Wielokrotnie w trakcie wywiadów respondenci podkreślali znaczenie okazywania wsparcia uczniom

przez nauczyciela, wychowawcę, katechetę. Można je okazywać na przykład poprzez wyjaśnianie

uczniom dlaczego niektórzy z nich nie chodzą na religie i uczulanie na to, że takich osób nie należy

dyskryminować, wyśmiewać.

Żeby czuły wsparcie ze strony nauczyciela. Bo nauczyciel, zwłaszcza w tych młodszych klasach ma

duży autorytet i gdyby wychowawca zorganizował takie spotkanie i powiedział, to na pewno dzieci by ina-

czej traktowały kolegów, którzy nie chodzą na religię. Że już nie wspomnę o katechecie czy księdzu, bo

wtedy to już by było super (KR1).

Przede wszystkim jednak nauczyciel powinien zawsze reagować na wszystkie przypadki wyśmie-

wania i dokuczania uczniom, także w tych sytuacjach gdy ich powodem jest odmienność wyznaniowa.

Taką postawę pełną uważności i wrażliwości często uznawano za najbardziej ważną w przeciwdziała-

niu dyskryminacji i wykluczenia.

Myślę, że nie chodzi tylko o to, że nauczyciel ma zrobić jakieś spotkanie, ale chodzi przede wszystkim

o reagowanie za każdym razem, na co dzień. Tak jak np. moja córka przychodziła z płaczem ze szkoły, bo

znowu ją nawyzywali od muzułmanek, od żydówek. I ja szłam do wychowawczyni i ona mówiła, że zrobi coś

z tym… (KR1)

Nauczyciele zwracali uwagę na konieczność przedstawiania problemu nauczycielowi przez rodzi-

ców.

Droga jest taka: najpierw rozmowa z wychowawcą, nie powinno się sprawy załatwiać samemu. Jak to

nie pomoże, to może się włączyć do rozmowy pedagog, rodzic, osoba z którą jest konflikt. Wszystko się

opiera na tym, by mieć szacunek, tolerancję. (P1KB)

Potrzeba reagowania na zachowania, które mają charakter dyskryminacyjny pojawiała się także

w wypowiedziach rodziców, którzy opowiadali o tym, jaką drogę reagowania wybierali w sytuacji, gdy

ich dziecko doświadczało przykrości ze strony innych uczniów.

Szliśmy do rodziców tych dzieci. Bo to były takie sytuacje o charakterze religijnym, że np. się pytali

o kościół, „a ty chodzisz do kościoła”, „a to kociarze”, […] cały czas dokuczały, ktoś się coś zapytał, ktoś coś

powiedział. No to mówiliśmy „Machnij ręką i się nie przejmuj” Ale jeśli były osoby, które non stop zaczepiały

i non stop próbowały naigrawać się z tego i w ten sposób też zwracać uwagę innych na to, że ta osoba jest
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inna, jest kociarzem itd., wtedy szliśmy do rodziców i rozmawialiśmy. Mówiliśmy o zachowaniu tych dzieci

i to wynikało prawdopodobnie z tego, co w domach też słyszały te dzieci. (PM)

Przykładem doraźnej pozytywnej reakcji nauczyciela na posługiwanie się przez uczniów języ-

kiem nienawiści jest zorganizowanie przez jedną ze szkół warsztatów na temat judaizmu. W tym przy-

padku nauczyciel zadbał o zorganizowanie takich zajęć po zauważeniu, że dla uczniów w jego klasie

najbardziej dotkliwym przezwiskiem było „ty Żydzie” (JK).

Lekcje informacyjne dla uczniów
prowadzone przez nauczyciela, rodziców i uczniów

Respondenci, zarówno rodzice, jak i nauczyciele i eksperci, zazwyczaj bardzo pozytywnie ocenia-

li sam pomysł, jak i realizację lekcji/ spotkań podczas których uczniowie – przedstawiciele mniejszości

religijnych mogli opowiedzieć kolegom i koleżankom z klasy o swojej religii, wyznaniu, kościele.

[Syn] teraz idzie do pierwszej klasy liceum i na samym początku żeby była szansa przedstawienia

tego dziecka, jego poglądów, wręczenia jakiejś może informacji na temat Kościoła (…), do którego należy.

Każdy uczeń z klasy żeby dostał taką informację. (M1R)

Chyba córka kiedyś opowiadała jak jest w kościele, ale sama, z własnej inicjatywy. Myślę, że to było

w ramach normalnie programu, gdzie mówiło się o różnych wyznaniach, natomiast syn na historii przy

tematach o reformacji bardzo aktywnie uczestniczył (Z2)

Uważam, że jest to świetny pomysł. […] Ja ten pomysł nawet realizowałem, bo wycieczki oprowadza-

łem ostatnio po żydowskim Kazimierzu. Chciałem jeszcze zrobić spotkanie z innymi wyznawcami religii,

o ile się to uda. Natomiast takie coś, to by było coś fajnego, atrakcyjnego i myślę, że poświęcenie trzech

godzin na to byłoby sensownym rozwiązaniem. (N1K)

 Teraz akurat właśnie rozmawiałam z uczniem, który sam jest buddystą i przed lekcją zapytałam, czy

może on by chciał opowiedzieć coś na ten temat i faktycznie wtedy nie było takich oporów, nie wstydził się,

sam opowiadał i zrobił to nie tylko w swojej klasie.

Czy to jest dobry sposób, jeśli chodzi o oswojenie innych uczniów z innością?

 Wydaje mi się, że tak. Bo tu się nagle okazuje, że kolega z którym my w piłkę gramy i spotykamy się,

jest „inny”, a zarazem „inny nie jest”. Troszkę inaczej wierzy, ale robi to samo co my. Z jednej strony, zauwa-

żyłam że buddyści mają taką łatwość z wychodzeniem do innych, a na przykład […] dzieci luterańskie wolą

się nie ujawniać. (NK)

Jeden z ojców proponuje wprowadzić takie praktyki jako zasadę.

Ja uważam, że takie rzeczy powinny się dziać, bo, załóżmy, nie zawsze zdarza się tak, że do klasy

chodzi dziecko innego wyznania, z innego kościoła i jak wiemy, dzieci są przeróżne i dzieci są doskonałymi

psychologami, dzieci, nie wiem skąd to się bierze, lubią dokuczać. W gimnazjum są już te dzieci starsze, że

coś takiego jak była taka pogaduszka, nie wiem jak to nazwać, krótka lekcja o tym, to jest bardzo. Uważam,

że coś takiego powinno być wprowadzone, nawet w klasach od załóżmy od 3-6, na przykład gdy nauczyciel-

ka by się zorientowała, że ma dwoje dzieci z dwóch różnych wyznań i coś takiego wprowadzić, by po prostu

dzieci nie były gnębione przez inne dzieci, wytykane palcami. (MA3)

Niekiedy lekcje takie obok przekazania informacji na temat religii obejmowały także prezentację

np. sposobów obchodzenia świąt w danej tradycji.

Chanuka jest takim dobrym świętem, żeby dzieciom opowiedzieć, łatwym w zrozumieniu, no bo są

różne ciężary gatunkowe świąt, ale na przykład Chanuka czy Purim są takimi świętami związanymi z rado-

ścią, łatwo je przedstawić, dzieciom opowiedzieć, więc i w przedszkolu i w pierwszej klasie szkoły podsta-

wowej ja takie zajęcia zrobiłam. To była moja inicjatywa, przyszłam do wychowawcy, powiedziałam, że

[córka] jest takiego wyznania, obchodzi takie święta, i że ja bym przyszła na godzinę wychowawczą i zrobiła

takie zajęcia dla dzieci. Wychowawczyni bardzo chętnie przystała na taką propozycję. (KJK)

Była w klasie mojej córki dziewczynka z rodziny syryjskiej, która nie chodziła na religię w szkole, bo

była muzułmanką. […] W podstawówce była jedna mądra nauczycielka, która zorganizowała dzień syryjski,

w czasie którego ta dziewczynka miała możliwość przedstawienia swojej kultury; ale to było dopiero

w trzeciej klasie. (R1)

Opisana powyżej lekcja informacyjna to przykład pozytywnych działań, które wychodzą naprze-

ciw naturalnej ciekawości uczniów, wzbogacają ich wiedzę i wrażliwość na temat kulturowej i religij-
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nej odmienności koleżanki z klasy, mogą także niwelować niebezpieczeństwo posługiwania się stereo-

typami w postrzeganiu innego wyznaniowo ucznia. Dla ucznia innowiercy, to szansa na zredukowanie

stresu związanego z faktem bycia przedstawicielem mniejszości oraz możliwość przedstawienie innym

dzieciom własnej religii, kultury. Taka oficjalna prezentacja zorganizowana dla uczniów lub rodziców

to trening otwartości i tolerancji. To trening otwartego komunikowania w przyszłości swojej inności

religijnej.

Forma otwartości jest dużo lepsza niż forma skrytości. 4 lata, tak długo jak syn chodził do tej klasy, tak

długo ta sytuacja była tabu, zawoalowana prze nas, rodziców, a dziecko musiało ponosić konsekwencje.

Bardzo szkoda. (KR)

Takie lekcje informacyjne nie powinny być realizowane zbyt późno. Opisywany powyżej przez

rodziców przypadek organizowania dnia syryjskiego, choć ze wszech miar pozytywny, to jednak został

zorganizowany dopiero po trzech latach obecności w szkole muzułmańskiej uczennicy. Wcześniej dziew-

czynka doświadczała pewnych przykrości („dzieciaki jej dokuczały”) ze strony innych uczniów, choć

rodzina ta nie zgłaszała na ten temat zastrzeżeń.

– My wszyscy znaliśmy tę rodzinę i nie słyszeliśmy od nich, żeby narzekali.

– Nie słyszeliśmy, żeby mieli jakieś problemy tej natury.
– Ja jedynie pamiętam, kiedy ona chodziła do zerówki z moją córką, że dzieciaki jej dokuczały

Czy pamięta pani, co dzieci mówiły?

– Nie jestem teraz w stanie sobie przypomnieć konkretnie, co dzieci mówiły, ale na pewno moja córka

i ta dziewczynka trzymały się razem, obie nie chodziły na religię, a dzieci nie były zbyt chętne, więc one

razem się bawiły. (R)

Zwrócono także uwagę, że takie prelekcje i wystąpienia mogą być realizowane w ramach lekcji

poświęconych zagadnieniu tolerancji.

Myślę, że to dobry pomysł. A nawet, kiedy czasami odrabiamy z dziećmi lekcje, to są świetne tematy,

np. o tolerancji. I te tematy są „przeleciane”, a właśnie powinny być przez pedagoga wykorzystane, żeby to

naświetlić, powiedzieć: „O, zobaczcie, mamy taki program, a akurat w naszej klasie jest taka sytuacja, że

mamy osobę innej narodowości, kultury, religii”. W tym kierunku żeby to wykorzystać, że jest inna, inaczej

patrzy, ale to nie znaczy źle. Po prostu tolerancję pokazać. A to nie było wykorzystywane nigdy. (PM)

Zaproszenie uczniów z klasy na uroczystość religijną

Kolejnym sposobem przedstawienia własnego wyznania bywa zaproszenie koleżanek i kolegów

na uroczystość religijną przez ucznia, który jest przedstawicielem mniejszości religijnej. Pozytywne

reakcje uczestników takiego wydarzenia zawierają przedstawione poniżej relacje.

W tym roku w marcu córka miała swoją uroczystość, Bar Micwę i myśmy na tę uroczystość zaprosili jej

koleżanki i kolegów ze szkoły. Uroczystość była wieczorem, więc dzieci przyszły z rodzicami, przyszedł

wychowawca i też wychowawczyni z klasy I-III. Ci rodzice byli wręcz zachwyceni, że mieli możliwość i okazję

uczestniczenia w takiej uroczystości, myślę, że dla większości z nich to był pierwszy raz, kiedy byli w syna-

godze nie na zwiedzaniu, ale uczestnicząc w uroczystości religijnej.(KJK)

Są takie tematy w programie np. z historii. Przy okazji tych wycieczek do cerkwi, były poruszane takie

tematy na godzinie wychowawczej. Przy okazji komunii, też... Bo u nas, w cerkwi, powiedzmy w tym samym

wieku, kiedy dzieci idą do pierwszej komunii, u nas jest pierwsza spowiedź. U córki na przykład miałam taką

bardzo miłą sytuacje, że wychowawczyni przyszła z całą klasą. Córka była też zaproszona do kościoła.

(KP4)

Gazetka szkolna

Wyznania inne niż rzymskokatolickie mogą być przez ich przedstawicieli prezentowane także

w innej formie, niekoniecznie w trakcie lekcji. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku uczen-

nicy, która będąc w pierwszej klasie szkoły podstawowej wyszła z samodzielną inicjatywą napisania

informacji o jej wyznaniu – buddyzmie – do szkolnej gazetki uczniowskiej. Inicjatywa ta – jak wspomi-
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na jej mama – spotkała się z akceptacją ze strony rodziców, jak i nauczycieli. W konsekwencji uczenni-

ca taką informację przygotowała i została ona opublikowana. Z wypowiedzi mamy wynika, że córka

nie spotyka się żadnymi formami dyskryminacji, ani przejawami uprzedzeń. (BKK2)

Wypowiedź ucznia

Tak, u mnie w szkole tak było, że pani nauczycielka się zapytała na lekcji: „Piotruś, no a w co ty

wierzysz?”. No i opowiedział o sobocie, o różnych... o tym czego nie jada. To taka luźna lekcja była, ale

wszyscy słuchali, bo dzieci takich nowych rzeczy słuchają, prawda? (KA2)

Było też ciekawe, ale to znów jak pod Warszawą mieszkaliśmy, gdy było związane ze Świętem Zmar-

łych, przy całym szacunku dla osób zmarłych, nie otaczamy ich czcią w tym sensie, byśmy się modlili, ze

względu na to, że śmierć jest tym nieświadomym snem człowieka, człowieka oczekującego na zmartwych-

wstanie, ale znów, gdy były właśnie wydarzenia z tym związane, czy w szkołach również o tym mówiono,

znów dużo takich elementów, które podkreślały nieśmiertelność dusz, coś co... W Słowie pojawia się kilka

tysięcy razy słowo dusza”, ale nigdy obok niego nie występuje słowo „nieśmiertelna”, zawsze mówimy

o śmierci człowieka. I znów, jak mówię, to niepotrzebne elementy, które ingerują w czyjeś przekonania.

Natomiast gdy były zajęcia na ten temat, Pani zaproponowała by moja córka powiedziała przed całą klasą

jak my traktujemy ten temat. Więc po prostu przygotowaliśmy coś razem i mogła przedstawić to przed klasą.

A więc, są takie sceny, epizody, kiedy myślę, że nauczyciele dają przynajmniej możliwość równości w zapre-

zentowaniu różnych poglądów, różnych innych poglądów. (PA)

Wystawa

Ja pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły średniej, pamiętam że do mnie ksiądz podszedł i zapytał

się czy mógłbym zorganizować taką para-wystawę, wystawę kwestii takiej... kącik gdzie mogliby przyjść

młodzi ludzie... i na takiej może zasadzie coś takiego wprowadzić, bo ja na przykład zareagowałem wtedy

bardzo pozytywnie, i zrealizowałem to, potem ksiądz był cały happy, że „ojejku”... Ale to wszystko zależy od

ludzi, dyrekcji. Bo sam pomysł jak najbardziej ekstra, czym więcej jest informacji pozytywnych, prawidło-

wych, przekazanych rodzicom, dzieciom i reszcie całej, to robi się wtedy mniej problemów. (MA3)

Wizyta w świątyni

Pozytywnie przez respondentów oceniane są także praktyki odwiedzania miejsc kultu tradycji

religijnych, do których przynależą niektóre dzieci z klasy.

Pani nauczycielka-wychowawczyni podejmowała takie różne pozytywne działania, wiedząc, że on

jest z innego wyznania, które miały służyć, aby nie było między dziećmi jakiś różnic i kiedyś zorganizowała

wyjście całej klasy do naszego kościoła w [miejscowość]. Oczywiście, każdy z rodziców wyraził wcześniej

zgodę, by jego dziecko mogło wziąć w tym udział i przyszła z całą klasą do naszego kościoła, weszli do

środka, usiedli, przedstawiłem im nieco, dzieci zadawały pytania, później mieliśmy wspólny poczęstunek,

coś zaśpiewaliśmy razem... Taki dobry, miły czas, takie dobre działanie ze strony nauczyciela, to był jej

pomysł, ja nie miałem w tym udziału jako osoba inicjująca, natomiast to był pomysł, z którym pani się

zwróciła do mnie, porozmawiała z rodzicami i spotkanie miało miejsce. (PA)

Zależy wszystko od człowieka, w większości były fajne panie, szczególnie w tych początkowych kla-

sach, wyrozumiałe, tolerancyjne, dużo od nich zależało, jak nastawiły klasę, czyli jeżeli wytłumaczyły, że

„mamy taką osobę”, były przypadki, że organizowała pani w pierwszej czy drugiej klasie wycieczkę do

cerkwi, żeby pokazać, mamy takiego ucznia, on uczęszcza do cerkwi. (KP5)

Tylko niektóre osoby uznały, że takie prezentacje mogą być przydatne w szczególnych sytuacjach

– np. wtedy, gdy uczeń doświadcza dyskryminacji ze względu na religię. W innych sytuacjach kwestia

różnic wyznaniowych w ogóle nie powinna być w szkole zgłębiana.

Patrzę z punktu widzenia tego rodzica, co chciałby przez to powiedzieć, jak skorzystałyby na tym inne

dzieci... Jeżeli nie ma problemu, dziecko nie jest szykanowane, no to po co? Jeśli rodzic jest szanowany, to

po co to? Bardziej tolerancję? Nie rozumiem. Nie widzę celu, gdyby może dziecko miało jakieś nieprzyjem-

ności, to można porozmawiać – rodzice, dzieci, pedagog, dyrektor. Jak nie ma przykrości, to po co? Toleran-

cja powinna być może na innym przedmiocie realizowana, religii przede wszystkim (P1KB)
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Inny respondent uznał, że takie lekcje jako reakcja na obecność mniejszości religijnych w szkole

mogą mieć negatywny wpływ na uczniów, ponieważ mogą powodować stygmatyzację przedstawicieli

mniejszości religijnej.

Nie sądzę, żeby to było dobre jako reakcja na obecność mniejszości, bo mogłoby to dodatkowo powo-

dować jakąś stygmatyzację. Natomiast w ogóle przekazywanie w szkole wiedzy na temat, tego, że nie

jesteśmy takim monolitem, że są ludzie innych wyznań, czy różnych narodowość jest cenne. (JK)

Organizowanie dla uczniów lekcji

poświęconych innym kulturom, religiom, wyznaniom

Postulatem często powtarzanym przez respondentów jest propozycja przedstawiania i informowa-

nia przez katechetów wyznania dzieci nie uczęszczających na lekcje religii.

Nie ma tego jeszcze w naszym kraju, że jak jest w klasie 1-3 osoby, które mają odmienną religię, to

jest raptem trzy osoby, by w tym systemie katechetów było jakoś narzucone, już nie mówię by douczyli się

wszystkich religii, ale mają te trzy, żeby jak przychodzi dziecko z innego wyznania, by on miał obowiązek

poznać to wyznanie. Bo to idzie z góry, bo jeżeli on wyjaśni to jest tak, tak, tak, to też chrześcijaństwo,

inaczej trochę. Ale jak on będzie wiedział, przekaże to dzieciom, to ile niepotrzebnych [problemów] te dzieci

unikną, szczególnie te które nie potrafią się bronić, wyjaśnić czym ich wiara się różni. (Z4)

Lekcje informacyjne prowadzone

przez przedstawiciela związku religijnego

Niekiedy sugerowano zapraszanie na lekcje informacyjne w szkole także przedstawiciela mniej-

szościowego związku religijnego, który mógłby przedstawić uczniom lub rodzicom (podczas wywia-

dówki) swój związek religijny.

Takie spotkanie to – zdaniem respondentów – szansa na polemikę z negatywnymi stereotypami w

postrzeganiu inności religijnej.

Dzieci sobie wyobrażają, że [baptysta] to jest jak jakieś UFO, że ma rogi. (MR1)

Wszystko, co jest poza tą religią katolicką to jest sekta. […] Ja się spotkałam z takimi wypowiedziami

kolegów czy koleżanek córki. Oni to skądś muszą wynieść, prawda? Więc podejrzewam, że wynoszą to

z domu. Czyli istnieje jakieś takie przekonanie, że wszystko, co nie jest katolicyzmem, to już jest sekta. (KR1)

Niekiedy zdarza się, że katecheci zapraszają na lekcje religii przedstawicieli innych wyznań, aby ci

przedstawili uczniom zasady swojej wiary. Zdarza się, że o takie prezentacje proszą ucznia, który jest

przedstawicielem kościoła mniejszościowego. Takie potraktowanie inności religijnej przez katechetę

ma pozytywny na budowanie postaw tolerancji wobec mniejszości religijnych.

[Katecheta] w naszej szkole, był w stanie mnie zaprosić na lekcje, bym uczniom wyjaśnił. (Z1)

W gimnazjum nawet ksiądz katolicki poprosił moją córkę, by zrobiła krótki referat na temat kościoła

adwentystów i dzieci też się bardzo pozytywnie do mojej córki zwracają, bardzo tolerancyjnie. (KA1)

Ja myślę, że takim rozwiązaniem byłoby poproszenie na przykład pastora, popa, czy kogoś, żeby była

taka lekcja, żeby mógł omówić daną religię, myślę że to byłby bardzo dobry... Tak jak ksiądz opowiada o

swojej religii katolickiej, tak pop mógłby opowiedzieć. Ktoś tam jeszcze. Można by zapraszać do szkół tych

przedstawicieli, bo oni chyba najwięcej wiedzą. mogą to fachowo przedstawić. Taki prosty człowiek to nie

zawsze ma odwagę powiedzieć... (KA2)

Przedstawienie mniejszościowego wyznania zorganizowane dla rodziców

Inna możliwość zniwelowania nieufności i dystansu pomiędzy większością rzymskokatolicką a

uczniami będącymi przedstawicielami mniejszości religijnych, to przedstawienie rodzicom podczas

pierwszej wywiadówki krótkiej charakterystyki mniejszościowego związku wyznaniowego.
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Mówimy o tym, żeby dzieciom przedstawić na lekcjach taką sytuację, że wiecie, Wasza koleżanka nie

chodzi na religię. A ja pomyślałam o tym, że dobrze byłoby na pierwszym zebraniu rodziców, na początku

funkcjonowania klasy, żeby nauczyciel […] poprosił rodzica takiego „innego” dziecka o przedstawienie się.

Bo jak wiemy, dzieci wynoszą z domów jakieś stereotypy myślowe. Niech ci rodzice się dowiedzą na takim

zebraniu bezpośrednio, patrząc w oczy tej osobie – „jestem baptystą, zielonoświątkowcem, muzułmani-

nem”. Mogą wtedy ci rodzice zadać pytania tej osobie, bo wielu rodziców często nie wie nic o danej orienta-

cji. I tak uzyskana informacja może być dalej przekazywana dzieciom. Bo najczęściej jesteśmy utożsamiani

ze Świadkami [Jehowy], skoro nie jesteśmy katolikami, ponieważ Świadkowie są taką wspólnotą najbar-

dziej rozpoznawalną spośród niekatolików. A to jest nieścisłość duża. (KR)

Po prostu jest duża niewiedza w społeczeństwie na temat mniejszości religijnych. Do tego stopnia, że

ludzie na wysokich stanowiskach nie mają żadnego pojęcia, kto to są baptyści, zielonoświątkowcy. Ja spo-

tkałem się z taką reakcją […], gdzie osoba była zaszokowana, że baptyści modlą się modlitwą „Ojcze nasz”.

Bo ta osoba przeżywszy kilkadziesiąt lat nie miała o tym pojęcia. (MR)

Współpraca między kapłanami i przedstawicielami różnych wyznań

W miejscowościach gdzie mamy do czynienia z ugruntowaną historycznie lub znaczącą ilościowo

obecnością dwóch (lub trzech) różnych wyznań, członkowie społeczności lokalnych wypracowali prak-

tyki stosunkowo nieagresywnego współistnienia, polegającego m.in. na współpracy na poziomie orga-

nizacyjnym (wśród katechetów, dyrektorów lub nauczycieli) lub indywidualnym (na poziomie szere-

gowych wiernych nie pełniących żadnych oficjalnych ról w życiu szkolnym rodziców lub uczniów).

W jednej ze szkół dochodzi do współpracy księdza rzymskokatolickiego i katechety polskokatolickie-

go, którzy wspólnie przygotowują uroczystości religijne.

Są też takie apele w szkole, ksiądz nazywa to przygotowaniem wigilijnym i tyle. Śpiewają kolędy, tyle.

[…] Koleżanka polskonarodowa [katechetka] razem z księdzem [rzymskokatolickim] robiła apel wigilijny. (P1KB)

Sytuacja zróżnicowania wyznaniowego charakterystycznego dla badanej miejscowości sprawia,

że jest ono traktowane jako stan naturalny, stały element, który nie wzbudza przesadnego zainteresowa-

nia. Przejawiło się to choćby w deklaracji nauczyciela, który stwierdził, że nie jest pewien, jakiego

wyznania są poszczególne dzieci w jego klasie ponieważ tą kwestią w ogóle się nie interesuje. Twierdził

także, że również uczniowie nie wykazują zbyt dużego zainteresowania zróżnicowaniem wyznanio-

wym w klasie.

Tutaj jest specyficzne miejsce, […] jest wiele wyznań. Kościół rzymski, narodowy. […] Tutaj jest więk-

sza tolerancja […]. Sytuacji przykrych nie ma, każdy w rodzinie ma Świadka Jehowy, narodowego czy inne

wyznanie i żyje z nimi. Tutaj nie jest wszystko takie jednolite, jest duże zróżnicowanie. (P1KB)

Działania kapłanów obejmujące uczniów różnych wyznań

Jedna z respondentek wskazuje na praktykę organizowania przez kapłana prawosławnego wyjaz-

dów dla dzieci bez względu na ich wyznanie, przy czym należy też wspomnieć, że mówi ona o swo-

istym faux paus polegającym na złamaniu zasady wzajemności w tej kwestii ze strony księdza rzym-

skokatolickiego, chociaż dla porządku należy wspomnieć, że składa to na karb małego doświadczenia

księdza, nieznajomości lokalnych zwyczajów, a nie braku woli współpracy.

Zapraszają się, organizują takie, na przykład, dla dzieci wyjazdy. Nasz ksiądz prawosławny organizu-

je na przykład wyjazdy, takie wycieczki parodniowe, nawet tygodniowe, nad morze w czasie wakacji. Bierze

dzieci wszystkie, bez względu na wyznania. On wiadomo pisze jakiś tam projekt, dostaje pieniądze, trochę

dzieci muszą tam dopłacić. I to są takie wyjazdy, nie ważne jakie to dziecko, jakiego wyznania, bierze

wszystkie dzieci jakie chcą jechać. Też robi, bo u nas w [miejscowości] jest taki dom rehabilitacyjno-opiekuń-

czo-jakiś tam jeszcze, może państwo słyszeli, (…) więc tam często organizuje dla dzieci spotkania, coś

w stylu dyskotek... I też przychodzą wszystkie dzieci, nie ma różnicy czy to jest takie dziecko czy takie.

 Mamy takiego nowego księdza katolickiego, on wprawdzie w tym roku zrobił coś w rodzaju zimowiska

w czasie ferii w tym roku i on dzieci tylko katolickie wziął, i rodzice zgłaszali mi, rodzice dzieci prawosław-

nych, że jak nasz ksiądz organizuje wyjazd do Gdańska, to bierze wszystkie dzieci, a katolicki zrobił tylko dla

swoich. Nie było propozycji by były inne dzieci, ale nie przypuszczam by to zrobił ze złej woli, tylko z czystej
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nieświadomości – on dopiero pierwszy rok pracuje, to jest człowiek bardzo otwarty na wszelkie takie kontak-

ty, czy to między księżmi czy ludźmi. Z tym że, księża się dogadują bardzo dobrze, dzieci się dogadują

bardzo dobrze, gorzej z osobami dorosłymi, z rodzicami, mieszkańcami. Ci młodzi to może już podchodzą

do tych spraw bardziej tolerancyjnie, najgorsze to jest takie pokolenie 60-70 lat, to jest wtedy „tolerancja tak,

ale po naszemu czyli po katolickiemu”. No tak jest, no ja mówię jaka jest prawda. (KP1)

Sama obecność księdza jednego wyznania na mszy innego wyznania zorganizowanej dla dzieci

jest już postrzegana jako zjawisko pozytywne.

Działaniem o podobnym charakterze była według respondentki wspólna modlitwa „Ojcze nasz”

odmawiana przez wszystkich uczniów (prawosławnych i rzymskich katolików) w szkole z okazji wizy-

ty biskupa rzymskokatolickiego w lokalnej parafii.

(…) biskup [katolicki] zaproponował, żeby się pomodlić, „Ojcze nasz”, a potem po łemkowsku! No to

nie po łemkowsku, a po starocerkiewno słowiańsku, bo tak my się modlimy, i wtedy te dzieci inne, niekato-

lickie, głośno na sali modlitwę zmówiły. Zresztą my mamy taką tradycję w szkole, że jest wigilia klasowa

w każdej klasie i wtedy też... I po polsku, i po łemkowsku, i kolędy śpiewamy, i dzieci innych wyznań... No nie

innych, katolickiego wyznania, uczą się chętnie kolęd łemkowskich, tego co się śpiewa w cerkwi... (KP1)

Jednak mimo tak pozytywnie ocenianych praktyk i doświadczeń w kwestiach wyznaniowych, to

ogólna ocena istnienia religii w przestrzeni szkolnej jest negatywna.

Ale sama religia, jako religia, to nie jest tylko moje zdanie, ale zdanie kolegów i koleżanek nauczycieli

rzymskich katolików... Sama religia w szkole, jako w szkole, to jest pomyłka – to wszyscy ogólnie mówią, bo

religia zeszła do poziomu stricte przedmiotu. (KP1)

Bywa też, że praktyki włączania wszystkich dzieci bez względu na wyznanie w działania organi-

zowane przez jednego z księży są oceniane przez rodziców negatywnie. W tym przypadku mamy do

czynienia z krytyką inicjatywy księdza prawosławnego i z rozpoznaniem pewnej nierównowagi w

traktowaniu podobnych inicjatyw przez księdza rzymskokatolickiego.

U nas była taka sytuacja w szkole, że jak nie było księdza prawosławnego, ksiądz rzymskokatolicki

brał całą grupę, albo coś na plebanii organizował, albo jakieś wspólne spotkanie... To wtedy była cisza

i spokój. A była raz sytuacja taka, że jeden jedyny raz, że ksiądz prawosławny wziął całą grupę, no i pech

chciał, że wziął ich do cerkwi... Jeszcze po drodze, jeden taki wychuchany przez rodziców synuś wziął się

przewrócił, zrobili straszną aferę rodzice, że sobie nie życzą, żeby ksiądz prawosławny brał ich dziecko na

religię. No ale to są też jednostki, jak wszędzie i zawsze. (KP1)

Działania informacyjne kapłanów o innym wyznaniu

Księża widząc potrzebę edukacji na temat innego wyznania (w tym wypadku większościowego)

w sytuacji współistnienia dwóch (lub trzech) równie ważnych (historycznie i liczbowo) wyznań wpro-

wadzają do lekcji religii elementy informacji o innym wyznaniu.

Czy wy jakoś poświęcacie uwagę, na mówienie na religii o różnicach między wyznaniami?

Tak, są takie zajęcia, są tematy przy których mówi się jaka jest różnica, dlaczego taka. (MP3)

To ciekawi dzieci?
Tak, tak. W programie jest nauczania religii, że o czymś takim jest mowa. O ekumenii jest zawsze

mowa, takich rzeczach.

Można to lepiej albo gorzej traktować np. marginalnie lub przyłożyć do tego większą uwagę…

Jak jest taki temat, to nawet same dzieci się pytają, dlaczego u nas jest tak, a u nich tak. Nawet wtedy

mi się zdaje, że jeśli dzieci same z tym wychodzą, to lepiej lekcja do nich dociera, to tłumaczenie.(MP3)

Działania władz szkół skierowane do przedstawicieli

innych wyznań niż rzymskokatolickie

Zdarza się, że władze szkół z pełnym zrozumieniem sytuacji zróżnicowania religijnego podejmują

pewne działania organizacyjne uwzględniające sytuację przedstawicieli mniejszości. Takie sytuacje

miały miejsce w kwestii świąt religijnych odbywających się w innym terminie niż rzymskokatolickie.
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W ogóle tam w tym rozporządzeniu jest napisane, że mamy prawo uczestniczenia w nabożeństwa

podczas ważnych świąt... No jakby ktoś rozpatrywał, że tych ważnych jest dwanaście na przykład, to można

by mieć dwanaście wolnych dni, ale wiadomo, że nikt z tego nie korzysta, jak są święta bożego narodzenia,

to pierwszy dzień robimy sobie wolny na zasadzie koleżeńskich zastępstw. Natomiast w tym roku z racji, iż

dyrektorzy mogą dysponować w podstawówce sześcioma dniami wolnymi, więc ustalone było w całej gmi-

nie […], gdzie w większości szkół są dzieci wyznania prawosławnego, nie-rzymskokatolickiego, więc mieli-

śmy 7 stycznia ten jeden wolny dzień z tych sześciu. Natomiast na Wielkanoc mieliśmy też poniedziałek

wielkanocny. I to jest dobre, bo dzieci... 50 procent dzieci nie było. (KP1)

Edukacja i tolerancja

Wszystkie przedstawione powyżej strategie łączy dyrektywa przekazywania uczniom wiedzy na

temat innych religii oraz uczenia ich tolerancji wobec odmienności – ten postulat bardzo często poja-

wiał się w wypowiedziach respondentów. Podkreślano także, że uwrażliwienia i edukacji na temat

tolerancji potrzebują także nauczyciele.

Potrzebne są działania, które uzmysłowiłoby uczniom, „że są też osoby niewierzące lub innych wy-

znań. (N1K)

Szanować poglądy innych osób. Tolerancja (P1KB)

Wydaje mi się, że dzisiaj w szkole jest więcej nauczycieli niż pedagogów. Bo pedagog powinien być

wrażliwy na tego typu rzeczy, na inność. Powinni omawiać te rzeczy, wyjaśniać: „jest inny, pozwólcie tej

osobie wypowiedzieć się, żeby mogła też coś powiedzieć na swój temat, przedstawić się”, żeby zobaczyli,

że jest inny, ale jest w porządku, że jak ktoś jest inny, to nie znaczy, że jest zły. (PM)

Należałoby zacząć od edukacji nauczycieli, żeby mieli większą świadomość i żeby zwracali uwagę,

nawet w tym nauczaniu przedmiotowym na pewne aspekty. Przy nauczaniu języka polskiego czy historii, na

te aspekty związane z tolerancją, na prawa człowieka. To jest ważne, żeby uwrażliwić dzieci na te podsta-

wowe prawa człowieka. (KJK)

Nacisk na edukację ku tolerancji i równego traktowania pojawił się także w wypowiedzi przedsta-

wiciela szkoły niepublicznej, w której nauki pobierają przedstawiciele różnych wyznań i religii.

Czy gdyby zgłosił się do pana dyrektor innej szkoły z pytaniem: u was są ewangelicy, Żydzi

i przedstawiciele innych mniejszości i nie słychać by działo się coś złego, jak wy to robicie, co ja

powinienem zmienić by zniwelować napięcia

Na pewno to co mogę powiedzieć na dziś i natychmiast, nie zastanawiając się, to powiedzieć tak: bez

względu na to, kto, co i jak, spod jakiego znaku, jeśli jest konflikt, musisz zareagować natychmiast. Nie na

zasadzie, „musisz szanować tego, bo jest innego wyznania”, bo to do niczego nie prowadzi, to tylko eskala-

cja – musisz zareagować i stwierdzić, że każdy ma prawo do własnych przekonań i nikt nie prawa uważać,

że jego przekonania są lepsze, krótko mówiąc: każdy człowiek jest autonomiczny i masz go szanować jako

człowieka, a nie dlatego, że jest Żydem, prawosławnym, katolikiem, ewangelikiem. Tyle. Zastanów się,

jakbyś się czuł, gdybyś pojechał do innego państwa czy miasta, i ty był wytykany jako mniejszość, spróbuj

się wczuć w rolę. To jest trudne, bo nie każdy chce wchodzić w takie…, to wymaga też pewnego wysiłku

intelektualnego, który nie jest lubiany, ale to jedyne rozwiązanie.

Czyli taka próba zmiany optyki?
Tak.
Takiego empatycznego wejścia w rolę innej osoby?

To jest tak: próbuj zrozumieć, nie rób tego. Natomiast oczywiście, jeśli byłaby eskalacja i zostałyby

przekroczone pewne granice, to trzeba zareagować i podjąć nawet drastyczne decyzje, łącznie z usunię-

ciem. (DR)
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Jak wynika z badań z przedstawicielami mniejszości wyznaniowych i osobami nie-

wierzącymi, ich dzieci ponoszą szereg kosztów psychologicznych związanych z faktem

bycia przedstawicielem takiej mniejszości. Jest to związane z następującymi sytuacjami:

• Koniecznością dokonywania wyborów o charakterze moralnym lub religijnym,

których nie muszą dokonywać przedstawiciele większości

• Doświadczaniu skutków braku wrażliwości, niedelikatności ze strony przedstawi-

cieli większości – nauczycieli i uczniów

• Wykluczenia z pewnych aktywności, które są udziałem dominującej większości

• Odrzucenia przez grupę rówieśniczą z powodu wyznawanego światopoglądu lub

doświadczanie lęku przed takim odrzuceniem

Powyższe koszty zminimalizować można – według respondentów – przez stosowanie

działań oswajających większość wyznaniową z charakterem i treściami religii mniejszo-

ściowych oraz przekonaniami osób niewierzących. Działania te mogą polegać na:

• Bieżącym reagowaniu przez nauczycieli na przejawy dyskryminacji, uprzedzeń lub

wykluczenia

• Wprowadzeniu do procesu dydaktycznego działań i lekcji informujących o mniej-

szościowym wyznaniu. Mogą one być prowadzone przez nauczyciela, ucznia lub

innego przedstawiciela mniejszości, np. księdza lub pastora

• Zaproszenie do udziału w rytuale lub uroczystości religijnej religii mniejszościowej
• Wizyta w świątyni mniejszościowego związku wyznaniowego

• Przekazanie informacji o religii mniejszościowej w gazetce szkolnej w formie wy-

stawy

• Przekazanie informacji o religii mniejszościowej w ramach swobodnej lub przygo-

towanej wypowiedzi ucznia

• Współpracę kapłanów różnych wyznań (mniejszościowego i większościowego)

Podsumowanie

Wprowadzenie nauki religii do szkół publicznych, początkowo w 1990 roku instrukcją Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia, a następnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych

przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) jako przedmiotu fakultatywnego (dobro-
wolnego wyboru), spowodowało konieczność dostosowania się do tej sytuacji wszystkich zaangażo-

wanych w system edukacji, wypracowania sposobów realizowania wytycznych prawnych, praktyk

w obrębie realizacji prawa do nauczania religii, etyki i poszanowania zróżnicowania religijnego i świa-

topoglądowego występującego w środowisku szkolnym. Powyższa część raportu miała na celu przed-

stawienie obrazu tych praktyk widzianego oczami przedstawicieli mniejszości religijnych i światopo-

glądowych (niewierzących).

W podsumowaniu należy podkreślić dwa wątki wiodące w raporcie: diagnozę sytuacji obecnej

w szkołach publicznych w Małopolsce oraz ewentualne możliwości zmiany praktyk postrzeganych

przez przedstawicieli mniejszości religijnych i niewierzących jako negatywne, nie uwzględniające sza-

cunku dla inności religijnej, a czasem wręcz niezgodnych z obowiązującym prawem.

Wiele z praktyk odnoszących się do obecności religii w szkołach diagnozowanych jest przez re-

spondentów – przedstawicieli mniejszości jako praktyki hegemoniczne, będące przejawem, podkreśle-

niem i podtrzymaniem sytuacji dominacji jednego wyznania rzymskiego katolicyzmu.
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To są takie praktyki hegemoniczne, które muszą zostać zdiagnozowane, jako hegemoniczne... Ale

hegemonom jest to bardzo trudno zrobić, po prostu oni nie są w stanie tego w ogóle nawet zauważyć, do

tego są potrzebne mniejszości, żeby to uświadamiać i pokazywać, że to właśnie tak jest. (KK).

Podobnie postrzegana przez część wyznawców innych religii jest obecność symboli religijnych –

krzyży w szkołach, jako naznaczenie przestrzeni publicznej będącej przestrzenią zdominowaną przez

rzymski katolicyzm. Jak wynika z badań przedstawiciele mniejszości religijnych i światopoglądowych,

osoby poddane dominacji jednego wyznania, doświadczające: ostracyzmu, wykluczenia czy różnego

rodzaju nieprzyjemności z powodu swojej przynależności religijnej lub światopoglądu nie zawsze po-

dejmują się reagowania na zachowania i praktyki, które odbierają jako dyskryminujące i krzywdzące.

Bywa, że rozważając szkody i korzyści płynące z bieżącej reakcji podejmują decyzję o zaniechaniu

działań. Bywa, że nie chcą być postrzegani jako agresywni, walczący z większością, dążący do domina-

cji, czy próbujący nawracać na terenie szkoły, stąd też zdarzające się przemilczenia.

Drugą kwestią godną podkreślenia w podsumowaniu są możliwości zmian instytucjonalnych

i organizacyjnych negatywnie ocenianych doświadczeń oraz przykłady doświadczeń ocenianych pozy-

tywnie, które mogą posłużyć we wskazaniu kierunków zmian i możliwych sposobów realizacji tych

zmian. Jedna z respondentek tak się wypowiada na temat możliwości poprawy sytuacji przedstawicieli

mniejszości religijnych w szkołach:

Praktyką pozytywną byłoby wyprowadzenie religii ze szkół, no to uważam za rzecz fundamentalną,

ale mało możliwą do zrealizowania. (…) Ale póki to nie jest, to te rzeczy, które były na samym początku,

o których mówiono, że właśnie tak będzie, że lekcje religii są na pierwszej, czy ostatniej lekcji, czego oczy-

wiście nie robiono, a to przecież, ja dobrze pamiętam ten czas, kiedy te reformy się odbywały, to było

zagwarantowane. Nie wiem czy to tam gdzieś w tych papierach było, ale pamiętam dyskusję na ten temat,

że tak to ma wyglądać i pamiętam dyskusję na ten temat (…)Ja myślę, że gdyby to się udało zrealizować,

to byłoby już, jakiś krok w tym kierunku, żeby te dzieci nie spotykały się z ostracyzmem i z takimi przykrymi

sytuacjami. Myślę, że bardzo istotne jest coś, czego się nie robi jakoś ciągle i czego potem efekty mamy

w postaci afer z kibolami, czyli no, po prostu takiego uczenia otwartości, impulsywności (…) (KK) .

Warte podkreślania są także te wnioski z przeprowadzonego procesu badawczego, które stanowią

wykaz szeregu konkretnych sytuacji i zachowań, które przez uczniów reprezentujących środowiska

laickie oraz mniejszości wyznaniowe są odbierane jako krzywdzące, stanowiące przejawy wykluczenia

oraz dyskryminacji ze względu na religię i światopogląd. Często wynikają one z braku wiedzy oraz

niedostatecznej delikatności i wrażliwości dorosłych – nauczycieli i katechetów wobec uczniów.

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że można wskazać trzy poziomy oczekiwanych przez

przedstawicieli mniejszości religijnych i środowisk laickich zmian w obszarze obecności religii w szkole:

1. wprowadzenie uzupełnień w obowiązującym prawie (lekcje religii na początku lub na końcu

rozkładu zajęć),

2. realizację zadań szkoły w zgodzie z prawem (nie delegowanie nauczycieli do opieki nad ucznia-

mi w trakcie rekolekcji, traktowanie oświadczeń woli – tzn. deklaracji chęci uczestnictwa

w lekcjach religii lub etyki jako obowiązujących, sprawowanie opieki nad uczniami nie uczęsz-

czających na lekcje religii gdy ta odbywa się między innymi zajęciami).

3. wprowadzanie do programu elementów edukacji na temat innych niż rzymskokatolickie wy-

znań, realizacja współpracy przez przedstawicieli różnych wyznań.

Takie działania realizowane na różnych szczeblach instytucji edukacyjnych poprawiłyby sytuację

mniejszości religijnych i światopoglądowych w szkołach.
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Marian Dziwisz

O systemie oświaty

W preambule Ustawy o systemie oświaty zostało zapisane, że:

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasa-

dami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej

Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji

o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę

przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpo-

wiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednocze-

snym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki

niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w opar-

ciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności33 .

Konsekwencją zapisanych treści powinno być stworzenie szczegółowych warunków prawnych

oraz zapewnienie nadzoru władz oświatowych nad wydawanymi materiałami dydaktycznymi i prak-

tyką edukacyjną tak, by gwarantowały krzewienie zasad solidarności, tolerancji, sprawiedliwości

i wolności. By móc ocenić praktykę władz oświatowych postawiono zbadać dokumenty Ministerstwa

Edukacji Narodowej oraz zatwierdzane przez Ministerstwo programy i materiały dydaktyczne w zakre-

sie języka polskiego, historii i biologii zwracając uwagę na:

1. Przestrzeganie konstytucyjnych praw wolności sumienia i wyznania; oraz prawa rodziców do

wychowania młodzieży zgodnie z własnymi przekonaniami (Art. 53 i art. 48 ust 1 Konstytucji RP);

2. Przeciwdziałanie w szkołach dyskryminacji, przemocy i mowy nienawiści na tle religijnym;

3. Stopień realizacji Rekomendacji Zgromadzenia Plenarnego Rady Europy Nr 1202 (1993)

w sprawie Tolerancji Religijnej w Demokratycznych Społeczeństwach, w myśl której szkoły

powinny zapoznawać uczniów z poszczególnymi religiami zarówno podczas lekcji, jak i po-

przez spotkania, dyskusje, warsztaty – kształtowanie tolerancji wobec „inności” religijnej;

4. Ustalenie czy istnieją zależności polskiego systemu oświaty od Kościoła Katolickiego poprzez

sprawdzenie korelacji jaka zachodzi pomiędzy Podstawą programową katechezy Kościoła Ka-

tolickiego w Polsce a Podstawą programową nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimna-

zjalnych, programami nauczania; treściami zawartymi w podręcznikach szczególnie do na-

uczania języka polskiego, historii i biologii oraz tzw. obudowie dydaktycznej (podręczniki

nauczyciela) w zakresie treści o tematyce etyczno-religijnej;

5. Sprawdzenie zasady rozdzielczości upowszechniania wiedzy od upowszechniania wiary;

6. Sprawdzenie jaki charakter posiadają treści etyczne w dokumentach oświatowych, programach

nauczania i podręcznikach, w tym obecności treści etycznych wypływających z etyk niekonfe-

syjnych np. stoicyzm, epikureizm, renesansowy humanizm, oświeceniowy humanizm, pozyty-

wistyczny utylitaryzm, egzystencjalizm.

7. Sprawdzenie w Podstawie programowej, programach nauczania i podręcznikach występowania

treści kształtujących kompetencje obywatelskie i antydyskryminacyjne, takich jak: wolność

i prawa człowieka; demokracja, demokratyczne państwo prawne; równość, sprawiedliwość.

33
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz.425, s. 1.
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 Heraklityzm postawy programowej

Wprowadzona reforma edukacyjna, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zaowo-

cowała nie tylko zmianami w strukturze szkolnej poprzez wprowadzenia gimnazjów, ale przede wszyst-

kim w programach nauczania opartych na podstawie programowej. Od czasu pierwszego jej sformuło-

wania w 1999 r. , poważne poprawki były w niej wprowadzane czterokrotnie34. W konsekwencji do

2018 roku, w którym aktualnie uczący się w trzeciej klasie gimnazjum wg nowej podstawy programo-
wej będą kończyć liceum (a w 2019 technikum) .

Aktualnie uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach podstawowych w roku 2008/2009 do

2015 r. uczą się wg starej podstawy programowej ( z 21 maja 2001 r. z wniesionymi do niej zmianami
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 oraz Rozporządzeniem Mini-

stra Edukacji z 23 sierpnia 2007 r.). Jeżeli poszli do szkoły o rok później (2009/2010) wg nowej podsta-

wy z 23 grudnia 2008 r. a opublikowanej w dniu 15 stycznia 2009 r. (w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17).

Wszyscy gimnazjaliści realizują nową podstawę, zaś w szkołach ponadgimnazjalnych obowiązuje sta-

ra podstawa.

Biorąc pod uwagę omówioną zmienność prawa oświatowego i stan obowiązujący analizie podano

podstawy programowe z 2007 oraz z 2008 r.

Ranga i rola języka polskiego w nauczaniu i wychowaniu

określona w zarządzeniach MEN i w podstawie programowej

Określenie rangi i roli języka polskiego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15

lutego 1999 w brzmieniu:

Człowiek zdobywa wiedzę przede wszystkim poprzez język. Nauczanie języka ojczystego

tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia, jest pomocą w kształtowaniu osoby wychowanka,

stanowi główny punkt odniesienia całej edukacji szkolnej — wychowania i kształcenia. Za rozwój

języka w mowie i piśmie (w tym za zasób pojęć, ortografii i estetyki zapisu) odpowiedzialni są

wszyscy nauczyciele niezależnie od posiadanej specjalności.

 Zapis ten pozostał niezmieniony w kolejnych rozporządzeniach, określających podstawę progra-

mową ( z 21 maja 2001; 26 lutego 2002 i 23 sierpnia 2007 r.), ale nie został powtórzony w ostatnio

wydanym 23 grudnia 2008 r.

Omawiając Przyczyny powstania nowej podstawy programowej Sławomir Jacek Żurek – autor

Koncepcji podstawy programowej z języka polskiego – w załączonym do niej komentarzu napisał:

 Prezentowana podstawa programowa języka polskiego nie powstała w opozycji do dokumentów

obowiązujących wcześniej. Jej głównym zadaniem było bowiem uporządkowanie programowe oświatowe-

go systemu prawnego tak, by polska szkoła mogła sprawnie nadążać za szybko zmieniająca się rzeczywi-

stością cywilizacyjną (digitalizacji oraz informatyzacji), a także prawną35.

34 Poprawki do podstawy programowej z 15 lutego 1999 r. [Dz. U. Nr 99 z dnia 23 lutego 1999] zostały wprowadzone: 1)

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. [Dz. U. Nr 61, poz. 625]; 2) Rozporządzeniem

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 [dz. U ]; 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 23 sierpnia 2007 r. [Dz. U. Nr 157, poz. 1100 z dnia 31 sierpnia 2007; 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej z 23 grudnia 2008 [Dz. U. Nr 4, poz.17 z dnia 15 stycznia 2009] – nazwanego nową podstawą programową.

35
 Sławomir Jacek Żurek, Koncepcja podstawy programowej z języka polskiego [W:] Podstawa programowa z komenta-

rzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. MEN, Warszawa 2009, s. 55.
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 Wyniki analizy

Z analizy treści aktualnie realizowanej, w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz I –III liceum

i – IV technikum podstawy programowej z 2007 r. wynika, że z ogólnych sformułowań w niej zawar-

tych nie można wnioskować na ile program nauczania języka polskiego gwarantuje przestrzeganie

praw wolności sumienia i wyznania, a tym samym prawa rodziców do wychowywania młodzieży zgodnie

z własnymi przekonaniami (Art. 53 i Art. 48 ust. 1 Konstytucji RP). W prawdzie w pkt. 6 zadań szkoły

na III etapie edukacyjnym wpisano:

Wspomaganie uczniów w procesie rozpoznawania i rozumienia wartości oraz w osobistym wysiłku

tworzenia wewnętrznie akceptowanej ich hierarchii.

 ale nie określono ani natury ani zakresu tych wartości, ani też czy tworzenie wewnętrznie akceptowanej

(…) hierarchii wartości ma pozostawać w zgodzie z zasadą wolności sumienia i wyznania oraz własnej

wrażliwości moralnej i estetycznej. Podobne wątpliwości budzą sformułowania odnoszące się do opi-

sanego w osiągnięciach odbioru tekstów kultury:

3 g) rozpoznawanie wartości w utworach oraz próby ich oceny na tle własnego świata wartości.

Nie budzi natomiast wątpliwości zapis w pkt. 3 c) osiągnięcia:

odbiór tekstów kultury: dostrzeganie uniwersalności doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych

w dzieła z różnych okresów i kręgów kulturowych (zwłaszcza tradycji biblijnej, antycznej, dworsko-rycer-

skiej, patriotycznej, społecznikowskiej),

 zaskakuje jednak ograniczenie kręgów kulturowych oraz pominięcie humanistycznych tradycji rene-

sansu, racjonalistycznych i wolnościowych oświecenia, czy antydyskryminacyjnych pozytywizmu.

W podstawie programowej dla III etapu nie zapisano zaleceń, których realizacja mogła by prowa-

dzić do kształtowania kompetencji antydyskryminacyjnych związanych z płcią, rasą, narodowością,

pochodzeniem etnicznym, religią, orientacją seksualną czy też otwartością na inne kręgi kulturowe.

Takie cele edukacyjne w pewnym sensie zostały określone dopiero dla IV etapu w: podstawie progra-

mowej kształcenia ogólnego dla liceów i techników:

 3. Kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej. 5. Kształtowanie hierarchii wartości

w oparciu o wybitne dzieła kultury. 6. Rozwijanie postaw tolerancji i eliminowanie postaw ksenofobicznych.

Jeżeli szóste zadanie jest jasno sformułowane, to trzecie i piąte każą postawić pytania: czy w ich

zakresie przy kształtowaniu tożsamości osobowej mieści się respektowanie tożsamości osobowej uczen-

nic/uczniów w sferze: płci, narodowości, wyznaniowości, etniczności itp., tym bardziej, że określone

w pkt. 10. Tematy, motywy i wątki: 1) miłość, dom, rodzina, śmierć, droga, wędrówka, pielgrzymka

2) natura a cywilizacja; motywy franciszkańskie w kulturze, wokół których koncentrują się treści, mo-

gące wpływać na kształtowanie tożsamości, nie wskazują na respektowanie różnorodności osobowo-

ściowej, podobnie jak wymienione w pkt. 11. Wartości, kategorie estetyczne i filozoficzne:

1) prawda, dobro, piękno,

2) komizm, humor, ironia, tragizm, patos,
3) sacrum i profanum,
4) wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, tolerancja,

5) ojczyzna, mała ojczyzna,

6) naród, społeczeństwo.

Nowa PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PO-

NADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁO-

ŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO zawarta w Załączniku Nr 4 do Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (opublikowanym 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw
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Nr 4, poz. 17) w preambule poprzedzającej podstawę programową dla typów szkół i przedmiotów

następująco określa zadania ogólne dla III i IV etapu edukacyjnego:

 W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu roz-

wojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,

poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębior-

czość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy ze-

społowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy posza-

nowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 [….] Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane

wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Nauczanie uczniów z nie-

pełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowuje się do ich

możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

Cele edukacyjne stawiane nauczaniu języka polskiego w nowej podstawie programowej wymie-

nione w zamieszczonej w tabeli (Tabela nr 1) wskazują, że edukacja polonistyczna powinna być, poza

innymi treściami, powiązana z kształtowaniem kompetencji i postaw antydyskryminacyjnych oraz wolna

od wpływu jakieś określonej ideologii czy też religii. Mimo to niepokoją niektóre z komunikatów auto-

ra tej podstawy, zawarte w różnych wypowiedziach, jak np.:

Ważną kwestią w podstawie są wartości i wartościowanie.

 Rzeczywiście, aksjologia towarzyszy całemu segmentowi dotyczącemu analizy tekstów kultury, po-

kazując właściwy kierunek procesu lekturowego – doświadczenie estetyczne, mające pomóc dziecku

w budowaniu świata wartości [bold MD], lepszym rozumieniu samego siebie, a także rzeczywistości

go otaczającej.

Postulat wychowania świadomego odbiorcy i uczestnika kultury jest obecny w edukacji już od

roku 1999. Co nowy dokument przewiduje w tym zakresie?

Licealista powinien jak najczęściej stosować podstawowe pojęcia z poetyki, a we wszelkich zabie-

gach hermeneutycznych wykorzystywać wiedzę o kontekstach, w jakich utwór literacki, a także inny tekst

kultury może być odczytywany. Jeśli chodzi o faktografię, ważne jest, by nauczyciel pamiętał, że oma-

wiane dzieła nie służą ilustrowaniu wydarzeń, epok czy nurtów kulturowych, ale na odwrót – to

historia literatury ma wspomagać proces czytelniczy [ bold MD] […] Jak już było wzmiankowane, by

uwolnić dydaktykę z gorsetu historii literatury, wszelkie wiadomości dotyczące epok winny być wprowadza-

ne niejako przy okazji analizy utworu (uczeń w szkole ma poznawać arcydzieła i ich historię, a nie dzieje

całej literatury jako takiej)36.

System wartości jaki ma być wpajany uczennicom i uczniom został określony w komentarzu pod-

stawy dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych:

 Wszystkie wartości opisane w dokumencie (zarówno w gimnazjum, jak i na etapie późniejszym)

zasadniczo przyporządkowane są czterem triadom aksjologicznym: platońskiej (dobro – prawda – piękno),

judeochrześcijańskiej (wiara – nadzieja – miłość), patriotycznej (Bóg – honor – ojczyzna) oraz nowożytnej

(wolność – równość – braterstwo). Uwzględnienie tych czterech porządków w całym procesie odczytywania

dzieł literackich pozwoli uczniowi zrozumieć pluralistyczne i złożone dziedzictwo kultury europejskiej37 .

Zalecenie oderwania analizowanych tekstów kultury, w tym utworów literackich od ich związków

z epoką historyczno-literacką i filozoficzną oraz zasada podporządkowania wszystkich wartości, z któ-

rymi uczennice i uczniowie mają się zapoznawać, by kształtować własną hierarchię wartości oraz toż-

samość osobową wymienionym czterem triadom aksjologicznym, zdaje się wskazywać na skorelowa-
nie celów nauczania języka polskiego ze wskazaniami Kościoła Rzymskokatolickiego określonymi

w Dyrektorium Katechetycznym38 .

36 Wymagać przyjaźnie – rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) [w:]

http://www.stentor.pl/files/aktualnosci/komentarz-prof-zurka-do-nowej-podstawy-programowej.pdf
 37

 S.J. Żurek Język polski w nowej podstawie programowej (poziom gimnazjalny ponadgimnazjalny).Wskazówki meto-

dyczne [w:] http://www.wsip.pl/dla_nauczycieli/przedmioty/jezyk_polski/klub/aktualnosci/jezyk_polski_w_nowej_pod-
stawie_programowej

38 Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce. Warszawa 2001.
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Należy bowiem zauważyć, że chociaż dzieła artystyczne, wyrażają odczucia , myśli, uczucia

i wartości często o charakterze ponadczasowym, to są tworzone przez realnie istniejących ludzi w

konkretnym czasie historycznym, który nie koniecznie musi, ale najczęściej w tym lub innym zakresie

wpływa na twórcę i jego dzieło. W nauczaniu Kościoła jednak:

Historia, o której mówi Biblia, jest historią zbawienia i działania Boga w świecie. Historia zbawienia

opowiadana przez katechezę składa się z trzech etapów: Starego Testamentu, życia Jezusa Chrystusa

i czasu Kościoła. Katecheza zatem winna nauczyć katechizowanych dostrzegania wpływu historycznego

Starego Testamentu na Nowy, całości Biblii na czasy Kościoła, na idee etyczne, kulturę i język39 .

Być może postulowane przez autora podstawy programowej uwolnienie dydaktyki z gorsetu histo-
rii literatury jest skutkiem obawy przed zarzutem historycyzmu krytykowanego przez Kościół40 , tym

bardziej, że główną metodą interpretacji tekstów mają być zabiegi hermeneutyczne. Wybór tej metody
jest zgodny ze stwierdzeniem:

Jak powiedziałem już wcześniej, tezy historycyzmu są nie do utrzymania. Natomiast dzięki zastoso-

waniu hermeneutyki otwartej na wymiar metafizyczny można ukazać, w jaki sposób dokonuje się przejście

od historycznych i zewnętrznych okoliczności, w których powstały dane teksty, do prawdy w nich wyrażonej,

która wykracza poza te uwarunkowania41 .

Z zacytowaną wypowiedzią koresponduje zasada analizy i interpretacji tekstów podana przez

S.J. Żurka w komentarzu dołączonym do podstawy programowej:

Na poziomie analizy i interpretacji tekstów kultury oddają one [wymagania] kolejne fazy przyswojenia

dzieła sztuki:” wstępne rozpoznanie”, „analiza”, „interpretacja” oraz „wartości i wartościowanie”. Element

ostatni ma na celu podkreślenie, że odczytanie różnych tekstów kultury jest niemożliwe poza kontekstem

etyki i aksjologii42.

Narzucenie uczącym oraz uczennicom i uczniom jedynej metody analizy i interpretacji tekstów

przy odrzuceniu innych, takich jak np. eksplikacji tekstu43  może skutkować pomijaniem niewygodnych

aluzji i nawiązań znajdujących się w tekście, np. do innych religii, innych tradycji kulturowych czy

inspiracji filozoficznych niż założono w dociekaniu założonych wartości, czy też postulowanej prawdy.
Przyjęcie czterech triad aksjologicznych przy dyskryminowaniu innych nurtów filozoficznych

będących nośnikami wartości humanistycznych koresponduje z ich krytyką przez Kościół. Należą do

nich w szczególności: racjonalizm, modernizm, scjentyzm, pozytywizm i neopozytywizm, pragma-

tyzm, postmodernizm44.
Ponieważ określony w podstawie system wartości i powiązane z nim motywy oraz wątki stanowią

kryterium dla doboru tekstów kulturowych, w tym utworów literackich, to decyduje to o doborze lek-

tur45  i innych dzieł sztuki. Ograniczenie porządków aksjologicznych do wymienionych czterech triad

39 Ibidem., pkt. 60, s. 53.
40 […] zasadniczą cechą historycyzmu jest to, że uznaje on wybraną filozofię za prawdziwą, jeżeli odpowiada ona wymo-

gom danej epoki i spełnia wyznaczone jej zadania historyczne. podważa się w ten sposób – przynajmniej jej pośrednio –

trwała wartość prawdy. To, co jest prawdziwe w jednej epoce – twierdzi historysta – może nie być prawdziwe w inne. […]
W rzeczywistości należy przyjąć, że nawet jeśli sama formuła jest w pewien sposób związana z określoną epoką i kulturą,

zawsze można dostrzec i rozpoznać prawdę lub błąd w niej zawarte, niezależnie od dystansu czasowego i przestrzenne-

go. Jan Paweł II Encyklika Fides et ratio, o relacjach między wiarą a rozumem. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej
Biblos, ISBN 83-86889-74-8, s. 132.

41 Ibidem, s. 143.
42

 S. J. Żurek, Koncepcja podstawy …op. cit., s. 56.
43 metoda eksplikacji tekstu została szeroko omówiona w: Lekcja czytania. Eksplikacje literackie. Praca zbiorowa pod

redakcją Władysława Dynaka i Aleksandra Wita Labudy, WSiP Warszawa 1991.

44 Ibidem.
45 Wykaz lektur i tekstów kulturowych zamyka podstawę programową z języka polskiego dla każdego z typu szkół [w:]

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. MEN, Warsza-

wa 2009, s. 40 dla gimnazjum; s. 49-52 dla szkół ponadgimnazjalnych.
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skutkuje wyeliminowaniem ze spisu lektur tych, które wykraczają poza te granice i tak np. z twórczości

Jana Kochanowskiego zostały w spisie lektur wskazane tylko te utwory, w których nie pojawiają się

nawiązania do epikureizmu, deizmu, stoicyzmu (poza jego „zawodnością” w Trenach) , obrzędowości

przedchrześcijańskiej a także te, które poprzez swoje treści wskazują na wrażliwość humanizmu wyra-

żoną w myśli Terencjusza człowiek jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.

Z dorobku oświecenia, jednie w gimnazjum, zalecana jest lektura wybranych bajek I. Krasickiego.

Poza tym w szkołach ponadgimnazjalnych ani na poziomie podstawowym ani też rozszerzonym nie ma

żadnego dzieła oświeceniowego należącego do nurtu klasycystycznego czy też sentymentalnego,

a przecież to w tym okresie powstała Deklaracja Praw Człowieka. Problematyka zawarta w utworach

tego okresu mogła by dobrze służyć do przekazywania treści związanych z edukacją antydyskrymina-

cyją i obywatelską. Równie dobrze temu celowi mogłyby służyć treści dzieł pozytywistyczny szczegól-

nie związanych z programami pracy organicznej i pracy u podstaw. W nich są podejmowane m in.

zagadnienia: tolerancji wobec mniejszości narodowych, szczególnie Żydów w tym krytyka antysemity-

zmu (np. Maria Konopnicka, Mendel Gdański) ale także walki o swoje prawa innych narodowości (np.

Indian – nowele H. Sienkiewicza); równouprawnienia i prawa do pracy kobiet; szerzenia oświaty;

budowania etosu pracy i solidaryzmu społecznego. Niestety w tzw. kanonie lektur w gimnazjum znala-

zły się jedynie: wybrana nowela Bolesława Prusa lub Elizy Orzeszkowej oraz wybrana powieść histo-

ryczna Henryka Sienkiewicza (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop) – więc zgodne z triadą pojęć ju-

deochrześcijańską (wiara – nadzieja – miłość) – Quo vadis lub patriotyczną (Bóg – honor – ojczyzna).

W lekturze ponadgimnazjalnej znalazła się jeszcze Lalka Bolesława Prusa, ale jako przykład powieści

realistycznej bez wskazania w niej na jakikolwiek motyw lub wątek.

Badając podstawę programową nauczania języka polskiego nie można pominąć kształcenia w zasad-

niczych szkołach zawodowych. Nowa podstawa programowa dla tych szkół została wprowadzona

Załącznikiem Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. Opis wymo-
gów programowych wobec przedmiotów ogólnokształcących w ZSZ został ujęty ogólnikowo: dla ję-

zyków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów przyrodniczych sformułowano

zasadę:

Obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukoń-

czenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, dla przedmiotu [ tu

nazwa przedmiotu] dla IV etapu edukacyjnego, w zakresie podstawowym.

Wyjątek stanowi język polski dla którego przyjęto pewnego rodzaju minimum programowe. Po-

śród wymagań szczegółowych wymieniono:

3. Interpretacja. Uczeń:1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu

(tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa-klucze, motto); 2) wykorzystuje w interpretacji utworu podstawo-

we konteksty (biograficzny i historyczny); 3) rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, matki, ziemi,

wędrówki ,ogrodu, pracy, miłości) oraz omawia ich funkcje w utworze.

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń dostrzega związek języka z wartościami (…), jest narzędziem

wartościowania, a także źródłem poznania wartości (utrwalonych w znaczeniach nazw wartości, takich jak:

dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; soli-

darność, niepodległość, tolerancja); 2) dostrzega obecne w utworach literackich oraz inny tekstach kultury

wartości narodowe i uniwersalne; 3) dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, spra-

wiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów.

Dobór tekstów kultury i materiału lekturowego pozostawiono do decyzji nauczycielek/nauczy-

cieli.

W konsekwencji z analizy podstawy programowej, dla wszystkich typów szkół, uzupełnionej

o zbadanie celowości doboru lektur wynika, że hasła zawarte w celach edukacyjnych nauczania języka

polskiego, wskazujące na otwartość wobec innych religii, kultur itp. – są w praktyce pominięte. Nie

uwzględniono związanych z kształtowaniem kompetencji obywatelskich i antydyskryminacyjnych.

Zarówno w starej, jak też nowej podstawie programowej nie znajdziemy nawiązań do wolności i praw

człowieka; zasad demokracji obywatelskiej czy też demokratycznego państwa prawnego.
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Analizując dokumenty oświatowe określające treści nauczania, cele i zadania języka polskiego,

trudno odnaleźć w nich nawiązania do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym do artyku-

łów 10, 11 a szczególnie 21 dotyczącego niedyskryminacji:

 1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry,

pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne

lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnospraw-

ność, wiek lub orientację seksualną46 .

Brak też korespondencji z Raportem dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji

dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”. Warto

przypomnieć, że w filarze Raportu zatytułowanym Uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się współżycia

z innymi m in. zapisano:

 Odkrywamy Innego. Powołaniem edukacji jest jednocześnie ukazywanie różnorodności gatunku ludz-

kiego i uświadamianie podobieństwa i współzależności wszystkich istot naszej planety. (…)Ucząc na przy-

kład patrzenia na sprawy z perspektywy innych grup etnicznych czy religijnych, można uniknąć niezrozu-

mienia, które rodzi nienawiść i przemoc wśród dorosłych. W ten sposób nauczanie historii religii lub zwyczajów

może służyć jako punkt odniesienia przyszłych postaw47.

Nawiązanie do powyższych powinno znaleźć odzwierciedlenie zarówno w treściach nauczania,

jak też w kształtowaniu systemu wartości i kompetencji.

Brak korespondencji z tymi dokumentami może być związany z obawą zagrożeń wypływających

z pragmatyzmu, gdyż:

Ten nurt myślowy (…) doprowadził do ukształtowania się pewnej koncepcji demokracji, w której nie

ma miejsca na jakiekolwiek odniesienie do zasad o charakterze aksjologicznym, a więc niezmiennych:

o dopuszczalności lub niedopuszczalności określonego postępowania decyduje tu głosowanie większości

parlamentarnej48.

Takie stanowisko jest znane z licznych wystąpień w polskim parlamencie w takich sprawach jak:

wychowanie seksualne; prawo kobiet do aborcji; akceptacja związków homoseksualnych; in vitro.

Wymienione kwestie nie mieszczą się w czterotriadycznym porządku aksjologicznym obowiązującym

na mocy podstawy programowej.

O pomocach dydaktycznych i standardach egzaminacyjnych

służących realizacji podstawy programowej

Podstawa programowa była i pozostaje punktem wyjścia dla tworzenia: a) programów naucza-

nia z poszczególnych przedmiotów; b) podręczników i innych pomocy dydaktycznych; c) standardów

egzaminacyjnych zawartych w Syllabusie – informatorze maturalnym. Aby zatem uzyskać pełny obraz

przestrzegania konstytucyjnych praw wolności sumienia i wyznania oraz przygotowania młodzieży do

życia w warunkach demokratycznego państwa prawnego i nabycia kompetencji antydyskryminacyjnych

koniecznym jest dokonanie ich analizy. Być może w jej wyniku uda się także w jakimś stopniu określić

przyczyny słabego przygotowania młodzieży do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, jak

i na uczelniach.

46 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. (2010/C 83/02) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/389.

47 D.A. Hamburg, Education for Conflict Resolution. (Wyjątek z: Annual report 1994, Carnegi Corporation of New York).[za:]

Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a

Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb” (fragment pochodzi z jedynej dostępnej polskojęzycznej wersji Raportu,

wydanej przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa, 1998 r.).
48

 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio. Op. cit., s. 135 oraz: Jan Paweł II, Encyklika. Evangelium Vita (25 marca 1995), 69:
AAS 87 (1995), 481.
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We wstępie do nowej Podstawy programowej – język polski zatytułowanym O potrzebie refor-

my programowej kształcenia ogólnego Zbigniew Marciniak napisał:

 Nauczyciele i wykładowcy często ze zgroza konstatują, że duża część uczniów (studentów) ma fun-

damentalne braki w wykształceniu, uniemożliwiające płynne kontynuowanie procesu nauczania. Powszechnie

panuje opinia, że efekty pracy polskiej szkoły znacznie się pogorszyły49.

Przyczyn takiego stanu rzeczy autor cytowanej wypowiedzi upatruje w powodach statystycz-
nych takich jak:

…dawniej duża grupa młodzieży kończyła swoją edukację na poziomie zasadniczej szkoły zawodo-

wej oraz, że z powodów czysto statystycznych – (cokolwiek miałoby to znaczyć)– obniżył się średni poziom

uzdolnień populacji młodych ludzi, aspirujących do zdobycia wyższego wykształcenia50.

 Jako inną przyczynę podaje przeciążenie programów nauczania, podręczników i procesu dydak-

tycznego treściami trudnymi do pomieszczenia w trzyletnich cyklach nauczania w gimnazjum i liceum

i bardzo ogólnie sformułowanej starej podstawy programowej, co skutkuje zbyt pospiesznym, a stąd powierz-

chownym omawianiem kolejnych tematów
51. Zmienić ten stan rzeczy ma potraktowanie czasu nauki

w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej, jako spójnego programowo, sześcioletniego (a w tech-

nikum siedmioletniego) okresu kształcenia
52.

Nie ulega wątpliwości, że jakość nauczania języka ojczystego podobnie zresztą, jak każdego inne-

go języka, jest kluczem do sukcesu w zdobywaniu kompetencji i rozwijaniu umiejętności edukacyj-

nych. Warunkiem jednak jest troska o poszanowanie podmiotowości zarówno uczennic i uczniów, jak

też nauczycielek i nauczycieli. Wyrazem tej troski powinno być: a) dostosowanie programów naucza-

nia do rzeczywistych potrzeb funkcjonowania we współczesnym świecie, tj. nasycenie nauczania tre-

ściami istotnymi nie tylko dla zakorzenienia w kulturze narodowej i europejskiej, ale także otwartymi

na zmiany społeczne, cywilizacyjne, kulturowe i obyczajowe; b) odwoływanie się nie tylko do wartości

chrześcijańskich, ale także wypływających z humanistycznych systemów etycznych i powszechnych

praw człowieka; c) zagwarantowania, przez władze oświatowe, niezależności treści nauczania przed-

miotów ogólnych i obowiązkowych od narzucanej ideologii bądź religii; d) uwzględnienie przemian

w polskim i europejskim systemie prawa; e) przeciwdziałanie eklektyzmowi i scholastycyzmowi po-

przez poszanowanie prawa do własnych sądów, opinii i interpretacji argumentowanych odwołaniem się

do faktów, treści zawartych tekstach kultury oraz kontekstów filozoficznych, religijnych, historycznych

itp. na które wskazują metafory, symbole lub aluzje zawarte w tekście.

Wyniki dokonanej analizy zarówno starej, jak też nowej podstawy programowej takiej gwarancji

nie dają. Stąd też konieczną stała się analiza standardów egzaminacyjnych zawartych w Informatorze
maturalnym, programów nauczania, podręczników i innych pomocy dydaktycznych służących realiza-
cji podstawy programowej.

 Standardy egzaminacyjne i matura z języka polskiego

Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest Ustawa

o systemie oświaty z 1991 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z później-

szymi zmianami).

Aktami prawnymi regulującymi przeprowadzanie egzaminów maturalnych są:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

49 Z. Marciniak, O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego [w:] Podstawa programowa komentarzami. Język

polski. MEN, Warszawa 2009, s. 7.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 8.
52 Ibidem, s. 9.
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sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z później-

szymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów (Dz. U z 2003 r. Nr 90, poz. 846).

W 2003 roku został przez Centralną Komisję Egzaminacyjną opublikowany Syllabus – informator

maturalny. Język polski. Niektóre standardy egzaminacyjne i zasady egzaminacyjne szybko jednak

zostały zmienione – poprawione i w 2007 roku, t. j. w rok po przeprowadzeniu „nowej matury”, został

wydany nowy Informator53. Forma przeprowadzenia egzaminu maturalnego od roku 2008 nie ulega
zmianie w stosunku do matury w roku 2007.

Zdaniem S. J. Żurka – w Komentarzach do podstawy programowej – przyjęcie standardów egza-

minacyjnych spowodowało, że podstawa programowa przestała być wyznacznikiem tego, czego uczo-

no w szkole – jej funkcję przejęły standardy egzaminacyjne (wraz z informatorem maturalnym)54. Spo-

wodowało to chaos w zakresie prawa oświatowego, gdyż standardy w wielu miejscach pozostawały w

sprzeczności z założeniami podstawy55.
Analiza treści Informatora maturalnego nie wskazuje jednak na wyraźny konflikt z podstawą

programową, zauważa się, że tylko niektóre z wymagań w sposobie ich sformułowania nieznacznie

odbiegają od tych, które w niej zostały określone.

Oto niektóre z wymagań określone w Informatorze:

W ZAKRESIE WIEDZY O LITERATURZE I KULTURZE [zna]: 18) utwory literackie i inne teksty kultu-

ry, wskazane w podstawie programowej dla zakresu podstawowego, ważne dla poczucia tożsamości naro-

dowej i przynależności do wspólnoty europejskiej i światowej;

19) podstawowe tematy, motywy i wątki, występujące; 25) pojęcie tradycji literackiej i podstawowe

wyznaczniki różnych tradycji (staropolskiej i oświeceniowej; romantycznej i pozytywistycznej; młodopolskiej

i awangardowej); 31) wartości narodowe i związane z własnym dziedzictwem kulturowym (np. patriotyzm,

ojczyzna, mała ojczyzna, naród, społeczeństwo); wartości stanowiące dorobek cywilizacji śródziemnomor-

skiej56.

 Standardy wymagań maturalnych nie wnoszą też żadnych nowych treści w zakresie interesują-

cych nas problemów. Owszem wskazują na względną neutralności wobec jakiejś określonej ideologii

czy religii, ale nic nie zmieniają w zakresie sprawdzania nabycia przez uczennice/uczniów kompetencji

obywatelskich i antydyskryminacyjnych. W przeciwieństwie do wymogów podstawy programowej,
w zakresie tworzenia własnej wypowiedzi, na podstawie analizowanego tekstu pozwalają:

 18) formułować i uzasadniać opinie,19) prezentować własne przeżycia wynikające z kontaktów ze

sztuką, 20) uczestniczyć w dialogu, dyskusji, broniąc swojego stanowiska57.

Przykładem ideowej zgodności standardów z podstawą programową jest wykaz obowiązujących

lektur, w którym niektóre z wybitnych dzieł literatury polskiej zostały wyraźnie okaleczone, gdyż nie

wszystkie ich treści współbrzmią z wartościami i wartościowaniem. Tak np. Juliusz Słowacki Kordian:
akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6; Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrze-
jowej

Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem; Witold Gombrowicz Ferdy-

durke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
58.

53 Informator o egzaminie maturalnym od 2008 r. Język polski. CKE, Warszawa 2007.
54

 S. J. Żurek, Koncepcja podstawy programowej z języka polskiego [W:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2.

Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. MEN, Warszawa 2009, s. 55.
55 Ibidem.
56 Informator …, op. cit., s. 27.
57 Ibidem, s. 28.
58 Ibidem, s. 30.
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Z lektury Kordiana usunięto Przygotowanie, w którym wyłożona jest: a) historiozofia odnosząca

się do dziejów Europy i Polski, zawarta między innymi w wypowiedzi Astarota, z której wynika, że

mechanizmem hamującym, w zegarze wieków, wszelki postęp jest Kościół Katolicki (Godzinnik

z hostii, co dławi); siłą napędową są ludzkie namiętności i pragnienia (żądło Lewiatana); sprężyna

napędzającą proces historyczny pochodzi Z ojczyzny Tella, Kalwina; b) Wskazany jest wpływ na prze-

miany Woltera i Rousseau; c) krytycznie ocenieni przywódcy Powstania Listopadowego59. Z aktu III,

zatytułowanego Spiek koronacyjny pozostawiono jedynie sceny 5 i 6, gdyż we wcześniejszych jest

zaprezentowany ostry spór o charakterze ideowo-politycznym, dotyczący zarówno przeszłości, jak też

przyszłości Polski.

Pozornie łagodniej zostało potraktowane Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Pozostawiając tylko

wybrane rozdziały, filozofię i wymowę całego dzieła sprowadzono do farsy. Oderwano od wyraźnych

inspiracji utworu psychoanalizą Z. Freuda i egzystencjalizmu, z chwilą gdy sam Gombrowicz uważa

się za jego prekursora. W Przewodniku po filozofii w sześć godzin i kwadrans napisał:

„Ferdydurke” ukazała się szczęśliwie w roku 1937, a „Byt i nicość” w 1943. Oto dlaczego niektórzy

raczą uważać mnie za poprzednika (prekursora) egzystencjalizmu60.

Książka W. Gombrowicza ujawnia czym jest egzystencja. Sam o tym pisze tak:

Słowo „egzystencja” oznacza wyłącznie świadomą egzystencję ludzką, i to tylko o tyle, o ile jest się

świadomym egzystencji, tzn. ludzie, którzy żyją nieświadomie, nie mają egzystencji61.

 Świadomość może być jednak dojrzała i niedojrzała – zależna od narzucanych jej form i o tym jest

ta powieść, gdyż:

„Ferdydurke” stawia (…) pytanie: nie widzicie, że wasza zewnętrzna dojrzałość to udawanie i że to

wszystko, co możecie wyrazić, nie odpowiada waszemu wewnętrznemu światu? Dopóki będziecie udawać,

że jesteście dojrzali, będziecie żyć w istocie rzeczy w świecie całkiem innym. Jeżeli nie zdołacie złączyć tych

dwu światów, kultura będzie dla was zawsze narzędziem oszustwa62 .

Prawdziwa natura wymagań maturalnych może być poznana w wyniku analizy zadań i kluczy

służących do oceniania. Te zaś wskazują, że zarówno dobór tekstów, jak też system aksjologiczny oraz

hermeneutyczna metoda analizy określone w Podstawie programowej są przestrzegane [zob. Załącznik

Nr 4].

Wprowadzenie nowej matury i egzaminów po każdym etapie edukacyjnym na niższych pozio-

mach stało się przyczyną: a) powszechnego przekonania wśród uczennic/uczniów, nauczycielek/na-

uczycieli a także rodziców, że głównym celem procesu dydaktycznego w szkole jest przygotowanie do

egzaminów, gdyż to nie oceny na świadectwie kończącym dany etap szkoły, lecz punktu zdobyte na

egzaminach decydują o dalszym losie; b) zerwania istniejącej dawniej więzi uczeń-nauczyciel, gdyż

nauczyciel nie opracowuje pytań egzaminacyjnych; nie uczestniczy w egzaminie (nie jest egzaminatorem,

a procedury egzaminacyjne określają, że nie ma prawa nawet podczas niego uczestniczyć); podobnie

jak uczeń nie wie jakie będą zadania ani wymagania określone w kluczu odpowiedzi. Uczący mogą być

jedynie pomocnikami w przygotowaniu do egzaminu, ale nie autorytetami gwarantującymi w jakiej-

kolwiek mierze powodzenie na egzaminie. Uczennice/uczniowie nie wierzą uczącym, że egzamin nie

jest niczym innym, jak tylko sprawdzeniem tego, czego uczyli się i nauczyli na lekcjach i wykonując

zadania oczekują głównie ćwiczeń egzaminacyjnych. Nauczycielki/nauczyciele wiedząc, że podstawą

59
 Juliusz Słowacki, Kordian [w:] Utwory wybrane. Tom I. Wiersze, Poematy, Kordian, Horsztyński. PIW, Warszawa 1964,
s. 436-437, 438, 440-444.

60 Witold Gombrowicz, Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans. Przekład Bogdan Baran. Wstęp Francesco M.

Cataluccio. Wydawnictwo ZNAK Kraków 1995, s. 92-93.
61 Ibidem, s. 95.
62 Ibidem, s. 11-12.
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oceny ich pracy, jak też pracy szkoły w tzw. rankingach, nie są cenzurki uczniów na świadectwach, lecz

wyniki z egzaminów, czas nauki w trzecich klasach gimnazjum, i klasach kończących naukę w szko-

łach ponadgimnazjalnych, zamiast na realizację programu, czas poświęcają na rozwiązywanie zadań,

które tylko wycinkowo (fragmentarycznie) są z nim związane.

Ponieważ zgodnie ze szkolnymi regulaminami oceniania (wg zaleceń MEN) wyniki tego typu

sprawdzianów, podobnie jak egzaminów próbnych nie mogą wpływać na oceny ucznia z przedmiotu, te

pełnią głównie funkcję promocyjną, do czego wystarczającą jest najniższa, czyli dopuszczający to,

z praktyki wynika, że jeżeli nawet troskliwy nauczyciel/nauczycielka zaopatrzą wypracowanie w swoje

uwagi i wskazówki, które mogłyby pomóc w uzupełnieniu kompetencji ucznia i zagwarantować mu

lepszy rezultat w przyszłości, to bywa, że uczennica/uczeń kwitują to komentarzem: i po co pan/pani

tak się wysilał, przecież po egzaminie kto inny będzie oceniał moją pracę. Niekiedy prowadzi to korzy-

stania z korepetycji, niekiedy też do zachowań opisanych w Przeglądzie:

 W wielu szkołach wychowawcy i tzw. przedmiotowcy wchodzą w układ z uczniami: przygotujemy was

do egzaminu na poziomie podstawowym, bo na rozszerzony nie mamy czasu, A ten kto nie będzie się

przykładał, ale nie będzie przeszkadzał, gwarantujemy zaliczenie szkoły, pod warunkiem, że nie przystąpi

do matury63.

W statystykach służących ocenie szkoły a podawanych do publicznej wiadomości nie podaje się

ilu uczniów ukończyło szkołę i nie przystąpiło ( najczęściej „nie zostało dopuszczonych” do matury –

chociaż przepisy oświatowe takiej procedury nie przewidują, lub też wycofało swój wniosek – deklara-

cję woli zdawania egzaminów) a jedynie ilu przystąpiło do matury i ją zdało lub nie.

Zasady egzaminowania w gruncie rzeczy przyczyniły się do odpodmiotowienia zarówno uczniów,

jak też nauczycieli. Podmiotem stał się system, który sprawdza czy w komputerach nazywanych ucznia-
mi dobrze został zainstalowany system do rozwiązywania zadań. Jeżeli ten system nie gwarantuję pożą-

danych rezultatów, to można je, jak to opisał Bogusław Śliwerski zweryfikować, lub też inaczej skali-

brować64. Odpowiadając na pytanie dziennikarza: W którym momencie matura przestała znaczyć coś

konkretnego? stwierdził:

Od 1991 r., kiedy uznano, że cała młodzież musi skończyć szkołę średnią i w większości zdać egza-

min maturalny. Poszczególne ekipy rządzące a teraz mamy już 15.) zmierzały do tego, aby współczynnik

zdanych matur wyniósł 80 procent65.

 Analiza programów nauczania

Pierwszym krokiem wdrożenia Podstawy programowej do procesu dydaktycznego było opraco-

wanie programu nauczania danego przedmiotu i jego zatwierdzenie przez MEN. Spośród tych progra-

mów nauczyciel wybierał jeden. Wybrane programy podlegały zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły

i były wpisywane do dzienników lekcyjnych. Od 1999 do 8 czerwca 2009 r. MEN zatwierdziło 38

programów dla gimnazjów i 29 dla szkół ponadgimnazjalnych przy czym do otwartej dystrybucji trafiła

tylko część z nich, gdyż niektóre, jak Język polski; program do gimnazjum Wiktorii Theiny-Frańczak

i Bożeny Janczak z Zespołu szkół Ogólnokształcących STO Warszawie [DKW-4014-271/99] powstał

tylko na użytek tej szkoły. Inne były przekazywane nauczycielom, jeżeli zamówili podręczniki danego

wydawnictwa dla swoich uczennic/uczniów.

Analiza programów gimnazjalnych wskazuje, że większość z nich pozostaje w zgodzie z celami

i zdaniami określonymi w Podstawie programowej. Nie zapisano w nich treści, które sprzyjały by

kształtowaniu kompetencji obywatelskich i antydyskryminacyjnych; uczyły przezwyciężać stereotypy

63
 Bogusław Śliwerski, Oblewanie matur, Przegląd Nr 28(602), z 7 lipca 2011 r., s. 8.

64 Ibidem, s. 7.
65 Ibidem.
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i fobie; sprzyjały podejmowaniu problemów własnej tożsamości związanej na przykład z płcią, rasą,

pochodzeniem etnicznym, religią lub światopoglądem czy też orientacją seksualną; przygotowywałyby

do porozumiewania się z rówieśnikami w zintegrowanej Europie poprzez otwartość na inne kultury,

religie, przemiany społeczne i obyczajowe.

W zakresie oceny obecności treści antydskryminacyjnych wyniki badania programów nauczania,

w odniesieniu do większości, pokrywają się z opisanymi przez Michała Pawłęgę i Magdalenę Chus-

tecką w raporcie Wielka nieobecna66.
Na 24 przeanalizowanych programów [wykaz w załączeniu – Załącznik Nr 2] aż 14 koncentruje

się na opisanej w Podstawie programowej hierarchii wartości poprzez proponowanie tematów, moty-

wów i wątków oraz wskazanie doboru lektury i tekstów kulturowych. Należą do nich takie, jak: miłość,

dom, rodzina, droga, wiara, wędrówka; Bóg, honor, ojczyzna; człowiek, świat, historia. Najczęściej

tekstem otwierającym krąg tematyczny albo motyw jest tekst zaczerpnięty z Biblii. Po nim znajdują się

inne teksty aż do literatury współczesnej. Układ taki żywo przypomina lekcje katechezy lub kompozy-

cję kazań kościelnych, w których zawsze rozpoczyna się od odczytania fragmentów z Biblii, Starego

lub Nowego Testamentu. Z lektury wynika myśl przewodnia (główna idea) dla całości nauczania. Oto

kilka przykładów:

1. Dom 1. Biblia (Stary Testament, fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia); 2. Homer, Odyse-

ja(fragmenty); 3. J. Kochanowski, Na dom w Czarnolesie; 4. J. Baran, Dom rodzinny; 5. A. Mickiewicz, Pan
Tadeusz (fragmenty); 6. W. Woroszylski, Czas miłości. 2. Rodzina; 1. Biblia (fragmenty Starego i Nowego
Testamentu); 2. K. I. Gałczyński, Spotkanie z matką; 3. J. Kurek, Matce; 4. T. Różewicz, Ojciec; 5. Cz.

Miłosz, Ojciec w bibliotece; 6. J. Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie?; 7. J. Domagalik, Męska

sprawa; 8. H. Ożogowska, Koleżanki (fragmenty); 9. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Babka, Dziadek; 10. J.
Baran, Bajka o babciach; 11. Jan Paweł II, Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (fragment orędzia); 4. Ja
i inni:1. Biblia (fragmenty Starego Testamentu, opowieści: Kain i Abel, Sąd Salomona); 2. W. Szymborska,

Pochwała złego o sobie mniemania; 3. Arystoteles, O przyjaźni (fragment Etyki nikomachejskiej); 4. A.

Mickiewicz, Oda do młodości, Niepewność; 5. Św. Paweł, Hymn o miłości (fragment Nowego Testamentu,
Pierwszy List do Koryntian)67 .

Podobnie jest w programie Świat w słowach i obrazach68 . Blok tematyczny Wiara jako motywacja

działania w klasie I łączy z sobą: opis raju i Przypowieść o Siewcy z Biblii z Opowieścią wigilijną

K. Dickensa; Pieśni religijne F. Karpińskiego; Pieśń o Rolandzie; Quo vadis lub Krzyżaków H. Sienkie-
wicza69. Powtórzony w klasie II: wygnanie z raju oraz wędrówkę do Ziemi Obiecanej z Biblii z Bogu-

rodzicą; fragmentem Pamiętnika z powstania warszawskiego M. Białoszewskiego oraz wiersze J. Twar-

dowskiego: Sprawiedliwość, O maluchach, Pan Jezus niewierzących70 . Nie inaczej jest w, Zrozumieć

słowo71  A. Gis w trzech cyklach tematycznych : człowiek, świat, historia72.
W wyniku analizy wielu programów nauczania wynika wniosek, że lekcje języka polskiego mają

się przede wszystkim przyczynić się do silniejszego uświadomienia chrześcijańskich korzeni kultury

oraz wzmocnić motywację zaangażowania się na katechezie w poznawanie swojej wiary. W ten sposób

nauczenie tego przedmiotu staje się przedłużeniem i uzupełnieniem katechezy Kościoła Katolickiego,

co jest zgodne z postulatem sformułowanym w Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce:

66 Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań pod

redakcją Marty Abramowicz. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Warszawa 2011, s. 118-122.

67 Maria Puischel, Język polski. Program nauczania dla gimnazjum wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2009,
s. 12 [DKOW-5002-14/08].

68
 Teresa Bugajska, Maria Gudro, Małgorzata Małachowska, Elżbieta Tomińska, Grażyna Witak-Wcisło, Teresa Zawisza-

Chlebowska, Maria Magdalena Wojterska, Świat w słowach i obrazach; program nauczania języka polskiego dla gim-

nazjum. WSiP Warszawa 1999 [DKW-4014-72/99].
69 Ibidem, s. 27.
70 Ibidem, s. 28.
71 A. Gis, Zrozumieć słowo. Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum, Wydawnictwo „ARKA”

Poznań 1999 [DKW-4014-204/99.

72 Ibidem, s. 10-11; 22-25.
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 Nauczanie religii nie sytuuje się wobec tych przedmiotów jako coś dodatkowego, lecz stanowi ele-

ment koniecznego dialogu interdyscyplinarnego. Z tego powodu należy dążyć, na ile zezwalają i umożli-

wiają to cele katechetyczne, do skorelowania treści nauczania religii z treściami pozostałych przedmiotów

szkolnych. Korelacja ta może przyjmować formę integrowania treści i celów wychowawczych lub uzupełnia-

nia pomijanych treści. Tam, gdzie to konieczne, nauczanie religii w szkole winno także przyjąć wobec nich

funkcję polemiczną73.

Pewną otwartością na problemy współczesnego świata i zagadnienia charakteryzuje się program

To lubię!74.
Merytoryczną koncepcję treści programu określa:

Problematyka [która] wypływa generalnie z różnorakich relacji zachodzących między podstawowymi

kategoriami: człowiek-czas-przestrzeń: Ukazuje to schemat:

Zawsze punktem odniesienia, centrum dyspozycyjnym i oceniającym jest „ja”, świadomość, która

racjonalizuje doświadczenia, wykracza poza racjonalne, może transcendować doświadczenie (sacrum)75.

W klasie I program proponuje skupić uwagę na prezentacji wiedzy i przekonań intelektualnych, mo-

ralnych. […] Podpowiada zróżnicowany repertuar ról: od intymności do oficjaloności. Pozwala eksponować

odpowiedzialność, uczciwość i lojalność jako wyznaczniki komunikacji etycznej i wskazywać zagrożenia

dobrego porozumiewania się76 .
Chodzi o to, by uczeń kończący gimnazjum dysponował umiejętnością krytycznej i aktywnej postawy

wobec świata, która wyraża się w sformułowaniu: ”Obserwuję, zauważam, potrafię nazwać, poddać ocenie,

w końcu – mam swoje zdanie i umiem je dobrze uzasadnić…”.

Program z należnym szacunkiem odnosi się do potrzeby kultywowania odmian regionalnych

języka, ale nimi się nie zajmuje. Projektuje bowiem kształcenie języka ogólnonarodowego77 . (podkreślenie MD)

Siedem z badanych programów nie zupełnie poddaje się korelacji z nauczaniem religii rzymsko-

katolickiej w szkole. Są one otwarte na wartości humanistyczne wypływające z innych źródeł, jak też na

problemy współczesności z uwzględnieniem potrzeby dialogu z innymi społecznościami w Europie

i świecie. Należy do nich m. in. Po polsku. Jolanty Malczewskiej78, który nie znalazł się w wykazie

MEN. W celach wychowawczych wskazuje na takie jak:

1.Budowanie przez ucznia poczucia własnej tożsamości w okresie dojrzewania. 2. Rozumienie wła-

snych przemian fizycznych i psychicznych oraz ich nazywanie. 7.Kształtowanie postawy obywatelskiej,

postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu. 8. Dostrzeganie zróżnicowania postaw społecz-

nych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kulturowych i określanie się wobec nich79.

73 Dyrektorium Katechetyczne…, op. cit., (pkt. 83), s. 71-72.
74

 Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Potaś, To lubię! Program nauczania języka

polskiego w klasach 1-3 gimnazjum. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2001[DKW-4014-128/99].
75 Ibidem, s. 10.
76 Ibidem, s. 13.
77 Ibidem, s. 14.
78 Jolanta Malczewska, Po polsku. Program nauczania języka polskiego dla uczniów gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne

PWN, Warszawa 2009.
79 Ibidem, s. 4.
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Pośród najważniejszych zagadnień w poszczególnych klasach proponuje: poszukiwanie siebie
z uwzględnienie problematyki dojrzewania (kl. I); tajemnic natury i duszy człowiek przy odwołaniu się

do literatury polskiego romantyzmu oraz A. Sapkowskiego, Krew elfów – wskazując, że należy uwzględnić:

(…) rolę obyczaju i obrzędu w kulturze ludowej oraz regionalizm litewski w literaturze romantycznej;

Głos w sprawie słabszych [B. Prus, Antek – wybrana nowela] ze wskazaniem na wydobycie: • portretu

dziecka w literaturze pozytywistycznej i współczesnej • problemy społeczne dotykające dzieci i młodzież

(prawo do bezpieczeństwa, dostęp do edukacji, konsekwencje bezrobocia i emigracji zarobkowej rodziców)

• przejawy egoizmu społecznego i altruizmu (solidarność, działalność charytatywna) • ideę równości – drogę

kobiet do pełni praw • stereotypy myślowe i językowe (KL. II). W klasie III: Z Polski w świat [R. Kapuściński,

Heban (fragm.)] w treściach nauczania proponuje rozpatrzeć: • my i obcy – przyczyny poczucia obcości

i wyobcowania w świecie i w społeczeństwie • rola empatii w poznawaniu nowych ludzi. W świat wartości

ma młodzież wprowadzić lektura Małego Księcia A. de Saint-Exupéry’ego. Dyskusja powinna uwzględniać

• znaczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka • rozpoznawanie wartości w czytanych utworach lite-

rackich • interpretacja etapów podróży Małego Księcia • tworzenie hierarchii wartości na podstawie utworów

literackich i własnych przemyśleń.

 Największą otwartością na kształtowanie postaw demokratycznych, obywatelskich i antydyskry-

minacyjnych charakteryzuje się program Do Itaki80 , wydany przez Społeczny Instytut Wydawniczy

ZNAK. Chociaż nie jest wolny od eksponowania wartości chrześcijańskich, to w przeciwieństwie do

poprzednich podkreśla, że: a) korzenie kultury europejskiej sięgają znacznie głębiej niż do tradycji

judeochrześcijańskiej. Ta bowiem została dopiero zaszczepiona na pniu narodów żyjących w Europie,

stąd też proponuje by kulturę polską rozpatrywać na tle tradycji śródziemnomorskiej wskazując na:

 2. Wybrane zagadnienia z życia codziennego Greków i Rzymian (kl. I, II); 3. Znaczenie mitologii,

misteriów, obrzędów, świąt i uroczystości (kl. I, II, III); 4. Rolę igrzysk olimpijskich i widowisk teatralnych (kl.

I, II); 5. Podstawowe wiadomości o dziejach języka, alfabetu, pisma(kl. I); 6. Przykłady literatury i sztuki

starożytnej Grecji i Rzymu (kl. I – III); 7. Powstawanie kultury chrześcijańskiej i jej związki z kulturą Grecji

i Rzymu(kl. I, II); 9. Rola filozofii greckiej, prawa rzymskiego i Biblii w kulturze polskiej (kl. I-III);

 b) poprzez nauczanie języka polskiego należy rozwijać edukację europejską, eksponując takie

treści, jak:

1.Polska w Europie. Przykłady najważniejszych wzajemnych związków między Polską a innymi pań-

stwami europejskimi w przeszłości; 2. Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej, historycznej pod-

stawie cywilizacyjnej: filozofii greckiej, prawie rzymskim i Biblii; 3. Prawa człowieka.

Osiągnięciami takiej edukacji powinny być:

1. Rozumienie procesów integracyjnych zachodzących w Europie; 2. Postawa otwartości i dialogu

wznosząca się ponad uprzedzenia i stereotypy etniczne; 3.Wybrane przykłady umiejętności potrzebnych

w nawiązaniu współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym, grupowym i państwowym.

W celach wychowawczych wskazuje się na:

 Dostrzeganie związków własnej tożsamości z tradycją cywilizacji europejskich i światowych; Kształ-

towanie swej postawy obywatelskiej i patriotycznej na gruncie wartości humanistycznych.

W przestrzeni wartości zwraca się uwagę na:

Postrzeganie i rozumienie znaczenia uniwersalnych wartości wpisanych w dorobek literacki i arty-

styczny światowego i europejskiego dziedzictwa: dobra, prawdy, piękna, odpowiedzialności, wolności,

tolerancji, sprawiedliwości, praworządności [bold MD].
W przestrzeni postaw i zachowań społecznych: Umacnianie postawy dialogu i tolerancji oraz postawy

sprzeciwu wobec agresji i przemocy. Podejmowanie dyskusji z okazaniem pełnego szacunku dla osób

wyrażających przeciwstawne opinie. Rozwijanie empatii i asertywności. Okazywanie zrozumienia i wspar-

cia dla osób słabszych i wymagających pomocy.

80 Gabriela Olszowska, Tadeusz Garstka, Zuzanna Dziuba Do Itaki; program nauczania języka polskiego dla klas I – III

gimnazjum. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK [DKW - 4014-237/99]
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W doborze tekstów literackich i kulturowych oraz wypełnianiu treściami motywów wskazuje się

na zupełnie nieobecne zarówno w Podstawie programowej, jak też w zdecydowanej większości pro-

gramów gimnazjalnych, takie jak: w motywie „Świątynia” (Problematyka: prehistoryczne korzenie

metafizycznych i sakralnych potrzeb i zachowań człowieka; narodziny rytuałów religijnych; świątynia

jako szczególnego rodzaju przestrzeń sakralna w tradycji i historii różnorodnych kultur, religii i wy-

znań [bold MD] ); „Nauczyciele” (Problematyka: potrzeba i konieczność posiadania oraz tworzenia

wzorców i autorytetów moralnych (duchowych przewodników); prezentacja wielkich nauczycieli ludz-

kości w różnorodnych kulturach, tradycjach i religiach: Budda, Sokrates, myśliciele żydowscy, Chry-

stus, Dietrich Bonhoffer, Jan Paweł II); „Pogranicza” (Problematyka: literackie ukazanie tradycji kul-

tury żydowskiej i kultury Romów).
W latach 2001-2008 MEN zatwierdziło 29 programów nauczania języka polskiego w szkole śred-

niej (liceum, technikum, liceum profilowane); 2 zatwierdzone w 2001 r., 22 w 2002 oraz 5 do 2008 r.

Wszystkie zostały opracowane na bazie starej podstawy programowej. Jak napisał Z. Marciniak we

wprowadzeniu do nowej podstawy są one wypełnione tradycyjnym zakresem treści nauczania ukształ-

towanym w czasach, gdy zręby wiedzy ogólnej budowaliśmy w czteroletnich liceach i usiłują je pomie-

ścić w trzyletnim cyklu edukacyjnym81. Większość z programów aktualnie jest niedostępna w księgar-

niach i bibliotekach. Najczęściej były one przekazywane przez wydawnictwa dla tych nauczycieli,

którzy zamówili podręczniki dla uczniów. W programach tych najczęściej jest podkreślone, że lekcje

polskiego nigdy nie dotyczą tylko literatury, ale łączą w sobie elementy historii, filozofii, etyki, historii

sztuki, kultury.

W dniu 8 czerwca 2009 r. Minister Edukacji Narodowej – Katarzyna Hall podpisała rozporządze-

nie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730). Rozporzą-

dzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, tj. w dniu 10 czerwca 2009 roku.

Zgodnie z art. 22a ustawy o systemie oświaty, wprowadza ono generalną zasadę dopuszczania progra-

mów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku w danej szkole przez dyrektora

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Jest to odejście od poprzednio obowiązującej zasady

dopuszczania programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku szkolnego

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i powierzenie tworzenia programów na-

uczycielom. Nauczyciel opracowujący program może wprawdzie posłużyć się wcześniej zatwierdzonymi

programami, ale musi go dostosować do możliwości i aspiracji uczniów, poddać opinii recenzentów

szkolnych (np. nauczyciela dyplomowanego) oraz zatwierdzeniu na radzie pedagogicznej. W tej sytu-

acji wszystkie wcześniej zatwierdzone przez MEN programy stają się głównie dokumentami przecho-

dzącymi do historii.

Z tych też powodów dla celów przeprowadzanego badania, analizie szczegółowej poddano trzy

różniące się w układzie treści oraz określaniu celów wychowawczych (postawy) oraz tzw. poziomu

aksjologicznego. Są to programy: Teresy S. Renk Między tekstami
82 ; Marii Jędrychowskiej i innych,

„To Lubię!”83; Mariusza Pawłowskiego i in., Między dawnymi i młodszymi laty84. W celach edukacyj-
nych zawartych w Między tekstami wskazano m.in. na:

81 Z. Marciniak, O potrzebie reformy…., op. cit., s. 8.
82 Teresa S. Renk, Między tekstami. Program nauczania języka polskiego dla liceum i technikum. Gdańskie Wydawnictwo

Oświatowe, Gdańsk 2002 [DKOS-4015-92/2].

83
 Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Waldemar Martyniuk, Halina Mrazek, Marta Potaś,

Iwona Steczko, Elżbieta Szudek, Janusz Waligóra, „To Lubię!” Program nauczania języka polskiego w klasach I – III

liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2002 [DKW-4015-
9/02].

84
 Mariusz Pawłowski, Katarzyna Porembska, Daniel Zych, Między dawnymi i młodszymi laty. Program nauczanie języka

polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i techniku. Kształcenie ogólne w zakresie podstawow-

ym i rozszerzonym. Wydawnictwo NOWA ERA. Warszawa 2003 [DKOS – 5002 – 79/03]
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* Kształtowanie tożsamości indywidualnej, narodowej oraz budowanie związków z tradycją kultury

europejskiej i światowej; * Otwieranie na obce kultury, szukanie wspólnych ścieżek z odległymi cywiliza-

cjami; poszanowanie inności i odrębności; * Osiąganie dojrzałości do życia w rodzinie, w społeczeństwie

i w państwie obywatelskim85.

 W zadaniach dotyczących kształtowanie sytemu wartości i postaw uczniów wpisano:

(…) dostrzeganie, wspieranie i uznawanie postaw indywidualnych, a nawet ekscentrycznych, rozu-

miejąc twórczą i wzbogacającą rolę takich zachowań; życzliwy, akceptujący bądź tolerancyjny stosunek

do odmiennego światopoglądu, zainteresowań, przynależności kulturowej, subkulturowej czy wy-

znaniowej86 [bold MD].

Charakteryzowany program otwiera szerokie możliwości kształtowania kompetencji tolerancyj-

nych i antydyskryminacyjnych oraz przygotowujących do życia w obywatelskim społeczeństwie de-

mokratycznym, otwartym na inne kultury i religie.

Inaczej są rozłożone akcenty w programie Między dawnymi i młodszymi laty (wydanym także pod

tytułem Potęga słowa). W zawartej w nim koncepcji wychowawczej zapisano:

 * W szczególności chodzi nam o to, by w naszym programie wyraźnie ujawniał się ten sposób działa-

nia wychowawczego, który Józef Tischner nazywał myśleniem według wartości. * Każda działalność wycho-

wawcza i każde szczegółowe oddziaływanie wychowawcze musi wywodzić się z jasno określonej podstawy

aksjologicznej. * W świecie, w którym wartości bywają coraz częściej relatywizowane, niezbędne jest okre-

ślenie minimum etycznego, stanowiącego podstawę do myślenia o człowieku i kulturze. Akt lektury wyzuty

z wartości jest pusty. * pragniemy, aby uczeń uniknął dwóch niebezpieczeństw: zbyt łatwego wartościowa-

nia i opatrywania wszystkiego jednoznacznymi etykietami, ale również tak popularnego w świecie kultury

masowej relatywizmu moralnego87.

Program pomimo eksponowania chrześcijańskich wartości etycznych w ujęciu Kościoła Katolic-

kiego jest otwarty na inne treści humanistyczne. Określając źródła kultury europejskiej wskazuje na:

starożytną Grecję (Ateny) i starożytny Rzym, kulturę judeochrześcijańską (Jerozolima); źródła lokal-

ne
88. Proponuje następujące motywy: W poszukiwaniu wartości, obowiązujących we współczesnym

świecie. Przykazanie piąte. Czy współczesny człowiek ma prawo dysponować życiem innych?1. Kon-

trowersyjne problemy współczesności (kara śmierci, klonowanie, eutanazja). Eseje filozoficzne, np. Leszka

Kołakowskiego; dyskusje w mediach; literatura; film, np. Krzysztof Kieślowski Krótki film o zabijaniu,

Krzysztof Krauze Dług
89. Przy wprowadzeniu do lektury poszczególnych epok literackich wskazuje na

prądy filozoficzne i inne dokumenty ideowe, np. dla oświecenia:

1. Wiek filozofów: Racjonalizm, empiryzm, sensualizm, deizm, ateizm, materializm. Prekursorskie
idee Kartezjusza, Francisa Bacona, Johna Locke’a. Wiek nauki. Wiek polityki. Deklaracja niepodległości,

dokumenty Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Sejmu Czteroletniego. Prawa człowieka. Immanuel Kant i jego

idea oświecenia. Wiek idei: umowa społeczna (Jean Jaques Rousseau); tolerancja (Wolter, Locke); Wielka
Encyklopedia Francuska. Immanuel Kant „Co to jest Oświecenie” – fragmenty; Adam Naruszewicz „Balon”90.

Zakres podanej problematyki, proponowane wypisy z tekstów: filozoficznych, historyczno-literackich;

kulturowych i literackich znacznie przekracza możliwości realizacyjne w trzyletnim cyklu nauczania.

Programem odwołującym się w procesie kształtowania osobowości i kompetencji uczennic/uczniów

do Tischnerowskiego personalizmu jest także „To lubię!” Eksponując motywy literackie i wątki oraz

pojęcia etyczne wskazuje jedynie, które z nich i w której klasie powinny być omawiane, bez wskazania

na dobór materiału lekturowego. Podaję natomiast bardzo obszerną bibliografię tekstów kultury, lite-

rackich, filozoficznych oraz historyczno literackich do wyboru nauczycieli. Ze względu na ogólniko-

wość zapisów, prawdziwa natura tego programu jest możliwa do odkrycia jedynie poprzez analizę

zawartości podręczników.

85 T. S. Renk, Między tekstami. Op. cit., s. 25.
86 Ibidem, s. 42.
87

 M. Pawłowski, K. Porembska, D. Zych, Między dawnymi…, op. cit., s. 5.
88 Ibidem, s. 9.
89 Ibidem, s. 14.
90 Ibidem, s. 21.
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 Analiza podręczników

Dynamika zmian w prawie oświatowym (nazwana wcześniej heraklityzmem Podstawy progra-
mowej), przy braku zachowania stosownego vacatio legis dla opracowania programów nauczania a tym

bardziej podręczników spowodowała, że zdecydowana większość z nich ma za punkt wyjścia Podsta-

wę programową z 1999 r., a są i takie, w szczególności dla liceum/technikum (wydane w 1999 r.), które

były opracowane dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, jeszcze przed opublikowaniem

maturalnego Syllabusa. Nowa Podstawa programowa została opublikowana w styczniu 2009 r. a Roz-

porządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów

wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręcz-

ników zostało wydane 8 czerwca 2009 r.91. We wrześniu tegoż roku w gimnazjach rozpoczęto naukę już

zgodnie z nową Podstawą. Nowe, dostosowane do niej podręczniki mogły się ukazać prawdopodobnie

dopiero w 2011 r. W wykazie 110. podręczników gimnazjalnych najmłodszy: Gramatyka i stylistyka.

Podręcznik dla kształcenia językowego dla gimnazjum kl.3 Z. Czarnieckiej-Rodzik , wydany przez

WSiP posiada numer zatwierdzenia 16/09/S. Biorąc pod uwagę, że jest on kontynuacją serii podręczni-

ków do gramatyki, z których pierwszy był zatwierdzony 2007, należy uznać, że podstawą dla jego

opracowania była stara Podstawa programowa. Obowiązujący Informator maturalny został opubliko-

wany w 2007 r.

W tym samym roku była znowelizowana wcześniejsza Podstawa, stąd też jedynie pięć podręczni-

ków dla szkół ponadgimnazjalnych wydanych w latach 2008 – 2009 może być dostosowanych do

obowiązujących wtedy zadań edukacyjnych i standardów wymagań.

Aktualnie zapowiadane jest przez MEN opracowanie nowych standardów wymagań maturalnych,

które obowiązywałyby od 2015 r. Ich brak może powstrzymywać autorów od pracy nad nowymi pod-

ręcznikami dla szkół kończących się maturą, w sytuacji gdy uczniowie tych szkół rozpoczynający na-

ukę we wrześniu 2012 będą się już uczyć wg nowej podstawy i przygotowywać do matury wg zapowia-
danych standardów.

110 podręczników znalazło się również w wykazie do szkół ponadgimnazjalncych . Biorąc po

uwagę ilość programów zatwierdzonych przez MEN i to, że ich autorzy najczęściej stworzyli także

podręczniki – na jeden program (od klasy 1-3; w technikach 1-4) przypada minimum trzy podręczniki

– to w sumie istnieje 30 zestawów podręczników dla gimnazjum i tyleż do szkół ponadgimnazjalnych.

W tej sytuacji punktem wyjścia do ich analizy stają się programy, bo w nich zostały zawarte cele oraz

zadania dydaktyczne, jak też wyznaczone idee, treści a wielu także materiał literacki. W podręcznikach

wszystko to zostało rozwinięte i uszczegółowione. Wykaz podręczników poddanych badaniu w załą-

czeniu [Załącznik Nr 3].
Ze względu na zawartość treści antydyskrymianacyjnych i stwarzających możliwość kształtowa-

nia postaw obywatelskich; oraz tych, które uczyłyby przezwyciężać stereotypy i fobie; sprzyjały podej-

mowaniu problemów własnej tożsamości związanej na przykład z płcią, rasą, pochodzeniem etnicz-

nym, religią czy też orientacją seksualną; przygotowywałyby do porozumiewania się z rówieśnikami

 zintegrowanej Europie poprzez otwartość na inne kultury, religie, przemiany społeczne i obyczajowe,

analizowane podręczniki można podzielić na cztery grupy:

1) najbliższa wymogom sformułowanym w Podstawie programowej i zapisanej w niej hierar-

chii wartości w znaczniej mierze „skorelowana” z katechezą Kościoła Katolickiego; przeka-

zująca i utrwalająca tradycyjne wyobrażenia i postawy takie, jak: Polak – katolik, rycerz

gotów oddać życie w obronie wiary i Ojczyzny, bez względu na skuteczność swojej ofiary;

kobieta – wybranka serca, żona, matka, babcia; wiara jako motywacja działania; historia jako

spełnianie się planu opatrznościowego itp. Podręczniki o takiej zawartości najczęściej są prze-

znaczone dla gimnazjum, chociaż pojawiają się także sporadycznie dla szkół ponadgimna-

zjalnych.

91 Dziennik Ustaw Nr 89-6910-Poz. 730.
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2) bliska sformułowanej w Podstawie hierarchii wartości, ale otwarta także na niektóre zagadnie-

nia antydsykryminacyjne oraz wartości humanistyczne niekoniecznie wypływające z tradycji

chrześcijańskich.

3) Traktująca wartości chrześcijańskie na równi z innymi otwartymi na potrzebę rozwijania dialo-

gu z różnymi społecznościami w Europie i świecie; kształtowanie postaw obywatelskich;

życzliwości i tolerancji wobec innych a także postawę otwartości i dialogu wznoszącą się ponad

uprzedzenia i stereotypy.

4) dominująca wśród podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych o bogatej zawartości treścio-

wej – znacznie przekraczającej zarówno wymogi programowe, jak i możliwości percepcyjne

uczniów; teksty kultury, podobnie jak literackie, krytyczno literackie czy też fragmenty tekstów

filozoficznych uporządkowane chronologicznie zgodnie z epokami literackimi; bardziej przy-

pominająca podręczniki akademickie niż do nauczania w szkole średniej.

 W kręgu wartości katolicko-narodowych

W podręcznikach zaliczonych do grupy pierwszej dominuje układ motywów usystematyzowa-

nych wg wartości. Najczęściej tekstem otwierającym motyw jest fragment zaczerpnięty z Biblii, cho-

ciaż niekiedy także z antyku, jak np. przy motywie Bóg – honor – Ojczyzna sięga się do pieśni Tyrtajosa

Rzecz to naprawdę piękna… czy też pojedynku Hektora z Achillesem, po to by ukazać bohaterskie

cnoty Hektora i przygotować młodzież do rozmowy na temat Rolanda a następnie śmierci Michała

Wołodyjowskiego, kończąc na poległych w Powstaniu Warszawskim. Układ motywów i nasycenie ich

treściami biblijnymi znalazł uznanie wśród proponujących korelację nauczania języka polskiego z ka-

techezą katolicką. Tak np. Kazimierz Skoczylas, dokonując oceny wybranych programów nauczania

i podręczników do gimnazjum zauważa:

 Wydaje się, że realizacja programu języka polskiego może pośrednio przyczynić się do silniejszego

uświadomienia chrześcijańskich korzeni kultury oraz wzmocnić motywację zaangażowania się na kateche-

zie w poznawanie swojej wiary92. […] Odwołujące się do tekstów biblijnych lekcje języka polskiego mogą

również rozbudzać zainteresowania tematyką religijną. Stąd konieczna jest bliska współpraca katechety

i polonisty. Taka współpraca może nie tylko lepiej służyć zaspokajaniu ciekawości intelektualnej, ale także

pomagać w coraz wyraźniejszym krystalizowaniu się przekonań światopoglądowych młodzieży93.

Dominującymi kręgami tematycznymi w tej grupie podręczników są: Strzec Boga, honoru i Oj-
czyzny; z rozwinięciem na tematy: w obronie: 1) honoru, wiary, ojczyzny. Wprowadzenie w problema-

tykę stanowią następujące teksty: Homer Iliada (fragment Pojedynek Hektora z Achillesem);Opowieści

Okrągłego Stołu (fragmenty: Król Artur, Okrągły Stół, Lancelot); L. Schiller Rękawiczka; H. Sienkiewicz,
Pan Wołodyjowski (fragment Wysadzenie twierdzy w Kamieńcu);Legenda o śpiących rycerzach; K.I.

Gałczyński, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte; J. Kaczmarski, Zbroja (fragment)94; Szukać drogo-

wskazów: Biblia, Stary Testament (Tablice przykazań); A. Świderkówna Prawie wszystko o Biblii (fragment);
Przemówienie Jana Pawła II do młodzieży (fragment); J. Gaarder , Świat Zofii (fragment o Sokratesie);
N. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów (fragment); L. Kołakowski Charyzmatyczny przy-

wódca; Tekstami z Biblii inspirowane są i takie, jak: Być dla innych; Nowy Testament (Przypowieść o mi-

łosiernym Samarytaninie); Nie ulegać złudzeniom: Stary Testament (Wygnanie z Raju)95.
Gdyby dla tej grupy podręczników zastosować klucz kategoryzacyjny użyty przez M. Pawłęgę

i M. Chustecką w Wielkiej nieobecnej96, dla zbadania treści związanych z edukacją antydyskrymina-

92 Kazimierz Skoczylas, Biblia na lekcjach języka polskiego w gimnazjum a katecheza. web.diecezja.wloclawek.pl/TTN/
Tom_3/skoczylas.rtf , s. 5

93 Ibidem, s. 6.
94

 Ewa Horwath, Grażyna Kiełb Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Klasa
1gimnazjum. WSiP, Warszawa 2009.

95 Ibidem, kl 2.
96

 M. Pawłga, M. Chustecka, Analiza podręczników i podstawy programowej – przedmiot język polski [w:] Wielka nieobecna.

Op. cit., s. 123-156.



120

cyjną, to wyniki niewiele by się zmieniły. Nabycie, w oparciu o treści zawarte w tych podręcznikach

i proponowane zadania, kompetencji antydyskryminacyjnych jest niemal niemożliwe.

Zdarza się, że niektóre z programów nauczania, lub nawet niektóre z podręczników poprzez ogól-

nie sformułowane hasła lub zadania, wskazują na otwartość na treści mogące kształtować postawy

wolne od ksenofobii. Z tych powodów program To lubię! został zaliczony do bardziej przyjaznych dla

treści antydskryminacyjnych. Podobnie mogłoby być z podręcznikami z tej serii, gdyż niektóre z zadań

zamieszczonych w nich na to wskazują. Np. W kl. 1 gimnazjum: Część 4.„Przez stulecia po Ka-
inie...”: (plansza: Helena Łuczak, Behind the view) (s.141); Adam Mickiewicz: Dziady. Część II (s.142);
Adam Mickiewicz: Lilije. Ballada (s.146); Konstanty Ildefons Gałczyński: Teatrzyk „Zielona Gęś”

przedstawia: Balladę «Lilie» i Śliczne «Lilie» (s.151); Juliusz Słowacki: Balladyna (s. 152); Josif Brod-
ski: Piosenka o Bośni (s.160); Kazimierz Wierzyński: Biały dzień (s. 160); Z prasy: Kij w tornistrze
(s.161); Jan Lechoń: Święty Antoni (s.161); Anna Kamieńska: Kain i Abel (s. 162); zostało sformułowa-

ne Zadanie dla Was (s.164):

1. Zorganizujcie dyskusję pod hasłem „Przeciwko obojętności” Przygotowania warto rozpocząć od

analizy sytuacji w najbliższym środowisku. Potem zgromadźcie odpowiednie materiały z prasy (reportaże,

wywiady, anonse, fotografie). Oceńcie własne możliwości działania. W następstwie zaprojektujcie serię

różnorakich akcji (np. wystawa gotowych plakatów, które wstrząsają sumieniem albo własnych prac; kon-

cert słowno-muzyczny, z którego dochód przeznaczycie na pomoc komuś bardzo potrzebującemu itp.)97.

Wszystkie tekst zgromadzone w 4 części podręcznika są dobrane do kręgu tematycznego Kaino-
wej zbrodni i istotnie są dobrem punktem wyjścia do dyskusji, jak przeciwstawiać się złu, zbrodni

i przemocy. A jednak uczennice/uczniowie, którzy tak zrozumieją zadanie mogą znaleźć się w pułapce.

Podobnie jak nauczyciel korzystający z uczniowskiego podręcznika. Seria podręczników To lubię!

poczynając bowiem od szkoły podstawowej na ponadgimnazjalnej kończąc, jest zbiorem antologii

różnych tekstów poukładanych w cykle tematyczne kończące się pozornie prostymi do wykonania

zadaniami. To jednak nie decyduje o tym, co ma być, lub jest na lekcjach języka polskiego. Po to by

wiedzieć, jak wykorzystać teksty do pracy z uczennicami/uczniami, nauczycielki/ nauczyciele muszą

skorzystać z podręczników opatrzonych tym samym tytułem To lubię! Podręcznik do języka polskiego

kl. …, (szkoła). Książka nauczyciela.
Zarówno uczący, jak też uczniowie po zapoznaniu się z tekstami mogą nabyć słusznego przekona-

nia, że problemy, o których będą dyskutować posiadają charakter moralny – należą do zagadnień etyki.

Nic bardziej mylnego, gdyż z książki nauczyciela wynika, że chodzi o wychowanie estetyczne młodego

pokolenia, gdyż:

Świat otaczający dzieci oraz świat przedstawiony w dziełach nie jest jednoznaczny. Jawi się najczę-

ściej jako splot komplikacji, zagrożeń, starcia dobra ze złem. Tę odwieczną walkę ukazuje większość arcy-

dzieł naszej kultury. […] Takim najtragiczniejszym zagubieniem człowieka są zbrodnie98.

I nic z tego, że teksty dostarczają gorzkiej prawdy o przemocy i zbrodniach człowieka. Że twórcy

piszą o karze za przemoc i zbrodnie (Dziady cz. II Adama Mickiewicza), o ludzkiej obojętności i niekie-

dy o utracie nadziei. Głównym celem lekcji są:

(…)  dwa nurty oglądów teksów – problemowy i przynoszący wiedzę o jakości dokonań twórczych –

ściśle [one] wiążą się z sobą, sprzyjając przeżyciu moralnego oczyszczenia (katharsis), przy równocze-

snym wzbogaceniu świadomości kulturowo-literackiej dzieci99.

97
 M. Jędrychowska i inni, To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kl. 1 gimnazjum. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków
2001 [strony w cytacie].

98
 M. Jędrychowska, Z. A. Kłakówna, H. Mrazek, m. Potaś, I. Steczko, To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kl. 1

gimnazjum. Książka nauczyciel. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2001, ss. 184, 185.
99 Ibidem, s. 185.
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Jednak by być obiektywnym należy wskazać, że autorki książki nauczyciela proponują pracę nad

poruszeniem sumień i uruchomieniem działania w ślad za Piosenką o Bośni Josifa Brodskiego, piętnu-

jącej obojętność wobec bratobójstwa:

Jej lekturę powinno znacznie wyprzedzić długofalowe zajęcie domowe, w rezultacie którego na wy-

wieszonej w klasie mapie świata w ciągu tygodnia (miesiąca?) na podstawie dzienników telewizyjnych

i przeglądania prasy codziennej zaznacza się miejsca konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych. [na-

stępnie] Opracowujemy po jakimś czasie lekcję przeznaczoną na prezentacje zgromadzonych materiałów

i rozmawiamy o nich. Powinny temu towarzyszyć rozważania o przyczynach stale rozpętywanych walk oraz

o odpowiedzialność za zbrodnie. W zakończeniu takich zajęć proponujemy ćwiczenia redakcyjne do wybo-

ru: „Napisz list otwarty (do kogo?), modlitwę, akt protestu lub oskarżenia, wyrażając swe stanowisko

w sprawach przedyskutowanych na lekcji100.

Po analizie tekstu prasowego Kij w tornistrze proponuje się dyskusję o najróżniejszych formach

agresji w tym językowej i różnych postaw, wynikiem której powinno być napisanie modlitwy nawiązu-

jącej do wiersza Jana Lechonia Święty Antoni, rozwijającej znaczenie skargi: „bo zgubiłem sam siebie…”101.
Analiza tekstów w tym Dziadów cz. II mogłaby stanowić dobry punkt wyjścia do rozmowy, lub

wypracowanie na temat prawnego ścigania zbrodni i przemocy, a także o instytucjach służących prze-

ciwdziałaniu przemocy np. o niebieskiej linii, niebieskiej karcie, działalności Towarzystwa Interwencji

Kryzysowej. Zamysł autorek jest jednak inny. Rozdział zamyka opracowanie biblijnej historii Kaina

i Abla z Książki nad książkami Anny Kamieńskiej. W rozmowie z uczniami proponuje się rozpatrzenie

wszystkich motywów, wyzwalających czyn Kaina, subiektywizm jego odczuć oraz reakcję Boga. Z pod-

kreśleniem:

Bóg, nakładając piętno, udziela mu równocześnie ochrony przed ludzką zemstą. Decyduje o tym żal

i rozpacz wobec popełnionego czynu. Nikt nie może dokonać samosądu nad Kainem102.

Bóg okazuje swoje miłosierdzie, pomimo, że zbrodnia Kaina rozwiera przepaść między człowie-

kiem i Bogiem. Ostateczna wymowa pracy z tekstami posiada więc charakter katechetycznego pouczenia.

Nie można się dziwić nasyceniu lekcji języka polskiego treściami religijnymi, gdy autorki pro-

gramu, podręczników dla uczniów oraz książek nauczycieli same umiejscawiają pracę polonistyczną

jako pomocniczą wobec katechezy, pisząc:

Powiedzmy jasno – zdaniem polonisty jest przede wszystkim pokazywanie kultury jako całości. W obrębie

tej całości zjawiskiem nie do przecenienia są niezliczone dzieła mocniej lub słabiej związane ze strefą

„sacrum” i z kulturą chrześcijańską. Ludzka potrzeba obecności „sacrum” w życiu i w kulturze wysokiej,

przybiera nieraz postać dramatycznych poszukiwań, czasem wyraża dystans czy wręcz negację103.

Tak sformułowane zadanie koresponduje na wprost z postulatem Inkulturacji słowa Bożego za-
wartym w Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce, w którym można przeczytać:

 69. (…)Więź, jaka zachodzi między kulturą a wiarą, ma ogromne znaczenie wychowawcze, a ukaza-

nie jej przyczynia się do zintegrowania wychowania naturalnego z religijnym103. Należy także zwrócić uwagę

na wspólnotowo-twórczy wymiar kultury w odniesieniu do dziejów własnego narodu, przenoszony jedno-

cześnie na płaszczyznę uniwersalną. […] Zarodki Słowa znajdują się także w kulturze świeckiej. Zadaniem

katechezy jest w tym przypadku pomóc w odkryciu Chrystusa i w zidentyfikowaniu Go tam, gdzie On jest już

obecny, ale jeszcze nie rozpoznany105. I bezpośrednio: 70. Związek między wiarą a kulturą ujawnia się

w procesie inkulturacji, która stanowi również odpowiedź na współczesny kryzys kultury. Poprzez inkultura-

cję Kościół wciela Ewangelię w różne kultury i jednocześnie wprowadza narody z ich kulturami do swej

własnej wspólnoty; przekazując im własne wartości. Przyjmuje od nich to wszystko, co jest w nich dobre

100 Ibidem, s. 202.
101 Ibidem, s. 203.
102 Ibidem, s. 203.
103 Ibidem, kl. 2 gimnazjum, s. 245.
104 Zob. SKSW 20. [Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Świecki katolik świadkiem wiary w szkole].
105 Konferencja Episkopatu Polski Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce. Warszawa 2001, s. 60.
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i odnawia je od wewnątrz106. Inkulturacja przyjmuje za kryterium prawdę, dobro i sacrum, a więc te wartości,

których odrzucenie stanowi znamię współczesnego kryzysu kultury. Dzięki procesowi inkulturacji wiara może

wyrażać się w języku wielu kultur107. Istotnym wkładem Kościoła na rzecz prawdziwej kultury jest przemiana

ludzkich serc108, które mogą otworzyć się na dobro i prawdę109.

Inkulturacja, jak wynika z pouczenia w Dyrektorium, polega nie tylko na rozpoczynaniu cykli

tematycznych od czytania fragmentu z Biblii, ale także na włączaniu w krąg kultury chrześcijańskiej

tekstów wybitnych twórców, w których wprost, lub w ogóle nie pojawiają się treści religijne. Tak „in-

kulturuje” się Hektora bohatera Iliady Homera, podnosząc jego cechy do wzorca rycerza chrześcijań-

skiego. Podobnie jest z Antygoną, którą czyni się „świętą katolicką”, „gdyż wiara znaczyła dla niej

więcej niż życie”, z chwilą gdy w dramacie Sofoklesa przyczyną tak jej tragedii, jak też tragedii Kreona

jest, to że zamiast posługiwać się rozumem ulegli hybris czyli emocjom, a przede wszystkim dumie.
O tym poucza Chór w Stasimonie II: Mądrze też ową prawdę znaną ktoś wysłowił,// Że gdy bóg czyjąś

dumę zetrzeć postanowił,// Sprawia, iż grzech takiemu cnotą się wydaje:// A potem – bardzo szybko już

klęska nastaje.
Dla inkulturowania innych tekstów autorzy posługują się, zaproponowanymi przez S. J. Żurka

zabiegami hermeneutycznymi110. Polegają one między innymi na tym, by w tekście doszukać się obec-

ności Boga, lub znaków chrześcijańskich, nawet wówczas gdy twórca ich tam nie umieścił. Oto przy-

kład zabiegów przy odczytaniu wiersza C.K. Norwida W Weronie. Maria Jędrychowska w Książce

nauczyciela do pierwszej klasy gimnazjum napisała:

 „W Weronie” ma najwyraźniej charakter lirycznej przypowieści. Uczniowie nazwę gatunku kojarzą

przede wszystkim z Ewangelią i przypowieściami Chrystusa. Tutaj rozstrzygający jest fakt, że w obrazie

poetyckim pierwszych dwu strof też kryje się opowieść nabrzmiała znaczeniami, że odsyła ona do jakichś

nadrzędnych sensów. * Uczniowie szukają zdarzenia w I i II tercynie: Kto? – łagodne oko błękitu (metafora)

– Bóg (por. oko Opatrzności);

Warto zauważyć błąd. Symbolem opatrzności jest owszem oko ale wpisane w trójkąt, jak u Kazi-

mierza Przerwy Tetmajera w Koniec wieku XIX, a nie łagodne oko błękitu, jak u Norwida. Tu ma być

ono symbolem nie tylko Opatrzności, ale i łagodności Boga. By wyjaśnić sens zrzucanej w wierszu
gwiazdy ze szczytów, co groby przecieka, odsyła się uczniów do Słownika symboli W. Kopalińskiego

i skazuje się tylko na wybrane znaczenie, że w chrześcijaństwie to znak, że dusza opuściła Czyściec, z chwilą

gdy znajdziemy tam inne, że w wierzeniach ludowych spadające meteoryty uznawano za łzy aniołów.

Wszystko to po to by dowieść, że wiersz jest przypowieścią o zrozumieniu, wybaczeniu, miłości Boga
111

a nie o miłości Romea i Julii oraz stosunku do ich tragedii przyrody łagodnego nieba błękitu, płaczące-

go po śmierci kochanków, bo przecież spłukanego deszczem, poruszonego gromem; cyprysów – (sym-

bol strażników grobów), które współczują i mówią, że spadająca gwiazda (łza aniołów) jest przezna-

czona dla kochanków i o braku wrażliwości ludzkiej. Przecież C.K. Norwid, który dbał o to by dać

rzeczy właściwe słowo, gdyby chciał, to przywołał by Boga w ruiny do Werony. Podobnie inkulturuje

się wiersz Słońce Czesława Miłosza112. W tym samy rozdziale, w którym ten wiersz umieszczono,

zatytułowanym Nie traćmy nadziei, proponuje się zabawę w układanie aforyzmów, wykorzystując

Desideratę. Jej przesłania jednak są ważne nie same przez się, ale dla tego, że przydała jej splendoru

akceptacja papieża, który wysłuchawszy jej wersji śpiewanej przez „piwniczan” [artystów z Piwnicy

106 Zob. RMi 52. [Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris mission”].

107
 Zob. KKK 172. [Katechizm Kościoła Katolickiego].

108
 Zob. DOK 205.[ Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji.

109
 Zob. Ca 51. [Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”].

110 Wymagać przyjaźnie – rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) [w:]

http://www.stentor.pl/files/aktualnosci/komentarz-prof-zurka-do-nowej-podstawy-programowej.pdf
111

 M. Jędrychowska i inni, To lubię. Podręcznik do języka polskiego. Klasa 1 gimnazjum. Książka nauczyciela. Op. cit.,
s. 277-278.

112 Ibidem, klasa 2 gimnazjum, s. 264-265.
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pod Baranami w Krakowie] „potwierdził jej wartość jako «niezwykłego przesłania moralnego, zrodzo-

nego z ducha ekumenizmu i tolerancji». I jakby tego było jeszcze mało autorka rozdziału dodaje, że

prawzorem „Desideraty” i podobnych jej tekstów, są aforyzmy w biblijnej Księdze Mądrości, cytując

fragment (Mdr 6, 12 – 19)113.
Podobnie został inkulturowany wiersz Wisławy Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu w pod-

ręczniku Małgorzaty Niemczyńskiej, Człowiek w świecie wartości:

III poziom interpretacji: Bóg […] Relacja między kotem a jego panem jest inna niż miedzy kochającymi

się ludźmi. To człowiek jest prawodawcą w tym świecie (zwierzę „złamało zakaz”), to on go urządził i upo-

rządkował („lampa wieczorami już nie świeci”), on jest źródłem bezpieczeństwa („Ręka, co kładzie rybę na

talerzyk, także nie ta, co kładła”). Dla ludzi stwórcą świata, ładu i opatrzności jest Bóg. I być może nie ma

większej różnicy w poczuciu osamotnionego kota, którego pan umarł, i człowieka, który utraciwszy wiarę w

obecność Boga. Świat staje się pusty: ”Ktoś tutaj był i był,// a potem nagle zniknął // i uporczywie go nie ma.”

Ludzie, którzy zwątpili w wyznawaną wcześniej prawdę o wszechobecności Stwórcy, o tym, że jest On

gwarantem ładu ich życia, zachowują się najczęściej jak „kot w pustym mieszkaniu”114.

W podręcznikach To lubię, a szczególnie w zaleceniach zawartych w książkach nauczycieli obej-

mujących wszystkie szczeble nauczania, nie brakuje odwoływania się do edukacji katechetycznej, np.:

• przy wprowadzeniu do kręgu tematycznego: … i, „miłość wariatka ta sama” : Wychodzimy od znanej uczniom

z czytań mszalnych i lekcji religii „ przypowieści o miłosiernym Samarytaninie „(Łk 1025-37). Celem jest

wydobycie ewangelicznego przesłania…115.
• przy analizie wiersza Nawiedzenia O. Paza: jakie konotacje i skojarzenia uruchamia „nawiedzenie” – nazwa

dziesiątka różańca części Radosnej, mówiąca o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję116.
• interpretując wiersz E. Stachury Confiteor: Uczniowie odczytują rejestr przejawów zła zamieszczony w

wierszu. Z kolei wzięte z liturgii mszalnej, wielokrotnie powtarzane słowa: „moja wina” wiążą to zło z oso-

bistą odpowiedzialnością każdego człowieka117.

Niektóre z poleceń mają wprost charakter katechetyczny, np. wyuczenia się na pamięć modlitw

i wierszy (zob. Książka nauczyciela, kl. V szkoły podstawowej, str. 184-191; 159-161; kl. 1 gimnazjum,

s. 219; kl. 2 gimnazjum, s. 248).

Ministranci w klasie są traktowani, jako asystenci – pomocnicy nauczyciela, np.:

• Uczniowie obserwują fragment zaprezentowany przez ministranta (lektora) z klasy ( 1 gimnazjum, s. 240)

• [Dla zrozumienia wiersza E. Stachury Confiteor] Prosimy trzech ministrantów (lektorów), a na pewno

znajdą się tacy w klasie, o przygotowanie i wygłoszenie na początku lekcji dwu tekstów liturgicznych; fragmentu

aktu pokuty (spowiedzi powszechnej) z obrzędów wstępnych mszy świętej – „Spowiadam się Bogu wszechmo-

gącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja

wina, moja bardzo wielka wina” oraz z Ewangelii według św. Mateusza fragmentu przedstawiającego wizję Sądu

Ostatecznego (Mt, 25, 34-40): ( 2 gimnazjum, s. 174).

Projektując naukę rozumienia tradycji w wymiarze patriotycznym, autorki/ autorzy książek na-

uczyciela zdecydowanie wiążą to co narodowe z chrześcijańskim a ściślej mówiąc rzymskokatolickim,

podkreślając, że:

Odcięcie od korzeni, amputacja interesującej nas tu strefy pamięci zbiorowej oznacza kalectwo du-

chowe i brak dostępu do istotnej możliwości samookreślenia118. Stąd też ulokowane teksty w sekwencji

„Kiedy historia zamienia się w legendę” przerzucają istotne pomosty w czasie i przestrzeni między tym, co

charakterystyczne dla całego kręgu kultury śródziemnomorskiej i dla Polski. Poprzez fragmenty utworów

Sienkiewicza i Wyspiańskiego rysuje się tu ciąg powiązań z greckim antykiem. Heroizm bohaterów umiera-

jących za ojczyznę ukazany jest jednak poprzez związki z chrześcijaństwem [bold MD] i łączyć go

trzeba z wzorcem poznanym podczas lektury „Pieśni o Rolandzie”119.

113 Ibidem, s. 266-268.
114

 Małgorzata Niemczyńska, Język polski 2. Człowiek w świecie wartości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,

liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2003, s. 32.
115 

M. Jędrychowska i inni, To lubię. Podręcznik do języka polskiego. Klasa 1 gimnazjum. Książka nauczyciela. Op. cit., s. 240.
116 Ibidem, klasa 2, s.110c.
117 Ibidem, s. 175.
118

 M. Jędrychowska i inni, To lubię. Podręcznik do języka polskiego. Klasa 1 gimnazjum. Książka nauczyciela. Op. cit. s. 174.
119 Ibidem, s. 175.
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Realizacja „projektu” nauki patriotyzmu poczynając od IV klasy szkoły podstawowej – [program

nauczania oraz pomoce dydaktyczne dla uczennic/uczniów oraz nauczycielek/nauczycieli, zatytułowa-

ne To lubię obejmują wszystkie typy szkoły] – do III gimnazjum został opisany we wprowadzeniu do

omawianego kręgu tematycznego120.
Przykładem sposobu wdrażania treści narodowo-katolickich mogą być zaproponowane zada-

nia dla uczennic/uczniów, tak np. do lektury powieści H. Sienkiewicza Hektor Kamieniecki:

Najpierw głośna lektura. Tu widzę dwie możliwości: albo czyta nauczyciel, albo grupka uczniów, która

w tajemnicy przed resztą klasy wcześniej przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela udramatyzowane czy-

tanie na role. W trakcie takiego czytania w stosownych momentach mogłyby być prezentowane wielkie

plansze z napisami: BÓG – HONOR – OJCZYZNA – PIERWSZY RYCERZ RZECZPOSPOLITEJ – WÓDZ

I WZÓR – RYCERZ DOBRY I SPRAWIEDLIWY – HEKTOR KAMIENIECKI121.
 3. Dokonaj zestawienia znaków uświęcających śmierć Rolanda i Michała Wołodyjowskiego122.

Po lekturze wiersza J. Słowackiego Sowiński w okopach Woli proponuje się wyprowadzenie nastę-

pujących wniosków ze zgromadzonych obserwacji tekstu: odwołując się do chrześcijańskiej, religijnej

edukacji uczniów:

(…) – ołtarz jest stołem ofiarnym, powtarza się na nim ofiara Chrystusa, przemiana zwykłego w naj-

świętsze, ofiara generała nabiera w tym miejscu cech świętości, szpada świadczy i jego rycerskim rzemio-

śle, drewniana noga jest jak podstawa krzyża. * Oceniamy zachowania adiutantów Paszkiewicza: najwyraź-

niej uznają świętość ofiary, skoro padają na kolana przed wrogiem123.

Wprowadzanie młodzieży w krąg mitów narodowych, ich utrwalanie oraz kreowanie nowych nie

kończy się na gimnazjum. Jest kontynuowane w szkołach ponadgimnazjalnych. W klasie pierwszej

liceum/techników w części 3 podręcznika noszącej tytuł „A to Polska właśnie” podzielonej na dwa trzy

rozdziały: Swoich portret własny; Przed moralnym trybunałem i Wobec obcych. W pierwszym z nich

centralne miejsce zajmuje obrona Częstochowy z Potopu Henryka Sienkiewicza, której towarzyszą

dwa obrazy Jana Matejki: Kordecki na murach Częstochowy błagający o pomoc Bożą oraz Matka
Boska na Jasnej Górze jako królowa Polski. W drugim Rozdziobią nas kruki wrony Stefana Żeromskie-

go oraz teksty wprowadzające do dyskusji na temat szlachta i chłopi oraz inteligencja na ziemiach

polskich. Trzeci koncentruje się wokół tekstów związanych z dyskusją na temat swoi i obcy zgodnie

z tezą:

 Każdy naród ma własne „świętości”, własne mity i stereotypy, w tym również na temat „obcych”.

Wiążą się one zawsze z narodową tożsamością i są z reguły dla „obcych” kompletnie niezrozumiałe. […]

Narodowe stereotypy ożywają szczególnie wtedy, gdy jakaś społeczność czuje się poniżona, lekceważona

czy izolowana lub gdy czuje się zagrożona utratą tożsamości w ogóle124.

Problematyka jest kontynuowana aż po współczesność w klasie trzeciej, szczególnie w rozdziale

„Chocholi taniec” – „W kręgu mitów polskich”, zamkniętym tekstem J. Tischnera „Kryzys nadziei”

oraz trzeciej części podręcznika: „Nastała gęsta ciemność”125.

Taka kompozycja treści posiada swoje uzasadnienie w tym, że dwa pierwsze rozdziały traktują

o wojnie i konfliktach, w których tożsamość narodowa i stosunek do obcych odgrywa zasadniczą rolę.

Pełna i rzetelna analiza oraz ocena treści zawiązanych z problematyką patriotyczną tekstów kultury

i literackich, eseistyki oraz tekstów metodycznych, zgromadzonych w sześciu tomach dla gimnazjum

120 Ibidem, s. 174-175.
121 Ibidem, s. 175.
122 Ibidem, s. 177.
123 Ibidem, s. 181.
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 Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Waldemar Martyniuk, Iwona Steczko, Janusz Waligóra, To lubię! Podręc-

znik do języka polskiego . Książka nauczyciela. Klasa I, część 1, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, techni-

kum. Wydawnictwo Edukacyjne Kraków 2002, s. 269.

125
 Z. A. Kłakówna, P. Kołodziej, E. Łubieniweska, W. Martyniuk, I. Steczo, J. Waligóra, To lubię! …, kl. III, s. 123-152;
184-295.



125

i ośmiu dla szkół pogimnazjalnych (średnio 300 stron na tom) w antologiach dla uczennic/uczniów oraz
w Książkach dla nauczyciela, wielokrotnie przekracza zakres określony w Podstawie programowej
oraz w standardach wymagań maturalnych.

Nie można jednak nie postawić pytania: jak ukazywani są swoi i obcy w chwilach historycznej

próby? Czy też: na ile omawiane doświadczenia historyczne pozwalają wyciągać wnioski z historii

dla budowania klimatu zrozumienia, tolerancji i współpracy między narodami z zjednoczonej Europie

i w świecie? W tym celu warto sięgnąć przynajmniej do niektórych przykładów, które niekoniecznie

muszą odnosić się do całości kształtowania procesu wychowania patriotycznego.

Po dokonaniu analizy i interpretacji dwóch obrazów J. Matejki autorki/autorzy książki nauczyciela

proponują:

Kolejnym ważnym punktem działań lekcyjnych może być bliższe przyjrzenie się „obcym”, którzy tar-

gnęli się na „święty przybytek”. W jaki sposób Sienkiewicz przedstawia Szwedów?

Warto zauważyć, że już w samym sformułowaniu zadania jest zawarta intencja, poprzez przeciw-

stawne kategorie: obcy – święty przybytek oraz orzeczenie targnęli się, która nie pozwala na zracjona-

lizowaną i chłodna ocenę. Po tak, jak wyżej sformułowanym zadaniu dla uczniów dodany jest komen-

tarz, wskazujący na jakie treści powinni zwrócić uwagę uczący:

W ich obrazie trudno znaleźć choć jeden pozytywny akcent: są heretykami, barbarzyńcami

atakującymi niewinnych i prawie bezbronnych obrońców miejsca kultu, nie twierdzy. Żadni też z nich ryce-

rze, gdyż dają się zaskoczyć nawet zwykły polskim chłopom […] Na nic też zdała się ich heretycka wiara –

„ministrowie luterscy” nie przekonali żołnierzy, którzy widząc siłę katolickiego Boga, z bojaźnią szeptali: „Nie

wasza moc, nie wasza potęga”. Wizerunek Szwedów uzupełnia poseł Śladkowski opowiadając o ich gwał-

tach, mordach, profanacjach, oszustach i rozpuście.

Tyle o obcych a o swoich?

Ostatnią siłą łączącą naród w sytuacji bez wyjścia okazała się religia. Religia katolicka, której wyzna-

wanie w sposób szczególny łączy się w naszym kraju z kultem Matki Boskiej Królowej Polski oraz najważ-

niejszą jej siedzibą, „mitycznym” obecnie zagrożonym klasztorem. Tam to właśnie spotykają się losy katoli-

ków i Polaków. Obrona wiary jest jednoznaczna z obroną kraju. Prawdziwy Polak więc to katolik.

Nie-Polak, obcy, jest – w tym ujęciu – heretykiem, bezwzględnym wrogiem, kimś godnym potępienia126.

Lektura Wesela S. Wyspiańskiego zwykle nie kojarzy się z relacjami swoich i obcych. Kwestią

utrudniającą zgodę narodową i stającą się przyczyną chocholego tańca jest raczej rabacja galicyjska
(czyli powstanie Jakuba Szeli), a jednak autorki/autorzy podręczników To lubię wykorzystali obecną

w Weselu postać Wernyhory (oraz wymienionego w didaskaliach fotografię obrazu J. Matejki tę postać

przedstawiającego), po to by dokonać szczegółowej analizy obrazu celem omówienia stosunków Pol-

sko – Ukraińskich. Stąd po szczegółowym omówieniu takich wątków obrazu, jak: usytuowanie Werny-

hory w centralnym miejscu; momentu wieszczego natchnienia; Matejkowskiej apoteozy polsko-ukra-

ińskiego wieszcza; jego mistycznego stroju; postaci wokół niego zgromadzonych – po prawej stronie;
– po lewej stronie oraz szeregu rekwizytów,

(…) zaproponować w klasie próbę odczytania tej skomplikowanej wizji, podkreślając: choć nie

jest to zadanie łatwe. W tym celu znów trzeba po raz kolejny odwołać się do wiedzy historycznej uczniów,

zwłaszcza na temat koliszczyzny. Było to krwawe powstanie prawosławnych (bold. MD) chłopów, którzy

buntowali się przeciw zaostrzeniu poddaństwa, rosnącej aktywności Kościoła katolickiego wśród ludu oraz

przeciw antydysydenckim hasłom konfederacji barskiej. Do legendy przeszła masakra w Humaniu: „Około

dwudziestu tysięcy ludności katolickiej i żydowskiej zapędzono do kościołów i synagog i z zimna krwią

wymordowano. Powstańcy ukuli slogan – «Lach, Żyd i sobaka – WSE wira odnaka» i w ciągu trzech tygodni

nieokiełzanego gwałtu i przemocy wyrżnęli niemal dwieście tysięcy ludzi. […] Złą sławą podczas zajść okryli

się duchowni prawosławni, którzy buntowali chłopów przeciw „innowiercom”127.

126
 Z. A. Kłakówna, P. Kołodziej, W. Martyniuk, I. Steczko, J. Waligóra, To lubię. Książka nauczyciela. Kl. I, cz. 1, s. 215
[bodl MD].

127
 To lubię! Książka nauczyciela. Kl. III, s. 134-136.
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Przy omawianiu poszczególnych postaci i atrybutów wyeksponowano:

Członkowie grupy „ukraińskiej” nie patrzą nikomu prosto w oczy; spuszczają wzrok; są niespokojni

(zwłaszcza pop); mają złowrogie i szatańskie atrybuty z chwilą gdy stały atrybut religijno-patriotycznego

polskiego rycerstwa to ryngraf, symbolizujący wierność zasadom rycerskim i „Najświętszej Panience”; Ol-
brzym w czerni (bol MD) z atrybutem w postaci stosu noży to Rosja, w którą wcielił się metahistoryczny

pierwiastek zła (bold MD). Przeciwwagą – Pacholę w bieli, z ryngrafem z Matką Boską Częstochowską, to

rzecz jasna młoda Polska, odradzająca się w duchu prawdziwej wiary; To czytelna przepowiednia: siła

ducha polski Dawid zwycięży zbrodniczą moc rosyjskiego Goliata (bol MD)128.

Wyeksponowanie w opisie obrony Częstochowy wizerunku Matki Boskiej podobnie, jak

w interpretacji obrazu J. Matejki (Wernyhora) ryngrafu z jej podobizną, symbolizującego wierność zasa-

dom rycerskim i Najświętszej Panience, koresponduje z zaleceniem Dyrektorium Katechetycznym…129.
Zdaniem Piotra Kołodzieja, jednego z autorów podręczników dla szkół pondagimanazjalnych To lubię,

wskrzeszanie lub dostosowywanie mitów narodowych jest niezwykle ważne w sytuacji nowych warun-

ków (np. w kontekście integracji europejskiej)130. Czy zatem chodzi o to, by utwierdzić młodych Polaków

– katolików, że jesteśmy otoczeni przez starych wrogów, „narody heretyckie, prawosławne lub bezbożne”?!

Problematyka rycerska bez wątpienia wprowadza młodzież w gry wojenne. Uczy ją solidaryzo-

wać się ze swoimi i przeciwstawiać się obcym. Często uczy języka nienawiści wobec nie przeciwnika,
ale wroga. Z drugiej jednak strony w tych samych podręcznikach poddaje się krytyce aktualną rzeczy-

wistość kulturową, w której wzrastają dzieci i zaleca się „tropienie rycerza” w języku, reklamach, audy-

cjach telewizyjnych (teleturniejach), filmach, dotychczasowej lekturze (np. u Sienkiewicza, Twaina, Lewisa,
Tolkiena), w grach komputerowych lub szczególnie ostatnio popularnej RPG (Role playing games),
która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych i pozwala wcielać się w rolę rycerza, żyć spełniającymi

się marzeniami i ambicjami nie zawsze najszlachetniejszymi. […] Zasady tej zabawy – imitacja walki

(agon) oraz naśladownictwo, udawanie (mimikra) okazują się dalekim, zdeformowanym echem właśnie

tradycji rycerskiej
131. W zaleceniach dla nauczyciela proponuje się wzbogacenie zadania czwartego

umieszczonego w antologii tekstów dla uczniów ( Zadania dla Was) o hasło: Za i przeciw grom RPG132.
Wykonanie tego zadania poprzedza lekcje poświęcone kształtowaniu się wzorca osobowego rycerza.

Z układu materiału wynika, że należy najpierw młodzież przekonać do potępienia tego co jest grą,

zabawą, iluzją, a następnie wprowadzić w historycznie prawdziwy świat chrześcijańskiego i narodowe-

go rycerstwa, po to by zaszczepić wzorce osobowe i wolę walki ze złem we współczesnym świecie.

Edukacja polonistyczna zaproponowana w To lubię! posiada wyraźnie antymodernistyczną wy-

mowę. Wszelkie zło, a przede wszystkim zło konsumpcjonizmu, które trawi Europę bierze swój początek

z Wielkiej Rewolucji Francuskiej z Wolności prowadzącej lud na barykady. W tym marszu nie przeszka-

dzają polegli. Jest to motyw przewodni dla kręgu tematycznego „Świat jest teatrem, aktorami ludzie”,
w którym zachęca się do rozmowy o wolności i dowolności wykorzystywania dla celów komercyjnych

powszechnych dóbr kultury wysokiej, do rozprawienia się z grą kulturowymi stereotypami (1 gimna-

zjum, str. 122-125). W poszukiwaniu wolności

(…) łatwo wpaść w sidła jej miraży. Niekiedy to, co miało zapewnić nam wolność, staje się przyczyną

dramatycznych konfliktów wartości lub nawet całkowitego zniewolenia. […] Jedno wszak wydaje się pewne:

pieniądz, ten cudowny przedmiot pożądania, ma w sobie niezwykłą, może szatańską moc, która poddaje

próbie naszą tożsamość i wolność, która potrafi przeniknąć, wesprzeć lub zdegradować, zwłaszcza moral-

nie każdą sferę życia ludzkiego.

Takie refleksje P. Kołodzieja otwierają cz. 1 książki nauczyciela (II liceum/ technikum, s. 14)

zatytułowaną Na wielkim targu świata… Rozdział jest podzielony na trzy sekwencje tematyczne: „Pienią-

dze, ach, pieniądze!”; Wszystko na sprzedaż?; Na samym dnie.

128 Ibidem, s. 136-137.
129 Dyrektorium Katechetyczne…., op. cit., pkt.76, s. 67.
130 Ibidem, s. 238.
131

 M. Jędrychowska i in., To lubię. Książka nauczyciela, Kl. 1 gimnazjum, op. cit. s. 143.
132 Ibidem.
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„Rycerze współczesności’ są zobowiązani do podjęcia walki z prometeizmem, gdyż mit o Prome-

teuszu najczęściej bywa odczytany, jako mit cywilizacyjny, odpowiadający dziejom zachodniej Europy.

Nowożytne pojmowanie idei prometejskich łączy się z pierwiastkami faustycznymi. W podręcznikach

To lubię! prometeizmem lub faustycyzmem nazywana jest „wiara” we wszelką intelektualną akceptację

jakiejś ogólnej wizji wszechświata, którą można określić przy pomocy pewnych aspektów wolności

(np. „wolność wyboru”), czy uczciwości („pociąg, skłonności”), której jej towarzyszą. Rozpowszechnie-

nie prometeizmu ujawniło się w źle pojętej filantropii, antykoncepcji i wyuzdanej seksualności, aborcji,

w eksperymentach klonowania, metodzie in vitro itd. Przeciwwagą dla prometeizmu są m.in. Kazania sej-
mowe. Piotra Skargi, ale także kazania ojca Paneloux w Dżumie Alberta Camus’a. W podręczniku To

lubię krytykuję się bowiem i odrzuca „bezbożny egzystencjalizm”, akceptując chrześcijański Sørena

Kierkegaarda. Wysiłek oraz wielkoduszność, poszukiwanie serum przeciwko dżumie dr Rieux, działal-

ność kolumn sanitarnych, to wszystko jest nie ważne.

 Dżuma – [jak pisze Janusz Waligóra w rozdziale W śródziemnomorskim tyglu] – pojawia się w tym

miejscu podręcznika już nie ze względu na bezpośrednie nawiązanie do starotestamentowej opowieści

ofiarowania Izaaka, jak to się działo w przypadku wcześniejszych tekstów, co z powodu niezwykle drama-
tycznie postawionego problemu wiary jako takiej133.

Uczennice/uczniowie ze stanowiska ojca Paneloux powinni zapamiętać, że:

– dżumy nie można zrozumieć i nie należy wyjaśniać, ale można się czegoś z tej całej sytuacji nauczyć;

– „Najokrutniejsza próba wciąż jest jeszcze dobrodziejstwem dla chrześcijanina”;

– „trzeba chcieć cierpienia, ponieważ Bóg go chce”;

– „trzeba we wszystko uwierzyć”, bo kto „ośmielałby się wszystkiemu zaprzeczyć”;

– „trzeba przyjąć zgorszenie”, trzeba kochać Boga, bo „któż odważyłby się wybrać nienawiść do Boga”.

A to po to, by:

 W tym miejscu zastanowić się, w jakiej sytuacji znalazłby się ktoś, kto odmówiłby „skoku wiary”, ktoś

taki jak dr Rieux i zarazem twórca tej postaci – A. Camus?134.

W ślad za potępieniem konsumpcjonizmu podąża krytyka bezrefleksyjnego ekologizmu. Temu

celowi służą sekwencje tematyczne: Ludzie i Ziemia – Uroda świata; Łatwo zniszczyć; W zgodzie z naturą

(klasa IV szkoły podstawowej); Cały świat na głowie – Jest się czym cieszyć; Jest się czym martwić:

Jest o czym myśleć (kl. V); Oznaki czasu; Tęsknie za Arkadią (kl. VI); Z naturą w tle (kl. 1 gimnazjum);
„…jest to piękny świat” (kl. 2) Swego rodzaju syntezą rozważań na ten temat jest wypowiedź:

Warunkiem widzenia i przedstawiania świata w jego piękności jest zawsze akt pokory. Nie można

przypisywać sobie mocy Stwórcy. To, co człowiek jest w stanie oddać we własnych aktach kreacji, stanowi

zawsze odbicie Boskiego „promienia”135.

Autorki/ autorzy podręczników To lubię przygotowują uczniów i nauczycieli także do rozprawy

z „kulturą narcyzmu”, z feminizmem oraz popkulturą, której początek dał rock prowadzący do destrukcji

osobowości. Tekstem „kluczem” dla określenia takiej roli rocka uczyniono obszerny fragment z Nie taki rock
straszny B. Dobroczyńskiego136, w którym z powstaniem tego nurtu muzyki wiąże się to co najgorsze:

Z perspektywy czasu – napisał Dobroczyński – można powiedzieć, że od najwcześniejszych począt-

ków rock zajął się niejako śmietnikiem kulturowym, wszystkim tym, o czym nie chciano bądź też nie potrafio-

no mówić. Dlatego też w rocku tak często pojawiał się seks, ze wszystkim możliwymi dewiacjami i naduży-

ciami, narkotyki, przemoc, śmierć, sprawy ostateczne, szatan, kwestia wolności i wiele podobnych, bardzo

trudnych zagadnień137.

133 P. Kołodziej, W. Martyniuk, I. Steczko, J. Waligóra, To lubię. Książka nauczyciela. Część 2, kl. I liceum…, op. cit., s. 33-

34.

134 Ibidem, s. 35.
135

 M. Jędrychowska i inni, To lubię. Podręcznik do języka polskiego. Klasa 2 gimnazjum. Książka nauczyciela. Op. cit., s.
265.

136
 B. Dobroczyński, Nie taki rock straszny, „Polonistyka” 1996, nr 10.

137
 Ibidem [za:] M. Jędychowska i in. To lubię! Książka nauczyciela. Kl. 3 gimnazjum, op. cit., s. 114.
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Z tego samego tekstu można się dowiedzieć, że rock we współczesnym świecie stał się, obok

seksu, substytutem religii i przejął schedę po średniowiecznych „świętach głupców”. Przygotowaniu

do walki z tym przejawem zła, które sączy się wszędzie: na imprezach masowych – koncertach, me-

czach, w trakcie trwania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ba, nawet podczas pielgrzymek –

przygotowuje rozdział Krzyk rzeczywistości (kl. 3 gimnazjum, str. 111-135 ) poprzez analizę i interpre-

tację tekstów: Pan Cogito a pop Zbigniewa Herberta; Śmierć pod sceną (artykuł prasowy M. Krucz-

kowskiej z „Gazety Wyborczej”, 3 lipca 200); Ex-stasis Milana Kundery.
Jako podsumowanie wyników analizy zaproponowanych w To lubię! treści nauczania wypadało-

by zacytować Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem Mikołaja Sępa

Szarzyńskiego:

Pokój szczęśliwość. Ale bojowanie

Byt nasz podniebny. On srogi ciemności

Hetman i świata łakome marności

O nasze pilno czynią zepsowanie.

Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!

Ten nasz dom-ciało, dla zbiegłych lubości

Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,

Upaść na wieki żądać nie przestanie.

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju?

Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?

Królu powszechny, prawdziwy pokoju,

Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie!
Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie!138

Sonet M. Sępa Szarzyńskiego został zamieszczony nie bez przyczyny, gdyż stanowi on centralne

miejsce Części 5. podręczników (antologii uczniowskiej i książki nauczyciela) noszącej tytuł „Czło-

wiek może być wolny…” pod warunkiem „Wycofania się z jarmarku…” – tytuł pierwszego rozdziału

w tej części, będący cytatem z zamieszczonego w podręczniku ucznia fragmentu Wyznań św. Augusty-

na. Janusz Waligóra we wprowadzeniu do omawianego rozdziału napisał:

Za głównego bohatera omawianej sekwencji uznać można biskupa Hippony, wielkiego apologetę

chrześcijaństwa, jednego z najwybitniejszych ojców Kościoła i – co w podręczniku do kształcenia kulturowo-

literackiego nabiera zasadniczego znaczenia – znakomitego pisarza. Zaś radykalną postawę „wycofania

się z jarmarku”, czy też inaczej mówiąc, szeroko rozumianego „targowiska próżności”, należy traktować

jako jeden z kolejnych fenomenów i paradoksów wolności. Dokonuje się tu bowiem – niejako na naszych

oczach – wybór w specyficznie określonej przestrzeni aksjologicznej, miedzy jaskrawo przeciwstawny-

mi wartościami (przyjemność, doczesność, materia – „profanum” – duchowość, Bóg, „sacrum”) i dane

jest nam, być może po raz kolejny, wniknąć w dialektykę nierozerwalnie ze sobą splecionych pojęć: zy-

sku i straty (lub kosztów), wyboru i rezygnacji, siły i słabości, wolności do i wolności od, wolności i zniewole-

nia139.

By dla młodzieży bardziej była zrozumiała problematyka, proponuje się by do dyskusji zaprosić

konkretnego, żywego człowieka , wybierającego drogę zakonnika – ojca Leona Knabita. Dalej jest szczegóło-

wa instrukcja, jak przygotować młodzież do spotkania. Po takiej rozmowie, zaleca się analizę i interpretację

Confessiones św. Augustyna. Analizie towarzysza pytania: Czy można dziś pojąć i zaakceptować podobną

postawę? Jakie racje stoją za ludźmi, którzy w obecnych czasach „wycofują się z jarmarku”?

By ułatwić dyskusję proponuje się przypomnienie cytatu z tekstu Ryszarda Przybylskiego (za-

mieszczonego w pierwszej części antologii):

138
 [za:] Maria Adamczyk, Bożena Chrząstowska, Józef Tomasz Pokrzywniak, Starożytność – oświecenie. Podręcznik

literatury dla klasy pierwszej szkoły średnie. Wydanie drugie. WSiP, Warszawa 1988, s. 275.
139

 Z. A. Kłakówna i inni, To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Książka nauczyciela, klasa II Liceum... op., cit. s. 348.
140 Ibidem, str. 348-349, 351.
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 „Czy trudno nam tedy zrozumieć ten poryw ku szlachetności, skoro żyjemy w czasie równie nędznym

i gnębią nas podobne lęki; skoro państwo, w którym zamiast komunistów rządzi teraz bank, na dodatek

bardzo podejrzany, jest jak zawsze nienasycone i żarłoczne, skoro życie codzienne jest jak zawsze ogłupia-

jące a Kościół, jak zawsze uplątany w groźne sprawy doczesności, nie potrafi wybrnąć z kryzysu, w jaki

zepchnęły go nasze nieszczęsne dzieje”140. Aby osiągną prawdziwą wolność, niezbędna jest Boża łaska –

„pomoc wewnętrzna” działająca wprost na wolę człowieka141.

Po takiej konkluzji uczniowie mogą przystąpić do czytania i interpretacji Sonetu IV M. Sępa-

Szarzyńskiego. Po zakończonej interpretacji z licznymi odwołaniami do cytatów z Biblii, uczennice/

uczniowie otrzymają dodatkową informację o autorze tekstu:

 Tego rodzaju rozpoznanie kondycji ludzkiej wskazuje na ślad protestancki (bold. MD) i problem

konwersji Sępa. Badacze, pisząc o powrocie Szarzyńskiego do katolicyzmu, mówią o głębokim kryzysie

religijnym, którzy „wstrząsnął duszą poety”142.

W ten sposób zostały rozwinięte i w pewnym sensie objaśnione treści lapidarnie ujęte w schemacie:

141 Ibidem, s. 354.
142 Ibidem, s. 359.

oraz hasłowo wymienionych tematach, zapisach w programie nauczania To lubię! dla gimnazjum (s. 10)

i w trochę zmodernizowanym ujęciu w programie dla liceum/techniku (s. 11):

 
W obu schematach problematyka wypływa z relacji jakie zachodzą pomiędzy kategoriami: czło-

wiek – czas – przestrzeń (schemat 1) oraz z filozoficznej koncepcji egzystencji ludzkiej jako dramatu

(schemat 2) w których:

Zawsze punktem odniesienia, centrum dyspozycyjnym i oceniającym jest „ja”, świadomość, która

racjonalizuje doświadczenia, wykracza poza racjonalne, może transcendować doświadczenie (sacrum).

W schemacie gimnazjalnym inni ludzie, to najbliższe otoczenie: rodzice, nauczyciele, duchowni,

niektórzy twórcy, przyjaciele; przestrzeń: dom rodzinny, parafia, kościół, szkoła, najbliższa okolica –

Polska; czas szybko upływający ale sprzyjający rozwojowi; wśród tych ludzi, w tej przestrzeni i w tym

czasie mogę transcendować ku wspólnocie i ku Bogu. Z ujawnionych treści nauczania jednak wynika,

że w strukturę czasu wkrada się inny – z dalekiej przeszłości oraz niepokój o przyszłość; wśród innych
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ludzi pojawiają się nie swoi ale obcy; poprzez literaturę, kulturę, media otwiera się obca, nieznana i nie

zawsze przyjazna przestrzeń. W schemacie liceum/technikum wszystko się komplikuje: przestrzeń sta-

je się sceną dramatu; pojawiają się nie tylko inni – obcy ale także Inni bogowie. Uczniowie muszą być

gotowi na spotkanie z tym światem. Uzbrojeni w wartości, które pozwolą im zachować nie tylko praw-

dziwą wiarę, prawdziwy patriotyzm, prawdziwe człowieczeństwo, ale będą gotowi walczyć o przyswo-

jone im wartości i upowszechniać je w świecie.

Autorki/ autorzy programów To lubię! i podręczników nie zwrócili uwagi, że w zamieszczonym

tekście B. Dobroczyńskiego jest zawarta przestroga i pytania:

Skoro politycy i nauczyciele mówili o prawdzie, pięknie i dobru, a dookoła panowały: kłamstwo, brzy-

dota i zło – to nic dziwnego, że młodzi ludzie byli od samych początków kultury rockowej zafascynowani

możliwością śpiewania i samodzielnego wypowiadania się na te wszystkie tematy. […] A może ogromna siła

rocka polega po prostu na tym, że ukazuje nam nie zawsze wygodną prawdę o nas samych i naszym

otoczeniu? I może dlatego tak bardzo rocka nie lubimy i tak często panicznie się go boimy?143.

Z otwartością na inne wartości humanistyczne

W drugiej grupie podręczników wymienić należy: Rozwinąć skrzydła Teresy Michałkiewicz144

dla gimnazjum, z których część 1 dla klasy 1 ukazała się w Wydawnictwie Prószyński i S-ka w 2000

roku, następne zaś w Nowej Erze poczynając od części 2 dla klasy 1 z 2001 r. po część 2 dla klasy 3

w 2002 r.; Świat w słowach i obrazach Witolda Bobińskiego; Wymienione w raporcie Wielka nieobec-
na Słowa na czasie Anny Grabarczyk; Małgorzaty Niemczyńskiej przy współpracy z Dawidem Fried-

mannem, Język polski, Człowiek w świecie wartości145.
Główną cechą tych podręczników jest to, że chociaż ich centralne treści określają motywy w lite-

raturze i sztuce inspirowane Biblią i będące nośnikiem wartości chrześcijańskich, to w licznych infor-

macjach, notach do zamieszczonych tekstów kultury i tekstów literackich, niekiedy także w zadaniach

dla uczniów, znajdują się treści mogące pozytywnie wpływać na kształtowanie postaw antydyskrymi-

nacyjnych. Znajdują się też teksty otwarte na inne wartości humanistyczne wynikające z inspiracji

filozoficznych renesansowego humanizmu; oświeceniowego racjonalizmu; pozytywistycznego utyli-

taryzmu czy też bardziej współczesnego egzystencjalizmu. W Rozwinąć skrzydła we wprowadzeniu do

kręgu tematycznego Wiara – wiedza uczennice/uczniowie znajdą informację na temat różnych stano-

wisk zajmowanych przez ludzi wobec istnienia Boga: ateizmu, agnostyków, fideistów, panteistów, de-
istów w centrum jednak znajdzie się teocentryzm św. Augustyna i Tomasza z Akwinu. W zadaniach dla

uczniów główna uwaga jest jednak skupiona tylko na interpretacji tekstów wymienionych filozofów

lub innych, ich myślą inspirowanych146. W motywie Doskonałość budowniczych zamieszczono, obok

katedry Kościoła katolickiego, fotografie świątyń inny wyznań: Meczet – Kopuła Skały z informacją, że

meczet jest domem modlitwy dla wyznawców islamu, Cerkiew św. Jura (w Moskwie), grecki Panteon,
kościół protestancki. W notatce wspomniano Świątynię Jerozolimską i napisano, że każda gmina żydowska

skupia się wokół synagogi, w której świętym miejscem jest tzw. arka, gdzie przechowuje się zwoje

„Tory”
147. Nie wykorzystano jednak tych informacji dla żadnego z zadań, np. rozmowy o innych wy-

znaniach w Polsce. Podobnie, jak informacji na temat życia w Afryce w podręcznikach Anny Grabar-

czyk nie wykorzystano do rozmowy o obecności osób pochodzących z Afryki w Polsce148.

143
 B. Dobroczyński, Nie taki… op. cit., [za:] M. Jędrychowska i in. To lubię! Książka nauczyciela. Kl. 3 gimnazjum, op. cit.,

str. 114, 115.
144

 Teresa Michałkiewicz, Język polski, Rozwinąć skrzydła. Kształcenie kulturowe. Gimnazjum klasa 1, cz. 1, Prószyński i S-ka,

Warszawa 2000; część 2 oraz podręczniki do klasy 2 i 3 NOWA ERA.

145
 Małgorzata Niemczyńska, Język polski. Człowiek w świecie wartości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, lice-

um profilowanego i technikum, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2003.

146
 Teresa Michałkiewicz, Język polski. Rozwinąć skrzydła. Kształcenie kulturowe. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum. Część

1. Wyd. Prószyński i S-ka. Warszawa 2000, s. 108 i następne.

147
 Ibidem, s. 52 i następne.

148 Anna Grabarczyk, Słowa na czasie, III klasa gimnazjum. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego. Nowa Era, s. 140.



131

W podręczniku dla szkół ponadgimnazjalnych M. Niemczyńskiej Człowiek w świecie wartości

wiele uwagi poświęcono zagadnieniom tolerancji i wolności. Lekturą otwierającą tematy jest cytat

z Marka Aureliusza: Żyjesz wśród ludzi. Albo ich wychowuj, albo znoś, po czym następuje przegląd

myśli o tolerancji głoszonych przez innych myślicieli, m.in.: Michel’a de Montaigne’a, Woltera, Johan-

na Wolfganga Goethego. Rozważania zamknięto konkluzją: Tolerancja jest bowiem gotowością do

uznania, że istnieją inne sposoby myślenia, działania, przeżywania i bycia niż nasze. By móc w sobie

odnaleźć gotowość do akceptacji tego, co jest nam obce, trzeba szanować każdą istotę ludzką149.
W podręczniku Po polsku wspomniano o ruchach emancypacyjnych związanych z praktykami

religijnymi, które stały się jedną z przyczyn rozłamu w chrześcijaństwie zachodnim:

W Niemczech wielką odwagą ducha wykazał się doktor teologii Marcin Luter. Potępił on praktykowany

przez Kościół katolicki zwyczaj kupowania odpustów. Skupieni wokół niego ludzie zapoczątkowali reforma-

cję – ruch religijny, którego celem była odnowa chrześcijaństwa. Luter przełożył Biblię na język niemiecki,

a tym samym zapoczątkował jej tłumaczenia na języki narodowe150.

Pomimo pewnej otwartości na inne wartości humanistyczne i zagadnienia tolerancji w analizowa-

nej grupie podręczników religia chrześcijańska, a w szczególności wiara rzymsko-katolicka; motywy

literackie i inspiracje artystyczne z nią związane podobnie, jak informacje  na temat świąt, obrzędów,

zwyczajów i wartości przeważają w nich. Można odnieść wrażenie, że wszyscy obywatele i obywatelki

Polski są jej wyznawcami, a wyznawców innych religii w Polsce nie ma. Jeżeli jednak wzmiankuje się

o innych religiach, to bardzo ogólnie co uniemożliwia nabycie zarówno o nich, jak też obrzędach czy

sposobach zachowań z nimi związanych rzetelnych informacji.
Takie prezentowanie treści dotyczących religii i wyznania może skutkować brakiem wiedzy na

temat różnorodności społecznej a także niewiedzą na temat wpływu religii na własną tożsamość, lub też

uznawaniem za oczywistość przynależności siebie i każdej innej osoby do Kościoła katolickiego i kręgu

kulturowego inspirowanego przez jego nauczanie.

 Ponad uprzedzeniami i stereotypami

W trzeciej grupie znajdują się opisane różnymi tytułami podręczniki dla gimnazjum i szkół po-

nadgimnazjalnych Do Itaki – ZNAK dla Szkoły151. I trudno zaleźć inne, które do tej grupy można

zaliczyć.

Treść niektórych z nich została wprawdzie niekiedy zmieniona, w stosunku do omówionego wcze-

śniej programu, ale nie zostały zmienione metody dydaktyczne i otwartość na potrzebę rozwijania dia-

logu z różnymi społecznościami w Europie i w świecie. Zmiana dotyczy klasy drugiej gimnazjum,

w którym powinien pojawić się Motyw „Nauczyciele” (Problematyka: potrzeba i konieczność posia-

dania oraz tworzenia wzorców i autorytetów moralnych (duchowych przewodników); prezentacja wiel-

kich nauczycieli ludzkości w różnorodnych kulturach, tradycjach i religiach: Budda, Sokrates, myślicie-

le żydowscy, Chrystus, Dietrich Bonhoffer, Jan Paweł II)152. Jednak rozdział III, w który miał być

wymieniony motyw, został zastąpiony przez Mądrości i wolności, w którym niestety, ale nie pojawili się

wymienieni „Nauczyciele” poza Sokratesem, Jezusem i Janem Pawłem II. Zostały też zmienione tytuły

oraz zmodyfikowane treści pozostałych rozdziałów153. W konsekwencji podręcznik dla klasy drugiej

stał się filarem dla wpajania uczniom wartości chrześcijańskich, czego dowodzą już same tytuły roz-

149
 M. Niemczyńska, Język polski. Człowiek w świecie wartości. ...Kl. II., op. cit. s. 143.

150
 Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna Adrabińska-Pacuła, Po polsku. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik

do języka polskiego dla gimnazjum. Klasa I, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2009, s. 183.

151
 Opis wymienionych w dołączonym wykazie analizowanych podręczników. Załącznik.

152 Zuzanna Dziuba, Gabriela Olszowska, Tadeusz Garstka, Do Itaki; program nauczania języka polskiego dla klas I – III

gimnazjum. Op. cit. s. 26.
153 Tadeusz Garstka, Zuzanna Grabowska, Gabriela Olszowska, Do Itaki. Z Panem Cogito, kształcenie literacko-kulturowe,

2 klasa gimnazjum. ZNAK DLA SZKOŁY, Kraków 2000.
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działów: I. Pycha i… pokora; II Wiara, nadzieja, miłość, III Mądrość i wolność. Pomimo to w podręcz-

nikach Do Itaki zwraca się uwagę na dostrzeganie związków własnej tożsamości z tradycją cywilizacji

europejskich i światowych oraz na kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej uczennic/uczniów

na gruncie wartości humanistycznych. Prezentowanym wartościom chrześcijańskich nadawana jest

tonacja franciszkańska i jest obecna troska o zachowanie zasady ekumenizmu. Zwraca się też uwagę na

umacnianie postawy dialogu i tolerancji oraz postawy sprzeciwu wobec agresji i przemocy.

Każdy z podręczników otwiera reprodukcja obrazu Paula Gauguina (1848-1903) Skąd przycho-

dzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy ukazując ludzi różnych kolorach skóry i różne sposoby za-

chowań, wprowadza klimat do refleksji nad różnorodnością ludzkiej wspólnoty. Podręcznik dla klasy 1

gimnazjum otwierają rozdziały Dom oraz Szkoła. Przypomniane są prawa ucznia z Regulaminu szkoły,

będącego Załącznikiem do zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej a w nim wyeksponowany przez

wytłuszczenie pkt. e) głoszący, że uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań,

w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym
dobra innych osób. Słowa znanej piosenki Zaproście mnie do stołu, powiedzcie otwarcie, co serdecznie

boli są wstępem do rozmowy o czym można porozmawiać przy stole z kolegami a notatka 14-letniego
Kamila Gdy myślę o szkole kończy się słowami:

Szkoła powinna także, a może przede wszystkim, dać nam poczucie własnej godności, zapewnić

bezpieczeństwo, wskazać własne miejsce w świecie. Bo szkoła winna nie tylko uczyć, ale także kształcić

i przygotować do samodzielności. W szkole powinniśmy nauczyć się, jak żyć z innymi ludźmi w zgodzie

i przyjaźni154 (bold MD).

W dalszej części zaproponowana jest rozmowa na temat praw dziecka, wstępem do której są

wybrane myśli Janusza Korczaka. Rozdział II Spadkobiercy wskazuje uczennicom/uczniom drogę jaką

przeszła ludzkość od czasów kultury czarowników w Afryce poprzez jaskinię Lascaux świątynie grec-

kie łącznie z Akropolem, tradycję judaistyczną symbolem, której u nas są synagogi. Zamieszczono:

reprodukcję dwóch witraży z Synagogi Tempel w Krakowie; Psalm 149; fragment z tekstu Alana Unter-
mana Synagoga, anonimowy tekst ze wschodniej ściany synagogi w Tykocinie z 1698 r. O Boże, wzy-

wałem Cię… będący modlitwą poranną odmawianą natychmiast po wejściu do synagogi.

Marginesy stron z tekstami o judaizmie oznaczono menorą. Rozdział zamykają teksty związane

z katedrą oraz liczne ćwiczenia a wśród nich: „Jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem nie tylko Greków

i Rzymian, ale prawie nieskończoności” – napisz, jak rozumiesz słowa Zbigniewa Herberta. Potraktuj

je jako swoje życiowe przesłanie; Porozmawiajmy i Posłuchajmy:

Na podstawie przeczytanych tekstów wyjaśnij, co to jest synagoga. * Jakie panowały w niej zwyczaje.

* Czy w Twojej miejscowości lub w najbliższej okolicy znajdują się jakieś miejsca związane z Żydami? Co to

za miejsca, jak wyglądają – opisz je155.

Jest to pierwszy kontakt uczennic/uczniów z tradycją i kulturą judaistyczną i obecnością społecz-

ności żydowskiej wśród nas, ale bynajmniej nie ostatni. W starszych klasach gimnazjum a później

w szkołach ponadgimnazjalnych powraca się do niego.

Uczennice/uczniowie pracując z podręcznikami Do Itaki, mają możliwość zetknięcia się nie tylko

z judaizmem, ale także z innymi religiami i to często „niespostrzeżenie”, poprzez tekst będący rozmową

np. wyznawców islamu156, bądź też opowieść o wierzeniach i obrzędach różnych społeczności. W ob-

cowaniu z tekstami, w rozmowach i ćwiczeniach przezwyciężane są stereotypy określania nie katoli-

ków, nie chrześcijan nazwaniami: „poganie”, „innowiercy”, „heretycy” itp. Każda społeczność jest

traktowana ze zrozumieniem i szacunkiem, a pomagają w tym bądź to informacje o życiu tych społecz-

154 Tadeusz Garstka, Zuzanna Grabowska, Gabriela Olszowska, Do Itaki. Z XX i XXI wieku. 1 klasa gimnazjum. Język

polski. ZNAK DLA SZKOŁY, Kraków 1999, ss. 21, 25, 26.

155 Ibidem, s. 81-91.
156

 Włodzimierz Paźniewski, Trzy słowa. Fragment książki Życie i inne zajęcia [w:] T. Garstka, Z. Grabowska, G. Olszows-
ka, Do Itaki. Z Panem Cogito., op. cit., s. 70.
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ności, bądź też teksty religioznawcze. Warto wskazać przynajmniej na dwa przykłady. Okazją do uka-

zania, że Dziady opisane przez A. Mickiewicza, to nie obrzędy pogańskie pomieszane z wyobrażeniami

religii chrześcijańskiej, jak on sam napisał w wstępie do dramatu, ale rzeczywiste świadectwo religijno-

ści wspólnot ludzkich, zamieszkałych w północnej Litwie, Łotwie, Białorusi, staje się tekst Ryszarda

Przybylskiego Cierpienie, współczucie, miłość poświecony opisowi misterium „dziadów” z punktu

widzenia religioznawcy157. Można się z niego między innymi dowiedzieć, że:* jak w czasach pierwot-

nych wypowiadane formuły przez chór i mistagoga (człowieka, który wprowadza innych w tajemnicę,

misterium, przewodzi jakiemuś obrzędowi) mądrości są ujęte w formę rytmicznej gnomy poprzez co
Pod stropem kaplicy brzmi więc już wspaniała muzyka obrzędowa słowa, równie porywająca jak muzy-

ka greckiej tragedii; * poprzez powtarzaną gnomę: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,// Co to będzie,

co to będzie, Obrzęd Dziadów zaczyna się sprowadzeniem świata do pierwotnej ciemności i pierwotnego

milczenia; * Rytm łączy więc kategorię przestrzeni z kategorią czasu poprzez powtarzające się i rymu-

jące z sobą słowa „będzie”, „wszędzie”; * Rozmowa nadprzyrodzona uczy tę gromadę, jak ma postępo-

wać w życiu, że Czas człowieka nie wypełniony cierpienie, współczuciem i miłością jest czasem zmarno-
wanym. Tekst A. Mickiewicza, fragmenty z Dziadów cz. II oraz wypowiedzi R. Przybylskiego są

powodem do rozmowy, refleksji, wykonania szeregu zaproponowanych ćwiczeń łącznie z próbą przy-

gotowania inscenizacji obrzędu.

W rozdziale Bóg tegoż samego podręcznika zachęca się uczennice/uczniów do dyskusji na wiele

pytań dotyczących Boga, między innymi:

1. W jaki sposób współczesny człowiek wyobraża sobie Boga?; 2. Czym różni się ten obraz od wy-

obrażeń z minionych epok? Odwołaj się do zamieszczonych w podręczniku ikonografii. 3. Są religie, na

przykład islam czy judaizm (bod MD), które kategorycznie zabraniają sporządzania jakiegokolwiek wize-

runku Boga. Czy potrafisz uzasadnić taką doktrynę?158.

Dobrym przykładem przezwyciężania stereotypów jest przygotowanie uczennic/uczniów do ro-

zumienia narodzin i rozwoju chrześcijaństwa w klasie pierwszej liceum/technikum. Przytoczenie ob-

szernego fragmentu teksu jest tu niezbędne dla ukazania rzetelności w nauczaniu:

Przyjęcie chrześcijaństwa przez Greków i Rzymian, a później przez wszystkie zamieszkujące Europę

narody, nie było aktem jednorazowym. Był to długotrwały proces, który obejmował przewartościowanie po-

staw, wyobrażeń o świecie i o człowieku, nade wszystko zaś zmianę rozumienia tego, kim jest Bóg. Wcze-

sne chrześcijaństwo przynosiło wiarę, jednak nie zawsze zaspokajało wyobraźnię i potrzeby intelektualne

nawróconych. Toteż w ciągu stuleci religia asymilowała z tradycji poszczególnych ludów i kultur to wszystko,

co zawierało się w ich mentalności, a co mogło nową wiarę objaśnić i przybliżyć (dziś ten proces nazywamy

inkulturacją, czyli „wchodzeniem w kulturę”).

Gdy Grecy, naród filozofów, przyjęli chrześcijaństwo, odczuwali potrzebę zrozumienia nowej wiary.

Toteż stworzyli „ teologię” (z gr. — refleksja o Bogu, której celem jest racjonalne uzasadnienie i wyjaśnienie

doktryny religijnej). Teologia chrześcijańska (i szerzej: filozofia) pierwszych wieków nosi nazwę „patrysty-
ki”, czyli nauki Ojców Kościoła (z łac. patres - ojcowie). Tworzenie podstaw chrześcijańskiej teologii nie

odbywało się w spokoju. Przez pierwsze cztery stulecia chrześcijanie nie tylko napotykali na swej drodze

pogan, którzy podważali prawdziwość nowej religii, ale także zmagali się z prawdziwymi wrogami, którzy

toczyli z nimi krwawe wojny. Równocześnie próby stworzenia rozumowych podstaw wiary prowadziły do

gwałtownych sporów między samymi chrześcijanami. Powstawało wiele poglądów, które nie zyskiwały ak-

ceptacji Kościoła, a które w tamtym czasie zwykło się określać mianem „herezji” (z gr. hairesis – wybór,

wybrana nauka). Ortodoksję Kościoła określało nauczanie soborów powszechnych, czyli zebrań wszyst-

kich biskupów.

 Chrześcijaństwo kształtowało się zatem na przecięciu różnych wpływów. Najważniejsza była oczywi-

ście tradycja biblijna, zaraz za nią jednak szła grecka tradycja filozoficzna, a także rzymska tradycja prawna.

W tej sytuacji bardzo trudno było oddzielić to, co zgodne z wiarą, od tego, co mogło być tylko wpływem

kultury. Stąd rodziła się nieufność nie tylko wobec herezji, ale i wobec obyczajów czy sposobów wyrażania

przeżyć religijnych, które mogłyby sie wiązać z pogaństwem. Chrześcijanie przejmowali wiele ze starej

kultury, ale zarazem wiele jej pozostałości gwałtownie zwalczali. Efektem było na przykład niszczenie posą-

gów, zamknięcie Akademii Platońskiej, zakaz odbywania igrzysk olimpijskich, potępienie teatru159.

157 [w:] T. Garstka, Z. Grabowska, G. Olszowska, Do Itaki. Z Panem Cogito., op. cit., s. 175-176
158 Ibidem, s. 92.
159

 Krzysztof Biedrzycki, Dariusz Pasieka, Barbara Pędrecka, Opowieści o człowieku. Klasa I. Podręcznik dla liceum

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. ZNAK,

Kraków 2003, s. 75-56.
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We wprowadzeniu do analizy Pieśni o Rolandzie uczennice/uczniowie przeczytają:

„Pieśń o Rolandzie” ukazuje wojnę Franków z Saracenami, chrześcijan z muzułmanami, przy czym

narracja prowadzona jest z perspektywy chrześcijańskiej. Muzułmanie opisywani są w sposób jednoznacz-

nie negatywny — jeśli imponują, to co najwyżej swoją walecznością lub uzbrojeniem (wyrażana jest wów-

czas „profesjonalna” fascynacja narratora-rycerza). Informacje o Saracenach pełne są fałszu, przesądów,

uprzedzeń, stereotypów (utrwalonych, lecz nieprawdziwych poglądów na jakiś temat) i anachronizmów (błęd-

nych przedstawień osób i zdarzeń w czasie i miejscu, gdzie nie mogłyby się znaleźć). Wynika to z podpo-

rządkowania utworu funkcji perswazyjnej. Celem opowieści nie jest obiektywizm, lecz pokierowanie emo-

cjami odbiorcy, który powinien niechęcią darzyć mahometan. Nie zapominajmy, że „Pieśń o Rolandzie” swój

ostateczny kształt uzyskała w czasie wojen krzyżowych.

W ćwiczeniach i zadaniach proponuje się:

DO PRZEMYŚLENIA: We współczesnej kulturze też możesz znaleźć przykłady funkcjonowania podob-

nych stereotypów i anachronizmów. Podaj przykłady. Gdzie najczęściej pojawiają się stereotypy? W jakich

sytuacjach są szczególnie żywotne? Kiedy powstają? Jak można się przed nimi bronić?

Dla przemyśleń może być przydatna informacja:

Islam jest religią, która narodziła się w Arabii w VII wieku po Chrystusie. Jej twórcą był prorok Maho-

met (567 lub 572-632). Wbrew zawartym w „Pieśni o Rolandzie” sądom, nie jest to religia pogańska (czyli

politeistyczna). Muzułmanie, czyli wyznawcy islamu, nie tylko nie czczą Apollina ani żadnego innego grec-

kiego bożka (jak sugeruje utwór), ale wyznają jedynego Allacha, a słowo to oznacza Boga. Islam to religia

monoteistyczna. Podobnie jak judaizm i chrześcijaństwo, jest religią Księgi. Księgą Mahometa, zawiera-

jącą jego naukę i prawo, jest Koran.
Słowo „islam” oznacza posłuszeństwo. Według Mahometa, człowiek jest co prawda wolny, jednak tak słaby,

że bez pomocy miłosiernego Allacha nie jest w stanie osiągnąć szczęścia wiecznego. Drogą do zbawienia jest

bezgraniczne posłuszeństwo, poddanie się woli wszechmocnego Boga. Religia wskazuje pewną i bezpieczną

drogę do nieba. Dlatego wypracowuje prawo, które reguluje wszystkie dziedziny życia, aby wyznawca nie

błądził. Rezultatem tego jest ścisłe związanie religii z państwem, które służy Allachowi i jego dążącym do raju

wyznawcom. Zadaniem państwa jest zapewnienie całemu społeczeństwu sprawiedliwości, równości i pokoju.

Po wystąpieniu Mahometa żyjący na uboczu wielkiego świata pośród piasków pustyni naród arabski

dokonał ogromnego skoku cywilizacyjnego. Stworzył wielką kulturę, inspirującą się najciekawszymi doko-

naniami zarówno świata grecko-rzymskiego, jak Wschodu (np. Indii). Z Bizancjum Arabowie przejęli styl

budowania swoich świątyń (meczetów) z charakterystycznymi kopułami oraz umiejętność dekorowania ich

mozaikami (ale pod wpływem Żydów zaniechali przedstawiania postaci ludzkich). Przyswoili sobie filozofię

starożytnej Grecji, przetłumaczyli najważniejsze dzieła, więc – paradoksalnie –– w średniowieczu Europej-

czycy poznawali Arystotelesa za pośrednictwem Arabów.

W ciągu kilku stuleci Arabowie opanowali cały Bliski Wschód (od Azji Mniejszej po Egipt, w tym Pale-

stynę), północną Afrykę, a nawet weszli do Europy i zajęli Półwysep Iberyjski. W VIII wieku przedarli się

przez Pireneje i zaistniała możliwość zajęcia przez nich całej Europy. Jakkolwiek Frankowie wówczas za-

trzymali ich pochód, to przecież pamięć zagrożenia ze strony muzułmanów i pozostawanie w ich rękach

Jerozolimy długo powodowały nieprzezwyciężony kompleks Europejczyków i czytając „Pieśń o Rolandzie”

trzeba o tym pamiętać160.

W podręczniku do pierwszej klasy liceum techniku zamieszczono informacje o reformacji oraz teksty

inspirowane tym nurtem chrześcijaństwa; przedstawiono główne idee zarówno luteranizmu jak też kal-

winizmu161.

W omawianym już rozdziale podręcznika dla klasy I gimnazjum Spadkobiercy teksty, rozmowy
z uczniami i ćwiczenia koncentrują się wokół motywów: *Księga. Problematyka, którego obejmuje:

znaczenie książki – „słowa pisanego” dla cywilizacyjnego i duchowego rozwoju europejskiej formacji

kulturowej; Biblia jako jednego z fundamentów kultury; znaczenie i sposoby lektury książek; książka

w świecie cywilizacji obrazkowej. * Rycerz traktującego o narodzinach etosu rycerskiego, poczynając

od Achillesa i Hektora z Iliady, poprzez Rolanda po Michała Wołodyjowskiego. Motyw Kobieta traktu-
je o narodzinach biblijnego i mitologicznego archetypu kobiety; kobiety starożytnej Grecji; wizerunek

średniowiecznej damy w kontekście miłości rycerskiej; stereotypów kobiecości; kobiecie a kwestii

160 Ibidem, s. 91-92.
161

 K. Biedrzycki, D. Pasieka, B. Pędrecka, Opowieści o człowieku. Klasa I. Op., cit., s. 154 i następne.
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mody; miejscu i roli kobiety w kształtowaniu się tradycji rodzinnej, ale także jest powodem do rozmów

i ćwiczeń na temat: kobiet współczesnych i ich ról w życiu; Czy łatwo być kobietą? Czy łatwo być

mężczyzną? Czy zgadzasz się z typowymi opiniami na temat własnej płci? Jest to przykładem, że można

w podręcznikach przełamać stereotypy ujawnione w raporcie Wielka nieobecna162.
Temat biblijnej Wieży Babel po analizie cytatu z Księgi Rodzaju prowadzi do rozmowy na temat

tekstu Roberta Escarpita Antybabel. Jeżeli ta pierwsza Wieża jest symbolem ludzkiej pychy to gmach

ONZ staje się symbolem pojednania i poszukiwania powszechnej zgody. Jednym z zadań jest: Przygo-

tuj przemówienie, będące zapisem wystąpienia w czasie posiedzenie ONZ. Możesz poruszyć problem

poszanowania języków narodowych lub konieczności szukania wspólnego języka między ludźmi na

Ziemi163.
Rozdział Wojna zawierający niewiele tekstów: Stary człowiek przy moście Ernesta Hemingwaya;

Myśli o wojnie Bolesława Micińskiego zamknięta zdaniem: Bo człowiek wbrew pozorom nie walczy ani

o zboże, ani o naftę – właściwym powodem wojen są źle wytyczone granice moralne; reprodukcja
Guerniki Pabla Picassa; dwa wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz wiersz Zbigniewa Herber-

ta Pan Cogito czyta gazetę stanowią punkt wyjścia do paru lekcji poświęconej okrucieństwom wojny,

różnym postawom ludzkim w czasie wojny, ale przede wszystkim koncentrują się na przemyśleniach,

jak wojnie zapobiegać. Zachęcają do przemyśleń, np.:

 * Dlaczego już na początku utworu (K. K Baczyńskiego *** Gdy broń…) jego bohater zaznacza, iż nie

chce upamiętnienia i sławy?: „…niechaj mi nie kładą gwiazd na skronie// i pomnik niech nie staje przy

mnie.”* „Stary człowiek przy moście” jednym z największych oskarżeń skierowanych przeciw wojnie,

jakie stworzyła literatura światowa. Jakimi słowami mógłbyś potwierdzić tę opinię?* Jak rozumiesz zdanie:

”Oczyszczenie moralne wydaje się być warunkiem przyszłego pokoju?” * Omów wybrane dzieło literacki lub

filmowe, w którym w szczególnie trafny sposób przedstawiona została problematyka ludzkiego współczucia

i solidarności164.

W Wielkiej nieobecnej zwrócono uwagę, że zaskakująca jest analiza obserwacji powiązanych ze

słowem „etniczność”
165. Pojawiło się ono zaledwie dwukrotnie. Istotnie ponowne zbadanie występo-

wania problematyki etniczności i regionalności w większej grupie podręczników gimnazjalnych nie-

wiele zmieniło statystykę i nie wzbogaciło treści. Owszem w podręcznikach dla szkół ponadgimnazjal-

nych , w treściach dotyczących twórczości Młodej Polski jest wiele tekstów związanych z górami

i Podhalem, ale niewiele one wnoszą do kontekstu rozwiązywania problemów prawnych związanych

z dbałością o mniejszości etniczne
166, co było przedmiotem troski autorek/autorów wspomnianego Ra-

portu. Stąd niemal czymś wyjątkowym i znaczącym jest umieszczenie tych zagadnień w podręcznikach

Do Itaki a szczególnie W rodzinnej Europie
167 do trzeciej klasy gimnazjum, w którym wiele tekstów i

rozmów z uczniami poświęcono Podhalu, Śląskowi i Kaszëbom168. Problematyka regionalna obecna

jest też w podręczniku do klasy 1 liceum/ technikum, w którym m. in. zamieszczono pytania do przemy-

ślenia:

 W którym regionie Polski mieszkasz? Czy tam się gdzie się urodziłaś /urodziłeś? Czy stamtąd po-

chodzą Twoi rodzice i dziadkowie? Jeśli nie, to z którego regionu? Gdzie Ty sama /sam się wychowałaś/

wychowałeś? Czy dostrzegasz w swoim języku cechy któregoś z dialektów? Posłuchaj uważnie języka

swoich kolegów, a także osób starszych w Twojej miejscowości. Czym różni się on od języka ogólnopolskie-

go? Wskaż jak najwięcej jego odrębnych cech. Zapewne jeździsz sporo po Polsce — na wakacje, do

rodziny lub znajomych.

162 Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań pod

redakcją Marty Abramowicz. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Warszawa 2011, s. 141 i następne.

163 Tadeusz Garstka, Zuzanna Grabowska, Gabriela Olszowska, Do Itaki. Z Panem Cogito, op. cit., s. 31.
164 Ibidem, s. 50-58, 60.
165 Wielka nieobecna. Op. cit., s. 126-127.
166 Ibidem.
167 Tadeusz Garsztka, Zuzanna Grabowska, Gabriela Olszowska, Do Itaki. W rodzinnej Europie. Kształcenie literacko-

kulturowe, 3 klasa gimnazjum. ZNAK DLA SZKOŁY, Kraków 2001.

168 Ibidem, s. 48-70.
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Wykaż, że potrafisz zauważyć cechy charakterystyczne języka różnych części Polski?

Na podstawie wiedzy z lekcji historii przypomnij, jak wyglądał proces tworzenia się państwa polskiego.

Które wydarzenia dowodzą, że przez wiele stuleci istniało poczucie odrębności regionalnych? Czy dziś też

dostrzegasz takie poczucie? Jeśli tak, w czym ono się przejawia?169.

W tym samym podręczniku znacząco, w stosunku do wyników badania w Wielkiej nieobecnej,
została odnotowana obecność ludności afrykańskiej, chociaż w innych tej serii już się z nią spotkaliśmy.

Tekstem wprowadzającym w życiu Afrykańczyków jest W cieniu drzewa w Afryce Ryszarda Kapuściń-

skiego (fragmentu z książki Heban)170. Pytaniami otwierającymi rozmowę są m.in.: Czego dowiedzia-

łeś się o mentalności ludzi Czarnego Lądu?; Czym jest historia dla Europejczyków, a czym dla Afrykań-

czyków? Jak wygląda ich wspólna historia?171

Podręczniki Do Itaki poza wymienionymi już treściami wyróżniają się spośród innych metodyką

pracy z uczennicami/uczniami. Jej źródłami są: rozważania Kartezjusza O metodzie, upowszechnienie
postawy myślę, więc jestem; majeutyczna metoda (dziś nazywana heurystyczną) wspólnego poszuki-

wania prawdy; pedagogiczna zasada krok za uczniem. W tej metodzie teksty ich autorzy, narratorzy,

podmioty liryczne, dzieła filmowe i teatralne; uczennice/ uczniowie; nauczycielki/nauczyciele są rów-

norzędnymi partnerami rozmowy. W jej rozpoczęciu pomagają sformułowane pytania i zadania. One

też dają możliwość kształtowania własnego warsztatu poprzez tworzenie różnych form wypowiedzi

zarówno ustnych jak też pisemnych. Pomagają w rozwijaniu umiejętności wyrażania własnych sądów,

opinii, stanowiska a także argumentowania racji poprzez odwołanie się do tekstów, obserwacji, wła-

snych doświadczeń, dbając równocześnie o staranność i rzetelność przy odwołaniach. Jako środowisko

przyjazne uczennicom/uczniom jest traktowany Internet. Przy wielu zadaniach są podane strony www.,

które mogą być pomocne w zdobyciu informacji, lub zapoznaniu się z jakimś dziełem. Uczennice/

uczniowie zachęcani są także do tworzenia własnych stron, czy też uczestnictwa w dyskusji. W końcu

praca z podręcznikami Do Itaki pomaga w rozwijaniu postawy empatii i tolerancji, czyli poszanowania
wobec innych. Nabywania kompetencji obywatelskich, niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym.

Niestety, ale podręczniki z serii ZNAK DLA SZKOŁY przestano wydawać i upowszechniać.

Niezgodnie z Podstawą programową i standardami wymagań maturalnych

Wyniki analizy czwartej grupy podręczników nie będą szczegółowo omawiane z następujących

powodów: 1) ich zawartość treściowa, ułożona zgonie z epokami literackim od antyku do XX wieku

przekracza zakres zagadnień podanych w Podstawie programowej oraz w Informatorze maturalnym.

Jeżeli zatem pojawiają się w nich interesujące zagadnienia pozwalające na kształtowanie postaw tole-

rancji i kompetencji antydyskryminacyjnych, to nie ma żadnych gwarancji, że są one przedmiotem

procesu dydaktycznego. Tak np. w podręcznikach Pamiętajcie o ogrodach
172 w części 1 przy omawia-

niu Kolebki cywilizacji i kultury zwraca się uwagę na: Osiągnięcia ludów Mezopotamii (pismo klinowe,

kodeks prawny) podstawą cywilizacji i kultury europejskiej; Charakterystykę religii sumeryjskiej, greckiej

i rzymskiej (podobieństwa dotyczące kosmogonii, teogonii i antropogenii); Powstanie świata według

Hezjoda i etapy rozwoju ludzkości według Owidiusza; Miłość jako siłę sprawczą. Porównuje się trzy

religie, wnioskuje o podobieństwach, próbuje je uzasadnić; analizuje zjawisko antropomorfizacji bo-

gów; wnioskuje na temat koncepcji życia i osobowości człowieka w starożytności; wyraża sąd o kie-

runkach rozwoju ludzkości w czasach nowożytnych (str. 66-77). W rozdziale Blaski średniowiecza

wyjaśnia się stwierdzenie o uniwersalnym charakterze kultury średniowiecznej, komentuje je w dobie

169
 K. Biedrzycki, D. Pasieka, B. Pędrecka, Opowieści o człowieku. Klasa I. Op. cit., s. 95.

170 Ibidem, s. 266-269.
171 Ibidem, s. 270.
172

 Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński, Tomasz Wroczyński, Pamiętajcie o ogrodach.

Kultura, literatura, język. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w

zakresie podstawowym i rozszerzonym. [kl. I, cz: 1, 2, III]. WSiP, Warszwa 2002-2004.
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dążeń do „wspólnej Europy” (str. 189-198). Średniowieczny kostium historyczny proponuje się oma-

wiać na podstawie Bram raju Jerzego Andrzejewskiego wskazując, że kostium historyczny jest sposo-

bem ukazania uniwersalnego przesłania: manipulowanie ludźmi przez jednostki owładnięte ideą, ślepa

wiara i fanatyzm współwyznawców. Odczytuje się fragmenty jako tekst o ludziach w szponach ideolo-

gii (str. 94-97).

Przy omawianiu Humanizmu i reformacji zwraca się uwagę na: wkład Arian do kultury polskiej oraz

znaczenie myślicieli europejskich w XV i XVI wieku – Erazma z Rotterdamu, Niccolo Machiavelli’ego,

Tomasza Morus’a; Wyjaśnia pojęcia: irenizm, makiawelizm, utopia; wyszukuje informacje o zabytkach

związanych z działalnością Arian (str. 229-234); Interpretując Pieśni Jana Kochanowskiego: IX, XIX,
XIV opracowuje się kodeks człowieka renesansu, zwracając uwagę na: Troskę o godne życie i właściwą

hierarchię wartości a przede wszystkim służbę „pożytkowi wspólnemu”. Proponuje się zredagowanie

przesłania do posłów i senatorów III RP w duchu zaleceń poety.

Analizując Psalm XXIV W. Kochanowskiego poddaje się krytyce misję Sarmatów wg bożego

planu, wskazując, że dała ona początek dla mitu o wyjątkowej roli narodu polskiego. Naiwną ufność

w pomoc boską dla Polaków, wiarę w potęgę Jana III Sobieskiego. Poleca się wyszukanie w innych

utworach opisów megalomanii narodowej i stanowej.

W podręczniku dla klasy II (cz. 2) lektura Mendla Gdańskiego Marii Konopnickiej jest punktem

wyjścia do dyskusji na temat Literatura wobec ksenofobii. Zwraca się uwagę na: Genezę utworu. Psy-

chologiczny portret Mendla: fizyczną i uczuciową więź z narodem polskim, zachowanie swej odrębno-

ści, dostojeństwo, godność, mądrość, znajomość psychiki tłumu. Stosunek Polaków do Żydów. Stereo-

typ Żyda. Zerwanie więzi Mendla z miastem i ludźmi. Ideę utworu. Różne wizerunki Żydów w poznanych

utworach i współcześnie.

Podobnych przykładów znajduje się wiele także w podręcznikach Wydawnictwa Literackiego

„Szkoła pod globusem”, wydawanych w Krakowie od 2002 do 2005 roku. Obecnie wycofanego z dystry-
bucji.

 2) Ze względu na brak zgodności tej grupy podręczników z aktualnymi wymaganiami, nauczy-

cielki/nauczyciele będą mogli z nich korzystać najdalej do 2015 r. Od września 2012 roku do klas

pierwszych szkół ponadgimnazjalnych wejdą nowe podręczniki, które dopiero są zatwierdzane przez MEN.

W tej grupie podręczników należy jednak napisać i o takich, których autorki/autorzy starają się

sprostać zaleceniom MEN i poświęcić jak najwięcej uwagi ćwiczeniom przygotowującym do obowią-

zującej matury. Stąd też zamieszczono w nich bardzo wiele ćwiczeń do tzw. „czytania tekstu ze zrozu-

mieniem”. Szczególnie pod tym względem wyróżniają się podręczniki Krzysztofa Mrowcewicza Prze-

szłość to dziś173. Najczęściej jednak są to ćwiczenia niepełne, gdyż nie są zaopatrzone w klucz odpowiedzi,

co może powodować, że prowadzony trening nie koniecznie musi przynieść pożądane rezultaty. Dodać

należy, że zarówno ten typ sprawdzianu na maturze, jak też szkolne ćwiczenia niewiele wspólnego

mają z rzeczywistym czytaniem ze zrozumieniem, chodzi raczej o „przekształcenie ucznia w kompute-

rową wyszukiwarkę fraz”. Ćwiczenie polega na tym, że zamieszcza się tekst w którym są ponumerowa-

ne akapity i zdaje się pytania w stosunku do treści tekstu, ze wskazaniem, w którym akapicie należy

poszukiwać odpowiedzi. [Przykład zdania maturalnego w załączeniu – Załącznik Nr 4]. Wykonując

tego rodzaju ćwiczenie, uczennice/uczniowie najczęściej nie czytają całości tekstu by go zrozumieć, ale

od razu przystępują do czytania pytań i poszukiwania odpowiedzi. W konsekwencji w wykonaniu

zadania w ogóle nie wiedzą jaki tekst czytali i o co w nim chodziło. Podobnie zresztą jest z ćwiczeniami

związanymi z drugim zadaniem maturalnym: pisanie pracy na zadany temat z wykorzystaniem załączo-

nego do interpretacji tekstu. Ten rodzaj treningu na przede wszystkim na celu wdrożenie do opisanej już

metody hermeneutycznej, która pozwala na wskazanie wartości chrześcijańskich nawet w tych tek-

stach, w których trudno się ich doszukać. [Przykład zadania maturalnego i klucza odpowiedzi w załą-

czeniu – Załącznik Nr 4].

173 Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś. Literatura, język kultura, …klasa liceum i technikum, Wydawnictwo STEN-
TOR, Warszawa 2002.
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Historia, podobnie jak inne przedmioty szkolne o charakterze humanistycznym, łatwo może słu-

żyć przekazywaniu różnego rodzaju wartości, poglądów i idei. Ze względu na to sposób, w jaki przed-

stawiane i interpretowane są wydarzenia historyczne budzi dyskusje i emocje. Powoduje to także, że

zagadnienia związane z nauczaniem historii w szkołach potrzebują uważnej analizy pod kątem treści

– tak merytorycznych, jak i wychowawczych – przekazywanych (w sposób mniej lub bardziej otwarty)

młodzieży podczas lekcji.

Zmiany w Podstawie programowej

Od września 2009 roku w gimnazjach została wprowadzana nowa Podstawa programowa. Do

szkół ponadgimnazjalnych będzie ona wchodziła w życie we wrześniu 2012 roku. Podstawa ta zdecy-

dowanie zmienia sposób nauczania historii, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych. Nowa Podsta-
wa została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku174

 i zastąpiła Podstawę programową wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 26 lutego 2002 r.175  Reforma Podstawy programowej zakłada, że uczeń, po zakończeniu obo-

wiązkowego kursu podstawowego historii (na poziomie gimnazjum – od czasów najdawniejszych do

I wojny światowej, w pierwszej klasie liceum/technikum zaś – od roku 1918 do współczesności), bę-

dzie musiał zdecydować, czy wybrać kurs rozszerzony, czy też przedmiot o nazwie „Historia i społe-

czeństwo”176. Ten ostatni, łączący historię z elementami wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie,

polegać ma na omawianiu wybranych wątków tematycznych lub epokowych177. Warto zauważyć, że

wśród dziewięciu proponowanych tematów – wątków znalazły się m.in. „Europa i świat”, „Kobieta

i mężczyzna, rodzina”, „Swojskość i obcość”, „Ojczysty panteon i ojczyste spory”, które – w zależności

od sposobu przeprowadzenia – mogą zawierać tak treści dyskryminujące, jak i antydyskryminacyjne.

Nauczanie historii jako przedmiotu obowiązkowego w szkołach ponadgimnazjalnych zostało ogra-

niczone do 60 godzin lekcyjnych w klasie pierwszej, przeznaczonych na historię po 1918 roku.

W klasach starszych historii będą się uczyć tylko ci, którzy wybiorą zakres rozszerzony tego przedmio-

tu. Przy czym przedmioty rozszerzone będą najczęściej realizowane nie w klasach, ale w grupach

międzyoddziałowych. Nie ulega wątpliwości, że w liceach uczennice/ uczniowie, którzy po maturze

będą chcieli iść na studia humanistyczne wybiorą rozszerzoną historię. W technikach muszą obowiązkowo

wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, będą to zapewne: matematyka, fizyka lub chemia

174 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/
rozporzadzenie_20081223_v2.pdf dostęp 01.04.2012..

175 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; http:// http://gwo.pl/files/down-

load/15457 dostęp 28.03.2012.

176 Zbigniew Marciniak, O potrzebie reformy programowej, w: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja
historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Refor-
ma/men_tom_4.pdf dostęp 03.04.2012.

177 Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum, s. 60 http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men_tom_4.pdf dostęp 03.04.2012.
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ale na pewno nie historia. Tak więc znaczący odsetek młodzieży skończy edukację historyczną po

pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Dokumenty związane ze starą i nową podstawą programową z historii, jak i większość przeanali-

zowanych programów nauczania przynajmniej, na poziomie deklaracji, starają się łączyć dwie linie

przekazywanych wartości – kwestie związane z patriotyzmem, poczuciem przynależności do określo-

nego narodu czy kręgu kulturowego i treści związane z tolerancją, otwartością na inne kultury itp.

Według starej podstawy programowej szkoła powinna pomagać uczniom w:

• kształtowaniu w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;

• przygotowaniu do podejmowania wyzwań współczesnego świata, takich jak: integracja, globalizacja,

wymiana informacji, postęp naukowo-techniczny;

• wyrabianiu otwartość na świat oraz tożsamości opartej na dziedzictwie kultury własnej ojczyzny178;

Jeżeli chodzi o nauczanie historii dokument ten postuluje:

• Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokal-

nej, regionalnej, grupy etnicznej i narodowej;
• Przygotowanie się do udziału w życiu różnych społeczności w oparciu o normy i wartości demokratyczne;

kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań miesz-

czących się w kanonie wartości cywilizacyjnych.

Z kolei wstępna część nowej podstawy programowej zawiera sformułowania mówiące o tym, że

celem edukacji jest:

(…) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,

a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu

zapobiegania wszelkiej dyskryminacji179.

Według dostępnego na stronie MEN komentarza do podstawy programowej, nauczanie historii

powinno:

(…) wprowadzać w ogólnoludzki system wartości, wpajać wartości związane z tradycją, zwłaszcza

ojczystą, umacniać przywiązanie do idei wolności i tolerancji, przygotowywać do uczestnictwa w życiu pu-

blicznym, pomagać lepiej zrozumieć otaczający świat i mechanizmy życia społecznego180.

Jeżeli chodzi o treści nauczania – podstawa programowa dla gimnazjum zawiera 39 tematów,

z których każdy obejmuje kilka podpunktów, w sumie 129 zagadnień. Z zagadnień tych kwestiom

religijnym (całkowicie lub w dużej mierze) poświęcone jest 16, w tym 11 dotyczy chrześcijaństwa.

Z pozostałych pięciu dwa dotyczą religii starożytnych, dwa – judaizmu, a jeden – islamu. Podstawa

programowa bardzo mocno skoncentrowana jest na kulturze europejskiej i to rozumianej jako kultura

Europy chrześcijańskiej – historia Europy zaczyna się od średniowiecza, nie jest przewidziane np.

omówienie kultur przedchrześcijańskich. Także tam, gdzie pojawia się tematyka związana z innymi

kulturami (lub przynajmniej szansa na jej poruszenie) jest ona często ujmowana przez pryzmat zetknię-

cia z kulturą europejską (np. zagadnienia takie jak rola Arabów w przekazywaniu dorobku kulturowego

pomiędzy Wschodem a Zachodem czy tematu związane z odkryciami geograficznymi, kolonializmem

itp.). Podstawa programowa jest oczywiście bardzo ogólna. Uszczegółowienie sformułowanych w niej

zadań i treści nauczania następuję w programach nauczania, podręcznikach i w końcu na samych lek-

cjach. Jednak już w samej podstawie programowej jest wyraźnie zarysowana tendencja do europocen-

178 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; http://gwo.pl/files/download/

15457 dostęp 28.03.2012.

179 http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/4a.pdf, dostęp 30.03.2012.

180
 Dorota Babiańska, Jerzy Bracisiewicz, Jolanta Choińska-Mika, Grażyna Okła, Aleksander Pawlicki, Komentarz do

podstawy programowej przedmiotów „Historia” oraz „Historia i społeczeństwo”, http://www.men.gov.pl/images/sto-
ries/pdf/Reforma/4c.pdf, dostęp 28.03.2012.
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tryzmu i skupienia się na chrześcijaństwie, co może budzić wątpliwości, czy stworzone w oparciu o  nią

programy pozwolą uczennicom/ uczniom zapoznać się z innymi kulturami, aby wzbudzić

w nich szacunek i zainteresowanie181.
Podstawa programowa dla szkół średnich na poziomie podstawowym dotyczy wyłącznie wieku

XX, a więc tematów o charakterze religijnym jest w niej niewiele. W zasadzie wszystkie jednak, które

się pojawiają, dotyczą Kościoła katolickiego – wyjątkiem jest temat dotyczący struktury narodowo-

wyznaniowej II Rzeczypospolitej, gdzie musi się pojawić temat mniejszości religijnych (może to dać,

w zależności od sposobu ujęcia w konkretnym przypadku, zarówno okazję do przekazania treści zwią-

zanych z tolerancją religijną, jak i umocnić stereotyp Polaka-katolika czy obecności wyznań mniejszo-

ściowych jako zjawiska niekorzystnego). Pozostałe tematy dotyczą znaczenia II soboru watykańskie-

go, roli Kościoła katolickiego w okresie PRL-u oraz znaczenia pontyfikatu Jana Pawła II. Zwłaszcza

w przypadku dwóch ostatnich istnieje ryzyko, że w ich realizację wkradnie się jakiegoś rodzaju nie-

obiektywność182.
Program rozszerzony IV etapu nauczania (liceum) obejmuje 42 tematy, z których każdy podzielo-

ny jest na szczegółowe podpunkty – w sumie 207 zagadnień. Warto zauważyć rozszerzenie zakresu

tematycznego – w podstawie programowej pojawiają się m.in. informacje o Słowianach, amerykań-

skich kulturach prekolumbijskich, częściej pojawiają się informacje o USA czy państwach azjatyckich.

Mniejszy nacisk kładzie się na kwestie religijne – nawet np. w przypadku zagadnień związanych

z kulturą średniowiecza, gdzie temat ten w realizacji raczej musi się pojawić, nie jest zwykle bezpośred-

nio przywołany w podstawie programowej. Na uwagę zasługuje ostatnie z zagadnień wymienione w tej

części podstawy programowej, dotyczące tendencji sakralizacyjnych i desakralizacyjnych we współ-

czesnym świecie, oraz procesu dostosowywania się Kościoła Katolickiego do wyzwań współczesności.

Choć znów w pewnym stopniu skupione na tematyce związanej z katolicyzmem, daje szansę porusze-

nia ważnych i interesujących tematów dotyczących zmian w miejscu i funkcjonowaniu religii we współ-

czesnym świecie, choć zaznaczyć trzeba, że i w tym przypadku wiele będzie zależało od jego ukonkret-

nienia w praktyce szkolnej, gdyż może on służyć i do głoszenia treści silnie zideologizowanych183.
Podstawa programowa nowego przedmiotu uzupełniającego, przeznaczonego dla uczniów, któ-

rzy nie zdecydowali się na kurs historii na poziomie rozszerzonym, zawiera omówienie dziewięciu

przykładowych wątków tematycznych (nauczyciele mogą proponować inne). Dla badanej tematyki

najistotniejszy jest ten zatytułowany Swojskość i obcość. Związane z nim wymagania szczegółowe

sugerują, że, odpowiednio poprowadzony, może przekazywać liczne treści antydyskryminacyjne
184

.
Przyjrzeć się trzeba w końcu korelacji między podstawą programową z historii oraz podsta-

wą programową katechezy. W przypadku starych podstaw programowych prezentowało się to nastę-

pująco:

Korelacje z programem nauczania historii w gimnazjach:

• Periodyzacja dziejów i pojęcie czasu w historii.

• Cywilizacje starożytne – dorobek kultury i jego trwałość (Egipt, Izrael, Grecja, Rzym).

• Powstanie chrześcijaństwa i pierwsze wieki jego rozwoju.

• Europa i świat śródziemnomorski w wiekach średnich (Bizancjum, uniwersalizm cesarski i papieski oraz

ich wzajemne stosunki, ruch krucjatowy, jedność i różnorodność kultury średniowiecza).

• Polska pierwszych Piastów.
• Pierwsi Jagiellonowie na tronie Polski; specyfika kultury polskiego średniowiecza.

• Wielkie odkrycia geograficzne i podbój Nowego Świata.

181 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożli-

wia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości, załącznik nr 4 do Rozporządzenie Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, s. 58-65 http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadze-
nie_20081223_zal_4.pdf, dostęp 5.04.2012

182 Ibidem, s. 65-68.
183 Ibidem, s. 68-79.
184 Ibidem, s. 221-226.
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• Europa i świat w XVI-XVII wieku: reformacja i reforma katolicka; Rzeczpospolita szlachecka XVI-XVII w. –
kraj wielu kultur i religii.

• Przełom oświeceniowy w Europie i w Polsce; Polska u schyłku XVIII wieku.

• Przemiany społeczne i cywilizacyjne XIX wieku.

• Losy i postawy Polaków w warunkach braku niepodległości.

• II wojna światowa.

• Polska po 1945 roku: walka o kształt państwa, polski stalinizm; wybór Polaka na papieża, nowa świado-

mość Polaków, rok 1980 i powstanie Solidarności, stan wojenny i lata osiemdziesiąte; przełom roku 1989,
proces budowy III Rzeczypospolitej185.

Korelacje z programem nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych:

• Różnorodność cywilizacji świata w przeszłości i obecnie.

• Postęp a kryzysy cywilizacyjne. Konflikty społeczne. Wojny, ludobójstwo, Holocaust.
• Fundamenty Europy; jedność i różnorodność; przemiany ideowe. Rola chrześcijaństwa w tworzeniu toż-

samości europejskiej.

• Kształtowanie się narodów Europy; ich wkład w historię; współistnienie i konflikty pomiędzy państwami.

• Przemiany w obrębie struktur, świadomości i obyczajowości społeczeństw europejskich.

• Państwo polskie i przemiany jego form.

• Uwarunkowania i przeobrażenia polskiej świadomości narodowej i politycznej.

• Postawy jednostek oraz grup społecznych wobec potrzeb epok.

• Wielokulturowość w dziejach Polski; współistnienie religii i wyznań; znaczenie chrześcijaństwa, w tym

Kościoła Katolickiego.

• Mała ojczyzna a terytorium państwa polskiego.

• Odrębność i wkład regionu do wspólnej historii.

• Dziejowe uwarunkowania specyfiki kulturowej regionu.
• Zabytki historyczne w regionie.
• Dzieje jednostki i rodziny na tle szerszych przemian historycznych186.

Reforma podstawy programowej dotyczącej kształcenia ogólnego pociągnęła za sobą także zmia-

nę podstawy programowej katechezy i stworzenie nowej korelacji z przedmiotami szkolnymi. Korela-

cja z programem nauczania historii jest najobszerniejsza ze wszystkich i opisana jest znacznie bardziej

szczegółowo, niż miało to miejsce w podstawie programowej z roku 2001, co nie pozawala na jej

zacytowanie w całości. Obejmuje ona cały okres dziejów przewidziany w podstawie programowej dla

danego etapu edukacji i porusza większość istotnych zagadnień, nie tylko związanych z chrześcijań-

stwem czy, bardziej ogólnie, kwestiami religijnymi, ale też z wieloma kwestiami politycznymi i kultu-
rowymi187. Wskazywanie przez Kościół Katolicki tak szerokiego zakresu korelacji programu katechezy

z nauczaniem historii może nasuwać myśl o chęci przejęcia i nakierowania we własną stronę sposobu

przedstawiania uczniom tematyki historycznej, tym bardziej, że kościelne dokumenty na temat kate-

chezy wskazują, że korelacja ta może przyjmować funkcję polemiczną188.
W dotychczasowej praktyce opartej na starej podstawie programowej, zatwierdzonych przez MEN

programach nauczania i podręcznikach, jak zauważa Kazimierz Łastawski były stworzone warunki dla

sterowaniem nauczania historii przez IPN, który w szczególny sposób wyeksponował tendencyjne opra-

cowanie „Od niepodległości do niepodległości”
189. Powoduje to, jak ocenia Robert Walenciak, odwo-

łując się do opinii Bartłomieja Biskupa z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego:

(…) że studenci, ci interesujący się historią i sprawami polityki, operują bardzo wyrazistymi kalkami.

Przede wszystkim w czarnych barwach widzą PRL. Jest to dla nich państwo kolaboranckie, coś na kształt

Norwegii Quislinga. […] To rezultat przegranej przez lewicę – czy też oddanej walkowerem – wojny o historię

(o prawdę), którą toczono w pierwszej połowie lat 90. Wtedy, w imię pokoju społecznego zwyciężył na lewicy

pogląd, że debatowanie o PRL trzeba zostawić historykom. Więc zostawiono. Historykom z IPN. I z Mu-

zeum Powstania Warszawskiego. Teraz mamy tego skutki. Nie tylko w postaci nieznajomości historii naj-

nowszej naszego kraju, ale i w postawach znacznej części młodzieży190.

185 Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego, przyjęta podczas 313 zebrania plenarnego Konferencji Epi-

skopatu Polski w Łowiczu 20.06.2001 r.

186 Ibidem.
187 Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.
188 Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 20 VI 2001, punkt 83.
189

 Kazimierz Łastawski, Łatwiej zmienić podręczniki niż zwyczaje edukacyjne [w: ] „Przegląd” Nr 29 (603), 24 lipca 2011,

s. 53 [Autor jest prof. zw. dr. hab., historykiem i politologiem, Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW].

190 Robert Walenciak, Oszukane pokolenie [w:] „Przegląd” Nr 38 (612), 25 września 2011 r., s. 7.
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Nie dziwi zatem, że reforma nauczania historii w szkołach średnich wywołała protesty ze strony

środowisk prawicowych, o charakterze katolicko-narodowym. Twierdzą one, że nowy sposób naucza-

nia historii prowadzić może do utraty poczucia patriotyzmu przez młodych ludzi. Zacytować tu można

fragment artykułu z „Naszego Dziennika”:

Już dzisiaj w wielu mediach można zaobserwować tendencję, żeby zamiast „naród” używać słowa

„społeczeństwo”, próbować wmówić ludziom, że patriotyzm jest prawie tak samo niebezpieczny jak fa-

szyzm, a nawet obarczać Polaków winą za holokaust. Modne jest też mówienie o sobie, że jest się Europej-

czykiem, a nie Polakiem. Nietrudno przewidzieć, w jakim kierunku rozwiną się te trendy, kiedy historia

w szkołach średnich dla większości uczniów, a więc dla tych, którzy nie wybiorą jej na poziomie rozszerzo-

nym, będzie dostępna tylko w pierwszej klasie, i to w „śladowych ilościach”. Co ciekawe, tzw. reforma MEN

zakłada zredukowanie liczby godzin nie tylko historii, ale także języka polskiego, biologii, chemii i geografii.

Od drugiej klasy następować będzie pełna specjalizacja. Szkoła średnia, której drastycznie okrojony pro-

gram nauczania tych przedmiotów skończy się w pierwszej klasie, będzie ogólnokształcąca tylko z nazwy.

Nie zabraknie za to lekcji języków obcych i wychowania fizycznego. A za parę lat w dorosłe życie wejdzie

pokolenie pozbawione tożsamości narodowej, któremu wszystko jedno, w jakim kraju żyje i pracuje, bo liczy

się tylko „tu i teraz”191.

Podobne treści można znaleźć w zamieszczonej na stronie Radia Maryja wypowiedzi posła PiS

Patryka Jakiego, w dokumencie na temat założenia komitetu „Przywracamy historię do szkół”:

Polski rząd rozporządzeniem minister edukacji z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów

nauczania w szkołach publicznych – wyrzuca z liceów obowiązkowe lekcje historii. Od 1 września 2012 roku

polska młodzież, która po I roku nauczania nie zdecyduje się na maturę z historii – czyli ok. 88% uczniów –

kończy nauczanie historii. Zamiast tego proponuje się dziwaczną protezę z połączenia lekcji wos-u, przy-

sposobienia obronnego oraz historii o nazwie „historia i społeczeństwo”. Kiedy szczegółowo przyjrzy się

modułom tego przedmiotu okaże się, że młodzi Polacy np. zamiast wiedzy o „Powstaniu Warszawskim”

będą się uczyć modułu: „kobieta i mężczyzna, rodzina” , albo np. zamiast wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych”

mogą natrafić na moduł „swojskość i obcość”, lub też zamiast wiedzy o wielkim zwycięstwie rodaków w

wojnie polsko-bolszewickiej natrafią na moduł „język, komunikacja i media”.

 To absolutny skandal i próba wyjałowienia poczucia polskości z narodu. Nie można się z takim sta-

nem rzeczy zgodzić. Wiedza z zakresu historii nie tylko kształtuje tożsamość narodową młodego człowieka,

ale stanowi podstawę do zrozumienia mechanizmów rządzących światem i globalnych zmian w nim zacho-

dzących. (…)

Nie możemy zgodzić się na odejście od kształtowania postaw młodych Polaków o wspaniałe wzorce

znane z naszej historii. Charakterystyka bohaterów naszej Ojczyzny, to dla młodego człowieka budulec

wartości. W dodatku w porównaniu do wielu np. filmów niezwykle wiarygodny, ponieważ oparty na prawdzi-

wej historii naszych ojców. Rugowanie i ograniczanie lekcji historii pokazuje jak bardzo zaburzyliśmy hierar-

chię wartości i poczucie odpowiedzialności za budowanie polskiej wspólnoty narodowej, rozumianej jako

ciągłość nie tylko pokoleń, wartości, ale również państwa192.

W obronie dawnego kształtu lekcji historii odbyły się też protesty głodowe w Krakowie i Warsza-

wie, w chwili pisania (stan z 06.04.2012) zostały one zawieszone, ale planowane są kolejne193.

 Analiza programów nauczania historii

Po przyjrzeniu się podstawie programowej lekcji historii, warto zająć się sprawą jej realizacji

w kilku wybranych programach nauczania. Przede wszystkim warto poświęcić nieco uwagi deklarowa-

nym celom nauczania i celom wychowawczym. Większość z analizowanych programów starała się

w tych częściach zrównoważyć – podobnie, jak ma to miejsce w przypadku podstawy programowej –
treści związane z więzią ze swoją grupą (czy to narodem, czy to cywilizacją europejską) i szacunkiem

do jej wartości i treści głoszące szacunek dla obcych kultur, religii i narodów.

191
 Bogusław Rąpała Historyczne nieporozumienie, „Nasz Dziennik” z 17.02.2012, za http://www.naszdziennik.pl/in-
dex.php?dat=20120217&typ=my&id=my03.txt dostęp 6.04.2012.

192 http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=30182, dostęp 5.04.2012.
193 Maciej Walaszczyk, Historycy patrzą w przyszłość, „Nasz Dziennik” z 6.04.2012, za: http://www.naszdziennik.pl/

index.php?dat=20120406&typ=po&id=po21.txt, dostęp 06.04.2012.
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Jedynym ze zbadanych programów nauczania w którym wśród celów nauczania ani razu nie są

wymienione wartości takie jak otwartość na inne kultury czy tolerancja jest program towarzyszący

podręcznikom z przeznaczonej dla gimnazjum serii Przez tysiąclecia i wieki. Wielokrotnie za to poja-

wiają się kwestie związane z identyfikacją narodową, postawą patriotyczną, szacunkiem dla własnej

kultury. Poświęcona celom nauczania (ogólnym, poznawczym, kształcącym i wychowawczym) część

programu zawiera sformułowania mówiące o tym, że uczeń:

• posiada wiedzę historyczną ułatwiającą identyfikację narodową, religijną i kulturową,

• prezentuje postawę patriotyczną,

• ma poczucie tożsamości narodowej i przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, europejskiej,
• ma wpojony szacunek dla kultury i tradycji polskiej i europejskiej,
• rozwija wartości duchowe, zwłaszcza szlachetność, rycerskość, ofiarność, w swym postępowaniu kieruje

się patriotyzmem194,

Z kolei, także przeznaczony dla gimnazjum, program nauczania zaprezentowany przez Gdańskie

Wydawnictwo Oświatowe, zakłada, że po ukończeniu gimnazjum uczeń:

• okazuje szacunek i przywiązanie do własnego państwa i rodzimej kultury, a także szacunek i tolerancję dla

innych państw i kultur,

• rozumie wpływ tolerancji bądź jej braku na dzieje społeczeństw Polski i Europy; sam wykazuje tolerancję

dla odmiennych postaw i poglądów195,

Wartości te podkreślone są także w przeznaczonym dla szkół średnich programie tego samego

wydawnictwa, powiązanym z podręcznikami z serii Podróże w czasie tego samego wydawnictwa:

• rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokal-

nej, etnicznej i narodowej;

• przygotowanie do udziału w życiu różnych społeczności, kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji

wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych196;
• kształtowanie obiektywnego stosunku do przeszłości

• obiektywną ocenę roli Kościoła i innych wyznań w dziejach naszej ojczyzny;
• respektowanie poważnie przyjętych norm współżycia społecznego, praw mniejszości narodowych, poli-

tycznych, religijnych;

• ciekawość świata, otwartość i tolerancja dla innych kultur i religii oraz odmiennych postaw i systemów

wartości;

• poszanowanie wartości demokratycznych i humanistycznych (prawa, instytucji publicznych, życia i godno-

ści ludzkiej);

• sprzeciw wobec przemocy w jakiejkolwiek formie197;

A także – tylko na poziomie zaawansowanym:

• przeciwdziałanie kreowaniu mitów i stereotypów;

• gotowość przeciwstawienia się patologiom życia publicznego, takim jak :fanatyzm, rasizm, totalitaryzm,

antysemityzm itp.198;

Program, wydawnictwa Operon, wśród celów edukacyjnych wymienia m. in.:

• budzenie szacunku dla dorobku cywilizacyjnego ludzkości, tolerancji dla różnych postaw światopoglądo-

wych i politycznych;

• pomoc w samoidentyfikacji jednostki w najbliższym otoczeniu społecznym; regionalnym, narodowym, roz-

budzanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej i całego świata;

• zapoznanie się z różnorodnością krajobrazów kulturowych i ideologicznych świata;

• dostrzeganie roli religii w życiu człowieka i poznanie różnych systemów religijnych;

194 Paweł Milcarek, Marek Robak, Przez tysiąclecia i wieki, Program nauczania historii w gimnazjum. WSiP, [DKOS-
4014-18/02], dostępny: http://www.wsipnet.pl/kfile.php?art=9337&klub=68&id=5108, dostęp 1.03.2012.

195
 Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Historia: Podróże w czasie. Program nauczania historii w gimnazjum w
klasach I-III, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe [DKW-4014-132/99] , dostępny także; http://gwo.pl/files/download/
11975, dostęp 5.04.2012.

196
 Ewa Bogusławska, Renata Korewo, Alicja Tomaszewska (red.) Historia. Informator dla nauczycieli, GWO 2002, s. 22.

197 Ibidem, s. 23-26.
198 Ibidem, s. 25.
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• kształtowanie tolerancji wobec odmiennych kultur, poglądów, zwyczajów, religii oraz uznanie wartości plura-

lizmu w życiu społecznym, religijnym oraz kulturze;
• stworzenie warunków umożliwiających uczniowi odkrycie własnej tożsamości (…), kształtowanie otwartości

na poglądy innych ludzi;

• wzbudzanie poczucia wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie199.

Program związany z podręcznikami Ludzie i epoki wydawnictwa „Znak” wśród przewidywanych

osiągnięć ucznia wymienia następujące umiejętności ucznia (wybrane przykłady):

• zdawać sobie sprawę z wielokulturowości świata – odrębności kulturowej, religijnej, obyczajowej różnych

narodów

• dostrzegać zagrożenia dla ludzkości wynikające z braku poszanowania dla innych kultur, nietolerancji,

nacjonalizmu oraz wszelkich form totalitaryzmu200.

W tym samym programie pojawia się nastawienie nauczania historii na:

• kształtowanie umysłów otwartych, zdolnych do zrozumienia innych ludzi, tolerancyjnych, kochających swój

kraj i szanujących kulturę, zdolnych do współżycia i współdziałania z przedstawicielami innych narodów;

• przygotowanie do życia w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie (…)

• znajomość i respektowanie praw człowieka;

• poszanowanie różnorodnych kultur, tolerancję dla różnych poglądów i szacunek do nagromadzonych

przez ludzkość dóbr kultury;

• kształtowanie gotowości przeciwstawienia się przejawom patologii życia publicznego, takim ja: fanatyzm,

ksenofobia, rasizm, totalitaryzm itp.;

• szacunek dla innych ras i narodów; dążenie do zrozumienia ich odmiennych systemów wartości;

• głębokie poczucie patriotyzmu i rozumienie poczucia patriotyzmu u innych narodów;

• ostrożność wobec obiegowych i stereotypowych poglądów201.

Programy nauczania oparte są na podstawie programowej (jako że uczniowie, którzy rozpoczęli

naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011-1012 pracują jeszcze w systemie niezreformo-

wanym, w analizie uwzględnione zostały także podręczniki oparte na starej podstawie programowej) i zdra-

dzają te same problemy, które zostały już pokazane. Tematy dotyczące religii niechrześcijańskich znajdują

się głównie w częściach programu poświęconych starożytności i wczesnemu średniowieczu. Po zagad-

nieniach dotyczących narodzin i pierwszych wieków ekspansji islamu, sprawa ta praktycznie znika.

Na podstawie analizy ilościowej treści haseł określających zakres nauczania historii w wybranych

programach ujawnia się wyraźna dominacja zagadnień poświęconych chrześcijaństwu:

Program treści związane z chrześcijaństwem 

Operon 2003 65%202 

Znak 56% 

GWO 77% 

Arka 2002203 88% 

 
Można się zastanawiać, czy przygotuje to we właściwy sposób ucznia do życia we współczesnym

świecie, gdzie coraz łatwiej o kontakt z innymi kulturami czy religiami, a także – czy umożliwi mu to

zapoznanie się z różnorodnością kultur. Wprowadzanie bowiem wątków antydyskryminacyjnych zo-

staje zepchnięte na dalszy plan, a biorąc pod uwagę ilość materiału, z którym uczniowie/uczennice mają

się zapoznać, prawie całkowicie zanika.

Kwestią istotną jest więc to, żeby istniejące zapisy w podstawie programowej i programach na-

uczania były w jakiś sposób egzekwowane w proponowanych do użytku szkolnego podręcznikach.

199 
Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak, Historia. Program nauczania dla

liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

 Operon 2003, [DKOS-4015-90/02], s. 4-5.
200

 Aleksandra Leja-Dymek, Magdalena Sobaś, Ludzie i epoki. Program nauczania przedmiotu historia przeznaczony do

kształcenia w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz do kształce-

nia w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym. „Znak „ 2002 [DKOS-4015-65/02] , s. 10.
201 Ibidem, s. 23.
202

 wyniki zaokrąglone do pełnych liczb.

203 Krystyna Jankowiak, Program nauczania historii w gimnazjum, Wydawnictwo : „ARKA” [DKW-4014-255/99].
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Analiza podręczników historii

Treść podręczników i zakres zamieszczonego w nich materiału opiera się na wymaganiach ujętych

w podstawie programowej przedmiotu. Z tego względu wiele uwag, które odnosiły się do podstawy
programowej, można odnieść i do podręczników – dotyczy to przede wszystkim kwestii obecności czy

nieobecności pewnych zagadnień. Ogólne hasła narzucane przez podstawę programową mogą być

jednak różnie realizowane. Sposób ich ujęcia, nacisk kładziony na poszczególne aspekty omawianych

zagadnień oraz język, jakim posługują się autorzy podręczników, także niesie ze sobą przekaz dla ucznia.
Analiza podręczników przeprowadzana jest w specyficznym momencie, gdyż obecnie przepro-

wadzana jest reforma, w znaczący sposób zmieniająca strukturę, zakres materiału jak też sposób na-

uczania historii. W tej chwili objęła ona gimnazja, a od roku szkolnego 2012/2013 w szkołach ponad-

gimnazjalnych rozpoczną się zajęcia według nowych reguł. Z tego powodu w przypadku z książek

przeznaczonych dla szkół średnich użyte zostały tak podręczniki starsze, jako że wciąż korzystają

z nich uczniowie, którzy edukację na tym poziomie zaczęli w roku szkolnym 2011/2012 i wcześniej.

Nowe podręczniki do klasy pierwszej liceum/technikum są dopiero przygotowywane i ukażą się

w wakacje. Podręczniki do nowego przedmiotu – historia i społeczeństwo – dla tych uczniów/uczennic,

którzy nie wybiorą rozszerzonej historii i będą obowiązywać od klasy drugiej pojawią się najprawdo-

podobniej dopiero na początku roku szkolnego 2012/2013.

Wśród zagadnień omawianych w podręcznikach do historii jest kilka, które są szczególnie podat-

ne na przekazanie w nich, bardziej lub mniej celowo, treści dyskryminujących, ale te same tematy, lub

bloki tematyczne mogą jednak posłużyć do budowania otwartych, tolerancyjnych postaw. Analiza pod-

ręczników do historii opierać się będzie przede wszystkim na analizie wybranych zagadnień, takich jak:

• Powstanie chrześcijaństwa (kontekst historyczny i religijny).

• Chrystianizacja Europy (i jej kształt przed wprowadzeniem chrześcijaństwa, głównie poza ob-

szarem kontrolowanym przez Rzym).

• Powstanie i pierwsze wieki rozwoju islamu.
• Reformacja i kontrreformacja.
• Okres oświecenia.

• Mniejszości narodowe i religijne w Polsce odrodzonej po roku 1918.

Początki chrześcijaństwa i chrystianizacja Europy

Pierwszym zagadnieniem wartym przeanalizowania jest kwestia początków chrześcijaństwa. Istotne

tutaj są przede wszystkim dwie kwestie: kontekst historyczny (zależność od Rzymu, nastroje oczekiwa-

nia na Mesjasza) i sposób opowiadania o postaci Jezusa. Pierwsza z tych kwestii obecna jest w większo-

ści analizowanych podręczników, stosunkowo najsłabiej omówiona jest w przeznaczonej dla gimna-

zjum książce Tomasza Małkowskiego i Jacka Rześniowieckiego, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo

Oświatowe – gdzie zależność od Rzymu jest tylko zasygnalizowana204, zmarginalizowany jest też mo-

tyw oczekiwania Żydów na Mesjasza. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku podręcznika WSiP

z serii Bliżej historii, w którym kwestia rzymskiego panowania nad Palestyną jest omówiona szerzej205.
Sposób przedstawiania postaci Jezusa jest zróżnicowany i w kilku przypadkach budzi pewne za-

strzeżenia co do neutralności. Przykładem mogą być niepozbawione elementu emocjonalnego cytaty ze

wspomnianego powyżej podręcznika GWO: każdy szanujący się historyk potwierdzi fakt, że Chrystus

rzeczywiście istniał …206; Ci podstępnie Go schwytali, a potem fałszywie oskarżyli …207, czy też z pod-

204
 Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Podróże w czasie. Historia 1. Podręcznik do gimnazjum Gdańskie Wy-

     dawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j. [158/1/2009], s. 165.
205

 Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mielach, Bliżej historii, Warszawa: WSiP 2009
206 

Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Podróże w czasie. Historia I, op. cit., s. 165.
207

 tamże, s. 166.
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ręcznika Historia. Przez tysiąclecia i wieki Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych: Piękno i głębię

nauki Chrystusa obrazuje Kazanie na Górze208. Warto zwrócić też uwagę na zróżnicowany sposób

pisania zaimków odnoszących się do tej postaci – w części książek używa się dużej, a w części – małej

litery. Do pierwszej grupy należą m. in.:

• Grzegorz Kucharek, Paweł Milcarek, Marek Robak, Historia. Przez tysiąclecia i wieki. Klasa I
gimnazjum, Warszawa: WSiP 2009 [130/1/2009]

• Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mielach, Bliżej historii, Warszawa:
WSiP 2009 [61/1/2009]

• Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak, Historia.

Od dziejów najdawniejszych do schyłku starożytności. Podręcznik dla liceum ogólnokształcące-

go, liceum profilowanego i technikum część I, zakres podstawowy, Gdynia: Operon 2007 [183/
02 ] (także w wydaniu z roku 2010)

• Krzysztof Polk, Marek Wilczyński, Ludzie i epoki. Klasa 1. Podręcznik dla liceum ogólno-

kształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i roz-

szerzonym. „ZNAK DLA SZKOŁY”. [58/02].

W niektórych podręcznikach wielką literą pisane są także odnoszące się do Jezusa określenia typu

Nauczyciel209 czy Mistrz210. Można się zastanawiać, czy nie jest to wprowadzenie do tekstu elementów

chrześcijańskiej perspektywy wyznaniowej.

Jeżeli chodzi o inne wiążące się z tym tematem kwestie – warto zwrócić uwagę, że podręcznik

gimnazjalny GWO zajmuje się kwestią Biblii jako źródła historycznego, zwracając uwagę na koniecz-

ność weryfikowania informacji z niej pochodzących za pomocą innych źródeł oraz konieczność odpo-

wiedniej interpretacji211.
W przypadku tematów dotyczących chrystianizacji Europy mamy do czynienia z problemem sy-

gnalizowanym już przy analizie podstawy programowej. Od tematów dotyczących Rzymu następuje

przeskok do Europy będącej w trakcie procesu chrystianizacji lub już schrystianizowanej. Bardzo słabo

– praktycznie wcale – jest omówiona kultura przedchrześcijańskiej Europy poza obszarem grecko-

rzymskim, dotyczy to zwłaszcza wierzeń religijnych. Nieco szerzej omówiona jest tylko przedchrześci-

jańska kultura terenów, na których wykształciło się państwo polskie. Sprawia to wrażenie, że przed

chrystianizacją nie było niczego godnego uwagi, a chrześcijaństwo wchodziło w świat pozbawiony

kultury, religii i ogólnie wszelkich cech charakterystycznych, który dopiero pod jego wpływem nabierał

kształtu, sensu i stawał się wystarczająco ważny, aby o nim mówić. W podręczniku Człowiek i jego
cywilizacja można znaleźć wzmiankę o pogańskich korzeniach kultury ludowej i niechętnym jej z tego

powodu traktowaniem przez Kościół212. O trwaniu elementów kultury pogańskiej można przeczytać też

w skierowanym do uczniów szkół średnich podręczniku GWO:

Przyjmowanie przez barbarzyńskich pogan zasad chrześcijańskiej wiary i moralności było jednak

długim i trudnym procesem (…) Od momentu chrztu władcy do czasu chrystianizacji jego poddanych musia-

ły minąć stulecia, podczas których w cieniu chrześcijańskich wierzeń utrzymywały się zwyczaje typowo

pogańskie213.

208
 Grzegorz Kucharek, Paweł Milcarek, Marek Robak, Historia. Przez tysiąclecia i wieki. Klasa I gimnazjum, Warszawa:
WSiP 2009, s. 134, ramka.

209 Jan Wróbel, Odnaleźć przeszłość. Od starożytności do 1815 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum

profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. Warszawa: WSiP 2002 [70/02].
210

 Grzegorz Kucharek, Paweł Milcarek, Marek Robak, Historia. Przez tysiąclecia i wieki. Klasa I gimnazjum, op., cit. s.
104.

211
 Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Podróże w czasie. Historia I, op., cit., s. 53.

212 Jolanta Trzebniak, Przemysław Trzebniak, Człowiek i jego cywilizacja. Historia. Podręcznik dla klasy pierwszej gimna-

zjum Wydawnictwo Edukacyjne WIKING II Sp. J. [222/1/2009], s. 142.
213

 Mikołaj Gładysz, Łukasz Skupny, Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy i

rozszerzony, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2002[172/02].
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Z metodami prowadzenia chrystianizacji zapoznajemy się w podręczniku wydanym przez „Znak”:

Brzemienna w skutki okazała się jego [Grzegorza Wielkiego] zasada synkretyzmu religijnego, polega-

jąca na takim chrystianizowaniu pogan, by jak najwięcej ich dotychczasowych zwyczajów przedstawiać jako

chrześcijańskie. (…) Niestety nie była to jedyna droga do chrystianizacji pogańskich ludów. Drugą pokazuje

dobrze dokument z czasów Karola Wielkiego …214.

O brutalności niektórych metod chrystianizacji można przeczytać też w podręczniku wydawnictwa

Wiking215, a fakt, że ludność chrystianizowanych terenów nie miała wyboru podkreśla podręcznik GWO:

W średniowieczu ludzie nie mieli prawa wyboru religii. Chrzest Chlodwiga (prawdopodobnie w 496

roku) oznaczał nawrócenie jego poddanych216.

Oprócz tych wzmianek o drastyczności metod chrystianizacji i braku wolności religijnej mamy do

czynienia głównie z silnym podkreślaniem korzyści z chrystianizacji, tak politycznych, jak i kulturo-

wych oraz z ignorowaniem wcześniejszej, wypartej przez chrześcijaństwo kultury tych terenów, co

sprawia, że jest to temat, sposób przedstawiania którego najsilniej chyba z analizowanych może budzić

zastrzeżenia.

Powstanie i pierwsze wieki rozwoju islamu

Istotnym dla naszej analizy punktem jest to, jak przedstawiany jest islam. Ma to związek z obecną

sytuacją w świecie, gdzie religia ta budzi silne i często negatywne emocje. Wysoki poziom uprzedzeń

wobec wyznawców islamu powoduje, że jest to zagadnienie istotne i delikatne. Ważnymi kwestiami

będą tu przede wszystkim osiągnięcia kultury świata islamu i ich wpływ na kulturę europejską oraz

sytuacja wyznawców chrześcijaństwa i judaizmu na terenach imperium muzułmańskiego.

Spośród przeanalizowanych podręczników kulturą islamu w najmniejszym stopniu zajmuje się

podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa Znak. W rozdziale poświęconym narodzinom

i pierwszym wiekom istnienia islamu w zasadzie nie pojawiają się informacje o kulturze217; można je

znaleźć w rozdziale poświęconym kulturze wczesnośredniowiecznej, jest to jednak fragment krótki

(ok. pół strony) i oznaczony jako skierowany do uczniów uczących się na poziomie rozszerzonym218,

co może powodować postrzeganie świata islamu wyłącznie przez pryzmat obcości i podbojów.

W pozostałych podręcznikach sytuacja wygląda znacznie lepiej. Przykładowo w podręczniku wydaw-

nictwa Operon czytamy m.in.:

Arabscy zdobywcy nie niszczyli dorobku cywilizacyjnego podbitych ludów, lecz chętnie przyswajali go

i upowszechniali na całym obszarze imperium. Spopularyzowali meliorację, z którą zetknęli się w Mezopo-

tamii i Egipcie, a także uprawę wielu roślin, w tym ryżu, trzciny cukrowej, indygo, szafranu.(…) Rozwinęli

rzemiosło tkackie i metalurgiczne. (…) Arabowie przejęli zdobycze nauki greckiej. Tłumaczono dzieła staro-

żytnych filozofów, a wiele z nich zachowało się tylko w arabskim tłumaczeniu. (…) Dzieła arabskich myślicie-

li, które dotarły do Europy zachodniej przez Hiszpanię, wywarły bardzo duży wpływ na średniowieczną

filozofię chrześcijańską.(…) Wysoki poziom osiągnęły muzyka, poezja i sztuki plastyczne219.

W przeznaczonym dla gimnazjalistów podręczniku tego samego wydawnictwa czytamy:

Kalifowie, emirowie, zarządcy prowincji imperium byli zwykle gorliwymi opiekunami nauki i filozofii,

mecenasami sztuki i literatury, twórcami i opiekunami instytucji naukowych, z którymi związane były bibliote-

ki liczące setki tysięcy tomów dzieł religijnych, filozoficznych i naukowych, Językiem cywilizacji arabsko-

214 
K. Polk, M. Wilczyński, Ludzie i epoki. Klasa 1. , op. cit. s. 193.

215 J. Trzebniak, P. Trzebniak, Człowiek i jego cywilizacja. Historia., op. cit., s. 133, ramka.
216

 M. Gładysz, Ł. Skupny, Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozsze-

rzony, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2002, s. 201.

217 K. Polk., M .Wilczyński, Ludzie i epoki. Klasa 1.Historia., op. cit., s. 207-211.
218 Ibidem, s. 231.
219

 Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak, Historia.Średniowiecze. Podrę-

cznik część II, Gdynia: Operon 2010 [146/07], s. 37.
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islamskiej był arabski, język Koranu, na który przetłumaczono dzieła greckich filozofów, między innymi Pla-

tona i Arystotelesa. Dzieła muzułmańskich myślicieli, które dotarły przez Hiszpanię do Europy, wpłynęły na

rozwój chrześcijańskiej filozofii w okresie średniowiecza i odrodzenie cywilizacji na Zachodzie220.

W podręczniku Odnaleźć przeszłość Jan Wróbel z kolei pisze:

Jego [języka arabskiego] pozycję ugruntowały sukcesy arabskiej filozofii i nauki. (…) Arabowie przejęli

dorobek Arystotelesa (po kilku wiekach Europa ponownie odkryje tego wielkiego myśliciela – za pośrednic-

twem arabskich ksiąg). Mogli się poszczycić wyjątkowo liczną warstwą ludzi dobrze wykształconych221.

Podobne treści – nie sposób zacytować wszystkich – można znaleźć też w innych podręcznikach,

wymieniane są też inne osiągnięcia, jak zapis cyfr, rozwój matematyki i astronomii. Podręczniki te

podkreślają względną tolerancję religijną panującą w imperium islamskim. Możemy na przykład prze-

czytać następujące informacje:

Niewierni nie byli prześladowani (w pierwszym stuleciu rządów Omajjadów w Jordanii zbudowano

więcej świątyń chrześcijańskich niż w całym poprzednim okresie)222.
(…) nie stosowali jednak siły, by nakłonić najechane ludy do zmiany wyznania223.
Obok wojen i konfliktów znane są jednak także liczne przykłady wzajemnej tolerancji i szacunku chrze-

ścijan i muzułmanów224.

Warto się też przyjrzeć, w jaki sposób autorzy podręczników definiują słowo „dżihad”. Za pozy-

tywny trzeba uznać fakt, że w zacytowanych fragmentach pojawia się rozumienie tego określenia szer-

sze niż czysto militarne.:

 Radykalni muzułmanie rozumieją też nakaz walki wewnętrznej (dżihad – święta wojna) jako obowią-

zek szerzenia wiary za pomocą miecza225.
Wszystkich wyznawców obowiązuje dżihad, czyli dbałość o dobro religii, co polega przede wszystkim

na sumiennym wykonywaniu własnych obowiązków religijnych oraz dzieleniu się wiedzą religijną z innymi.

Dżihad bywa też rozumiany jako święta wojna (…)226.

Większość analizowanych podręczników pokazuje zarówno ciemne (utrata sporej części teryto-

rium) jak i jasne (pozytywny wpływ kulturowy) zetknięcia cywilizacji europejskiej z cywilizacją isla-

mu w początkowych wiekach istnienia tej pierwszej.

Reformacja i kontrreformacja

Szansę na pokazanie stosunku do tolerancji religijnej dają tematy poświęcone reformacji i kontrre-

formacji. W większości analizowanych podręczników można zauważyć podkreślanie wartości toleran-

cji religijnej i krytykę fanatyzmu. W rozdziałach opowiadających o przebiegu tych wydarzeń w Polsce

podkreślona jest tolerancja religijna, krytycznie zaś ocenia się stopniowe zmniejszanie jej poziomu.

Przykładem mogą być następujące cytaty:

W cieniu tolerancji wobec szlachty kryli się także protestanci z innych stanów. W Polsce więzienia nie

zapełniły się heretykami, nie płynęły stosy227.

220 Janusz Ustrzycki, Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Gdynia: Operon 2009 [189/2/2010].
221 J. Wróbel, Odnaleźć przeszłość, op. cit. s. 120.
222 Ewa Wipszycka, Halina Manikowska, Adam Manikowski, Włodzimierz Mędrzecki, Historia dla każdego. Tom I – do

Rewolucji Francuskiej. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I. (kształcenie w zakresie podstawowym).
WYD.SZKOLNE PWN. (35/02) , s. 230.

223 J. Wróbel, Odnaleźć przeszłość, op. cit. s. 115.
224

 M. Gładysz, Ł. Skupny, Historia I, op. cit., s. 80.
225 Polk K., Wilczyński M. Ludzie i epoki. Klasa 1.Historia, op. cit., s. 208.
226 B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak., M. Szymczak, Historia. Średniowiecze, op. ,cit. s. 35.
227 J. Wróbel, Odnaleźć przeszłość, op. cit., s. 278.
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Reforma katolicka miała też oblicze negatywne, określane mianem kontrreformacji – prześladowanie

wyznawców innych religii, działalność inkwizycji i terror wyznaniowy. Niechlubne było ustanowienie „Indek-

su ksiąg zakazanych” (1559), na którym znalazły się wybitne dzieła myśli humanistycznej228.
Rosnący w XVII w. fanatyzm religijny i ksenofobia zniszczyły piękne tradycje polskiej tolerancji religijnej229.
Państwo polsko-litewskie było w XVI w. krajem tolerancji religijnej. Przedstawiciele wszystkich wyznań

prześladowanych w krajach zachodniej Europy znajdowali schronienie na terenie Rzeczpospolitej (…) Rzecz-

pospolita Obojga Narodów dzięki panującej tolerancji religijnej uniknęła w XVI w. wojen religijnych, które

stały się normalnym, powtarzającym się zjawiskiem w zachodniej Europie230.

W opisie reakcji Kościoła Katolickiego na rozwój reformacji podręczniki pokazują zarówno dzia-

łania mające na celu naprawę katolicyzmu i Kościoła Katolickiego jako instytucji, jak i działań, których

celem było uderzenie w protestantyzm. Niektóre z podręczników koncentrują się na działaniach oficjal-

nych – aktach prawa tak państwowego, jak i kościelnego, mających na celu określenie zakresu praw

i postępowania wobec niekatolików, w niektórych pojawiają się też opisy rozruchów na tle religijnym:

Negatywnym skutkiem tych działań były tumulty wyznaniowe, niszczenie protestanckich świątyń i

profanacja cmentarzy. Często podłożeń tych zachowań był fanatyzm religijny i niechęć katolickiego pospól-

stwa do bogatego patrycjatu różnowierczego231.
Inna była sytuacja mieszczan, wobec których stosowano przemoc, dążąc do likwidacji gmin prote-

stanckich. Jeszcze za panowania Stefana Batorego doszło w 1581 r. do rozruchów religijnych, podczas

których zburzono zbory protestanckie w Krakowie i Wilnie. Były to pierwsze na tak dużą skalę przejawy
nietolerancji w Rzeczpospolitej232.

Warto zwrócić uwagę na cytat pochodzący z podręcznika dla drugiej klasy gimnazjum wydanego

przez WSiP:

Sądy inkwizycyjne ścigały również np. za prostytucję, homoseksualizm i czary. Podobnie zresztą w krajach

protestanckich podejrzanych o wyżej wymienione sprawy często skazywano na kary, łącznie z karą śmierci233.

Fragment ten godny jest uwagi ze względu na to, że zwraca uwagę na pomijaną w podręcznikach

kwestię sytuacji osób homoseksualnych.

Przedstawiając skutki reformacji/kontrreformacji, autorzy podręczników piszą m. in. tak:

Polscy protestanci pozostawili znaczący dorobek w zakresie literatury oraz oświaty. Różnowiercze

piśmiennictwo przyczyniło się do rozwoju myśli tolerancyjnej oraz podniosło rangę języka polskiego w kulturze234.
Dwie reformy chrześcijaństwa – protestancka i katolicka – miały olbrzymie znaczenie dla dziejów

Europy. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że były to skutki głównie negatywne: rozbicie jedności

Kościoła w Europie Zachodniej i Środkowo-wschodniej na wyznania ewangelickie i rzymskokatolickie, wza-

jemna wrogość pomiędzy nimi, która prowadziła do prześladowań oraz długotrwałych i krwawych wojen

religijnych. Jednak można znaleźć również pozytywne konsekwencje. Pomimo konfliktu i wojen obie strony,

ewangelicka i rzymskokatolicka, nauczyły się poszukiwać i znajdować kompromisy. Stwarzały one funda-

ment pod wprowadzenie zasady tolerancji religijnej (…)Poza tym istotne były korzyści dla rozwoju kultury.

Olbrzymie znaczenie miało tłumaczenie Biblii z łaciny na języki narodowe (…) To z kolei inspirowało do

rozwoju literatur w językach narodowych235.

Sposób przedstawiania tematyki reformacji i kontrreformacji w przeanalizowanych podręczni-

kach nie budzi większych zastrzeżeń. Autorzy podręczników podkreślają znaczenie tolerancji religij-

nej. Pewne uwagi można mieć do podręcznika Bliżej historii ze względu na mało obszerne omówienie

reformacji na ziemiach polskich, co może sprawiać wrażenie, jak gdyby było to wydarzenia mało istot-

228
 Bożena Popiołek, Historia. Ludzie i epoki. Klasa 2, Kraków: Znak 2003, s. 56.

229 Ibidem, s.55.
230 J. Ustrzycki, Historia 2. Podręcznik, Gdynia: Operon 2007, s. 77-78.
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ne. Warto jednak zauważyć, że ogólnie książka ta zawiera wiele treści pozytywnych i jej autorzy

dość często podkreślają znaczenie tolerancji religijnej, należy więc przypuszczać, że nie była to decyzja

o świadomym charakterze dyskryminacyjnym.

Tematyka związana z reformacją i kontrreformacją to w zasadzie ostatni temat, gdzie religia wysu-

wa się na pierwszy plan. W kolejnych zagadnieniach omawianych w podręcznikach szkolnych temat

ten staje się raczej uzupełnieniem, niż kwestią wiodącą.

Okres oświecenia

 Istotnym ze względu na pojawiające się nowe idee jest okres oświecenia. Idee te bowiem są

jednym ze źródeł współczesnej kultury europejskiej i wpłynęły na kształt obecnego postrzegania kwe-

stii związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa demokratycznego, praw człowieka i pokrewnych

zagadnień. J. Ustrzycki ujmują to następująco:

Myśliciele Oświecenia dążyli do przeprowadzenia reform i zmiany stosunków społecznych poprzez

zniesienie przywilejów związanych z urodzeniem. Chcieli także zmian w rządzeniu państwem oraz wprowa-

dzenia sprawiedliwości, wolności i tolerancji religijnej w stosunkach między ludźmi.(…) Uważali, że każdy

człowiek ma naturalne prawa, z którymi się rodzi, dane mu przez naturę. (…) Myśliciele oświecenia byli

zwolennikami oddzielenia Kościoła od państwa i laicyzacji (zeświecczenia) kultury i szkolnictwa236.
Tym samym: Oświecenie było jednak okresem przełomu w sposobie myślenia nie tylko filozofów, ale

i znacznie szerszych warstw społeczeństwa237.

Inaczej to ocenia J. Wróbel podkreślając, że:

To epoka deklarowanego indywidualizmu, niechętna autorytetom, wroga tzw. zabobonowi, z dystan-

sem odnosząca się do Kościołów, zainteresowana wszystkim, co miało stempel „naukowości”, „rozumno-

ści”, „racjonalności”.(…) Można oczywiście zauważyć, że także przed XVIII w. prowadzono badania nauko-

we, praktykowano tolerancję, szydzono z duchowieństwa, spekulowano na temat prawd wiary, czytano

książki. Jednak dopiero oświecenie uczyniło z tego spójną ideologię, wierząc, że na tych fundamentach

zbuduje nowy świat238.

Tym samym w podręczniku Odnaleźć przeszłość. Od starożytności do 1815 r. zostało podkreślone,

że, to oświecenie przyczyniło się do zmącenia w ludzkich umysłach. Zasianiu wątpliwości w praw-

dziwą wiarę i zawiązany z nią system wartości.

I. Kąkolewski widzi ten problem diametralnie inaczej podkreślając znaczenie ideologii rozwinię-

tych w okresie oświecenia dla współczesnego świata:

W XVIII stuleciu nastąpił wielki przełom w sposobie myślenia większości ludzi. Wypływał on zarówno

z nowych założeń psychologicznych oraz z postępu i rozwoju oświaty. (…) Dorobek kultury umysłowej

oświecenia stanowi niezbywalną część wielu naszych dzisiejszych przekonań i idei239.

Istotnym elementem, który jest uwzględniony w analizowanych podręcznikach, jest odsunięcie się

od religii, zwłaszcza od zinstytucjonalizowanych form chrześcijaństwa, jako podstawy światopoglądu,

co zostało ujęte w następujące stwierdzenia:

• Filozofowie oświecenia mieli krytyczny stosunek do autorytetów, także Kościoła, papieża, Pisma Świętego

i tradycji. Krytyce poddali wierzenia religijne, prawdy objawione i dogmaty. Uważali, że istniejące religie są

wymysłem ludzkim. Wielu myślicieli oświecenia było deistami. Nieliczni byli z kolei ateistami – zaprzeczali

w ogóle istnieniu Boga240.
• Rozwijające się w dobie oświecenia racjonalizm i empiryzm krytykowały nie tylko pozycję kleru, ale także

same wierzenia religijne i podważały dogmaty. Na tym tle rozwijał się deizm i ateizm. Deiści zakładali

istnienie Boga Stwórcy, który po zakończonym akcie stworzenia zaprzestał ingerowania w sprawy ludzi,

ateiści zaś podważali istnienie Boga. Teorie obu nurtów wskazywały tym samym, że istnienie jakiejkolwiek

religii jest bezcelowe, gdyż zadaniem człowieka – według myślicieli oświeceniowych – miało być życie

236 J. Ustrzycki, Historia 2, op. cit., s. 159.
237 J. Ustrzycki, Historia 2, op. cit., s. 157.
238 J. Wróbel, Odnaleźć przeszłość. Od starożytności do 1815 roku., op. cit., s. 329.
239

 I. Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch, Bliżej historii 2, op. cit., s. 160.
240 J. Ustrzycki, Historia 2, op. cit., s. 158.
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zgodne z naturą. Zgodę tę można było osiągnąć, rozwijając własny rozum i wykorzystując doświadcze-

nie241.
• Krytyka starego porządku i odrzucenie nauki Kościoła doprowadziły do poszukiwania religii naturalnej,

opartej na prawach natury. Uważano, że moralność nie musi wyrastać z podstawy religijnej. Część intelek-

tualistów odrzuciła religię objawioną, głoszoną przez Kościół, ponieważ nie mogła udowodnić jej prawdzi-

wości. Niektórzy zachowali wprawdzie wiarę w Boga, będącego początkiem wszelkiego istnienia (archi-

tekta wszechświata), natomiast wątpili w możliwość jego ingerencji w sprawy świata. Ten nurt w filozofii

nazywamy deizmem (…) W przeciwieństwie do deistów, ateiści całkowicie negowali istnienie Boga242 .

W podręcznikach zreferowane zostały także poglądy ważniejszych myślicieli zajmujących się

teorią funkcjonowania społeczeństwa czy prawa – Johna Locke’a, Monteskiusza, Jana Jakuba Rousseau.

Same treści dotyczące tego działu nie budzą raczej zastrzeżeń, można się jednak zastanawiać, czy

w wystarczający sposób pokazano wpływ myśli oświeceniowej na dzisiejsze przekonania dotyczące

spraw społecznych – tolerancji, równości wobec prawa, wolności itp. Jest to zagadnienie na tyle istotne,

że być może warto byłoby je pogłębić.

 Mniejszości narodowe i religijne w Polsce odrodzonej po roku 1918

Wątkiem wartym prześledzenia, ze względu na kształtowanie stosunku do „innych”, jest sposób

przedstawiania wielonarodowego i wielowyznaniowego społeczeństwa II Rzeczpospolitej. Informacje

na ten temat skupiają się w dużej mierze na napięciach między mniejszościami a grupą większościową.
Trzeba jednak zauważyć, że przynajmniej w niektórych przypadkach nie dopatrują się problemu

w samym fakcie istnienia mniejszości, ale starają się zarysować głębsze przyczyny, także leżące po

stronie polityki polskiej. Przykładem tego mogą być cytaty:

• historycy są raczej zgodni, że mimo wszystkich materialnych i mentalnych trudności II Rzeczypospolitej

mogła ona zrobić dużo więcej dla pozyskania poparcia mniejszości243.
• Niestety, polskie działania odwoływały się czasem do bezprawnej zasady odpowiedzialności zbiorowej244.
• Te działania były często reakcją na brutalne postępowanie strony polskiej 245.

Autorzy podręczników zwracają uwagę na rozbieżność między ustaleniami prawnymi, gwarantu-

jącymi równe prawa wszystkim obywatelom, a sytuacją rzeczywistą, w której zdarzały się konflikty:

Oficjalna polityka II Rzeczypospolitej była oparta na zasadzie równości wobec prawa bez względu na

narodowość. Jednak ewentualne aspiracje współkształtowania niepodległej Polski przez mniejszości bu-

dziły wśród większości Polaków nieufność. Zwłaszcza w latach trzydziestych nurt narodowy bił w bębny

antysemityzmu, a czasem i lęku przed Ukraińcami246.
Mniejszości narodowe posiadały pełnię praw politycznych. W Rzeczypospolitej funkcjonowały liczne

ugrupowania polityczne: ukraińskie, żydowskie, białoruskie i niemieckie. W sejmie zasiadała zawsze po-

kaźna reprezentacja ludności niepolskiej. Jednak w organach administracji państwowej zatrudniano niemal

wyłącznie Polaków. Na terenach wschodnich urzędnicy nie znali więc często języka ani specyfiki kulturowej

miejscowej ludności. Rekruci wywodzący się z mniejszości narodowych stanowili znaczny odsetek armii,

lecz oficerami w służbie czynnej byli niemal wyłącznie Polacy247.

Podsumowując – można wysunąć podobne wnioski jak przy analizie podstawy programowej i progra-

mów nauczania. Nauczanie historii w gimnazjach i szkołach średnich jest bardzo silnie skoncentrowane na

Polsce oraz kręgu kultury zachodniej. Teoretycznie zakłada się wychowywanie uczniów ku otwartości

i tolerancji,. Można jednak mieć wątpliwości, czy w wystarczający sposób daje się im poznać tę inność,

którą, według deklaracji, mają szanować. Jest też kwestią do dyskusji, czy humanistyczne i racjonalistycz-

ne nurty myślenia są wystarczająco obecne w stosunku do religijnych.

241 B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia. Czasy nowożytne, op. cit., s. 169
242

 B. Popiołek, Historia. Ludzie i epoki. Klasa 2, op. cit., s. 149.
243 J. Wróbel, Odnaleźć przeszłość, Od 1815 roku do współczesności., Warszawa: WsiP 2003, s. 191.
244 Janusz Ustrzycki, Ciekawi świata. Podręcznik. Zakres podstawowy, Gdynia: Operon 2012, s. 45.
245 Ibidem.
246 Jan Wróbel, Odnaleźć przeszłość, Od 1815 roku do współczesności. op. cit., 191.
247

 Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak, Historia. Historia najnowsza. Gdy-

nia: Operon 2004, s. 82.
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Paweł Dziwisz

Biologia – omówienie podstawy programowej i wniosków płynących

z programów nauczania przedmiotu

w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Analiza Podstawy programowej

Podstawa programowa zamieszczona w Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17, dotycząca

nauczania przedmiotu Biologia w gimnazjach zakłada, dość szerokie i rzeczowe potraktowanie przed-

miotu, w zakres programowy wchodzą działy:

    I. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.
   II. Budowa i funkcjonowanie komórki
  III. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów.
  IV. Ekologia.
   V. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej.

  VI. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.

  1. Opis hierarchicznej budowy organizmu człowieka (tkanki, narządy, układy narządów);

    2. Podaje funkcje tkanki nabłonkowej, mięśniowej, nerwowej, krwi, tłuszczowej, chrzęstnej i kostnej oraz

   przedstawia podstawowe cechy budowy warunkujące pełnienie tych funkcji;

  3. Opis budowy, funkcje i współdziałanie poszczególnych układów: ruchu, pokarmowego, oddechowego,

  krążenia, wydalniczego, nerwowego, dokrewnego i rozrodczego.

    4. Rozmnażanie i rozwój.

 VII. Stan zdrowia i choroby.
VIII. Genetyka.
  IX. Ewolucja życia

   X. Globalne i lokalne problemy środowiska.

Dość szczegółowo opracowane działy dotyczące ciała człowieka zawierają zarówno tematykę

związaną z płciowością pod kątem uwarunkowań biologicznych, rozwojem fizycznym, psychicznym

i społecznym człowieka, omówienie procesu rozmnażania wraz ze szczegółowym potraktowaniem

budowy układu rozrodczego. W dziale dotyczącym chorób, podstawa programowa zakłada omówienie

pojęcia choroba, zdrowie, podanie podstawowej profilaktyki i przebiegu zakażeń przenoszonych drogą

płciową, takich jak: HIV, HCV, HBV, HPV. Mowa tu także o higienie, prawidłowym cyklu miesiączko-

wym, wpływie substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, kofeina, środki dopingujące) na zdrowie

człowieka. Rozwoju i profilaktyce chorób nowotworowych z naciskiem na prowadzenie zdrowego

stylu życia , oraz istotnością poddawania się badaniom okresowym. W dziale genetyki uczeń zdobywa

wiedzę z zakresu głównych pojęć genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota,

dominacja, recesywność),wyjaśniane są kwestie dziedziczenia grup krwi, genetyczne uwarunkowania

płci i jej dziedziczenia oraz cech człowieka sprzężonych z płcią takich jak hemofilia, daltonizm. W dziale

ewolucji młody człowiek dowiaduje się , czym jest pojęcie ewolucji organizmów; poznaje źródła wie-

dzy o jej przebiegu. Na odpowiednich przykładach wyjaśniane jest pojęcie doboru naturalnego i sztucz-

nego, prezentowane są podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi , jako wynik

ewolucji. Prócz zajęć czysto teoretycznych, zalecany jest także nacisk na planowanie i przeprowadzanie

doświadczeń, z zakresu: fermentacji i wydzielenia podczas trwania jej procesu dwutlenku węgla, sprawdza-

nia gęstości receptorów w skórze i różnych częściach ciała, sprawdzanie obecności skrobi w produk-

tach spożywczych. Przeprowadzenie obserwacji mikroskopowych preparatów trwałych i świeżych,

obserwacji zmian tętna i ciśnienia krwi podczas spoczynku i wysiłku fizycznego, obserwowanie oto-

czenia pod względem rozmieszczenia gatunków roślin i zwierząt.
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W podstawie programowej obowiązującej w szkolnictwie podangimnazjalnym wg Rozporządze-

nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-

pach szkół (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100) główny nacisk celów edukacyjnych

stawiany jest na:

1. Pogłębianie rozumienia podstaw działania własnego organizmu w stosunku do wiedzy nabytej w gimnazjum.
2. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

3. Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.

4. Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.

5. Rozumienie potrzeby zachowania bioróżnorodności.

Wiedza przedstawiona jest w następujących działach:

1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego funkcjonowanie

2. Odżywianie się człowieka

3. Elementy genetyki
4. Elementy ekologii i ochrony środowiska

Główny nacisk nauki na tym etapie idzie w kierunku: umożliwienia uczniom zrozumienia zasad

funkcjonowania własnego organizmu oraz poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane

w najbliższym środowisku. Ma on uświadomić uczniom funkcjonowanie organizmu jako całości, wraz

z zaznaczeniem korelacji między układami i parametrami ustroju. Omówiona jest budowa mózgu jako

głównego ośrodka kontrolno-integracyjnego organizmu, wraz z wyjaśnieniem pojęć rozwoju, uczenia

się, pamięci, stresu, emocji i ich zaburzeń oraz osobowości człowieka a także układu odpornościowego

i jego znaczenia dla zdrowia. Przekazana jest wiedza dotycząca rozwoju od poczęcia do okresu nowo-

rodka. Omówione są czynniki chorobotwórcze, takie jak: wirusy, bakterie, pasożyty, trucizny. Uczniowie

mają możliwość uzyskać informacje na temat: antybiotyków, schorzeń układu krwionośnego oraz

profilaktyki; chorób nowotworowych, ontogenezy i ontoprofilaktyki.

W dziale dotyczącym żywienia, zwrócono uwagę na: główne składniki pokarmowe i ich źródła;

dietę i jej dobór; zawartość energetyczną pokarmu; problematykę otyłości i zaburzeń jedzenia (anoreksja,

bulimia). W dziedzinie genetyki wyjaśniona jest: budowa genomu ludzkiego; proces mutacji i czynników

mutogennych a także są omówione: choroby dziedziczone; zagadnienia diagnostyki molekularnej;

zasady inżynierii genetycznej i biotechnologii. Pośród tematów poświęconych ekologii znalazły się:

ewolucja i różnorodność biologiczna; nowoczesne uprawy roślin; nowe odmiany zwierząt z naciskiem

na pojecie transgeniczności.

W wyniku analizy, można postawić tezę, że vi podstawie programowej dla gimnazjum i szkół

ponadgimnazjalnych w zakresie nauczania biologii - obowiązującej w roku szkolnym 2011/2012 nacisk

jest położony na rzetelne i wyczerpujące przedstawienie przedmiotu bez wpływów kulturowych czy religij-

nych. Głównym celem nauczania biologii jest uświadomienie uczniom ich miejsca w świecie organi-

zmów żywych oraz pomoc w zrozumieniu środowiska w którym żyją, jak też poznanie własnego organizmu.

Analiza programów nauczania

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znaleźć możemy 21 programów nauczania biologii w szko-

łach gimnazjalnych oraz 24 programy nauczania podstawowego i rozszerzonego w szkolnictwie ponad-

gimnazjalnym. Dla potrzeb prowadzonego monitoringu dokonano analizy następujących programów nauczania:

I. Gimnazjum:

Anna Zdziennicka, Program nauczania biologii w gimnazjum „PULS ŻYCIA”

Barbara Klimuszko, Program nauczania biologii w gimnazjum, Wydawnictwo Edukacyjne
im. Zofii Dobkowskiej, W-wa 2009
PROGRAM NAUCZANIA BLIŻEJ BIOLOGII DLA KLAS 1-3 GIMNAZJUM,
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WSiP Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz,  BIOLO-
GIA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM, wyd. OPERON
Małgorzata Kłyś, Program nauczania biologii dla gimnazjum, Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.
Teresa Mossor-Pietraszewska, Małgorzata Leśniewska, Ryszarda Stachowiak, Program nauczania biolo-
gii w gimnazjum, Wydawnictwo Szkolne PWN
Aleksandra Granat, Barbara Wilczek, Program nauczania biologii dla klas I-III, Wydawnictwo KLEKS
Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec, Ciekawa biologia.
Program nauczania biologii w gimnazjum (klasy I-III), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Syndecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiowicz, Biologia. Pro-
gram nauczania dla gimnazjum., Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”

II Liceum i Technikum:

Bożena Gąsińska, Wawrzyniec Kofta, Tamara Kropiowska, Mariola Kukier-Wyrwicka,

Magdalena Sobolewska-Łącka, Elżbieta Zalewska, Poznać i zrozumieć – Biologia program naczania dla
liceum i technikum, zakres podstawowy red. Bożena Gąsińska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Waldemar Lewiński, Grażyna Skirmunt, Jan Prokop, Biologia. Program nauczania dla liceum ogólno-

kształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie

podstawowym). Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. 
Eleonora Bobrzyńska, Katarzyna Potyrała, Wiesław Stawiński, Alicja Walosik , Biologia dla wszystkich Pro-

gram nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum, Wydawnic-
two Edukacyjne. 
Andrzej Joachimiak, Małgorzata Kłyś, Andrzej Kornaś , Program nauczania biologii dla liceum

ogólnokształcącego. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo NOWA ERA 
Jerzy Duszyński, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gabriela Wojciechowska, Program nauczania bio-

logii w szkołach ponadgimnazjalnych., Wydawnictwo Szkolne PWN

Z analizy zawartości wymienionych programów nauczania wynika, że ich treści są ściśle skorelowane

z podstawą programową. Trudno natomiast na ich podstawie stwierdzić, na ile nauczyciel biologii

może przekazywać własny światopogląd, dotyczący zagadnień planowania rodziny, technik antykon-

cepcyjnych, czy też kwestie związane z dyskryminacją i płciowością człowieka. Proponowane metody

pracy z młodzieżą zakładają owszem kwestie dyskusji w tematach takich jak: planowanie rodziny,

wpływ zachowań na zakażenia chorobami przenoszonymi droga płciową (Barbara Klimuszko, Program

nauczania biologii w gimnazjum, Wydawnictwo Edukacyjne im. Zofii Dobkowskiej, W-wa 2009: „Dys-

kusja na temat znaczenia wierności dla rozwoju emocjonalnego i zapobiegania zarażeniu się AIDS

oraz innymi choroba przenoszonymi drogą płciową .”) w korelacji z budowaniem odpowiedzialności

społeczno środowiskowej, czy też kwestie poszanowania podstawowych praw osób chorych czy upośledzo-

nych. Brak w nich jest odniesień do podstawy katechezy, a proponowana tematyka mieści się w pełni

w ramach naukowego i doświadczeniowo obserwacyjnego określenia siebie w otaczającym świecie

i środowisku, mającym na celu poznanie człowieka nie tylko jako jednostki biologicznej , ale tez istoty

społecznej koegzystującej w ekosystemie.

W piśmie wydawanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne nr 1/2012 „Pomagamy uczyć”,

pojawił się artykuł dotyczący nowych zmian programowych wchodzących do szkół ponadgimnazjalnych

we wrześniu roku 2012, możemy w nim przeczytać o wprowadzeniu dla uczniów wybierających wyłącznie

przedmioty humanistyczne w zakresie rozszerzonym, nowy przedmiot: Przyroda, w skład którego wchodzi

wiedza z zakresu: biologii, chemii, fizyki i geografii, realizowany w wymiarze dwugodzinnym raz w tygodniu.

Proponowana tematyka przedmiotu skupiać się ma (źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji Organizacja

pracy szkół od 1 września 2012 roku. Materiały dla dyrektorów szkół) na następujących blokach tematycznych:

A. Nauka i świat

B. Nauka i technologia
C. Nauka wokół nas.

Przykładowy wątek drugi (A.2 Historia myśli naukowej) z bloku A, w zakresie nauczania Biologii

proponuje następujące tematy: 2.3 Biologia a średniowieczna scholastyka; kreacjonizm i rozwój systema-
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tyki; przełom darwinowski i rozwój teorii ewolucji; powstanie i rozwój genetyki. Rodzi się więc pytanie

na ile odejdziemy od profesjonalności i rzetelności, naukowości w nauczaniu przedmiotów przyrodni-

czych, a na ile oddamy prowadzenie ich w ręce osób chcących przekazać tylko własny światopogląd.

 Analiza podręczników

Na podstawie dokonanej analizy treści wybranych podręczników nauczania biologii w gimnazjum:

Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz, Biologia

1. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 2009 [42/1/2009]
Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz, Biologia

2. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 2010 [42/2/2010]
Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz, Biologia 3. Pod-

ręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. Wydawnictwo Pedagogicz-
ne OPERON Sp. z o.o. 2011[42/3/2011]
Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec, Ciekawa biologia.

Podręcznik dla gimnazjum. Część 1. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2009[35/1/2009]
Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec, Ciekawa biologia.

Podręcznik dla gimnazjum. Część 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2009[35/2/2009]
Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec, Ciekawa biologia.

Podręcznik dla gimnazjum. Część 3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2009[35/3/2009]
Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas, Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum Wydawictwo
„Era” Sp. z o.o, 2009 [58/1/2009] Małgorzata Jefimow, Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimna-

zjum. Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o,2009[58/2/2009]
Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas, Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum,
Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2010 [58/3/2010]

oraz podręczników do szkół ponadgimnazjalnych:

Beata Jakubik, Renata Szymańska, Biologia. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimna-

zjalnych. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o. 2012 [436/2012]
Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka Biologia. Po prostu. Zakres pod-

stawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.
2012 [532/2012]

Stwierdzono, że brak jest rozbieżności pomiędzy treściami nauczania proponowanymi przez podstawę

programową, programami nauczania tych wydawnictw i podręcznikami.

Podręczniki pomagają ugruntować wiedzę ucznia, zwłaszcza z zakresu wiadomości o swoim ciele,

dopuszczają do dyskusji w dziedzinach odporności organizmu i społecznych skutków zakażeń choro-

bami przenoszonymi drogą płciową, wskazując na stricte biologiczne i epidemiologiczne aspekty. Uczą

dodatkowo dbać o higienę poszczególnych układów i narządów zwiększając w ten sposób trafnie uwagę,

na ich funkcje , a także ukierunkowując na zdrowy styl życia, prowadzący do większej samoświadomości.

 Rola nauczyciela w zaleceniach programowych i wytycznych, które odnajdujemy w podręcznikach,

nie zawęża się li tylko do bycia wykładowcą, ale także przewodnikiem oprowadzającym młodych ludzi przez

świat otaczający ich, proponującym różnego rodzaju obserwacje, doświadczenia oraz praktyczne umiejętności

w wykorzystywaniu wiedzy biologicznej, choćby z zakresu systematyki gatunków roślin czy zwierząt.

Sam język używany w podręcznikach jest rzeczowy i naukowy, brak tu miejsca na luźne sformułowa-

nia, czy też przerysowań pod kątem chrześcijańskiej etyki. Owszem znajdziemy w nich poruszane

kwestie społeczne w rozdziałach podejmujących tematykę: uzależnień, profilaktyki zdrowotnej, czy też

ekologii, lecz nie wykraczają one poza dziedzinę nauki jaka jest biologia sama w sobie.
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Marian Dziwisz

Uwagi i wnioski z analizy

Uwagi ogólne

1. Jak wynika z analizy dokumentów regulujących funkcjonowanie polskiego systemu oświaty,

charakteryzuje się on brakiem stabilności struktury szkół i podstawy programowej. Od przyję-

cia Ustawy o systemie oświaty w dniu 7 września 1991r. poważne zmiany w podstawie progra-
mowej a co za tym idzie w programach nauczania i podręcznikach były wprowadzane cztero-

krotnie. Zmiany te:

1.1. nie przyczyniły się do modernizacji polskiego szkolnictwa, wprowadzenia do niego nowo-

czesnej dydaktyki wspomaganej przez rozwój informatyki i Internet.
1.2. powodują, że dyrektorzy szkół oraz nauczycielki/ nauczyciele muszą zbyt dużo czasu po-

święcać na pracę biurokratyczną związaną z koniecznością ciągłej modernizacji rozkładów

materiału kosztem bezpośredniej pracy na rzez uczniów.
1.3. nie sprzyjają one także kształtowaniu się tradycji uczniowskiej związanej z nauczaniem

przedmiotów.

1.4. utrudniają możliwość okazywania pomocy przez młodzież starszą młodszej, w tym starsze-

mu rodzeństwu i rodzicom a związana z nimi zmiana podręczników i innych pomocy dy-

daktycznych przyczynia się do wzrostu kosztów w rodzinach i w wydawnictwach.

1.5. zubożają treści programowe nauczania. Przyjęta 23 grudnia 2008 nowa podstawa progra-
mowa reformując system nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie podsta-

wowym obniża liczbę godzin lekcyjnych ze wszystkich przedmiotów i powoduje, że jeżeli

uczennice/ uczniowie w klasie drugiej nie wybiorą przedmiotów na poziomie rozszerzo-

nym, to zamiast biologii, geografii, fizyki i chemii będą się uczyć przedmiotu nazwanego

przyroda, zamiast historii oraz wiedza o społeczeństwie, przedmiotu historia i społeczeń-

stwo. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że po klasie pierwszej uczennice/uczniowie będą mogli

wybrać jedynie dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, to i tak zakres programowy
zostaje bardzo okrojony.

2. Najbardziej trwały elementem systemu edukacji są standardy egzaminacyjne przyjęte Rozpo-

rządzeniem MENiS 10 kwietnia 2003 r. ze zmianami w roku 2007 ograniczającymi znacząco

materiał lekturowy z języka polskiego i korygującymi sprawdzanie umiejętności i wartościo-

wania. Trwałość standardów egzaminacyjnych oraz wymogów egzaminacyjnych po każdym z

etapów edukacyjnych rodzi szereg patologii scharakteryzowanych w rozdziale 2 tej części ra-

portu. W szczególności zaś:

2.1. ogranicza podmiotowość uczennic/uczniów w zakresie posiadania i formułowania wła-

snych poglądów; własnego doboru argumentów z obowiązujących w szkole i pozaszkol-

nych lektur i innych źródeł wiedzy, kontekstów filozoficznych, kulturowych i historycz-

nych; odwoływania się do innych niż zalecane humanistycznych systemów wartości, bądź

też do innych religii niż rzymskokatolicka.



157

Tym samym standardy egzaminacyjne i stosowane w praktyce egzaminacyjnej i maturalnej „klu-
cze odpowiedzi i oceniania zadań” bardzo często naruszają pkt. 1 Art. 54 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej oraz pkt. 1 Art. 10 oraz pkt. 1. Art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2010/C
83/02)248;

2.2. wypacza proces dydaktyczny, powodując, że w szkole każdego typu ostatni rok nauki,

zamiast być poświęconym na realizację programu, jest skoncentrowany na wypełnianiu

testów i rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych;

2.3. przyczynia się do upowszechniania eklektyzmu , scholastycyzmu i gnostycyzmu w ocenie

postaw moralnych bohaterów literackich;

Wnioski wypływające z 1, 2, 4 i 5 celów badawczych

postanowiono sformułować łącznie, gdyż wymienione w nich zagadnienia korespondują ze sobą.

1. Z deklaracji zawartych w polskim prawie oświatowym, to jest w Ustawie o systemie oświaty

oraz w Rozporządzeniach MEN wynika troska o przestrzeganie praw wolności sumienia i wy-

znania oraz o zapewnienia uczennicom/uczniom warunków niezbędnych do rozwoju w opar-

ciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
249. Zapisy te wska-

zują, że w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkół powinny być przestrzegane zasady

zawarte w: Konstytucji Rzeczypospolitej, głównie w Art. 53 i art. 48 ust. 1; Powszechnej Dekla-

racji Praw Człowieka a także w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych
oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Dokumenty te zostały bowiem przywołane w preambule

do Ustawy.

Jak wykazała analiza dokumentów podobnie sformułowane deklaracje i zadania można znaleźć

w Rozporządzeniach MEN dotyczących regulaminu szkoły oraz podstawy programowej.

2. Podstawa programowa, wiele z analizowanych programów nauczania języka polskiego i histo-

rii w sformułowaniu szczegółowych zadań edukacyjnych oraz wychowawczych nie tylko te

deklaracje pomija, ale wręcz im zaprzecza, wiążąc treści nauczania z oczekiwaniami Kościoła

Rzymskokatolickiego a poprzez to z chrześcijańskim systemem wartości, któremu wykładnię

nadaje tenże Kościół, pomijając ich ujęcie przez inne Kościoły chrześcijańskie i związki wy-

znaniowe, jak też uniwersalne zasady etyki wypływające z innych źródeł.

2.1. Z analizy ilościowej treści haseł określających zakres nauczania historii w wybranych pro-

gramach nauczania ujawnia się dominacja zagadnień poświęconych chrześcijaństwu: Operon

65%, ZNAK 56%, GWO 77%, Arka 2002 88%
2.2. wśród podręczników historii, znacząca ich część skupia się na podkreśleniu pozytywnej

roli chrześcijaństwa w rozwoju Europy i Polski, tylko w niektórych zwraca się uwagę na;

powstanie i rozwój islamu; rolę reformacji; znaczenie okresu oświecenia dla rozwoju kul-

tury umysłowej, krytycyzmu wobec wcześniejszych autorytetów w tym także papieża

i Kościoła, dążenia do przeprowadzenia reform i zmiany stosunków społecznych, funkcjo-

nowania społeczeństwa demokratycznego i praw człowieka. Są jednak i takie, jak J. Wró-
bla Odnaleźć przeszłość. Od starożytności do 1815 roku, w których podkreśla się, że oświe-

cenie przyczyniło się do zmącenia w ludzkich umysłach, zasianiu wątpliwości

w prawdziwą wiarę i zawiązany z nią system wartości.

248 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/389.

249
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty..., op. cit.
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2.3. w wielu programach nauczania historii i podręcznikach zostały stworzone warunki dla

edukacji historycznej sprzyjającej utrwalaniu postaw narodowo-katolickich, utrwalaniu ste-

reotypów i fobii narodowej wobec przemian prawno-ustrojowych, mniejszości religijnych,

etnicznych czy narodowych, stąd nowa podstawa programowa i proponowane przez MEN

zmiany w jej nauczaniu wywołuje ostry sprzeciw środowisk prawicowych.

3. W samej podstawie programowej, programach nauczania i w licznych podręcznikach bez trudu

można odnaleźć treści, które wskazują na inspirowanie się wytycznymi zawartymi w Dyrekto-

rium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Podstawą programową katechezy

Kościoła Katolickiego. Korelacja międzyprzedmiotowa znajduje potwierdzenie nie tylko w wy-
mienionych dokumentach Kościoła, ale także w publikacjach funkcjonariusz oświaty. Tak np.

Grażyna Kielar Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach napisała :

Sprzymierzeńcem dla wychowania moralnego w szkole jest nauka religii, katecheza szkolna. Jest ona

bowiem swoistym nośnikiem podstawowych wartości w procesie wychowania, wnosi do wychowania kryte-

ria moralne pozwalające na jego urzeczywistnianie w optyce „bycia”, „stawania się”, „wzrostu w człowie-

czeństwie”. Nauka religii, chociaż merytorycznie podlega Kościołowi, nie sytuuje się wobec przedmiotów

szkolnych jako coś dodatkowego, ale stanowi element koniecznego dialogu interdyscyplinarnego, przede

wszystkim na tym poziomie, na którym każda dyscyplina kształtuje osobowość ucznia. Nauczanie religii

w szkole, będąc pośrednikiem tego dialogu interdyscyplinarnego, daje podstawy, umacnia, rozwija i uzupeł-

nia działanie wychowawcze szkoły. Nauka religii powinna stanowić konieczny i niezastąpiony element na-

uczania skorelowanego, wymaganego od współczesnej szkoły.

Zagadnieniom tym poświęcony jest między innymi wakacyjny numer „Katechety” (7-8/2003), w którym

znajdują się artykuły ks. J. Szpeta, P. Tomasika, M. Cogla250.

Zarówno z wymienionych dokumentów Kościoła Katolickiego, jak też z wypowiedzi G. Kielar

oraz treści większości programów nauczania i podręczników, wynika, że korelację pomiędzy katechezą

Kościoła Katolickiego a przedmiotami obowiązkowymi w szkole należy rozumieć, jako podporządko-

wanie ich treści doktrynie i nauce społecznej tegoż Kościoła. W konsekwencji jedyną filozofią, uwzględ-

nianą w we wszystkich jej dziedzinach (ontologii, teorii poznania, aksjologii: etyki i estetyki) jest filo-

zofia katolicka: augustianizm, tomizm i personalizm katolicki. Inne koncepcje filozoficzne jeżeli się

pojawiają, to bardzo sporadycznie w ograniczonym zakresie.
Według G. Kielar:

Do przestrzegania korelacji na poziomie programów nauczania w szkołach zobowiązani są ich użyt-

kownicy. Korelacja konkretnych programów używanych przez nauczycieli w konkretnych klasach polega na

konieczności dostosowania ogólnych dyrektyw dla korelacji zawartych w programach ogólnopolskich do

warunków poszczególnych klas. Zastępowanie delikatnego procesu formacji osobowości, na co zwraca

uwagę ks. M. Cogiel, samym przekazem informacji, w którym zanika wszelkie odniesienie do świata ludz-

kich wartości, nie służy integralnemu rozwojowi człowieka ani dobru społecznemu. Autor pisze dalej, iż

głoszony dzisiaj postmodernizm, promując „rozpasany” relatywizm moralny, nie pozostawiający miejsca dla

żadnych wartości uniwersalnych i ponadczasowych, prowadzi do brutalizacji życia, zaniku sacrum na rzecz

profanum, wzrostu patologii społecznej, arogancji, agresji itp.251.

Uwaga ta jest o tyle istotna, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8

czerwca 2009 r. odpowiedzialnymi za opracowanie programu nauczania przedmiotu czyni nauczyciel-

ki/nauczycieli oraz zatwierdzającego go dyrektora szkoły252. Tym samym MEN z dniem 10 czerwca

2009 r. (opublikowania Rozporządzenia) uwalnia się o odpowiedzialności za zatwierdzanie progra-
mów nauczania.

Wymóg korelacji formułowany przez Episkopat Kościoła Katolickiego jest kierowany pod adre-

sem autorów podstawy programowej; programów nauczania; podręczników i nauczycieli uczących

250
 Grażyna Kielar, Korelacja nauczania religii z edukacją szkolną [w:] http://www.wiadomosci.archidiecezja.katowice.pl/
2006/mails.php?numer=1&idaut=0&idkat=04&idtem=67

251 Ibidem.
252

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. Nr 89, poz. 730.
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przedmiotów obowiązkowych, ale nie do katechetów. To nie oni powinni znać treści nauczania innych

przedmiotów, by ewentualnie odnieść się do nich na lekcjach religii, ale wymienieni mają kierować się

w formułowaniu treści nauczania doktryną Kościoła. Inaczej jest w Kościele zielonoświątkowców,

w Podstawie programowej nauczania religii zielonoświątkowej w szkole podstawowej, gimnazjum

i szkołach ponadgimnazjalnych zapisano:

Kościół Zielonoświątkowy w RP, zw. dalej Kościołem zielonoświątkowym nie oczekuje od MEN nasy-

cenia podstawy programowej nauczania przedmiotów obowiązkowych treściami religijnymi, tym niemniej

zakłada korelację nauczania religii z innymi przedmiotami i ścieżkami edukacyjnymi253.

Zadanie korelacji, poprzez zapoznanie się z treściami przedmiotów obowiązkowych, spoczywa na

prowadzących naukę religii i nie próbuje się jej przenosić na autorów programów, podręczników, czy

innych nauczycieli.

3. 1.Przyjęcie zasady korelacji postulowanej przez Kościół Katolicki w nauczaniu przedmiotów

obowiązkowych w szkole aczkolwiek wydaje się korespondować za zapisem w preambule

Ustawy o systemie oświaty o respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości w nauczaniu

i wychowaniu, ale tylko wtedy gdy pod pojęciem chrześcijańskiego systemu wartości rozumie

się jedynie doktrynę tego Kościoła i nie uwzględnia się doktryny i nauki innych kościołów

i związków wyznaniowych chrześcijan. Dla przykładu eksponowana w programach nauczania

i podręcznikach do języka polskiego mariologia.
Zasada korelacji narusza też przepisy dokumentów wymienionych w preambule, gdyż nasycenie

treściami jakiejkolwiek religii przedmiotów obowiązkowych jest niezgodne z postanowieniem Art. 53,

pkt. 6 i 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z Art. 70 nakładającym obowiązek nauki do

18 roku życia. Minister Edukacji i dyrektor szkoły zatwierdzając takie dokumenty oświatowe, progra-

my nauczania i podręczniki narusza zarówno pkt. 2 Art. 25 Konstytucji ale także Art. 53. Podobnie

nauczycielki/nauczyciel, którzy w myśl Ustawy są funkcjonariuszami publicznymi realizując takie pro-

gramy. Nie ma bowiem sprzeczności pomiędzy dobrowolnym ujawnieniem światopoglądu czy przeko-

nań religijnych przez uczennice/uczniów, gdy np. deklarują oni lub ich rodzice wolę uczęszczania na

naukę tej lub innej religii czy też innego przedmiotu wymagającego oświadczenia woli a wymieniony-
mi postanowieniami Konstytucji. Jest natomiast łamane prawo gdy poprzez obowiązek oświatowy

a także system oceniania są nauczani treści przedmiotu niezgodnych z ich światopoglądem lub przeko-

naniami religijnymi.

Inną bowiem kwestią jest np. wskazywanie na konteksty biblijne, lub też wynikające z doktryny

tej czy innej religii, znajomość których pozwala zrozumieć i zinterpretować tekst, inną natomiast omó-

wiona przy analizie podręczników zasada inkulturacji czy zabiegi hermeneutyczne. Podobnie może być

odebrane przez uczennice/uczniów polecenie (zadanie) wyuczenia się na pamięć utworu, być może

nawet nawiązującego do kontekstów religijnych, niż utworu będącego modlitwą i to dla ściśle określo-

nego wyznania.

Art. 25 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi w pkt. 2, że:

Władze publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religij-

nych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

W pkt. 2, że:

Stosunki między państwem a kościołem i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasa-

dach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również

współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

253 http://katechetyka.pl/Dydaktyka/Podstawa-Programowa-nauczania-biblijnego/Podstawa-programowa
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Zasady określone ww podstawą konstytucyjną spełnia Rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach

(ze zmianą z 30 czerwca 1999 r.) w paragrafie 4, którego zapisano:

Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze Kościoła

Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz władze zwierzchnie innych kościo-

łów lub związków wyznaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same

zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.

Z Rozporządzeniem MEN współbrzmi 82 pkt. Dyrektorium:

(…) nauczanie religii cieszy się autonomią wobec instytucji szkoły. Wyraża się ona w fakcie, że pro-

gramy nauczania i pomoce dydaktyczne nie podlegają zatwierdzeniu przez nadzór pedagogiczny, lecz

winny być jedynie podane do jego wiadomości. Oznacza to, że nadzór merytoryczny nad nauczaniem religii

w szkole sprawuje Kościół. To Kościół zatwierdza materiały dydaktyczne i kieruje katechetów do podjęcia

pracy w szkole (misja kanoniczna), a także w ramach prac programowych określa, które cele i zadania

szkoły winny być realizowane na lekcjach religii. Tak ujęta lekcja religii umożliwia współdziałanie szkoły

i Kościoła, a jednocześnie szanuje wzajemną autonomię obu tych podmiotów nauki religii (pkt. 82; s. 71).

W dalszej części Dyrektorium zasady autonomii zostają jednak przez Kościół Katolicki naru-

szone, gdyż pkt. 83 i 84 stanowiąc, że:

Nauczanie religii nie sytuuje się wobec tych przedmiotów jako coś dodatkowego, lecz stanowi ele-

ment koniecznego dialogu interdyscyplinarnego254. Z tego powodu należy dążyć, na ile zezwalają i umożli-

wiają to cele katechetyczne, do skorelowania treści nauczania religii z treściami pozostałych przedmiotów

szkolnych. Korelacja ta może przyjmować formę integrowania treści i celów wychowawczych lub uzupełnia-

nia pomijanych treści. Tam, gdzie to konieczne, nauczanie religii w szkole winno także przyjąć wobec nich

funkcję polemiczną.

84. Nauczanie religii w szkole otwiera nowe możliwości ewangelizacyjne255. Zwiększa bowiem zasięg

odbiorców Dobrej Nowiny, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Dzięki temu Kościół ma możliwość

przezwyciężania stereotypów dotyczących wiary i życia religijnego, zwłaszcza tych, które głoszą prywat-

ność religii i nieuchronność konfliktu wiary i wiedzy. W ramach nauczania religii w szkole należy podejmo-

wać zadania nowej ewangelizacji lub preewangelizacji wobec osób nieochrzczonych lub nie mających kon-

taktu z Kościołem256.

Zacytowane dyrektywy nie tylko naruszają postanowienia Art. 25 Konstytucji, ale po-

przez wyrażoną w nim wolę prowadzenia działalności misyjnej w szkole, także poza nauczaniem religii

uczennic/uczniów, których rodzice taką wolę wyrazili, narusza także postanowienia pkt. 4, 6 i 7 Art. 53
Konstytucji w związku z Art. 70 nakładającym obowiązek oświatowy.

 Wnioski wynikające z badań określonych w celu 3

tj. stopnia realizacji Rekomendacji Zgromadzenia Planarnego Rady Europy Nr 1202(1993) w sprawie

Tolerancji Religijnej w Demokratycznych Społeczeństwach, dotyczącej kształtowania tolerancji wo-

bec „inności” religijnej.

1. Pomimo pewnej otwartości na inne wartości humanistyczne i zagadnienia tolerancji w analizo-

wanej grupie programów nauczania i podręczników religia chrześcijańska, a w szczególności

wiara rzymskokatolicka; motywy literackie i inspiracje artystyczne z nią związane podobnie,

jak informacje na temat świąt, obrzędów, zwyczajów i wartości przeważają w nich. Można

odnieść wrażenie, że wszyscy obywatele i obywatelki Polski są jej wyznawcami, a wyznawców

254
 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji 73.

255
 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae” 69; II Polski Synod Plenarny, Potrzeba i zadania nowej

ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia chrześcijaństwa 51.
256

 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji 75.
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innych religii w Polsce nie ma. Jeżeli jednak wzmiankuje się o innych religiach, to bardzo

ogólnie co uniemożliwia nabycie zarówno o nich, jak też obrzędach czy sposobach zachowań

z nimi związanych rzetelnych informacji.

Takie prezentowanie treści dotyczących religii i wyznania może skutkować brakiem wiedzy na

temat różnorodności społecznej a także niewiedzą na temat wpływu religii na własną tożsamość lub też

uznawaniem za oczywistość przynależność siebie i każdej innej osoby do Kościoła katolickiego i kręgu

kulturowego inspirowanego przez jego nauczanie.

2. Zasadzie korelacji nie zupełnie poddaje siedem z 24 badanych programów nauczania języka

polskiego, z których największą otwartością wobec innych religii i kręgów kulturowych oraz na

kształtowanie postaw demokratycznych, obywatelskich i antydsykryminacyjnych charaktery-

zuje się program Do Itaki, wydany przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK. Zasadzie tej

nie poddają się także programy nauczania do biologii oraz w znacznej mierze programy naucza-
nia historii wydawane przez Operon.

Wśród analizowanych podręczników do języka polskiego jedynie zaliczone do grupy drugiej oraz

trzeciej, tj.: Z otwartością na inne wartości humanistyczne i Ponad uprzedzeniami i stereotypami odbie-

gają od charakteryzowanej zasady na rzecz niezależności nauczania języka polskiego od dyrektyw Ko-

ścioła Katolickiego w Polsce. Znacznie też poszerzają system wartości i wartościowania określony

w Postawie programowej oraz dołączonych do niej komentarzach, szczególnie S.J. Żurka.

Wnioski z badanie dokumentów oświatowych, programów nauczania

 i podręczników ze względu na treści określone w celach 6 i 7

1. przyjęty i omówiony przez autora podstawy programowej języka polskiego S. J. Żurka system

wartości i wartościowania sprowadzony do czterech triad aksjologicznych, dobór lektur z języ-

ka polskiego oraz materiału do nauczania historii stoi w wyraźnej sprzeczności

w stosunku do deklarowanej w preambule Ustawy o systemie oświaty oraz celach edukacyj-

nych zawartych we wstępie do Podstawy programowej otwartości na wartości humanistyczne

wypływających z inny źródeł niż chrześcijańskie. Stąd też w dokumentach oświatowych, w

większości programów i podręczników nie znajdziemy odwołań do: filozofii Arystotelesa ze

szczególnym uwzględnieniem zawartej w niej aksjologii tj. etyki i estetyki; poglądów epikure-

izmu i stoicyzmu; filozofii i idei renesansowego humanizmu; kartezjańskiego krytycyzmu; oświe-

ceniowego racjonalizmu; pozytywistycznego utylitaryzmu; humanistycznego egzystencjalizmu,

a wszystkie modernistyczne nurty filozoficzne są najczęściej poddane krytyce najczęściej zbieżnej

z doktryna Kościoła Katolickiego.

2. W większości programów do nauczania języka polskiego oraz historii nie zapisano treści,

które sprzyjałyby kształtowaniu kompetencji obywatelskich i antydskryminacyjnych; uczy-

ły przezwyciężać stereotypy i fobie; sprzyjały podejmowaniu problemów własnej tożsamo-

ści związanej na przykład z płcią, rasą, pochodzeniem etnicznym, religia czy orientacją sek-

sualna; przygotowywałyby do porozumiewania się z rówieśnikami w zintegrowanej Europie

przez otwartość na inne kultury, religie, przemiany społeczne i obyczajowe. Trudno w nich

odnaleźć nawiązania do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym do tych arty-

kułów 10, 11 a szczególnie 21 dotyczącego niedyskryminacji:

1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, po-

chodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub

wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność,

wiek lub orientację seksualną257.

257 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. (2010/C 83/02) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/389.
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3. system wartościowania oraz uwolnienie dydaktyki z gorsetu historii literatury oraz przyjęcie za

podstawową metody hermeneutycznej w analizie i interpretacji tekstów kultury i tekstów lite-

rackich, jak też dominacja treści narodowo-katolickich w nauczaniu historii pozostają w sprzecz-

ności z Raportem dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku

pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa Edukacja: jest w niej ukryty skarb258. Warto przypo-

mnieć, że w filarze Raportu zatytułowanym Uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się współżycia

z innymi m.in. zapisano:

Odkrywamy Innego. Powołaniem edukacji jest jednocześnie ukazywanie różnorodności gatunku ludz-

kiego i uświadamianie podobieństwa i współzależności wszystkich istot naszej planety. (…)Ucząc na przy-

kład patrzenia na sprawy z perspektywy innych grup etnicznych czy religijnych, można uniknąć niezrozu-

mienia, które rodzi nienawiść i przemoc wśród dorosłych. W ten sposób nauczanie historii religii lub zwyczajów

może służyć jako punkt odniesienia przyszłych postaw259.

258 http://www.unesco.org/delors/
259

 D.A. Hamburg, Education for Conflict Resolution. (Wyjątek z: Annual report 1994, Carnegi Corporation of New York).
[za:] Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a

Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb” (fragment pochodzi z jedynej dostępnej polskojęzycznej wersji Raportu,

wydanej przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa, 1998 r.).
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Tabela nr 1

Cele edukacyjne stawiane nauczaniu języka polskiego w podstawie programowej

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie

podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100)

Załącznik nr 2

PODSTAWA PROGRAMOWA

KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

GIMNAZJUM

III ETAP EDUKACYJNY

JĘZYK POLSKI

Cele edukacyjne

Wspomaganie umiejętności komunikowania się

uczniów i wprowadzanie ich w świat kultury,

zwłaszcza przez:

4) uczenie istnienia w kulturze, przede wszystkim w jej

wymiarze symbolicznym i aksjologicznym, tak by sta-

wała się wewnętrzną i osobistą własnością młodego

człowieka.

Zadania szkoły

2. Motywowanie do poznawania literatury oraz różno-

rodnych tekstów kultury wzbogacających wiedzę

ucznia o człowieku, życiu i świecie z perspektywy

współczesności i z odniesieniem do przeszłości.

5. Integrowanie różnych zakresów doświadczeń kultu-

rowych; przybliżanie uczniom różnorodnych tekstów

kultury w perspektywie wiedzy o człowieku i świecie,

uczestnictwa w kulturze współczesnej i praktyce spo-

łecznej komunikacji oraz obcowania z tradycją.

6. Wspomaganie uczniów w procesie rozpoznawania

i rozumienia wartości oraz w osobistym wysiłku two-

rzenia wewnętrznie akceptowanej ich hierarchii.

Osiągnięcia

Wyrównywanie poziomu i rozwijanie umiejętności naby-

tych w szkole podstawowej,

a ponadto:

1) mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie:

d) rozpoznawanie i rozumienie założeń komunikacji

(sytuacje, emocje, oceny) oraz przewidywanie skut-

ków wypowiedzi i dyskutowanie ich etycznego wy-

miaru (szczerość – nieszczerość, kłamstwo, manipu-

lacja, agresja słowna, brutalność w zachowaniach

językowych),

3) odbiór tekstów kultury:

c) dostrzeganie uniwersalności doświadczeń, prze-

myśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła z róż-

nych okresów i kręgów kulturowych (zwłaszcza

tradycji biblijnej, antycznej, dworsko-rycerskiej,

patriotycznej, społecznikowskiej),

g) rozpoznawanie wartości w utworach oraz próby ich

oceny na tle własnego świata wartości,

h) samodzielne, krytyczne ustosunkowanie się do ob-

serwowanych zjawisk kultury; formułowanie, uza-

sadnianie i obrona w dyskusji (także na piśmie)

własnych punktów widzenia, pomysłów interpre-

tacyjnych i opinii o utworach,

Załącznik nr 3

PODSTAWA PROGRAMOWA

KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,

LICEÓW PROFILOWANYCH, TECHNIKÓW,

UZUPEŁNIAJĄCYCH LICEÓW

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW

UZUPEŁNIAJĄCYCH

JĘZYK POLSKI

Cele edukacyjne

1. Poznanie dzieł literackich wchodzących w skład dzie-

dzictwa polskiej, europejskiej i światowej kultury.

2. Osiąganie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej

i moralnej.

3. Kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej i kul-

turowej.

4. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczu-

cia odpowiedzialności za własny rozwój i samodziel-

ne decyzje dotyczące dalszej nauki i wyboru zawodu.

5. Kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o wybitne

dzieła kultury.

6. Rozwijanie postaw tolerancji i eliminowanie postaw

ksenofobicznych.

Zadania szkoły

5. Pomoc w kształtowaniu umiejętności interpretowania

arcydzieł literackich i rozpoznawania ich w kontekście

egzystencjalnym, aksjologicznym i historycznym; po-

moc w rozpoznawaniu w nich wartości i ich hierarchi-

zacji.

Treści nauczania

3. Wypowiedź językowa:

3) wartościowanie wypowiedzi językowych: poprawność,

błąd językowy, prawdziwość – fałszywość, szczerość

– kłamstwo, wartość estetyczna wypowiedzi,

4) etyka mówienia: uczciwość, agresja językowa, wul-

garność, manipulacja językowa.

10. Tematy, motywy, wątki:

1) miłość, dom, rodzina, śmierć, droga, wędrówka, piel-

grzymka,

2) natura a cywilizacja; motywy franciszkańskie w kultu-

rze.

11. Wartości, kategorie estetyczne i filozoficzne:

1) prawda, dobro, piękno,

2) komizm, humor, ironia, tragizm, patos,

3) sacrum i profanum,

4) wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, tolerancja,

5) ojczyzna, mała ojczyzna,

6) naród, społeczeństwo.

4. Odbiór dzieł sztuki:
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2) w wymiarze historycznym:

b) wyjaśnianie powiązań czytanych utworów z histo-

rią cywilizacji (zwłaszcza Polski i Europy),

3) w wymiarze aksjologiczno – egzystencjalnym:

a) rozpoznawanie wartości i ich hierarchii w dziełach

literackich: wskazywanie w literaturze i sztuce war-

tości aprobowanych przez siebie.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 2008 r.

(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17.)

Załącznik nr 4

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA

OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH,

KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA

UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO

W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie

edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich

dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, ta-

kie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wy-

trwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych

ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębior-

czość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kul-

turze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie

postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i

kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania

dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie

kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 [….]

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują dzia-

łania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie

rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i moż-

liwości. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami, w

tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lek-

kim, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych

oraz tempa uczenia się.

JĘZYK POLSKI

III etap edukacyjny

3. Świadomość językowa. Uczeń:

3) dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje

słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczo-

nym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, ar-

chaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy; do-

strzega negatywne konsekwencje używania

wulgaryzmów); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapoży-

czone (obce) – rozumie ich funkcję w tekście;

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty

literackie i inne teksty kultury wskazane przez

nauczyciela.

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń:

1) ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczący-

mi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz okre-

śla postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjona-

lizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także

rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i

innych sztukach;

2) omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i

innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe

zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń,

śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, sa-

motność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność,

sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwer-

salne wartości humanistyczne;

3) dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, oby-

czajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kul-

turowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsa-

mość.

JĘZYK POLSKI

IV etap edukacyjny

3. Świadomość językowa. Uczeń: spełnia wymagania

określone dla zakresu podstawowego, a ponadto [czy-

li w zakresie rozszerzonym nauczania j. polskiego]

1) rozróżnia i omawia na wybranych przykładach funk-

cje języka – poznawczą (kategoryzowanie świa-

ta), komunikacyjną (tworzenie wypowiedzi i sto-

sowanie języka w aktach komunikacji) oraz

społeczną (jednoczenie grupy i budowanie tożsa-

mości zbiorowej – regionalnej, środowiskowej,

narodowej);

2) dostrzega związek języka z obrazem świata;

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury

wskazane przez nauczyciela.:

2. Analiza. Uczeń: spełnia wymagania określone dla za-

kresu podstawowego, a ponadto [czyli tylko dla pozio-

mu rozszerzonego]:

1) wskazuje związki między różnymi aspektami utworu

(estetycznym, etycznym i poznawczym);

3) rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np.

biblijne, romantyczne) oraz ich funkcję ideową i kom-

pozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, juda-

istycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej;

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń:

1) dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że

język podlega wartościowaniu, (np. język jasny, pro-

sty, zrozumiały, obrazowy, piękny), jest narzędziem

wartościowania, a także źródłem poznania wartości

(utrwalonych w znaczeniach nazw wartości, takich

jak: dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość;

wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna;

solidarność, niepodległość, tolerancja);

2) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych

tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne;

3) dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości

i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozu-

mie źródła tych konfliktów.

* Wydana przez MEN w 2009 r. Podstawa programowa. Język polski. Tom 2 w formie książkowej została uzupełniona

o komentarze: Sławomira Jacka Żurka [koordynatora prac nad podstawą programową język polski i edukacja arty-

styczna]Koncepcja podstawy programowej z języka polskiego [s. 55-59]; Jerzego Bartmińskiego Nauka o języku

w podstawie programowej [s. 60 – 62]; Witolda Bobińskiego Język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej [ s. 63- 71;

Krzysztofa Biedrzyckiego Język polski w gimnazjum – wskazówki metodyczne [s. 72- 81]; Ewy Jaskółowej Język polski

w liceum – wskazówki metodyczne [s. 82-86].
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Załącznik Nr 2

Wykaz programów nauczania języka polskiego

w gimnazjum, liceum, liceum profilowanym i technikum poddanych badaniom

Gimnazjum 
 

l.p. Nr 
dopuszczenia 

Tytuł programu Autor 

  1 DKW-4014-
72/99 

Świat w słowach i obrazach: program 
nauczania języka polskiego dla 

gimnazjum 

Teresa Bugajska, Maria Gudro, Małgorzata 

Małachowska, Elżbieta Tomińska, Grażyna 

Witak-Wcisło, Teresa Zawisza-Chlebowska, 
Maria Magdalena Wojterska 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A 

  2    DKW-4014-
82/99 

Blok humanistyczny: Świat człowieka 
(historia, język polski, kultura i tradycja, 

wychowanie obywatelskie, edukacja 
filozoficzna, edukacja czytelnicza 
i medialna) 

Krystyna Starczewska, Marta Ługowska, Anna 

Dzierzgowska, Piotr Laskowski, Ewa Korulska, 
Barbara Nartowska 
Wydawnictwo Szkolne PWN 
 

    
3      

DKW-4014-
106/99 

Czytam świat Cecylia Antosik, Alina Biała, Joanna 

Chałońska, Andrzej Kozieja, Alicja Krawczyk, 

Anna Krzyczkowska, Krystyna Staszewska, 
Roman Starz, Ewa Szpak 
Wydawnictwo Pedagogiczne Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. 
 

  4 DKW-4014-
131/99 

LOGOS: program języka polskiego dla 

kl. I-III 
Małgorzata Sagan 
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 
 

  5 DKW-4014-
143/99 

Język polski: Stentor 2 - Kto czyta, nie 
błądzi 

Alina Kowalczykowa, Teresa Marciszuk, Piotr 
Marciszuk, Krzysztof Mrowcewicz, Józef 
Porayski-Pomsta 
Wydawnictwo Piotra MarciszukaSTENTOR 

  6   DKW-4014-
178/99 

Program języka polskiego do 

gimnazjum 
Teresa Kalaszczyńska, Leonarda Mejer 
Wydawnictwo "IWANOWSKI" 
 

  7 DKW-4014-
204/99 

Zrozumieć słowo: program nauczania 
języka polskiego w gimnazjum (kl. I - 
III) 

Anita Gis 
Wydawnictwo : "ARKA" 
 

  8 DKW-4014-
237/99 

Do Itaki: program nauczania języka 

polskiego dla klas I-III gimnazjum 
Gabriela Olszowska, Tadeusz Garstka, 
Zuzanna Grabowska 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 

  9 DKW-4014-
238/99 
 

Myśli i słowa: program nauczania 
języka polskiego 

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Maciej Szulc, 
Danuta Chwastniewska, Danuta Różek 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

10 DKW-4014-
254/99 

Program nauczania języka polskiego 

w gimnazjum 
Maria Słodka 
Wydawnictwo BEA-BLEJA s. c. 

11 Brak wpisu Po polsku. Program nauczania języka 

polskiego dla gimnazjum 
Jolanta Malczewska 
Wydawnictwa Szkolne PWN 
Warszawa 2009 

12 DKOW-5002-
14/08 

Swoimi słowami. Język polski dla 

gimnazjum. Do nowej Podstawy 
programowej 

Maria Puischel 
Wyd. OPERON 
Gdynia 2008 

13 DKW-4014-
128/99 

Język polski – To lubię! Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka 

Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Potaś 
Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. 

14 DKW-4014-
81/00 

Rozwinąć skrzydła. Program 
nauczania języka polskiego dla klas I-
III gimnazjum 

Teresa Michałkiewicz, Elżbieta Wierzbicka-
Piotrowska 
Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
 

15 DKOS-5002-
69/07 

Bliżej słowa. Program nauczania 
języka polskiego dla klas 1-3 
gimnazjum 

Ewa Horwath, Grazyna Kiełb 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

Wyd. OPERON

Grażyna
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Liceum, liceum profilowane, technikum 
 

 

16 DKW-
4015-
34/01 
 

Język polski. Program Nauczania dla liceum 

ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym 
i rozszerzonym), liceum profilowanego 
i technikum (w zakresie podstawowym). 

Małgorzata Niemczyńska  
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON  

17 DKW-
4015-
9/02 
 

To lubię! Program nauczania języka polskiego 

w liceum ogólno kształcą-cym, liceum 
profilowanym i technikum. 

Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka 

Kłakówna, Piotr Kołodziej, Waldemar 

Martyniuk, Halina Mrazek, Marta Potaś, 

Iwona Sieczko, Elżbieta Szudek, Janusz 

Waligóra  
Wydawnictwo Edukacyjne  

18 DKOS-
4015-
16/02 
 

"Pamiętajcie o ogrodach...". Kultura. Literatura. 
Język. Program nauczania języka polskiego 

w liceum ogólnokształcącym, liceum 

profilowanym i technikum. Kształcenie 

w zakresach podstawowym i roz.  

Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński, 

Tomasz Wroczyński 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
S.A. 
 

19 DKOS-
4015-
92/02 
 

Między tekstami. Program nauczania języka 

polskiego dla czwartego etapu edukacyjnego 
(liceum ogólnokształcące – zakres podstawowy 
i rozszerzony, liceum profilowane, technikum). 

Teresa Renk i współpracownicy  
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  

20 DKOS-
4015-
64/02 
 

Opowieść o człowieku. Program nauczania 
języka polskiego w trzyletnim liceum 
ogólnokształcącym, liceum profilowanym 

i technikum 

Dariusz Pasieka, Barbara Pędracka  
Wydawnictwo ZNAK  

21 DKOS-
4015-
143/02 

Przeszłość to dziś. Program nauczania języka 

polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum 

profilowanymi technikum. Zakres podstawowy 
i rozszerzony.  

Przemysław Czepliński, Agnieszka 

Karolczuk, Alina Kowalczykowa, Krzysztof 
Mrowcewicz, Ewa Paczoska , konsultacja – 
Teresa Kosyra-Cieślak, opracowanie – 
Teresa Marciszuk  
Wydawnictwo Piotra Marciszuka 
STENTOR  
 

22 DKOS-
5002-
79/03 

Między dawnymi i młodszymi laty. Program 
nauczania języka polskiego dla liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i 

technikum. Kształcenie ogólne w zakresie 
podstawowym i rozszerzonym 

Mariusz Pawłowski, Katarzyna Porembska, 

Daniel Zych 
Wydawnictwo NOWA ERA 
 

23  DKOS-
5002-
53/07 

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. 

Program nauczania dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i 

technikum. 

Mariola Pobidyńska 
Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon" 
 

24 DKOS-
5002-
17/08 

Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Program 
nauczania języka polskiego dla liceum 
i technikum 

Katarzyna Olejnik 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
S.A. 

 

ogólnokształcącym,
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Załącznik nr 3

Wykaz podręczników podanych badaniu

Gimnazjum

 1. Antosik C. – Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl.

I. WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP. (168/99).

 2. Antosik C. i in. – Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla

klasy II. WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP. (127/00).

 3. Antosik C., Biała A., Krawczyk A., Staszewska K. – Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do

kształcenia literacko-kulturowego dla klasy III gimnazjum. WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP. (138/01).

 4. Bobiński W. – Świat w słowach i obrazach 1. Kształcenie literacki i kulturowe. Podręcznik dla klasy I gimnazjum (wyda-

nie zmienione). WSiP S. A.. (2/07).

 5. Bobiński W. – Świat w słowach i obrazach. Język polski 2. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy

II gimnazjum. WSiP S. A.. (16/08).

 6. Bobiński W. – Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy II gimnazjum.

WSiP S.A. (301/99).

 7. Bobiński W. – Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej

gimnazjum. WSiP S. A.. (360/00).

 8. Bobiński W. – Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum.

WSiP S. A.. (4/09).

 9. Chomiuk A. – Obmyślam świat. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy drugiej gimnazjum.

INNOWACJE. (27/01).

10. Chomiuk A. – Obmyślam świat. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum.

PUBLISHER INNOWACJE. (157/02).

11. Chomiuk A. – Obmyślam świat. Podręcznik wiedzy o literaturze i kulturze. Klasa I. INNOWACJE. (244/99).

12. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G. – Do Itaki. W rodzinnej Europie. Kształcenie Literacko-kulturowe. Podręcz-

nik dla ucznia. 3 klasa gimnazjum. ZNAK. (80/01).

13. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G. – Do Itaki. Z Panem Cogito. Kształcenie literacko-kulturowe. 2 klasa. ZNAK.

(139/00).

14. Garsztka T., Olszowska G., Grabowska Z. – Do Itaki. Z XX i XXI wieku. Kształcenie literackie. 1 klasa. ZNAK. (64/99).

15. Gis A. – Zrozumieć słowo. Język polski 1. Podręcznik do kształcenia językowego. ARKA. (184/99).

16. Gis A. – Zrozumieć słowo. Język polski 1. Podręcznik do kształcenia literackiego. ARKA. (94/99).

17. Gis A. – Zrozumieć słowo. Język polski 2. Podręcznik do kształcenia językowego. ARKA. (229/00).

18. Gis A. – Zrozumieć słowo. Język polski 2. Podręcznik do kształcenia literackiego. ARKA. (99/00).

19. Gis A. – Zrozumieć słowo. Język polski. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum 3. ARKA.

(59/01).

20. Grabarczyk A. – Słowa na czasie. Język polski dla klasy pierwszej gimnazjum. Podręcznik do kształcenia językowego

z ćwiczeniami. ERA. (45/08).

21. Horwath E., Kiełb G., Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Klasa 1gimna-

zjum. WSiP, Warszawa 2009

22. Jędrychowska M., Kłakówna Z. i in. – To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Teksty i zadania. Ćwiczenia językowe.

Klasa I gimnazjum. WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. (27/99).

23. Jędrychowska M., Kłakówna Z., i in. – To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Teksty i zadania. Ćwiczenia językowe.

Klasa II. WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. (287/99).

24. Jędrychowska M., Kłakówna Z. A. – To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Teksty i zadania. Klasa 3 gimnazjum.

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. (35/01).

25. Klimczak B., Tomińska E., Zawisza-Chlebowska T. – Język polski 1. Podręcznik dla gimnazjum. OPERON. (71/08).

26. Klimczak B., Tomińska E., Zawisza-Chlebowska T. – Język polski 2. Podręcznik dla gimnazjum. OPERON. (18/08).

27. Klimczak B., Tomińska E., Zawisza-Chlebowska T. – Język polski 3. Podręcznik dla gimnazjum. OPERON. (48/08).

28. Kowalczykowa A. – Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Podręcznik dla klasy I. STENTOR. (210/99).

29. Kowalczykowa A., Mrocewicz K. – Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Podręcznik dla klasy II. STENTOR. (90/00).

30. Kowalczykowa A., Mrocewicz K. – Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Podręcznik dla III klasy gimnazjum. STEN-

TOR. (67/01).

31. Malczewska J., Olech J., Adrabińska-Pacuła L., Po polsku. Literatura. Język. Komunikacja. Podręcznik do języka

polskiego dla gimnazjum. Klasa I, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. (151/1/2009).

32. Michałkiewicz T. – Rozwinąć skrzydła. Język polski. Kształcenie kulturowe. Gimnazjum klasa 2 część 1. NOWA ERA.

(160/01).

33. Michałkiewicz T. – Język polski. Rozwinąć skrzydła. Kształcenie kulturowe. Gimnazjum. Klasa 3, cz. 1. NOWA ERA.

(194/02).

34. Michałkiewicz T. – Język polski. Rozwinąć skrzydła. Kształcenie kulturowe. Gimnazjum. Klasa 3, cz. 2. NOWA ERA.

(417/02).

35. Michałkiewicz T. – Rozwinąć skrzydła. Język polski. Kształcenie kulturowe. Gimnazjum klasa 2 część 2. NOWA ERA.

(288/01).
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36. Michałkiewicz T. – Rozwinąć skrzydła. Kształcenie kulturowe. Klasa 1. PRÓSZYŃSKI i S-ka. (161/00).

37. Wierzbicka-Piotrowska E. – Rozwinąć skrzydła. Język polski. Kształcenie językowe. Podręcznik dla gimnazjum. PRÓ-

SZYŃSKI i S-ka. (334/00).

38. Wierzbicka-Piotrowska E. – Rozwinąć skrzydła. Język polski. Kształcenie językowe. Gimnazjum. Klasa 3. NOWA ERA.

(362/02).

39. Wierzbicka-Piotrowska E. – Rozwinąć skrzydła. Język polski. Kształcenie językowe. Gimnazjum klasa 2. NOWA ERA.

(311/01).

Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum

 1. Adamczyk M., Chrząstowska B., Józef Pokrzywniak J. T., Starożytność – oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy

pierwszej szkoły średnie. Wydanie drugie. WSiP, Warszawa 1988.

 2. Biedrzycki K., Chojnacki R. Opowieść o człowieku. Klasa 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilo-

wanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. ZNAK. (70/04).

 3. Biedrzycki K., Pasieka D., Pędracka B. Opowieść o człowieku. Klasa I. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,

liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. ZNAK. (59/02).

 4. Biedrzycki K., Pasieka D., Pędracka B. Opowieść o człowieku. Klasa II. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,

liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. „ZNAK DLA SZKOŁY”. (110/

03).

 5. Biedrzycki K., Pasieka D., Pędracka B., Kozak B. Opowieści o człowieku. Język polski. Klasa 1. Podręcznik dla liceum

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym (nowe

wydanie); Warsztaty maturzysty. ZNAK. (26/05).

 6. Borowski A. Literatura polska i powszechna. Starożytność – Oświecenie. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształ-

cącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (153/

02).

 7. Budna K., Manthey J. Język polski 4. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Podręcznik dla liceum ogólnokształ-

cącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. OPERON. (155/08).

 8. Chemperek D., Kalbarczyk A. Język polski. Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze.

Podręcznik. Liceum i technikum, klasa 1, część 1. WSiP S. A.. (26/08).

 9. Chemperek D., Kalbarczyk A. Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Renesans – preromantyzm. Podręcznik do

języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP S. A.. (128/08).

10. Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D. Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Wiek XIX. Podręcznik do

języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa II. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP S. A.. (218/08).

11. Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D. Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Język polski. Klasa 2. Część 2.

WSiP S. A.. (56/09/S).

12. Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D. Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Język polski. Klasa 3. Literatura

współczesna. WSiP S.A. (86/5/09/S).

13. Jędrychowska M., Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Szudek E., Waligóra J. To lubię! Kształcenie kulturowo-literackie. Klasa

I. Liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNIC-

TWO EDUKACYJNE. (100/02).

14. Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Łubniewska E., Waligóra J. To lubię! Kształcenie kulturowo-literackie. Klasa II. Liceum

ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO EDUKACYJ-

NE. (285/03).

15. Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Waligóra J. To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie kulturowo-literackie.

Klasa III. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNIC-

TWO EDUKACYJNE. (252/04).

16. Kłakówna Z. A., Steczko I., Martyniuk W. To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie językowe. Klasa II.

Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO EDU-

KACYJNE. (395/03).

17. Kłakówna Z. A., Steczko I., Martyniuk W. To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie językowe. Klasa III.

Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO EDU-

KACYJNE. (253/04).

18 . Makowiecki A. Z., Markowski A., Paszyński W, Wroczyński T., Pamiętajcie o ogrodach. Kultura, literatura, język.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym

i rozszerzonym. Część 1 WSiP S.A. (5/02).

19. Makowiecki A. Z., Markowski A., Paszyński W, Wroczyński T., Pamiętajcie o ogrodach. Kultura, literatura, język. Pod-

ręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym

i rozszerzonym. Część 2, WSiP S. A. (39/03).

20. Makowiecki A. Z., Markowski A., Paszyński W, Wroczyński T, Pamiętajcie o ogrodach. Kultura, literatura, język. Pod-

ręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym

i rozszerzonym. Część III, WSiP S. A. (5/04).

21. Mrowcewicz K. (współ. Karolczuk A.) Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Część 1 i 2. Podręcznik dla klasy

I liceum i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym). STENTOR. (130/02).

22. Mrowcewicz K. Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Klasa I. Część 1. STENTOR. (55/09/S).

23. Mrowcewicz K. Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Klasa I. Część 2. STENTOR (79/2/09/S).
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24. Niemczyńska M. Człowiek w świecie uczuć. Język polski 3. Kształcenie kulturowo-literackie. Zakres rozszerzony. Pod-

ręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (246/04).

25. Niemczyńska M. Człowiek w świecie wartości. Język polski 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształ-

cącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (170/03).

26. Niemczyńska M. (wsp. Friedmann D.) Człowiek w świecie tradycji. Język polski 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla

liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (175/02).

27. Stala M. Literatura polska. Romantyzm. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego

i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (206/03).

28. Wyka M. Historia literatury polskiej. Dwudziestolecie międzywojenne i okupacja. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólno-

kształcącego, liceum profilowanego i technikum. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (166/04).

29. Wyka M. Literatura polska. Młoda Polska. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i techni-

kum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (422/03).

30. Wyka M. i Zespół. Literatura polska po roku 1945. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowa-

nego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (40/05).

Książki nauczyciela

1. Jędrychowska M., Kłakówna Z. A., Mrazek H., Potaś M., Steczko I., To Lubię! Podręcznik do języka polskiego. Książka

nauczyciela. Gimnazjum klasa 1. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2001.

2. Jędrychowska M., Kłakówna Z. A., Mrazek H., Potaś M., Steczko I., To Lubię! Podręcznik do języka polskiego. Książka

nauczyciela. Gimnazjum, klasa 2. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2001.

3. Jędrychowska M., Kłakówna Z. A., Mrazek H., Potaś M., Steczko I., To Lubię! Podręcznik do języka polskiego. Książka

nauczyciela. Gimnazjum, klasa 3. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2001.

4. Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Martyniuk W., Steczko I., Waligóra J., To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Zakres

podstawowy i rozszerzony. Książka nauczyciela. Liceum, liceum profilowane, technikum. Klasa I, część 1. Wydawnic-

two Edukacyjne, Kraków 2002.

5. Kołodziej P., Martyniuk W., Steczko I., Waligóra J., To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Książka nauczyciela.

Liceum, liceum profilowane, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I, część 2. Wydawnictwo Edukacyjne,

Kraków 2004.

6. Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Łubieniewska E., Martyniuk W., Steczko I., Waligóra J., To lubię! Podręcznik do języka

polskiego. Książka nauczyciela. Liceum, liceum profilowane, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa II.

Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2004.

7. Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Łubieniewska E., Martyniuk W., Steczko I., Waligóra J., To lubię! Podręcznik do języka

polskiego. Książka nauczyciela. Liceum, liceum profilowane, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa III.

Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2006.

8. Regiewicz A. Książka dla nauczyciela. Poradnik dla nauczycieli pracujących z podręcznikami Szkoły pod Globusem,

klasa 1, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
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Załącznik Nr 4

Przykłady zadań maturalnych
260

Część I – rozumienie czytanego tekstu

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj tylko

na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami – chyba że w zadaniu polecono inaczej.

Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszony. W zadaniach zamkniętych wybierz tylko jedną

z zaproponowanych odpowiedzi.

Z Pińska w świat

1. Pogranicze, napisał Józef Tischner261 , dziwne rzeczy wyczynia z człowiekiem. Może go zawężać albo poszerzać: „Żyjąc

na granicy, można się stać człowiekiem ciasnym, zapatrzonym tylko w siebie samego. Ale będąc człowiekiem pograni-

cza, można się także poszerzyć, można mieć szerokie horyzonty. Można powiedzieć tak: kto głupi, a postawi się go

blisko granicy, to zostanie jeszcze głupszy, a kto mądry i stanie blisko granicy, ten zobaczy wielkie horyzonty i wielki

świat.”

2. Inny filozof – Jan A. Kłoczowski – powiedział niedawno, że „mądry jest ten, kto posiada słowo i potrafi nim obdarować

człowieka w chwili zabłąkania czy zagubienia drogi.”

3. Człowiekiem pogranicza, przy ujściu Piny do Prypeci – w Pińsku – urodzonym jest Ryszard Kapuściński. A że od

najmłodszych lat posiadał dar operowania słowem (już jako osiemnastolatek pracował w redakcji „Sztandaru Młodych”),

i to słowem diagnozującym rzeczywistość i wskazującym ludziom ścieżki po niej biegnące, stał się dla współczesnych –

w Polsce i daleko poza nią – mędrcem, filozofem, duchowym przewodnikiem, autorytetem, nauczycielem.

4. Jak żyć? Jaki będzie świat w XXI wieku? – pytają go ludzie zwyczajni, profesorowie najznakomitszych uniwersytetów i

koronowane głowy. A ponieważ zobaczy! on – człowiek pogranicza – wielkie horyzonty i wielki świat, jego odpowiedziom

i jego prognozom się ufa, przyjmuje się je jako zobowiązanie, zadanie do wykonania. Zaiste, pogranicze dziwne rzeczy

z człowiekiem wyczynia.

5. Ruszył więc nasz doktor honoris causa z Pińska w Polskę i w świat („O każdej drodze lubię myśleć, że jest ona drogą bez

końca, że biegnie dookoła świata. A wzięło się to stąd, że z mojego Pińska można było łódką dotrzeć do wszystkich

oceanów. Wyruszając z małego drewnianego Pińska można opłynąć cały świat” – wyznaje w „Lapidariach”). Z jego

dziennikarskich wojaży, liczących setki tysięcy kilometrów, rodziły się książki, którym gdybym miał im nadać nazwę

gatunkową przypisałbym najchętniej miano reportaży filozoficznych, a których wzorcową syntetyczną postacią są w

ostatnich latach kolejne tomy przywołanych już „Lapidariów” (niech mnie znów wspierają wynurzenia autora: „Słabość

dyskusji o gatunkach literackich. Że traktuje sieje statycznie, jako formy niezmienne. Tymczasem gatunki przechodzą

ewolucję, zmieniają się”; „Skoro reportaż w przeciwieństwie do literatury – pozbawia rzeczywistość wszelkich ozdób,

jego nauki są i winny być bardziej znaczące. 1 skoro dociera do milionów nietkniętych przez literaturę, ma możliwości

nieporównanie większe”).

6. Budowa i tok myślowy wszystkich tych tekstów prowadzą prawie zawsze od szczegółów, przedstawionych z iście foto-

graficzną precyzją, do uogólniających sądów – kulturowych, cywilizacyjnych, socjologicznych, historiozoficznych.

7. Te pierwsze – budzą podziw dla umiejętności pochylenia się nad losem konkretnego człowieka, dla niezwykłego daru

dostrzeżenia istotnego szczegółu w migotliwym pejzażu otaczających nas rzeczy i zjawisk. Czy na przykład opis funkcji

afrykańskiego drzewa, synonimu życia na tamtym kontynencie, nie dał mi więcej niż lata nauki geografii w szkole i

kilkadziesiąt przeczytanych książek? Czy nie dopiero ten opis nauczył mnie Afryki?

8. Te drugie – owe uogólniające sądy – uczyniły z Kapuścińskiego autora o uniwersalnej sile oddziaływania, przełamujące-

go bariery niemożności wyjścia z kręgu spraw polskich, partykularnych, co bynajmniej nie oznacza, że nie jest on także

czujnym obserwatorem i komentatorem naszej historii. Wystarczy w tym momencie, na potwierdzenie tej konstatacji,

przywołać jego słynną i przenikliwą wypowiedź z pamiętnego roku 1980, w której stwierdził, że na polskim Wybrzeżu

rozegrała się w sierpniu przede wszystkim batalia o język, o nasz polski język, o przywrócenie mu godności i społeczne-

go szacunku.

9. A tworzywem językowym włada nasz autor z mistrzostwem i talentem wyjątkowym. Opisywanej prozie życia potrafi

przydać kolorów i blasków choćby przez użycie poetyckiego, dostojnego archaizmu – jak na przykład we fragmencie

„Hebanu”: „Ogłuszony tą muzyką zaranną, idę pustymi ulicami zmarznięty i głodny na dworzec autobusowy”.

10. Jeden akapit nasyca nieraz taką dozą stylistycznej ekspresji, że dzięki niej staje się rzeczywistością oswojoną poznaną

Przywołajmy początek „Hebanu” – ze wspaniale użytymi powtórzeniami: „Przede wszystkim rzuca się światło. Wszę-

dzie światło. Wszędzie – jasno. Wszędzie – słońce. Jeszcze wczoraj ociekający deszczem, jesienny Londyn. Ociekają-

cy deszczem samolot. Zimny wiatr i ciemność. A tu od rana całe lotnisko w słońcu, my wszyscy – w słońcu”. I znów

zapytam jak stary belfer: czy lekcji o Afryce nie powinno się zasilać takimi fragmentami?!

260 Za: Język polski. Materiały pomocnicze dla doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania, egzaminowa-

nia…. Zestaw dla nauczycieli. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Grudzień 2005.

261
 Józef Tischner (1931-2000) – ksiądz, profesor, filozof.
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11. O samym tworzywie językowym i zjawiskach międzyludzkiej komunikacji pisze zresztą Ryszard Kapuściński nader

często, a jego przemyślenia w tej materii mają charakter uczonych wywodów teoretycznoliterackich i jakże przejmują-

cych prognoz: „Język mówiony czy pisany ogranicza i krępuje choćby przez swoją dosłowność, przez natychmiastową

i prostą sprawdzalność. Stąd w świecie formy muzyka i malarstwo z reguły wyprzedzają literaturę”; „Słowa staniały.

Rozmnożyły się, ale straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich dużo. Mrowią się, kłębią dręczą jak chmary natarczy-

wych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który

szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje”. Trudno też nie zauważyć, że mają one często aforystyczną formę: „Sztuka

jest arystokratyczna. Kultura może być masowa, sztuka – nigdy. Sztuka – to arystokracja kultury”; „W jednym księgar-

nie upodabniają się coraz bardziej do piekarń: chcą mieć tylko świeży towar”; „Fanatycy to ludzie pozbawieni słuchu”;

„Durnie wiedzą że są większością że mają przewagę, że panują”. Jak widać, nasz autor bywa i bezlitosny w słowach.

Jest taki, gdy tylko spotka się z przejawami szowinizmu, nietolerancji, ksenofobii. Ale ostatecznie – wierzy w człowieka,

upominając się zawsze o jego godność. Powtarza, że „choć pojęcie sumienia jest specyficzne dla kultury judeochrze-

ścijańskiej, wrażliwość ta jest wspólna dla wszystkich ludzi. Bo nie ma ludzi ras lepszych i gorszych. To my, ludzie biali,

traktowaliśmy często w przeszłości resztę świata jak miejsca bez kultury i prawa, podbiliśmy wszystko, aby dzikusi

znali swoje miejsce” (zwracam uwagę na znamienny szczegół fleksyjny: decydując się na postać dzikusi, Kapuściński

użył osobowej końcówki –i, a nie zwyczajowo rzeczowej końcówki –y).

12. A wiek XXI – ma nadzieję pisarz – „będzie wiekiem wielokulturowym, a wielokulturowość obejmie nie tylko całą planetę,

ale też poszczególne kraje z osobna. Musi się ona tworzyć również na gruncie pojedynczych społeczeństw, narodów

i państw, często zróżnicowanych wewnętrznie. Stoimy więc wobec potrzeby stworzenia nowej definicji narodu jako

wspólnoty wielokulturowej i wieloetnicznej. Chodzi o podstawową zasadę demokracji: przyznanie wszystkim obywate-

lom zamieszkującym obszar danego państwa równych praw”.

13. A co będzie ze światem po 11 września? – Ryszard Kapuściński pokłada nadzieję – mimo wszystko – w Europie (w czym

podobny jest do innego doktora honoris causa naszej uczelni Waclava Havla262 ): „Siłą myśli europejskiej była zawsze

zdolność do samokrytyki. W tradycji europejskiej każdy wielki kryzys wyzwalał głęboką refleksję samokrytyczną. Jeżeli

na taką myśl nie zdobędzie się ona dzisiaj, współczesny kryzys będzie miał długotrwałe i fatalne następstwa”.

14. Musimy zatem na nowo przemyśleć świat. Bo proces globalizacji i tworzenia się społeczeństwa planetarnego jest

nieodwracalny! „Więc albo zaczniemy się nienawidzić, zwalczać, tępić, postrzegać innego jako wroga naszej kultury

czy religii, albo zaczniemy szukać zrozumienia i wzajemnego poznania. Przecież 99 procent konfliktów na świecie

bierze się ze wzajemnej nieznajomości!”

15. We wszystkich tych rozważaniach Ryszard Kapuściński nie zapomina o swoim pierwszym zawodowym powołaniu –

dziennikarskim. Mówił też o nim za każdym razem do wrocławskich studentów dziennikarstwa, gdy przybywał do

naszego polonistycznego instytutu. Uświadamiał im, że dziennikarz musi mieć w sobie poczucie misji, a misja to coś

takiego, czego owoce wychodzą poza nas samych. Prawdziwy dziennikarz traktuje swój zawód jako sposób życia,

jako część tożsamości. Owszem, on się utożsamia ze swoim zawodem! On ma w sobie judymową pasję, a przede

wszystkim, i to Ryszard Kapuściński podkreślał szczególnie, etyczną nadwyżkę. Tak, etyczną nadwyżkę.  16. Rozwi-

nąłem tu parę myśli, które syntetycznie wyraziłem w formule umieszczonej na dyplomie doktora honoris causa Uniwer-

sytetu Wrocławskiego: Ryszardowi Kapuścińskiemu – wielkiemu polskiemu pisarzowi, dziennikarzowi, podróżnikowi

i reporterowi, mistrzowi słowa, humaniście i filozofowi, za przenikliwe opisywanie świata i jego złożoności, za dawanie

świadectwa powikłanym losom ludzi, za ciągłe pochylanie się nad ich wielkością i nędzą za miłość do nich, za naukę

otwartości, tolerancji i szacunku do wszystkich kultur, za czujne diagnozowanie i prognozowanie nadziei i niebezpie-

czeństw, jakie niesie cywilizacja, za troskę o etos zawodu dziennikarskiego, za dokonania, które sprawiły, że stał się

dla ludzi pióra i czytelników na wszystkich kontynentach autorytetem literackim i etycznym. (Tekst laudacji wygłoszony

przez prof. Jana Miodka1 na uroczystości wręczenia Ryszardowi Kapuścińskiemu dyplomu doktora honoris causa

Uniwersytetu Wrocławskiego, tekst: Gazeta Wyborcza 16. 11. 200 lr.)

262
 Waclav Havel – pisarz, więzień sumienia w ČRL; pierwszy prezydent w Czechosłowacji po jesieni ludów; w latach
1993-2003 prezydent Czech.
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Zadanie 1. (1 pkt)

Wyjaśnij, jaką funkcję w kompozycji tekstu pełnią akapity 1. i 2.

Zadanie 2. (1 pkt)

Na jakie elementy biografii Ryszarda Kapuścińskiego wskazują tytuł tekstu i akapit pierwszy?

A. Liczne pasje podróżnicze.

B. Zamiłowania humanistyczne.

C. Trudne warunki materialne.

D. Pograniczne pochodzenie.

Zadanie 3. (2pkt)

Teksty retoryczne często wykorzystują klasyczny schemat przemówienia: wstęp, przedstawienie kwestii (teza),

podanie argumentów, odparcie przewidywanych kontrargumentów, zakończenie. Którego z wymienionych ele-

mentów brakuje w tekście Jana Miodka? Uzasadnij, dlaczego.

Zadanie 4. (1 pkt)

W akapicie 3. profesor Miodek przekonuje, że Kapuściński posiada „dar operowaniasłowem”. Podaj numery

akapitów, w których to spostrzeżenie zostało rozwinięte.

Zadanie 5. (1 pkt)

Jaką charakterystyczną cechę „budowy i toku myślowego” książek Kapuścińskiego zauważył

Miodek? W czym się ona ujawnia? (akapity 6-8).

Zadanie 6. (1 pkt)

Jak w kontekście akapitu 11. należy rozumieć wyrażenie: „słowa staniały”?

A. Można je dowolnie zestawiać ze sobą.

B. Trudno ustalić ich znaczenie.

C. Przestały nieść konkretne wartości.

D. Można ich używać bez ograniczeń.

Zadanie 7. (2 pkt)

Ryszarda Kapuścińskiego cechuje zdolność mówienia aforystycznego. Zacytuj dwa aforyzmy i wyjaśnij sens

jednego z nich.

Zadanie 8. (2 pkt)

Wyjaśnij związek, jaki zachodzi między akapitami 4. i 12.

Zadanie 9. (1 pkt)

Przywołana w akapicie 13. opinia Ryszarda Kapuścińskiego jest:

A. tezą i antytezą.

B. prognozą i radą.

C. wnioskiem i przestrogą.

D. pochwałą i wnioskiem.

Zadanie 10. (1 pkt)

Wobec jakiego wyboru stanęły współczesne społeczeństwa? (akapit 14.)

Zadanie 11. (1 pkt)

Czym, zdaniem Kapuścińskiego, powinien charakteryzować się zawód dziennikarza? (akapit 15). Podaj trzy cechy.

Zadanie 12. (1 pkt)

Na czym, według Kapuścińskiego, polega znaczenie reportażu dla „milionów nietkniętych przez literaturę”?

Zadanie 13. (1 pkt)

Słowo „etyka” najczęściej oznacza ogół zasad i norm postępowania. Wyjaśnij, jakie dodatkowe znaczenie wnosi

sformułowanie „etyczna nadwyżka”.

Zadanie 14. (2 pkt)

Przytaczając w akapicie ostatnim formułę zapisaną na dyplomie honoris causa, Jan Miodek używa ośmiokrotnie

przyimka „za”. Nazwij ten zabieg stylistyczny i określ, jaką funkcję pełni w tekście.

Zadanie 15. (2 pkt)

Na podstawie tekstu zredaguj krótką notatkę biograficzną o Ryszardzie Kapuścińskim.

Podaj cztery informacje i dwie opinie.

Informacje o pisarzu:

Opinie o pisarzu:

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ZADAŃ Z ARKUSZA I

Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Z Pińska w świat.

Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różnąformę językową, ale ich sens musi

być synonimiczny wobec modelu . Oceniając pracę ucznia, należy stosować punktację z modelu.

Uwaga: za pełną odpowiedź przyznaje się maksymalną liczbę punktów, za niepełnąwskazaną

w rubryce „punkty cząstkowe”. Nie należy przyznawać połówek punktów.

Za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów.
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Nr 
zada
-nia 

 

Odpowiedzi 
 

Maksy-
malna 
liczba 
punk-
tów 

Punkty 
cząstkowe 

 

1. 
 

Oba akapity są rodzajem wprowadzenia (sygnalizują porządek i główne 

wątki wypowiedzi); określają bohatera przez usytuowanie kulturowe). 
 

1 
 

0 

2. D. 1 0 

3. – brak odparcia przewidywanych zarzutów (kontrargumentów); uznanie dla 
pisarstwa Ryszarda Kapuścińskiego; 
– sytuacja laudacji; za jeden element odpowiedzi – 1 punkt 

 
 

2 

 
 

1 

4. W akapitach: 9., 10., 11.(dopuszcza się wskazanie akapitów 6., 7.) 
punkt przyznajemy już za wskazanie dwóch akapitów 

 
1 

 
0 

5. Cecha: od szczegółu do ogółu. 
Przejawy: np.: precyzja w kreśleniu szczegółów; zdolność dostrzeżenia losu 

konkretnego człowieka; dokładna znajomość realiów opisywanego kraju; 

trafność uogólniających sądów; umiejętność komentowania 
historii; przenikliwość i celność sądów; 

 
 

1 

 
 

0 

6. C. 1 0 

7. np.: 
• Sztuka jest arystokratyczna. 
• Kultura może być masowa, 
sztuka nigdy. 
• Sztuka – to arystokracja kultury. 
• Księgarnie upodabniają się do 
piekarń: chcą mieć tylko świeży 

towar. 
• Fanatycy to ludzie pozbawieni 
słuchu. 

• Sztuka nie jest dla wszystkich. 
• Kultura może być dostępna dla 

wszystkich, sztuka nie (jest dostępna 
dla przygotowanych do jej odbioru). 
• Gonią za nowościami, jak gdyby 
o wartości książki stanowił fakt, że 

dopiero co została wydana 

(ironicznie). 
• Fanatycy to ludzie głusi na inne 
przekonania i sądy. 

 
 
 
 
 

2 
za pełną 

odp-
owiedź 

 
za wskazanie 

dwóch przykła-
dów 1 pkt. lub 
za wskazanie 
jednego przy-

kładu i popraw-
ną jego inter-

pretację 
1 pkt 

 

8. W akapicie 12. znajduje się odpowiedź na pytanie z akapitu 4. 
(dopuszcza się określenie związku między treścią tych akapitów) 
za odpowiedź dopuszczalną – lp. 

 
 

2 

 
 

1 

9. C. 1 0 

10. Istotą poprawnej odpowiedzi jest interpretacja słów: „albo zginiemy 
z nienawiści, albo uratujemy się, szukając porozumienia". dopuszcza się 

cytat 

 
1 

 
0 

11. Dziennikarstwo to sposób na życie, poczucie misji, pasja, utożsamianie się 

z zawodem, ponadprzeciętna uczciwość i etyczne postępowanie. 
 

1 
 

0 

12. Istotą poprawnej odpowiedzi jest myśl, że reportaż dociera do ludzi 

nieczytających literatury pięknej. 1 0 

13. Rodzaj wrażliwości etycznej; ponadprzeciętna wrażliwość na zło. 1 0 

 

14. Nazwa środka: powtórzenie (anafora). 
Określenie funkcji: np.: pozwala podkreślić niezwykłość pisarstwa, wyliczyć 

zasługi pisarza, uzasadnić nadanie tytułu doktora h . c ; rytmizuje zdanie.  
Za nazwanie środka – 1punkt 
Za określenie jego funkcji – 1punkt 

 
 

2 

 
 

1 

15. Informacje,  
np.: urodzony w Pińsku nad Prypecią, 
dziennikarz Sztandaru Młodych, autor 
książek Heban, Lapidaria (wystarczy 
jeden tytuł), publicysta, reporter, pisarz, 

podróżnik, autor licznych reportaży, otrzy-
mał tytuł dr h.c. na Uniwersytecie Wroc-
ławskim, prowadził zajęcia ze studentami 

na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Opinie, 
 
np.: – jest autorytetem 
literackim, 
jest autorytetem etycznym, 
– doskonale operuje słowem, 
– ma uniwersalną siłę 
oddziaływania. 

2 
 
 

za 
odpo-
wiedź 
pełną 

 
 

1 
 
 

za podanie 
co najmniej 

2 faktów 
i 1 opinii. 
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Temat 2

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta.

Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści

Siadali, jak było poręczniej, kapoty rozpinali z gorąca, pokładali się na stołach. Walili pięściami, aż miski podskakiwały,

chwytali się wpół, to za orzydla1, to ułapiali za szyję a raili2, wyżalali się – jak brat przed bratem, kiej ten krześcijan prawy

przed krześcijanem i somsiadem.

– Źle jest na świecie! Juści! Marnacja człowiekowi a to biedowanie jeno...

– Poszły, psiekrwie... – Pod stołami psy gryzły się o kości.

...A pociecha ino w tym, kiej somsiad z somsiadem się zejdzie i przy tym kieliszku poredzą wyżalą się i odpuszczą sobie,

co tam jeden drugiemu winowaty – juści, nie to wypasione zboże ni przeoranie granicy, bo to już sądy wiedzą i świadkowie

przytwierdzą komu krzywda i komu sprawiedliwość, ale to, co tam po sąsiedzku przytrafić się przytrafi – czy kiej gadzina

spyszcze w sadzie, czy baby się poswarzą abo dzieciaki się pobiją jak to różnie się zdarzy... Dyć wesele od tego, bych

zawziętość stajała i braterstwo a zgoda rosły między ludźmi!

– Choćby jeno na ten czas weselny, na dzień jeden!

– A jutro samo przyjdzie! Hej! nie uciekniesz przed dolą chyba pod tę świętą ziemię; przyjdzie, za łeb ułapi, jarzmo4 na kark

włoży, biedą popędzi i ciągnij, narodzie, a potem i krwią się oblewaj, swego bacz, z garści nie popuszczaj ni na to oczym-

gnienie, byś się pod koła nie zaplątał!

– Na braci Pan Jezus stworzył ludzi, a wilkami są la siebie!

– Nie wilkami, nie, to jeno bieda podjudza, kłyźni5 i jednych na drugich rzuca, że gryzą się jak te psy o gnat objedzony!

– Nie sama bieda, nie, zły to ćmę6 na naród rzuca, że nie rozeznają co dobre, a złe!

– Prawda, prawda, i dmucha w duszę kiej w to zarzewie przygasłe, aż chciwość i złość, i wszystkie grzechy rozdmucha!

– Juści, któren głuchy jest na przykazania, ten ochotniej słucha piekielnej muzyki!

– Drzewiej7 nie tak bywało! Posłuch był, poszanowanie starszych i zgoda! (...)

– Jak pić, to już całą kwartą jak się weselić, to już całą niedzielę. A masz, człowieku, robotę? – pilno rób, kulasów nie żałuj

i szczerze się przykładaj! A zdarzy się na ten przykład okazja – wesele, chrzciny albo i zamrze się komu – pofolguj sobie,

odpoczywaj, obserwuj i uciechę miej! – A źle wypadnie – kobieta się zmarnuje, bydle ci zdechnie, pogorzel8 przyjdzie –

wola boska, nie przeciw się, bo i cóż, chudziaku, poredzisz krzykaniem a płaczem? – nic; spokojności się ino zbędziesz, –

że nawet to jadło pokrzywą ci się w gębie wyda! – Cierp przeto i dufaj w Panajezusowe miłosierdzie... Przyjdzie gorsze,

kostucha ułapi cię za grdykę i w ślepie zajrzy – nie próbuj się wypsnąć9, nie twoja moc – bo wszystko jest w boskim ręku...

– Juści, kto tam wymiarkuje, kiej Jezus rzeknie: „Do tela twoje – od tela moje, człowieku”.

– Tak to, tak! Górą kiej to błyskanie, lecą boskie przykazy, a nikt, żeby ksiądz, żeby najmądrzejszy, ich nie przejrzy przódzi,

aż padną na naród ziarnem dojrzałym!

– A ty, człowieku, masz tylko jedno wiedzieć – byś swoje robił i żył, jak przykazania święte nakazują a przed się nie

wyglądał... Pan Jezus wszystkim zasługi szykuje i wypłaci rzetelnie, co ino komu przypadnie...

– Tym ci polski naród stojał – to i tak ma być aż po wiek wieków. Amen! – A cierpliwością i bramy piekielne przemoże.

Tak sobie pogwarzali, gęsto przepijając, a każdy wypowiadał, co miał na sercu i co mu dawno ością stało w grdyce.

1 orzydla – klapy, kołnierze, wyłogi u odzienia mężczyzny,

2 raili – rozmawiali żywo,

3 kiej gadzina spyszcze – gdy zwierzęta domowe zrobią szkodę w sadzie,

4 jarzmo – tu: ciężkie obowiązki,

3 klyżni – skłóca,

6 ćma – ślepota,

7 drzewiej – dawniej,

s pogorzel – pożar (spalenie domostwa),

wypsnąć – wymknąć się

Temat 2

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta.

Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość

I tomu powieści

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów)

Punktacja:

1. Wstępne rozpoznanie fragmentu – hipoteza interpretacyjna, 0–1

np.: fragment ukazuje mentalność mieszkańców wsi (poglądy dotyczące istoty losu ludzkiego, miejsca człowieka w

świecie); fragment przedstawia zbiorową psychikę mieszkańców wsi (co najmniej 1 wskazanie).

2. Określenie kreacji narratora, 0–1

    np.: narrator trzecioosobowy („realistyczny obserwator”); narrator identyfikuje się z poglądami chłopów (jest związany ze

światem wsi; w narracji pojawia się dialektyzacja); narrator nie informuje, kto mówi (nie ma imion bohaterów) (co naj-

mniej 1 określenie).
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3. Określenie sytuacji narracyjnej, 0–1

np.: wesele Boryny i Jagny Paczesiówny {dopuszcza się: spotkanie sąsiedzkie), które odbywa się jesienią kiedy dobie-

ga końca cykl natury (spotkanie, będące okazją do podsumowania minionego czasu); czas odpoczynku, będący cza-

sem refleksji nad życiem (co najmniej 1 określenie).

Fragment

4. Odczytanie koncepcji ludzkiego losu, 0–10

np.:

a. człowiek jest istnieniem niesamodzielnym ( wszystko jest w Boskim ręku),

b. życie ludzkie jest walką o byt, o swoje (z garści nie popuszczaj),

c. człowiek jest podatny na wpływy zła – szatana {Zły rządzi światem),

d. życie ludzkie jest nieustannym trudem,

e. ludziom towarzyszy poczucie utraty, tęsknota za nieokreśloną przeszłością {drzewiej nie tak bywało),

f. konflikty ludzkie (powodowane przez egoizm, zachłanność, biedę) są nieuniknione,

g. człowiekowi towarzyszy poczucie nieuchronności śmierci,

h. człowiek wszystkie swoje nadzieje łączy z miłosierdziem Boskim,

i. człowiek nie jest w stanie przejrzeć wyroków Boskich,

j . należy żyć według przykazań Bożych,

k. człowiek skazany na cierpienie musi znosić swój los z pokorą,

1. nagroda za życie czeka w niebie,

m. szansę wytchnienia przynoszą człowiekowi święta (kompensacyjna rola obrzędu, obyczaju),

n. człowiek odnajduje źródła otuchy w życiu we wspólnocie (w braterstwie, w życiu w zgodzie z innymi, wyżaleniu się

innym; w przebaczaniu innym, w przezwyciężaniu zawziętości),

o. człowiek powinien żyć pełnią życia, intensywnie (Jak pić, to już całą kwartą, masz człowieku robotę? – pilno rób, kulasów

nie żałuj i szczerze się przykładaj!).

5. Dostrzeżenie tonu refleksji nad ludzkim losem: (uczeń może zauważyć, że jest optymistyczna łub pesymistyczna ,lub

taka i tak,), ale punkt przyznajemy, jeśli stwierdzenie wynika z analizy). 0–1

I tom powieści

6. Odczytanie koncepcji ludzkiego losu, 0–6

np.:

a. ludzie podlegają zmienności pór roku i rytmowi prac na roli,

b. ludzki los jest określony przez porządek liturgiczno-obrzędowy,

c. człowiek jest zdeterminowany biologicznie (popęd seksualny, dziedziczone geny),

d. o powodzeniu w życiu decyduje natura – zdrowie, siły do pracy, młodość, np. los Agaty), los małżeństwa Macieja {Jak

stary młódkę bierze, diabeł się cieszy...),

e. człowiek ma swoje miejsce w porządku społecznym (hierarchiczna struktura gromady i rodziny),

f. człowiek jest ograniczony przez normy moralne akceptowane przez społeczność – przekroczenie jest karane,

g. kultura stanowi drugą naturę człowieka,

h. los człowieka jest w powieści uwznioślony, wpisany w sferę mitu.

7. Wskazanie podstawowych kontekstów, 0–1

np.: literackiego, biblijnego, filozoficznego (co najmniej 1 kontekst).

8. Podsumowanie

pełne, (4)

np.: wskazanie zdeterminowania losu człowieka przez naturę, kulturę, religię, porządek społeczny, porządek życia i śmier-

ci; podkreślenie trudu ludzkiego życia; wskazanie możliwości przezwyciężenia trudu egzystencji poprzez religijność, kulty-

wowanie tradycji, życie we wspólnocie z innymi ludźmi i całym światem; częściowe, (2) np.: człowiek, należąc do świata

natury i kultury, może w swoim życiu osiągać stan równowagi wewnętrznej; próba podsumowania (1)

np.: mieszkańcy wsi są zdeterminowani przez naturę.




