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„Może nie wszystkim się to spodoba, ale ja patrząc zwłaszcza na pre-
ambułę Ustawy o systemie oświaty […] uważam, że w tej chwili jest 
realizowana ta właściwa myśl wychowania uczniów właśnie w duchu 
poszanowania tradycji w kraju o chrześcijańskich korzeniach. I uczest-
nicząc w ogromnej ilości uroczystości w całej Małopolsce, powiem, że 
wszystko tam gdzie jadę, pewno nie wszędzie, ale wróciło do normy. 
Piękne uroczystości proszę państwa, piękne są uroczystości patriotyczne 
w całej Małopolsce […]. Jak zaczyna się taka uroczystość nadania imie-
nia, jakiejś tam kolejnej rocznicy, bardzo wielu różnych uroczystości, to 
zaczyna się tak, jakbym zawsze sobie tego życzyła, czyli w kościele się 
zaczyna. Zwykle piękną mszą, zwykle z pięknym wkładem w tą mszę 
dzieci i nauczycieli i rodziców, co już buduje takie więzi. Potem zwy-
kle jest przemarsz do szkoły i w szkole dalsza uroczystość. I ja powiem 
tak, że rzadko mi się zdarza żebym – jestem może tutaj nadwrażliwa – 
żeby nie poleciały mi łzy na tych uroczystościach, naprawdę pięknych, 
naprawdę wspaniałych, naprawdę dopracowanych i naprawdę oryginal-
nych.” (Sic!)

Spotkanie w Krakowskim Klubie Wtorkowym z Małopolską Kurator 
Oświaty „Edukacja po zmianach”, 26 września 2017 r.
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Wstęp

Oddajemy do Państwa rąk raport „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty 
równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach 
publicznych w Polsce”, opisujący sytuację w edukacji publicznej pod 
kątem realizacji wolności sumienia i wyznania oraz dyskryminacji ze 
względu na wyznanie i/lub światopogląd.

Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego monito-
ringu mediów internetowych oraz przypadków zgłoszonych do Funda-
cji Polistrefa. Raport koncentruje się na wydarzeniach w roku szkolnym 
2016/17 oraz początku roku szkolnego 2017/18 (sporadycznie wzmian-
kowane są wydarzenia wykraczające poza te ramy czasowe).

Rok szkolny 2016/2017 był czasem, gdy przygotowywano wprowa-
dzenie reformy edukacji, która w swym głównym założeniu likwidowała 
gimnazja i wprowadzała nową strukturę szkół. Był to czas wielu napięć, 
niepokojów i protestów – wielu nauczycieli obawiało się o swoje dalsze 
zatrudnienie; wielu rodziców przyznawało się do niewiedzy odnośnie 
tego, jak będzie wyglądała edukacja ich dzieci po reformie; dyrektorzy 
szkół i organy prowadzące musiały pospiesznie dostosowywać szkoły do 
nowej sytuacji.

Jednym z najważniejszych kierunków realizacji polityki oświatowej 
państwa, w roku szkolnym 2016/2017, stało się kształtowanie postaw 
i wychowanie do wartości, co może sugerować odejście od idei szkoły 
wspierającej rodziców w procesie wychowawczym, ku szkole narzucają-
cej uczniom wartości i promującej postawy uznane przez władze oświa-
towe za pożądane i właściwe.

W niniejszym raporcie skupiamy uwagę na zagadnieniach związa-
nych z nauczaniem i obecnością w polskich szkołach publicznych reli-
gii rzymskokatolickiej oraz trudnościami, jakich doświadczają osoby 
będące przedstawicielami mniejszości wyznaniowych i światopoglądo-
wych w edukacji publicznej. Inne zagadnienia związane z reformą edu-
kacji zostały zmarginalizowane.
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W raporcie przypominamy przepisy prawa krajowego i międzynaro-
dowego dotyczące wolności sumienia i wyznania oraz regulujące naukę 
religii w szkołach. Opisujemy również zmiany w przepisach, które 
zostały wprowadzone przy okazji dostosowywania przepisów wyko-
nawczych do zreformowanego prawa oświatowego. Podnosimy proble-
matykę skali obecności w szkole symboli religijnych, elementów kultu 
religijnego oraz wiążących się z tym sytuacji konfliktowych i dyskry-
minacji, których doświadczają uczennice i uczniowie, rodzice, a także 
nauczyciele i nauczycielki.

Przedstawiamy także kontrowersje związane z próbami militaryzacji 
przestrzeni szkolnej i problematyką propagowania formuły patriotyzmu 
budowanego w oparciu o kategorie wojny i konfliktu oraz wzmacniania 
podziałów na swoich i obcych, co coraz częściej pojawia się w polskiej 
przestrzeni publicznej, w tym także w szkołach.

Opracowanie raportu i jego publikacja było możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demo-
kracja w działaniu, za które bardzo dziękujemy.

Joanna Balsamska, Szymon Beźnic
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Aspekty prawne nauczanie 
religii i etyki w szkołach 
publicznych w Polsce
Religijny wymiar życia indywidualnego i społecznego w Polsce został 
dostrzeżony i uregulowany w zapisach Konstytucji RP1. Te, które naj-
częściej wskazuje się w kontekście nauczania religii w szkołach, to: 
art. 53 Konstytucji RP, który jako całość dotyczy wolności sumienia 
i religii:

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub 

przyjmowania religii według własnego wyboru oraz 
uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicz-
nie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, 
modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowa-
nie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posia-
danie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od 
potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania 
z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wycho-
wania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze 
swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się 
odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego 
o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem 
nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona 
wolność sumienia i religii innych osób.

1 Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
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5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona 
jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku 
publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw 
innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do 
nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy 
publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, prze-
konań religijnych lub wyznania.

Tego samego dotyczy także art. 48 ust. 1 Konstytucji, który przyznaje 
rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekona-
niami, z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka, a także wolności 
jego sumienia i wyznania oraz jego przekonań.

Duże znaczenie dla regulacji prawnej pozycji religii w szkołach 
publicznych ma również art.25 Konstytucji RP, który ustanawia zasadę 
bezstronności religijnej i światopoglądowej państwa.

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równoupraw-
nione.

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zacho-
wują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, 
światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swo-
bodę ich wyrażania w życiu publicznym.

3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związ-
kami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach posza-
nowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności 
każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania 
dla dobra człowieka i dobra wspólnego. 
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4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem 
Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta 
ze Stolicą Apostolską i ustawy.

5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi 
kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają 
ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez 
Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.

Na regulację konstytucyjną nakładają się liczne zobowiązania między-
narodowe zaciągnięte przez Polskę, dotyczące zarówno praw i wolności 
człowieka (stosunek państwo – jednostka), jak i stosunków państwo – 
Kościół katolicki. W szczególności warto wspomnieć tu o:

 ‒ art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności2 (Konwencja została sporządzona w Rzymie 4 listopada 
1950 roku, była trzykrotnie zmieniana i raz uzupełniona. Rzeczpospo-
lita Polska ratyfikowała ją w 1993 roku):

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyzna-
nia; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub 
przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie 
lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego 
wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, naucza-
nie, praktykowanie i czynności rytualne.

2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może 
podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewi-
dziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demo-
kratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicz-
nego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralno-
ści lub ochronę praw i wolności innych osób.

2 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz.284 z późn. zm.
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 ‒ art. 2 protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolnościach3:

Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując 
swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Pań-
stwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania 
i nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religij-
nymi i filozoficznymi.

 ‒ art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r.4 (wszedł 
w życie 23 marca 1976 roku, Polska ratyfikowała go w 1977 roku):

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyzna-
nia. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub przyjmo-
wania wyznania lub przekonań według własnego wyboru 
oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie 
z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub prze-
konań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzę-
dach, praktykowanie i nauczanie.

2. Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby 
zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania 
wyznania albo przekonań według własnego wyboru.

3. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może 
podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewi-
dziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpie-
czeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności 

3 Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz.175.
4 Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167.
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publicznej albo podstawowych praw i wolności innych 
osób.

4. Państwa-Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do 
poszanowania wolności rodziców lub, w odpowiednich 
przypadkach, opiekunów prawnych do zapewnienia 
swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego 
zgodnie z własnymi przekonaniami.

 ‒ art. 14 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.5 (ratyfiko-
wana przez Polskę 7 czerwca 1991 roku):

1. Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do 
swobody myśli, sumienia i wyznania.

2. Państwa-Strony będą respektowały prawa i obowiązki 
rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów 
prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w korzy-
staniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się 
zdolnościami dziecka.

3. Swoboda wyrażania wyznawanej religii lub przekonań 
może podlegać tylko takim ograniczeniom, które są prze-
widziane prawem i są konieczne do ochrony bezpieczeń-
stwa narodowego i porządku publicznego, zdrowia lub 
moralności społecznej bądź podstawowych praw i wol-
ności innych osób.

5 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
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 ‒ art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Pol-
ską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.6

1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania 
dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo gwarantuje, że 
szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz 
przedszkola, prowadzone przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zain-
teresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkol-
nych i przedszkolnych.

2. Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki 
opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości 
kompetentnej władzy państwowej.

3. Nauczyciele religii muszą posiadać upoważnienie (mis-
sio canonica) od biskupa diecezjalnego. Cofnięcie tego 
upoważnienia oznacza utratę prawa do nauczania reli-
gii. Kryteria wykształcenia pedagogicznego oraz forma 
i tryb uzupełniania tego wykształcenia będą przedmiotem 
uzgodnień kompetentnych władz państwowych z Konfe-
rencją Episkopatu Polski.

4. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego 
nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom 
kościelnym, a w innych sprawach przepisom państwo-
wym.

5. Kościół katolicki korzysta ze swobody prowadzenia kate-
chezy dla dorosłych, łącznie z duszpasterstwem akade-
mickim.

6 Dz.U. 1998 nr 51, poz. 318.
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Ustawową regulacją nauki religii jest art. 12 Ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty7:

1. Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują 
naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły 
ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź 
samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobiera-
niu nauki religii decydują uczniowie.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 
w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Pol-
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz 
innych kościołów i związków wyznaniowych określa, 
w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywa-
nia przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1.

Aktem wykonawczym, do cytowanego przepisu ustawy, jest Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicz-
nych przedszkolach i szkołach8, które określa, zgodnie z treścią delega-
cji, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa 
w ust 1. Jednak rozporządzenie ma szerszy zakres regulacji, obejmujący 
naukę etyki, pewne aspekty oceniania, czy kultu religijnego (co jest kon-
stytucyjnie wątpliwe)9.

W związku z reformą edukacji, która weszła w życie 1 września 
2017 r. rozporządzenie zostało znowelizowane10. Oprócz zmian, które 

7 Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425 z późn zm.
8 Dz.U. 1992 nr 36, poz. 155.
9 M. Pilich, Prawne aspekty nauczania religii i krzewienia religijności w szkołach pu-

blicznych w: Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, red. 
T.J. Zieliński, Warszawa 2012, s. 38–49.

10 Dz.U z dnia 14.06.2017, poz. 1147.
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dostosowały zapisy rozporządzenia do nowej struktury szkół11, zmia-
nie uległ art. 10, który dotyczy rekolekcji. Wykreślono zapis mówiący 
o tym, że opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają katecheci. 
(Obserwowaliśmy praktykę oddelegowywania innych niż katecheci 
nauczycieli do opieki nad uczniami w czasie rekolekcji i zgłaszaliśmy 
ten problem również do Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako praktykę 
niezgodną z przepisami oraz mogącą prowadzić do naruszeń w obsza-
rze wolności sumienia i wyznania nauczycieli. Wykreślenie zapisu może 
skutkować zintensyfikowaniem takich praktyk, a tym samym zwiększa 
się ryzyko zmuszania nauczycieli do brania udziału w praktykach reli-
gijnych). Dodano zapis, że w czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest 
zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Wpro-
wadzono również możliwość organizowania rekolekcji w innym termi-
nie niż okres wielkopostny.

§ 10. (Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1992, wraz z fragmentem 
o odpowiedzialności katechetów, które w znowelizowanym rozporządze-
niu wykreślono)
1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni 

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopost-
nych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swo-
ich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym 
czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organi-
zacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi reko-
lekcje a szkołą.

2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony 
co najmniej miesiąc wcześniej.

3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jed-
nego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do 
ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych.

11 W wyniku reformy zlikwidowane zostały gimnazja, a docelowa struktura szkół to 8-letnia 
szkoła podstawowa, a następnie do wyboru: 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnia 
szkoła branżowa I stopnia, 2-letnia szkoła branżowa II stopnia.
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§ 10. (Znowelizowane rozporządzenie z 7 czerwca 2017 roku)
1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia 

z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielko-
postnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub 
innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła 
nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wycho-
wawczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowa-
nych w innym terminie.

3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony 
przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed termi-
nem rozpoczęcia rekolekcji.

4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jed-
nego kościoła lub innego związku wyznaniowego, powinny one dążyć 
do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji.

5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również 
inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między 
organizującymi rekolekcje a szkołą”12.

Bez zmian pozostają inne kwestie związane z organizacją lekcji reli-
gii i etyki, które są zajęciami ponadobowiązkowymi, organizowanymi 
w szkołach podstawowych na życzenie rodziców/opiekunów prawnych, 
w szkołach ponadpodstawowych na życzenia bądź rodziców/opieku-
nów prawnych, bądź uczniów – po osiągnięciu pełnoletności o uczest-
nictwie w tych zajęciach decydują sami uczniowie. Życzenie uczestni-
czenia w lekcjach religii i/lub etyki składane jest w formie pisemnego 
oświadczenia, którego adresatem jest dyrektor/ka szkoły. Oświadczenie 
jest oddzielnym dokumentem, który można złożyć w dowolnym termi-
nie, również w czasie trwania roku szkolnego, nie musi być ponawiane 
w kolejnym roku szkolnym, ale może zostać zmienione. Po złożeniu 
oświadczenia, udział w lekcjach staje się obowiązkowy. W przypadku 
rezygnacji, konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

12 Dz.U z dnia 14.06.2017, poz. 1147.
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Przedszkole lub szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii/
etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. W przypadku 
mniejszej liczby uczniów i uczennic organizuje się lekcje w grupach mię-
dzyklasowych. Jeśli w całej szkole chęć uczestnictwa w lekcjach danej 
religii zgłosi mniej niż 7 uczniów, organ prowadzący szkołę organizuje, 
w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, 
zajęcia w międzyszkolnym lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 
Podobnie organizowane są lekcje etyki.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, etyki, obu przed-
miotów, może też nie wybrać żadnego z nich. Jeżeli wyrażono życze-
nie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak i etyki, szkoła jest 
zobowiązana umożliwić uczniom udział w zajęciach z obu przedmiotów, 
umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki 
w planie zajęć szkolnych. Uczniom i uczennicom, którzy nie uczęszczają 
na lekcje religii i/lub etyki, szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę lub 
zajęcia wychowawcze w czasie ich trwania.

Oceny z religii i etyki nie wpływają na promocję do następnej klasy, 
natomiast są wliczane do średniej ocen ucznia. Ocena z religii/etyki jest 
umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze spra-
wowania. Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek dodatko-
wych informacji ujawniających, czy ocena dotyczy religii czy etyki, jak 
również skreślanie lub podkreślanie jednego z przedmiotów.

Od 1 września 2016 r. określono nowe zasady dotyczące umieszcza-
nia ocen z religii i etyki na świadectwach szkolnych – w miejscu przezna-
czonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

 ‒ poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez 
żadnych dodatkowych adnotacji),

 ‒ ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych 
zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest ocena,

 ‒ ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na 
zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki13.

13 https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-dotyczaca-organizowania-zajec-
z-religii-i-etyki-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-w-roku-szkolnym-20162017.
html, [dostęp: 07.09.2017].

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-dotyczaca-organizowania-zajec-z-religii-i-etyki-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-w-roku-szkolnym-20162017.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-dotyczaca-organizowania-zajec-z-religii-i-etyki-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-w-roku-szkolnym-20162017.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-dotyczaca-organizowania-zajec-z-religii-i-etyki-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-w-roku-szkolnym-20162017.html
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Uczniowie korzystający z nauki religii i/lub etyki w międzyszkolnych 
lub pozaszkolnych punktach nauczania, otrzymują ocenę z tych przed-
miotów na świadectwie wydanym przez szkołę, do której uczęszczają, 
na podstawie zaświadczenia wystawionego przez nauczyciela religii lub 
etyki.
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Symbole religijne w przestrzeni 
szkolnej

Studium przypadków

Sprawa Grażyny Juszczyk – nauczycielki z Krapkowic
We wrześniu 2016 r., zapadł wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie 
nauczycielki z Krapkowic – Grażyny Juszczyk, która zdjęła krzyż ze 
ściany w pokoju nauczycielskim i była za to napiętnowana przez innych 
nauczycieli oraz dyrekcję placówki. Sąd uznał, iż doszło do dyskrymina-
cji w formie molestowania ze względu na światopogląd powódki i zasą-
dził kwotę 5000 zł jako rekompensatę krzywdy, jaka ją spotkała ze strony 
współpracowników i dyrektorki szkoły14. Ponadto, zgodnie z wyrokiem, 
szkoła została zobowiązana do zamieszczenia w lokalnym tygodniku 
“Nowiny Krapkowickie” przeprosin o następującej treści:

Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych w Krapkowicach prze-
prasza panią Grażynę Juszczyk za bezprawne dopuszczenie 
się względem niej działań dyskryminujących oraz narusze-
nia jej godności osobistej15.

14 A. Gmiterek-Zabłocka, Nauczycielka, która zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim, „była 
dyskryminowana na tle światopoglądowym”. Jest precedensowy wyrok, 15.09.2016,

 http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20698357,nauczycielka-ktora-zdjela-krzyz-w-
-pokoju-nauczycielskim-byla.html, [dostęp: 10.07.2017].

15 M. Majnusz, Bezprecedensowy wyrok. Nauczycielka wygrała w sądzie ze szkołą, w której 
ściągnęła krzyż, 16.09.2016, http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35086,20702680,bezprece-
densowy-wyrok-nauczycielka-wygrala-w-sadzie-ze-szkola.html,[dostęp:10.07.2017].

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20698357,nauczycielka-ktora-zdjela-krzyz-w-pokoju-nauczycielskim-byla.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20698357,nauczycielka-ktora-zdjela-krzyz-w-pokoju-nauczycielskim-byla.html
http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35086,20702680,bezprecedensowy-wyrok-nauczycielka-wygrala-w-sadzie-ze-szkola.html
http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35086,20702680,bezprecedensowy-wyrok-nauczycielka-wygrala-w-sadzie-ze-szkola.html
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Historia, której efektem był proces, rozpoczęła się we wrześniu 
2014 r., kiedy po powrocie z dłuższego urlopu zdrowotnego Grażyna 
Juszczyk podjęła decyzję, że ściągnie ze ściany pokoju nauczycielskiego 
krzyż, który pojawił się tam podczas jej nieobecności w pracy, w lutym 
2013 r., w związku z planowaną w szkole wizytą biskupa. Nauczycielka 
nie kryła, że jest osobą bezwyznaniową i nie chciała krzyża w miejscu 
swojej pracy. Tłumaczyła również, że nikt nie konsultował jego zawie-
szenia z nauczycielami. Początkowo nie zauważono, że krzyża nie ma, 
jednak po pewnym czasie pojawił się z powrotem. Juszczyk ponownie 
zdjęła krzyż, a sprawa zatoczyła szersze kręgi, m.in. na radzie pedago-
gicznej zdjęcie krzyża zostało potraktowane jako kradzież i grożono 
jej wezwaniem policji, otrzymała oficjalne upomnienie od dyrekcji, 
część nauczycieli przestała z nią rozmawiać. W szkole przeprowadzono 
ankietę, która zawierała skierowane do rodziców pytanie: „Czy prze-
szkadza ci krzyż w wychowawczej przestrzeni naszej szkoły?” – poniżej 
pozostawiono miejsce na udzielenie odpowiedzi i podpis. Szykanowane 
były również nauczycielki, które zeznawały w czasie procesu16. Warto 
zauważyć, że ankieta sugerowała zdejmowanie krzyży w klasach szkol-
nych, tymczasem nauczycielka zdjęła go tylko w pokoju nauczycielskim.

Wyrok odbił się szerokim echem w mediach, jedni nazywali go prece-
densowym, inni skandalicznym.

Z wyrokiem nie zgodził się nowy dyrektor szkoły, pełniący wcze-
śniej funkcję zastępcy dyrektora i wniósł apelację. Do Sądu Okręgowego 
w Opolu wpłynęła również apelacja tamtejszej Prokuratury Okręgowej, 
wniesiona na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu17.

W styczniu 2017 r., Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok 
pierwszej instancji i uznał, że działania dyrekcji zmierzały jedynie do 
publicznego upokorzenia nauczycielki za to, że deklarowała się jako ate-
istka.

16 A. Gmiterek-Zabłocka, Zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim, ale ten znowu zawisł. Na-
uczycielka wraca do pracy, 28.08.2015, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,18644893,
 zdjela-krzyz-w-pokoju-nauczycielskim-ale-ten-znowu-zawisl.html, [dostęp: 10.07.2017].

17 Tamże.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,18644893,zdjela-krzyz-w-pokoju-nauczycielskim-ale-ten-znowu-zawisl.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,18644893,zdjela-krzyz-w-pokoju-nauczycielskim-ale-ten-znowu-zawisl.html
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W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał również, że 
proces nie dotyczył tego, czy krzyż może wisieć w szkole, 
tylko konsekwencji, jakie poniosła nauczycielka, gdy go 
ściągnęła. A skutki jej decyzji były dla niej samej bardzo 
dotkliwe – straciła posiadany szacunek i autorytet, musiała 
udać się na urlop zdrowotny, była pomawiana o inne kra-
dzieże w szkole czy oskarżono ją o gorszenie pozostałych 
pracowników18.

W drodze sądowej, od początku, nauczycielce towarzyszyło Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundacja Wolność od 
Religii, zaś procesowi apelacyjnemu, po włączeniu się do niego prokura-
tury, przyglądali się również Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Helsiń-
ska Fundacja Praw Człowieka.

Pomimo, że dyrekcja szkoły po wyroku Sądu Apelacyjnego we Wro-
cławiu wywiązała się w całości ze zobowiązań z niego wynikających, 
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wniosła kasację do Sądu Najwyż-
szego, wskazując, że zachowania dyrekcji szkoły i nauczycieli nie były 
przejawem dyskryminacji, a Grażyna Juszczyk krzyż ze ściany zdjęła nie 
ze względu na swój światopogląd, a w celu prowokacji i sprawdzenia 
reakcji współpracowników.

18 M. Majnusz, Szkoła prześladowała nauczycielkę za zdjęcie krzyża. Uprawomocnił się pre-
cedensowy wyrok, 31.01.2017, http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,21316006,szkola-
-przesladowala-nauczycielke-za-zdjecie-krzyza-uprawomocnil.html, 

 [dostęp:12.07.2017].

http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,21316006,szkola-przesladowala-nauczycielke-za-zdjecie-krzyza-uprawomocnil.html
http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,21316006,szkola-przesladowala-nauczycielke-za-zdjecie-krzyza-uprawomocnil.html
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Prokurator sformułował wniosek o uchylenie zaskarżonego 
orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego 
rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie – tłumaczy 
Anna Zimoląg z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu19.

Do zamknięcia tego raportu sprawa nie została jeszcze zakończona.

Obrazy o tematyce religijnej w Szkole Podstawowej Nr 4 
w Sandomierzu
Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu poprosiła jedną 
z nauczycielek o przeniesienie do sali katechetycznej w szkole dwóch 
obrazów o tematyce religijnej: św. Jana Pawła II oraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej, uzasadniając, że placówka jest szkołą publiczną, a nie 
wyznaniową i że uczęszczają do niej również dzieci innych wyznań niż 
rzymskokatolickie oraz niewierzące.

Nauczycielka odmówiła dyrektorce przeniesienia obrazów – jej zda- 
niem bowiem takie działania w wolnej Polsce są niedopuszczalne, 
ponadto łamią prawa konstytucyjne i wolność wyznania Zaniepoko-
jenie sytuacją wyraziła kuria diecezjalna w Sandomierzu. Jak czytamy 
w oświadczeniu:

Po otrzymaniu wiadomości Biskup Ordynariusz podjął nie-
zbędne kroki w celu wyjaśnienia, czy nie zostały naruszone 
zasady wolności sumienia i religii. Z uzyskanych informa-
cji wynika, że nie chodzi niestety o jednorazowy przypadek, 
natomiast cała sytuacja nie została potraktowana z należytą 

19 M. Majnusz, Sąd Najwyższy zajmie się sprawą nauczycielki, która zdjęła w szkole krzyż? Jest 
kasacja od wyroku, 06.06.2017, http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,21918310,sad-
-najwyzszy-zajmie-sie-sprawa-nauczycielki-ktora-zdjela-w.html, [dostęp: 09.09.2017].

http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,21918310,sad-najwyzszy-zajmie-sie-sprawa-nauczycielki-ktora-zdjela-w.html
http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,21918310,sad-najwyzszy-zajmie-sie-sprawa-nauczycielki-ktora-zdjela-w.html
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powagą przez tych, którzy mieli taki obowiązek. Jest to tym 
bardziej smutne w roku 1050. lecia chrztu Polski. A prze-
cież Sandomierz wzrastał wraz z rozwojem chrześcijaństwa, 
które ukształtowało jego tożsamość i wygląd. Wierność temu 
dziedzictwu stanowi także warunek dalszego budowania 
harmonijnych relacji społecznych oraz pomyślności królew-
skiego miasta. W związku z powyższym liczymy na to, że 
Pan Burmistrz razem z Radnymi zaangażuje się w szybkie 
zakończenie konfliktu w Szkole Podstawowej nr 4 w Sando-
mierzu. Wymaga tego powaga problemu natomiast nadcho-
dzące Święta Bożego Narodzenia oraz spotkania opłatkowe 
niech staną się okazją do zacieśnienia wzajemnych relacji20.

Na zawiadomienie o sprawie zareagował także Świętokrzyski Kura-
tor Oświaty, który poinformował, że urzędnicy kuratorium sprawdzą, czy 
dyrektorka placówki miała podstawy, żeby domagać się usunięcia obra-
zów z jednej z klas21.

Fundacja Polistrefa wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta San-
domierza oraz do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o udostępnienie 
informacji, jakie działania zostały podjęte w tej sprawie zarówno przez 
organ prowadzący szkołę, jak i nadzorujący, jakie ewentualne zalecenia 
zostały wydane w wyniku podjętych działań oraz jakie kroki zostały pod-
jęte przez dyrekcję szkoły w związku z zaistniałą sytuacją. Z odpowiedzi 
jaką uzyskała Fundacja wynika, że ani organ prowadzący, ani nadzoru-
jący nie podjęły żadnych działań w tej sprawie.

20 T. Lis, Bronią symboli religijnych w szkole, 16.12.2016, http://sandomierz.gosc.pl/doc/ 
3603907.Bronia-symboli-religijnych-w-szkole, [dostęp: 16.09.2017].

21 Tamże.

http://sandomierz.gosc.pl/doc/3603907.Bronia-symboli-religijnych-w-szkole
http://sandomierz.gosc.pl/doc/3603907.Bronia-symboli-religijnych-w-szkole
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Wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko 
Włochom (skarga nr 30814/06)

W kontekście relacjonowanych powyżej sytuacji konfliktowych w szko-
łach, warto przypomnieć sprawę, która jest przywoływana w mediach 
przy okazji komentowania takich wydarzeń.

Sprawa dotyczyła dwójki dzieci Finki mieszkającej we Włoszech 
– Soile Lautsi, które uczęszczały do szkoły publicznej, gdzie na ścia-
nach wszystkich sal lekcyjnych umieszczono krucyfiksy. Domagała się 
ich usunięcia, podnosząc, że obecność symboli religijnych w publicznej 
szkole jest nie do pogodzenia z zasadą sekularyzmu i bezstronności ide-
ologicznej władzy państwowej.

Skarżąca zarzuciła, że wywieszanie krzyży w klasach szkół publicz-
nych, do których uczęszczały jej dzieci, stanowiło ingerencję w prawo do 
wolności wyznania i religii oraz do wychowania i nauczania dzieci zgod-
nie z jej przekonaniami religijnymi i filozoficznymi, co stanowi narusze-
nie artykułu 2 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności22, który brzmi:

Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując 
swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Pań-
stwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania 
i nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religij-
nymi i filozoficznymi.

22 Dz.U. 1995 nr 36, poz. 175.
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oraz artykułu 9 Konwencji23, który stanowi:

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyzna-
nia; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub 
przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie 
lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego 
wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, naucza-
nie, praktykowanie i czynności rytualne.

2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może 
podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewi-
dziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demo-
kratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicz-
nego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralno-
ści lub ochronę praw i wolności innych osób.

Trybunał 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 
wyznającym inne religie i bezwyznaniowym. Stwierdzono, że szkoła 
powinna być miejscem spotkań różnych religii i ideologii, gdzie ucznio-
wie mają okazję pozyskać wiedzę o wzajemnych poglądach i tradycjach. 
Na państwie spoczywa obowiązek zachowania neutralności światopoglą-
dowej szczególnie w kontekście edukacji publicznej, która jest obowiąz-
kowa bez względu na wyznanie. Państwo w wykonywaniu swych funkcji 
w dziedzinach wychowania i nauczania powinno zapewnić, by wiedza 
była przekazywana w obiektywny, krytyczny i pluralistyczny sposób 
oraz powinno szanować przekonania religijne i filozoficzne rodziców.

Rząd włoski, w ramach procedury odwoławczej, złożył wniosek 
o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw 

23 Dz.U. 1993 nr 61, poz. 284.
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Człowieka, która skargę oddaliła, stwierdzając m.in. że krzyż umiesz-
czony na ścianie jest, co do zasady, pasywnym symbolem, szczególnie 
w kontekście neutralności państwa. Uznano, że wiszący na ścianie kru-
cyfiks nie oddziałuje na uczniów w takim samym stopniu co nauczanie 
o moralności, czy uczestniczenie w praktykach religijnych, stąd właśnie 
zastosowana kategoria symbolu pasywnego.

Trybunał zwrócił również uwagę, że konsekwencje większej „widocz-
ności” chrześcijaństwa w szkołach, ze względu na obecność krucyfiksów, 
wymagały, również w procesie dokonanej oceny, uwzględnienia innych 
istotnych okoliczności, takich jak: brak przymusowej nauki religii rzym-
skokatolickiej, a także otwarcie środowiska szkolnego na inne wyzna-
nia. Rząd włoski podkreślał, że nie ma zakazu noszenia przez uczniów 
i uczennice innych symboli lub ubiorów mających konotacje religijne np. 
chust islamskich. Możliwe są rozmaite alternatywne rozwiązania mające 
pomóc pogodzić naukę szkolną z praktykami religii mniejszościowych, 
np. uczniowie żydowscy zwolnieni są z egzaminów odbywających się 
w sobotę, a także uwzględniane są w szkołach święta i zwyczaje innych 
religii, jak choćby obchodzenie początku i końca ramadanu. Możliwa jest 
fakultatywna edukacja religijna dla wszystkich oficjalnie uznanych reli-
gii. Nic, poza tym, nie wskazywało na brak tolerancji władz dla uczniów 
będących wyznawcami innych religii, niewierzących lub posiadających 
przekonania filozoficzne o charakterze innym niż religijny.

Głównym argumentem Wielkiej Izby było powołanie się na koncep-
cję marginesu uznania państw, która jest doktryną interpretacyjną Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka pozwalającą na pewien zakres swo-
body władz krajowych w stosowaniu wymogów konwencji, w zależności 
od konkretnych warunków. Pozwala państwom na zachowanie pewnej 
dozy dyskrecjonalności w sferach, które są dla nich wrażliwe, wynikają 
z uwarunkowań kulturowych, narodowych, tożsamościowych, religij-
nych, czy z lokalnej tradycji.

Odnosząc tę sprawę do sytuacji w Polsce, warto zauważyć, że pomimo 
oddalenia skargi Pani Lautsi przeciwko Włochom, Wielka Izba Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka zwróciła uwagę, że edukacja w szko-
łach publicznych ma być pluralistyczna, uczyć krytycznego myślenia 



Symbole religijne w przestrzeni szkolnej

27

oraz zgodnie z deklaracją rządu włoskiego być otwarta na inne religie. 
W naszym odczuciu te elementy w polskim systemie edukacji wydają się 
realizowane w niedostatecznym stopniu.

Fot. Dzień Papieski w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Bro-
niewskiego w Świebodzicach (rok szkolny 2016/17)24

Fot. Dzień Papieski w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Bro-
niewskiego w Świebodzicach (rok szkolny 2016/17)25

24 https://sp3swiebodzice.edupage.org/album/?#gallery/144, [dostęp: 13.11.2017].
25 Tamże.

https://sp3swiebodzice.edupage.org/album/?#gallery/144
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* * *

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicz-
nych przedszkolach i szkołach26 dopuszcza możliwość umieszczania 
krzyża w pomieszczeniach szkolnych (§ 12). Warto zwrócić uwagę, że 
jest to możliwość, a nie obowiązek. Umieszczenie symboli religijnych 
w przestrzeni klasy powinno być przedyskutowane w społeczności 
uczniów i rodziców, a decyzja o ich umieszczeniu powinna również sza-
nować zdanie osób, które nie identyfikują się z wyznaniem rzymskokato-
lickim. Oddzielną kwestią do rozważenia jest umieszczanie symboli reli-
gijnych w przestrzeniach wspólnych – korytarzach, stołówkach, świetli-
cach, czy np. w gabinecie dyrektora szkoły, który jako funkcjonariusz 
publiczny jest zobowiązany do zachowania bezstronności w sprawach 
przekonań religijnych.

Obecność symboliki religijnej to nie tylko obecność krzyża, ale także 
obrazów o tematyce religijnej, gazetek szkolnych zawierających treści 
religijne, wystaw prac uczniów o tematyce religijnej, np. różańców, cyta-
tów wprost odwołujących się do nauk jednego Kościoła – zdarza się, 
że ich ilość w szkole jest znaczna. Warto, aby dyrektorzy i dyrektorki 
szkół przespacerowali się po zarządzanej przez siebie placówce i zadali 
sobie pytania: czy w mojej szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel czuje 
się dobrze bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd? Czy 
osoba wchodząca do mojej szkoły ma pewność, że znajduje się w szkole 
publicznej, a nie wyznaniowej?

Dyskusja nad obecnością symboli religijnych w przestrzeni publicz-
nej, w tym przestrzeni szkolnej, jest ciągle przed nami. Jak zauważa prof. 
Roman Wieruszewski:

26 Dz.U. 1992 nr 36, poz. 155.
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Bo czy nad Wisłą wiemy, co robić, gdy krzyż w którejś 
szkole nie wisi, a młodzież chce go wieszać? Albo – gdy 
wisi, a młodzież domaga się zdjęcia go? Czy dysponujemy 
mechanizmami, które by tego rodzaju spory rozstrzygały? 
Niestety, mechanizmy, którymi dysponujemy dziś w Polsce, 
sprowadzają się do tego, że jeśli krzyż jest, a ktoś chce go 
usunąć, to mu się to nie udaje27.

27 R. Wieruszewski, Problem braku jednomyślności, https://kulturaliberalna.pl/2011/07/2 
1/bodnar-sadurski-wieruszewski-kowalski-kaminski-czy-krzyz-to-szkolny-mebel/#2, 
[dostęp: 10.10.2017].

https://kulturaliberalna.pl/2011/07/21/bodnar-sadurski-wieruszewski-kowalski-kaminski-czy-krzyz-to-szkolny-mebel/#2
https://kulturaliberalna.pl/2011/07/21/bodnar-sadurski-wieruszewski-kowalski-kaminski-czy-krzyz-to-szkolny-mebel/#2
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Oświadczenia wyrażające 
życzenie uczęszczania na lekcje 
religii i/lub etyki
Problemem, pojawiającym się na początku każdego roku szkolnego, jest 
kwestia oświadczeń dotyczących życzenia uczęszczania na lekcje religii 
i etyki.

Zgodnie z 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. 1992 r. 
Nr 36 poz. 155), we wszystkich placówkach tego typu, organizuje się 
lekcje religii na życzenie rodziców; w szkołach ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów. 
Po osiągnięciu pełnoletności decyzję o uczestniczeniu w lekcjach reli-
gii podejmują uczniowie samodzielnie. Takie same zasady dotyczą zgła-
szania chęci uczestnictwa w lekcjach etyki, z jednym wyjątkiem: roz-
porządzenie nie przewiduje nauki etyki w przedszkolach. Oświadczenie, 
o którym mowa, składane jest pisemnie. Nie musi być ono ponawiane 
w kolejnym roku szkolnym, ale może zostać zmienione.

Na początku roku szkolnego 2016/17 pojawiła się w mediach infor-
macja o zapisie w statucie jednej z łódzkich szkół podstawowych, z któ-
rego wynikało, że lekcje religii są obowiązkowe dla uczniów, których 
rodzice nie zgłosili do dyrektora szkoły pisemnego wniosku o rezygnacji 
z uczestniczenia dziecka w tych zajęciach. Statut szkoły został spraw-
dzony przez jednego z rodziców, który po raz kolejny został poproszony 
o złożenie deklaracji o niechodzeniu dziecka na religię28.

28 A. Gmiterek-Zabłocka, Religia obowiązkowa? Taki zapis był w statucie jednej z łódzkich 
podstawówek, 23.09.2016, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20735052,religia-obowi 
azkowa-taki-zapis-byl-w-statucie-jednej-z-lodzkich.html, [dostęp: 08.08.2017].

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20735052,religia-obowiazkowa-taki-zapis-byl-w-statucie-jednej-z-lodzkich.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20735052,religia-obowiazkowa-taki-zapis-byl-w-statucie-jednej-z-lodzkich.html
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Dyrekcja szkoły informowała, że zapis w statucie został zmieniony, 
co nie zmienia faktu, że próbowano wymusić na rodzicu złożenie „nega-
tywnego” oświadczenia woli, pomimo że prawo stanowi inaczej.

Sprawą zainteresował się radny Platformy Obywatelskiej Bartosz Do- 
maszewicz, który złożył w tej sprawie interpelację29. Łódzki magistrat 
postanowił skontrolować, w jaki sposób szkoły regulują kwestie uczest-
nictwa uczniów w lekcjach religii i etyki. Wiceprezydent Łodzi, Tomasz 
Trela, poinformował o audycie szkolnych statutów:

Ważne jest, by wszyscy mieli pełną wiedzę na temat dostępu 
do lekcji religii i lekcji etyki. To powinno być jasno ujęte 
w statucie szkoły. Poleciłem, by Wydział Edukacji taką 
weryfikację przeprowadził. I tam gdzie będą uchybienia, 
trzeba nakazać dyrektorom wyprostowanie tej sprawy30.

Domaszewicz w swojej interpelacji wnioskował również, aby spraw-
dzono, w ilu łódzkich szkołach lekcje religii i etyki umieszczane są w pla-
nach lekcji na początku lub końcu zajęć. Jednak w tej sprawie, urzędnicy 
stwierdzili, że szkoły „robią co mogą”, a jeśli taki rozkład zajęć nie jest 
możliwy, uczniowie mają zapewnioną opiekę na czas trwania lekcji reli-
gii i etyki31.

W ramach przeprowadzonego audytu stwierdzono, że placówek, które 
domagają się „negatywnych” oświadczeń, jest w Łodzi 20. Szkołom tym 

29 http://uml.lodz.pl/files/bip/public/rada_miejska/interpelacje/24582.pdf 
 [dostęp: 22.09.2017]
30 Obowiązkowa religia w łódzkich szkołach? Będą kontrole http://lodz.wyborcza.pl/lodz/ 

1,35136,20802173,obowiazkowa-religia-w-lodzkich-szkolach-beda-kontrole.html, 
 [dostęp 22.09.2017].
31 M. Gałczyńska, Szkoła publiczna z „obowiązkiem” zajęć z religii? Radny PO oburzony, 

magistrat zapowiada kontrole, 27.09.2016, https://lodz.onet.pl/szkola-publiczna-z-obo-
wiazkiem-zajec-z-religii-radny-po-oburzony-magistrat-zapowiada/zqnqz0,

 [dostęp: 08.08.2017].

http://uml.lodz.pl/files/bip/public/rada_miejska/interpelacje/24582.pdf
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,20802173,obowiazkowa-religia-w-lodzkich-szkolach-beda-kontrole.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,20802173,obowiazkowa-religia-w-lodzkich-szkolach-beda-kontrole.html
https://lodz.onet.pl/szkola-publiczna-z-obowiazkiem-zajec-z-religii-radny-po-oburzony-magistrat-zapowiada/zqnqz0
https://lodz.onet.pl/szkola-publiczna-z-obowiazkiem-zajec-z-religii-radny-po-oburzony-magistrat-zapowiada/zqnqz0
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zalecono zastosowanie się do obowiązujących w tym względzie przepi-
sów32.

Radny PO planował również złożenie kolejnej interpelacji związanej 
z nauką religii innej niż rzymskokatolicka lub etyki:

Chciałbym dowiedzieć się, w ilu szkołach rodzice złożyli 
prośby o organizowanie zajęć etyki lub religii innej niż kato-
licka, na przykład buddyzmu – tłumaczy. Zapis w ustawie 
określa, że lekcje religii organizuje się dla grupy minimum 
siedmioosobowej, ale jeśli mniejsza liczba uczniów wyrazi 
chęć nauki np. buddyzmu, to szkoła ma obowiązek takie 
zajęcia prowadzić w porozumieniu z odpowiednimi kościo-
łami i grupami wyznaniowymi. – Doszły mnie słuchy, że 
w szkołach dyrektorzy zniechęcają rodziców do występowa-
nia o naukę religii innej niż katolicka. To wiąże się z logi-
styką, opłaceniem nauczyciela33.

W opisywanym powyżej przypadku z łódzkiej szkoły mamy do czy-
nienia z dwoma problemami – jeden to zapisy w statucie szkoły, drugi – 
wymuszanie podpisywania oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje reli-
gii. Z badań34 i monitoringu35 przeprowadzonych przez Fundację Poli-
strefa oraz informacji wpływających do organizacji od rodziców wynika, 
że wymaganie podpisania przez rodziców „negatywnych” oświadczeń 
nie są jedynym problemem w tym obszarze. Zdarza się, że szkoły stosują 

32 http://uml.lodz.pl/files/bip/public/rada_miejska/interpelacje/25017.pdf, 
 [dostęp:08.08.2017].
33 A. Kupracz, Szkoły w Łodzi. 20 placówek łamie przepisy ws. religii, 04.11.2016, http://

lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,20931740,szkoly-w-lodzi-20-placowek-lamie-przepisy-
ws-religii.html, [dostęp:08.08.2017].

34 J. Balsamska, Sz. Beźnic, D. Lalik-Budzewska, Pomiędzy obowiązkiem a wyborem – ety-
ka i religia w szkołach publicznych w Polsce, Kraków 2012.

35 J. Balsamska, M, Dziubek, W sidłach niemocy. Działania na rzecz równości wyznaniowej 
i światopoglądowej w edukacji publicznej, Kraków 2015. 

http://uml.lodz.pl/files/bip/public/rada_miejska/interpelacje/25017.pdf
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,20931740,szkoly-w-lodzi-20-placowek-lamie-przepisy-ws-religii.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,20931740,szkoly-w-lodzi-20-placowek-lamie-przepisy-ws-religii.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,20931740,szkoly-w-lodzi-20-placowek-lamie-przepisy-ws-religii.html
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także inne rozwiązania, które nie respektują obowiązującego prawa, np. 
zamieszczają deklaracje o uczestniczeniu ucznia/uczennicy w zajęciach 
religii i/lub etyki w kartach zgłoszenia do szkoły, przygotowują formu-
larze oświadczeń, gdzie należy dokonać wyboru spośród alternatywy: 
wyrażam/nie wyrażam zgody, żądają pisemnego zwolnienia z lekcji religii 

Fot. Oświadczenie rezygnacji z lekcji etyki zawierającej niezgodne z prawem adno-
tacje36. Oświadczenie powyższe otrzymał do wypełnienia rodzic ucznia, który zre-
zygnował z uczęszczania na lekcje etyki. Na oświadczeniu znajduje się niezgodna 
z prawem adnotacja, że deklaracja ważna jest w danym roku szkolnym i powinna 
być odnawiana na każdy kolejny rok szkolny.

36 Informacja własna Fundacji Polistrefa. 
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lub zbierają podpisy rodziców na zbiorczych listach. Co charaktery-
styczne, nigdy nie spotkaliśmy praktyki „negatywnych” oświadczeń, czy 
zwolnień z lekcji etyki, które byłyby wymagane od rodziców uczniów 
i uczennic nieuczęszczających na te zajęcia.

Należy podkreślić, że jedną, przewidzianą prawnie formą informowa-
nia szkoły o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii/etyki, jest składanie 
pisemnego oświadczenia woli.

Z relacji przedstawicieli innych kościołów i związków wyznaniowych 
niż rzymskokatolicki wynika, iż na formularzach przygotowywanych 
przez szkoły domyślnie zakładane jest, że lekcje religii są wyłącznie lek-
cjami religii rzymskokatolickiej, nie ma miejsca na wpisanie lekcji religii 
innego wyznania. Oświadczenia woli rodziców uczniów innych wyznań 
niż rzymskokatolickie najczęściej składane są na ręce przedstawiciela 
kościoła lub związku wyznaniowego, który zajmuje się organizacją 
nauki religii danego wyznania i to on zgłasza takie zapotrzebowanie do 
organu prowadzącego szkołę. Ewidentnie w tym przypadku obowiązek 
organizacji lekcji religii przesunięty jest z dyrektorów szkół na przedsta-
wicieli kościołów mniejszościowych, którzy również wskazują na uprzy-
wilejowanie w tym względzie kościoła rzymskokatolickiego i ich gor-
sze traktowanie. Znane są nam również przypadki, gdy rodzice uczniów 
uczęszczających na lekcje religii do międzyszkolnych punktów kateche-
tycznych, w swojej macierzystej szkole zmuszani byli do podpisywania 
oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii.

Zgodnie z rozporządzeniem regulującym organizację nauczania reli-
gii, oświadczenie o życzeniu uczestnictwa w lekcjach religii i/lub etyki 
nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, natomiast może 
być ono zmienione. Obserwujemy natomiast częste przypadki ponow-
nego żądania oświadczeń, w kolejnych latach nauki, dotyczących lekcji 
etyki i religii innych niż rzymskokatolicka. O niezgodności z przepisami 
prawa takiej praktyki przypomniała również Komisja Wychowania Kato-
lickiego Konferencji Episkopatu Polski, wydając oświadczenie, w któ-
rym czytamy:
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Do Komisji Wychowania docierają coraz liczniejsze 
sygnały, z których wynika, że niektóre placówki domagają 
się od rodziców lub pełnoletnich uczniów deklarowania 
na początku każdego roku szkolnego udziału w zajęciach 
z religii/etyki. O tym, jak należy interpretować ten przepis 
podało MEN w uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządze-
nia dokonanej w 2014 r. „(…) oświadczenie, o którym mowa 
w § 2 ust. 2 rozporządzenia będzie składane w przypadku 
osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub, które 
chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia religii lub etyki”.
Wynika z tego, że domaganie się na początku każdego roku 
szkolnego deklaracji od tych rodziców lub pełnoletnich 
uczniów jest jawnym nadużyciem wywołującym niepo-
trzebny niepokój, zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość 
zmiany raz podjętej decyzji37.

Żądanie składania oświadczeń na początku każdego roku szkolnego 
może, jak zauważa Komisja Wychowania Katolickiego KEP, prowadzić 
do zamieszania, czy też zniechęcania do uczestniczenia w lekcjach religii 
i etyki, natomiast informacja o możliwości zmiany decyzji powinna być 
dostępna dla każdego rodzica i ucznia, gdyż jest ona w każdej chwili 
możliwa.

W opisywanym przypadku z łódzkiej szkoły podstawowej żądanie 
„negatywnego” oświadczenia wynikało ze sprzecznego z obowiązują-
cym prawem zapisu w statucie szkoły.

W ramach prowadzonych przez nas działań spotykaliśmy w statu-
tach szkół zapisy naruszające prawo oraz dyskryminujące ze względu na 
wyznanie i światopogląd. Dla przykładu:

37 http://episkopat.pl/coroczne-ponawianie-deklaracji-dot-uczestnictwa-w-religii-niezgodne 
-z-przepisami/, [dostęp 02.09.2017].

http://episkopat.pl/coroczne-ponawianie-deklaracji-dot-uczestnictwa-w-religii-niezgodne-z-przepisami/
http://episkopat.pl/coroczne-ponawianie-deklaracji-dot-uczestnictwa-w-religii-niezgodne-z-przepisami/
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Uczeń może być zwolniony na wniosek rodziców, opieku-
nów i za odpowiednim zaświadczeniem lekarza specjalisty 
lub specjalistycznej placówki służby zdrowia bądź poradni 
z następujących przedmiotów:
a) wychowanie fizyczne
b) plastyka
c) muzyka
d) drugi język obcy
e) religia38

38

Inny przykład:

1.Rezygnacja z udziału w zajęciach religii wymaga złoże-
nia pisemnej deklaracji rodzica/prawnego opiekuna złożonej 
przed rozpoczęciem nauki w szkole, a w wyjątkowych przy-
padkach w trakcie danego roku szkolnego […]
3. Wychowawcy składają Dyrektorowi wykaz uczniów, któ-
rzy nie będą uczęszczać na lekcje religii wraz z prośbą rodzi-
ców o zwolnienie z zajęć […]
6. Każdorazowo decyzję o zwolnieniu z zajęć religii i wycho-
wania do życia w rodzinie wydaje Dyrektor w formie pisem-
nej39.

W drugim przypadku szkoła po interwencji Fundacji Polistrefa zapisy 
w statucie zmieniła, co pokazuje, jak ważne jest, aby rodzice i pełnoletni 
uczniowie zapoznawali się ze statutami i programami wychowawczymi 
szkół, a w przypadkach nieprawidłowości interweniowali u dyrektora 

38 Informacja własna Fundacji Polistrefa.
39 Informacja własna Fundacji Polistrefa.
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szkoły i/lub kuratora oświaty40 lub zgłaszali taką potrzebę do organiza-
cji, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na 
wyznanie i światopogląd. Skargę można złożyć także do Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich.

***

Jedynym dopuszczonym prawem sposobem zapisania ucznia/uczen-
nicy na lekcje religii i etyki jest złożenie oświadczenia, będącego 
oddzielnym dokumentem, wyrażającego życzenie uczęszczania na 
takie lekcje. Niedopuszczalne jest żądanie przez szkołę podpisywania 
oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje religii i etyki, żądania zwol-
nień z tych lekcji, czy też tworzenia zbiorczych list osób wyrażają-
cych chęć uczestnictwa w tego typu zajęciach, również ze względu na 
ochronę danych osobowych wrażliwych.

Jeśli szkoła przygotowuje wzór oświadczenia, należy pamiętać, że 
musi być ono oddzielnym dokumentem, z czytelną informacją o możli-
wości wyboru lekcji religii również innych wyznań niż rzymskokatolic-
kie, możliwością wyboru lekcji etyki, a także możliwością wyboru ich 
obu.

Oświadczenie woli uczestniczenia w lekcjach religii i etyki może być 
złożone na ręce dyrektora szkoły w każdym momencie roku szkolnego, 
jak również w każdej chwili może ono zostać zmienione.

Obowiązkiem szkoły, a przede wszystkim jej dyrektora, jest dbanie, 
aby statut szkoły nie był sprzeczny z przepisami prawa oraz spełniał ich 
wymogi.

40 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 
1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) projekt statutu szkoły albo jego zmianę 
przygotowuje Rada Pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły lub pla-
cówki. Kurator oświaty może uchylić statut szkoły lub placówki publicznej albo niektóre 
jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
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Rekolekcje w szkołach

W roku szkolnym 2016/17, w zdecydowanej większości polskich szkół 
publicznych, umożliwiono uczniom udział w trzydniowych rekolekcjach 
wielkopostnych. Ich program zwykle obejmuje nauki dla młodzieży 
połączone ze spowiedzią i nabożeństwem pokutnym. Ci, którzy chcą 
wziąć udział w rekolekcjach, są na czas ich trwania zwalniani z zajęć 
lekcyjnych. W części szkół, podczas rekolekcji, zajęcia dydaktyczne są 
skracane, w innych całkowicie się je odwołuje.

Do niedawna rekolekcje zwykle odbywały się w kościołach i budyn-
kach parafialnych. Obserwujemy, że coraz częściej organizowane są one 
bezpośrednio w szkołach. Taka sytuacja miała miejsce także w ubiegłym 
roku szkolnym, kiedy to szkolnymi korytarzami poprowadzono procesje, 
w klasach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkolnych zorganizo-
wano spowiedź, a w salach gimnastycznych odbyły się spotkania reko-
lekcyjne, odprawiono mszę i sprawowano Eucharystię.

Studium wybranych przypadków

Rekolekcje w Suchej Beskidzkiej
W roku szkolnym 2016/17, w czterech szkołach w Suchej Beskidzkiej, 
trzydniowe rekolekcje wielkopostne zorganizowano w budynkach szkol-
nych i obejmowały spotkania z hierarchami krakowskiej kurii.

Przykładowo, w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa rekolekcje 
objęły wizytę biskupa Grzegorza Rysia, koncert chrześcijańskiego rapu, 
spotkania prowadzone przez grupy ewangelizacyjne, możliwość rozmów 
indywidualnych i modlitwy wstawienniczej. W szkole zorganizowano 
także spowiedź dla uczniów. Rekolekcje zakończyła msza w szkolnej 
sali gimnastycznej, którą odprawił biskup Jan Szkodoń. Podobny harmo-
nogram miały rekolekcje w pozostałych 3 szkołach.
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Proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej, ksiądz 
Andrzej Klimara, informował przed rekolekcjami, że będą one kontynu-
acją Światowych Dni Młodzieży, a ich pomysłodawcą jest bp Grzegorz-
Ryś.

W tym tygodniu w naszym mieście odbędą się wielkopostne 
rekolekcje dla Młodzieży. Z inicjatywy ks. bpa Grzegorza 
Rysia będą to rekolekcje prowadzone przez grupy ewange-
lizacyjne na terenie szkół średnich i w gimnazjum. Reko-
lekcje te będą kontynuacją ŚDM. W tym roku jako Wspól-
nota Kościoła skorzystaliśmy ze swoich ustawowych praw 
umożliwiających zawieszenie zajęć szkolnych na czas reko-
lekcji. Rekolekcje odbędą się od wtorku do czwartku. Na 
zakończenie spotkań rekolekcyjnych eucharystię będą spra-
wować w szkołach nasi biskupi, w LO – arcybiskup Marek 
Jędraszewski, w ZS im. W. Goetla – ks. bp. Grzegorz Ryś, 
w ZS im. W. Witosa – ks. bp. Jan Szkodoń, a w Gimnazjum 
ks. bp. Damian Muskus41.

W trakcie suskich rekolekcji i bezpośrednio po nich, przez media 
lokalne i ogólnopolskie przetoczyła się dyskusja na temat stosowno-
ści organizowania rekolekcji, spowiedzi i mszy w gmachu publicznych 
szkół. Odnotowano wątpliwości niektórych rodziców i uczniów oraz 
części środowiska nauczycielskiego.

41 O. Szpunar, B. Kuraś, Spowiedź w szkole, „Gazeta Wyborcza, Strony Lokalne Kraków” 
nr 57, 2017, s. 1.
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Fot. Rekolekcje w Suchej Beskidzkiej, fot. Bogdan Szpila42.

Fot. Rekolekcje w Suchej Beskidzkiej, fot. Bogdan Szpila43.

42 http://www.beskidzka24.pl/artykul,rekolekcje_z_biskupami,53531.html, 
 [dostęp: 21.08.2017].
43 Tamże.

http://www.beskidzka24.pl/artykul,rekolekcje_z_biskupami,53531.html
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Fot. Rekolekcje w Suchej Beskidzkiej, fot. Bogdan Szpila44.

Wydarzenie stało się pretekstem do podjęcia rozważań, czy szkoły 
– podobnie jak inne instytucje publiczne – nie powinny być neutralne 
światopoglądowo? Zastanawiano się, czy w Suchej Beskidzkiej, pomimo 
pozytywnych intencji organizatorów, nie mieliśmy do czynienia z kolej-
nym przykładem zawłaszczania przestrzeni publicznej przez Kościół 
rzymskokatolicki? Pytano, czy sukces frekwencyjny tych rekolekcji jest 
wystarczającą przesłanką do organizowania takich wydarzeń na terenie 
szkół publicznych?

44 Tamże.
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Fot. Rekolekcje w Suchej Beskidzkiej, fot. Bogdan Szpila45.

Fot. Rekolekcje w Suchej Beskidzkiej46.

45 Tamże.
46 Spowiedź w szkołach to skandal?,09.03.2017, https://sucha24.pl/wydarzenia/sucha-beskidz 

ka/item/6339-spowiedz-w-szkolach-to-skandal, [dostęp 23.08.2017].

https://sucha24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/item/6339-spowiedz-w-szkolach-to-skandal
https://sucha24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/item/6339-spowiedz-w-szkolach-to-skandal
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Rekolekcje w Warszawie
W Szkole Podstawowej nr 343 na Ursynowie (Szkoła Podstawowa nr 343 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie) 
rekolekcje w roku szkolnym 2016/17 zorganizowano w budynku szkol-
nym – w salach lekcyjnych oraz sali gimnastycznej.

Program rekolekcji obejmował wykonywanie kartek świątecznych, 
pokaz filmu, zwiedzanie seminarium duchownego oraz wyjście do 
kościoła na mszę świętą.

W szkole zorganizowano też spowiedź, a na drzwiach sal szkolnych 
pojawiły się karteczki informacyjne, np. „Sala spowiedzi. Ksiądz Tytus”47. 
Harmonogram zamieszczony na stronie internetowej szkoły informował, 
że spowiedź zaplanowano w godzinach 11.40-12.25 w salach nr 5, 6 i 12.

Fot. Zdjęcie nadesłane przez czytelnika do redakcji „Gazety Wyborczej”48.

Rekolekcje w szkole na warszawskim Ursynowie wzbudziły zaintere-
sowanie mediów. Organizatorzy wskazywali na argument pragmatyczny 

47 O. Stawińska, Dzień pokutny w szkole na Ursynowie. Księża zapraszają do spowiedzi w sa-
lach lekcyjnych, 22.03.2017, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21529873, 
ursynow-szkola-spowiada-dzieci-podczas-rekolekcji.html, 

 [dostęp 30.08.2017]. 
48 Tamże. 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21529873,ursynow-szkola-spowiada-dzieci-podczas-rekolekcji.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21529873,ursynow-szkola-spowiada-dzieci-podczas-rekolekcji.html
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– tłumaczono, że to dla wygody. Podobnie wypowiadał się rzecznik 
archidiecezji warszawskiej: „To szkoła integracyjna, nie wszystkie dzieci 
mogą iść do kościoła”49. Niektórzy z rodziców protestowali.

Dzieci są spowiadane w klasach. Jestem tym oburzona wła-
śnie jako osoba korzystająca z sakramentów. To jest jakiś 
absurd. Boże, wróć nam świecką szkołę!50.

Rekolekcje w urzędzie dzielnicy
W trakcie rekolekcji na Ursynowie doszło także do kolejnego, budzą-
cego wątpliwości, wydarzenia związanego z rekolekcjami. Otóż, jeden 
z wykładów rekolekcyjnych dla uczniów niepublicznego liceum im. 
Batalionu AK „Parasol” zorganizowano w sali urzędu dzielnicy. Dla 
jednych był to kolejny przykład zatarcia granicy pomiędzy świeckim 
a kościelnym, a dla innych efekt konieczności zapewnienia dużej sali 
na wykład, którego tematem była kultura i religia Ameryki Południowej 
oraz Rio de Janeiro.

– Naprawdę nie ma ciekawszych spotkań do organizowa-
nia w urzędach? – pyta Anna z Kabat, która interweniowała 
w „Parasolu”.
– Spotykamy się w ratuszu, bo w szkole nie mamy tak dużej 
sali, aby zmieścić 200 dzieci. Wykład będzie poświęcony 
treściom ogólnym, światopoglądowym – dopiero później 
idziemy na mszę – komentuje Anna Kulesza, wicedyrektor 
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu 
AK „Parasol”51.

49 Tamże. 
50 Tamże.
51 K. Turowicz, Spowiedź w szkole, rekolekcje w ratuszu. Norma czy nadużycie? 27.03.2017, 

http://www.haloursynow.pl/artykuly/spowiedz-w-szkole-rekolekcje-w-ratuszu-norma-
czy-n,7431.htm, [dostęp 15.08.2017].

http://www.haloursynow.pl/artykuly/spowiedz-w-szkole-rekolekcje-w-ratuszu-norma-czy-n,7431.htm
http://www.haloursynow.pl/artykuly/spowiedz-w-szkole-rekolekcje-w-ratuszu-norma-czy-n,7431.htm
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Urzędnicy deklarowali brak wiedzy odnośnie tego, że wykład odbę-
dzie się w ramach trwających właśnie rekolekcji. Robert Kempa, Bur-
mistrz Ursynowa, tłumaczył, że salę zarezerwowano na wykład dla 
młodzieży i dodawał, „że jest przeciwny zarówno spowiedzi w salach 
lekcyjnych w publicznych szkołach, jak i rekolekcjom w publicznych 
urzędach”52.

Rekolekcje w Siemianowicach Śląskich
Są szkoły, w których organizowanie rekolekcji w obrębie placówki szkol-
nej ma dłuższą tradycję z uwagi na specyfikę samej placówki. Przykła-
dowo, takie rekolekcje odbywają się w Zespole Szkół Specjalnych w Sie-
mianowicach. W relacji na temat tamtejszych rekolekcji w 2015 roku 
czytamy:

[Rekolekcje] zawsze odbywają się na terenie szkoły. Tym 
razem poza wspólnymi modlitwami, śpiewem, rozważa-
niami i filmami o tematyce religijnej – omawianymi później 
w zespołach klasowych, konkursami – nowością była Droga 
Krzyżowa odbyta szkolnymi korytarzami. […] W ostat-
nim dniu rekolekcji uczniowie mieli okazję przystąpić do 
spowiedzi św. i uczestniczyć we mszy św. w kaplicy przy 
ul.  Powstańców53.

52 Tamże.
53 E. Woźnica, Rekolekcje w szkole, 06.03.2015, http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/ 

historia-i-oswiata/rekolekcje-w-szkole.4143/, [dostęp 17.08.2017].

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/historia-i-oswiata/rekolekcje-w-szkole.4143/
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/historia-i-oswiata/rekolekcje-w-szkole.4143/
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Fot. Rekolekcje w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich54.

Rekolekcje w Kamionkach
Rekolekcje w budynku szkolnym zorganizowano także w miejscowo-
ści Kamionki. Na sali gimnastycznej odbyły się nauki rekolekcyjne oraz 
msza święta. Uczniowie mogli w szkole przystąpić również do spowie-
dzi – ta odbyła się m.in. w „kantorku wuefistów”.

W ogłoszeniu informującym o harmonogramie rekolekcji, ksiądz 
proboszcz z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Matki Teresy z Kalkuty 
w Kamionkach informował, że tak nauki, jak i msze będą odbywać się 
w sali gimnastycznej, a spowiedź dla uczniów klas 4-6 właśnie w kan-
torku wuefistów. Równocześnie poprosił wychowawców i nauczycieli 
o pomoc podczas rekolekcji w utrzymaniu spokoju na sali55.

54 Tamże.
55 http://www.spkamionki.pl/szkola/wazne-informacje/364-rekolekcje-wielkopostne-2017.

html, [dostęp 21.08.2017].

http://www.spkamionki.pl/szkola/wazne-informacje/364-rekolekcje-wielkopostne-2017.html
http://www.spkamionki.pl/szkola/wazne-informacje/364-rekolekcje-wielkopostne-2017.html
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Fot. Ogłoszenie dotyczące harmonogramu rekolekcji wielkopostnych w miejsco-
wości Kamionki56.

56 Tamże. 
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Fot. Rekolekcje w szkole podstawowej w Kamionkach57.

Fot. Rekolekcje w szkole podstawowej w Kamionkach58.

57 https://www.facebook.com/mtkamionki/, [dostęp 21.08.2017].
58 Tamże.

https://www.facebook.com/mtkamionki
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Reakcje krytyczne

Organizacja rekolekcji w szkołach wywołała szereg reakcji krytycznych, 
wśród których znaczącą grupę stanowią opinie rodziców i nauczycieli 
przekazywane za pośrednictwem mediów (zwykle anonimowo), często 
z wykorzystaniem hasła „Szkoła to nie kościół”.

W Suchej Beskidzkiej duchowni spowiadali uczniów 
w szkołach w ramach rekolekcji. – Szkoła to nie kościół! 
– burzy się część nauczycieli. Kuratorium też uważa, że to 
przesada, ale nie zamierza interweniować w tej sprawie. Na 
początek wizyta biskupa Grzegorza Rysia. Potem koncert 
chrześcijańskiego rapu, następnie spotkania prowadzone 
przez grupy ewangelizacyjne. Możliwość rozmów indywi-
dualnych i modlitwy wstawienniczej. Na koniec msza na sali 
gimnastycznej odprawiona przez biskupa Jana Szkodonia. 
A w środku… spowiedź w szkole59.

Trzydniowe rekolekcje odbywały się we wszystkich szko-
łach średnich z Suchej Beskidzkiej. W mijającym tygo-
dniu ewangelizatorów gościł Zespół Szkół im. Witosa i to 
właśnie jego nauczyciele zwrócili uwagę na masową spo-
wiedź urządzoną w budynku szkoły – Jesteśmy wierzący 
i praktykujący, ale organizacja spowiedzi w szkole to już 
przesada. Szkoła to nie kościół – mówi jeden z nauczycieli  
[w rozmowie] z krakowską Gazetą Wyborczą. Ręce od 
sprawy umywa dyrektor szkoły, który twierdzi, że nie ma 

59 O. Szpunar, B. Kuraś, Księża spowiadali uczniów w szkole. Kuratorium: To przesada, 
08.03.2017, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21472632,ksieza-spowiadali-ucz 
niow-w-szkole-kuratorium-to-przesada.html, [dostęp 21.08.2017].

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21472632,ksieza-spowiadali-uczniow-w-szkole-kuratorium-to-przesada.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21472632,ksieza-spowiadali-uczniow-w-szkole-kuratorium-to-przesada.html
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wpływu na to co dzieje się w trakcie rekolekcji – Ja się 
w szkole nie spowiadam i nie ja jestem organizatorem całego 
wydarzenia – wyjaśnia Marek Kwak, dyrektor ZS. Jedno-
cześnie dyrektor przyznaje, że rekolekcje przeniesiono do 
szkoły, bo kiedy odbywały się w kościele, to nie cieszyły się 
zbyt dużym zainteresowaniem uczniów60.

Dzisiaj kończą się rekolekcje dla młodzieży w Suchej 
Beskidzkiej. Zapewne przejdą one do historii, po pierwsze 
ze względu na ich wyjątkowo uroczystą oprawę – udział 
w nich wzięło aż czterech biskupów, a po drugie dlatego, że 
nie wszystkim spodobała się spowiedź w szkole. Do naszej 
redakcji piszą czytelnicy, że „szkoła to nie kościół”, a „spo-
wiedź na sali gimnastycznej to już gruba przesada. „No cóż, 
młodzież do kościoła dzisiaj trudno zaciągnąć, a tutaj pro-
boszcz wyszedł naprzeciw młodym ludziom” – piszą z kolei 
inni61.

W ślad za opiniami rodziców i nauczycieli pojawiły się krytyczne 
komentarze dziennikarzy relacjonujących kontrowersje związane z reko-
lekcjami w szkołach.

60 BS, Księża spowiadali młodzież w szkole. Nauczyciele: Szkoła to nie kościół!, 10.03.2017,   
http://epoznan.pl/news-news-74687-Ksieza_spowiadali_mlodziez_w_szkole._Nauczy 
ciele_Szkola_to_nie_kosciol, [dostęp 21.08.2017].

61 Spowiedź…

http://epoznan.pl/news-news-74687-Ksieza_spowiadali_mlodziez_w_szkole._Nauczyciele_Szkola_to_nie_kosciol
http://epoznan.pl/news-news-74687-Ksieza_spowiadali_mlodziez_w_szkole._Nauczyciele_Szkola_to_nie_kosciol
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Co dziś wydaje się precedensem, za chwilę będzie zwy-
czajem, a potem obowiązującą tradycją, z którą nie będzie 
wypadało polemizować62.

…to, co stało się w Suchej Beskidzkiej, zdumiewa chyba 
nawet tych, którzy są zwolennikami nauczania religii 
w szkole. […] Nauki rekolekcyjne prowadzono oczywiście 
w gmachu szkoły. Nowość polega na tym, że w szkole zor-
ganizowano także spowiedź. I to, jak się okazuje, wzburzyło 
również wierzących i praktykujących nauczycieli. Ale, co 
ciekawe: nikt nie ma odwagi powiedzieć tego głośno63.

Istotną reakcję stanowiła także interpelacja poselska posła PO Grze-
gorza Furgo do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekolekcji orga-
nizowanych w świeckiej szkole publicznej (Interpelacja nr 11389 została 
zgłoszona 23.03.2017)64. Interpelacja była reakcją na przeprowadzenie 
w Szkole Podstawowej nr 343 na Ursynowie w Warszawie rekolekcji 
w salach lekcyjnych, połączonych ze spowiedzią uczniów. W interpelacji 
przywołano argument popularności takich praktyk.

62 J. Gierak-Onoszko, Czy szkoła publiczna to miejsce na udzielanie sakramentów? Według 
MEN jak najbardziej, 8.05.2017, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstw-
o/1703868,1,czy-szkola-publiczna-to-miejsce-na-udzielanie-sakramentow-wedlug-men-j
ak-najbardziej.read,[dostęp 21.08.2017].

63 J. Makowski, Spowiedź w szkole, czyli jak biskupi przyczyniają się do upadku religii, 10.03.2017, 
http://www.newsweek.pl/opinie/kosciol-i-edukacja-w-polsce-spowiedz-na-lekcji- 
religii,artykuly,406658,1.html, [dostęp 21.08.2017].

64 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=64F9E9FE&view=5,  
[dostęp 31.05.2017].

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1703868,1,czy-szkola-publiczna-to-miejsce-na-udzielanie-sakramentow-wedlug-men-jak-najbardziej.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1703868,1,czy-szkola-publiczna-to-miejsce-na-udzielanie-sakramentow-wedlug-men-jak-najbardziej.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1703868,1,czy-szkola-publiczna-to-miejsce-na-udzielanie-sakramentow-wedlug-men-jak-najbardziej.read
http://www.newsweek.pl/opinie/kosciol-i-edukacja-w-polsce-spowiedz-na-lekcji-religii,artykuly,406658,1.html
http://www.newsweek.pl/opinie/kosciol-i-edukacja-w-polsce-spowiedz-na-lekcji-religii,artykuly,406658,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=64F9E9FE&view=5
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Wszyscy zainteresowani powołują się na popularność takich 
praktyk, czyli czasowej zamiany publicznej szkoły na budy-
nek kościelny65.

Zwrócono uwagę, że właściwym miejscem do przeprowadzania reko-
lekcji są kościoły.

Wydaje się, że budynków kościelnych w Polsce jest w bród 
i nie powinno być dla nikogo problemem prowadzenie reko-
lekcji we właściwym dla danego miejsca kościele66.

Poseł zgłosił ponadto w interpelacji pytania: W ilu publicznych 
szkołach w Polsce odbywają się zajęcia rekolekcyjne? Jakie formalno-
ści należy wypełnić, aby rekolekcje zamiast w kościele odbywały się 
w świeckiej szkole publicznej? Czy na taką czasową zamianę szkoły 
w kościół musi wydać zgodę JST, czy miejscowy kościół porozumiewa 
się po prostu z dyrektorem szkoły? Jakie warunki musi spełnić szkoła, 
aby odbyły się w niej rekolekcje, a szczególnie spowiedź święta? Jaki 
koszt ponosi szkoła z tytułu organizacji rekolekcji w szkole i jakie 
oszczędności przynosi to stosownemu dla regionu kościołowi?

***

W dyskusjach na temat organizowania rekolekcji w publicznych placów-
kach edukacyjnych, często pojawia się bagatelizowanie tego przejawu 
obecności religii w szkołach lub krytykowanie tylko faktu odprawiania 
w szkole mszy lub spowiedzi, czyli obecności rytuałów religijnych.

65 Tamże.
66 Tamże.
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W pierwszym przypadku dochodzi do bagatelizowania skali obec-
ności religii w szkole. Podkreśla się, że jest to konsekwencją wyboru 
większości rodziców, którzy zapisują swoje dzieci na lekcje religii. Ten 
typ reakcji zwykle krytycznie odnosi się do postulatu świeckości szkoły 
publicznej, a także całkowicie abstrahuje od obowiązku respektowania 
i chronienia przez większość praw mniejszości światopoglądowych i reli-
gijnych, w tym wolności sumienia i wyznania. Obowiązuje tutaj retoryka 
dominacji, wyrażająca się w oczekiwaniu podporządkowania się mniej-
szości wobec większości. Nierzadko postawie tej towarzyszy nie tylko 
brak wiedzy o systemie wartości grup mniejszościowych, ale i brak chęci 
zdobycia takiej wiedzy, brak poszanowania odmiennych systemów war-
tości oraz generalny brak respektowania potrzeb grup mniejszościowych.

W drugim przypadku uwzględnia się prawo rodziców do umieszczania 
w klasach szkolnych pasywnych symboli religijnych takich jak, np. krzyże 
czy wizerunki świętych i błogosławionych. Krytyka koncentruje się na 
przenoszeniu na teren szkoły rytuałów religijnych, czy elementów stricte 
kultowych. Do grupy tej zalicza się msze, procesje oraz spowiedź, które 
zwyczajowo postrzegane są jako właściwe wyspecjalizowanym miejscom 
kultu, jakimi są kościoły. Szkoła jest uznawana za miejsce nieodpowied-
nie i niesprzyjające pogłębionemu przeżywaniu rytuałów religijnych. Nie 
zwraca się tutaj uwagi na sprzeczność pomiędzy postulatem neutralności 
światopoglądowej szkoły a obecnością w jej przestrzeni elementów reli-
gijnych, lecz zwraca uwagę jedynie na niepotrzebne przenoszenie w obręb 
murów szkolnych rytuałów religijnych czy zachowań kultowych.

Trzecią grupę reakcji charakteryzuje postawa krytyczna wobec skali 
obecności religii w szkołach, co skłania do formułowania diagnozy, że 
neutralność światopoglądowa polskiej szkoły jest fikcyjna. Czasami efek-
tem takiej konstatacji jest formułowanie radykalnego wezwania do cał-
kowitego usunięcia religii ze szkół. Częściej jednak przedstawiciele tej 
grupy uwzględniają prawo rodziców i uczniów do obecności w klasach 
szkolnych symboli religijnych, choć równocześnie formułują krytyczne 
opinie na temat skali obecności religii w szkołach. Wylicza się tutaj sze-
reg postaci tej obecności: wyznaczanie na patronów szkół świętych lub 
błogosławionych, organizowanie w szkole konkursów o charakterze 
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religijnym, częste pojawianie się szkole osób duchownych poza tymi, 
którzy prowadzą lekcje religii, organizowanie szkolnych pielgrzymek 
i wyjazdów do miejsc kultu, organizowanie procesji w szkołach, poświę-
canie obiektów szkolnych, wystawianie przedstawień religijnych, orga-
nizowanie wydarzeń związanych z cyklem liturgicznym – kolędowania, 
jasełka, wielkanocne jajeczka itp.).

Niechęć do zacierania granicy pomiędzy szkołą a kościołem część 
nauczycieli i rodziców wyraża w takich przypadkach stwierdzeniem 
„szkoła to nie kościół” lub „szkoła to nie miejsce kultu religijnego”, co 
bywa interpretowane bądź jako wyraz niechęci do religii en gros lub 
jedynie rezerwy wobec skali obecności w szkołach Kościoła rzymsko-
katolickiego.

Reakcje wyjaśniające i afirmujące

Obok reakcji protestu, w dyskursie publicznym, funkcjonuje szereg 
typów reakcji wyjaśniających i afirmujących organizację rekolekcji 
w szkołach, a także za właściwe uznających obecność religii w szkołach. 
Najczęściej formułowane argumenty zestawiono poniżej.

Argument zwyczajowy
Częstym, by nie powiedzieć rytualnym, argumentem za organizacją 
rekolekcji w szkołach jest wskazywanie na istniejący zwyczaj.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Maciej 
Kopeć, w odpowiedzi MEN na interpelację poselską nr 11389 w sprawie 
rekolekcji organizowanych w świeckiej szkole publicznej, przedstawił 
wachlarz argumentów (odpowiedzi udzielono 24.04.2017)67, wśród nich 

67 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=03C5E8FF,  
[dostęp 15.08.2017].

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=03C5E8FF
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powołał się także na argument zwyczajowy, czyli „rozwiązanie organiza-
cyjne, przyjmowane czasami przez dyrektorów szkół”68.

Pogląd taki pojawiał się bardzo często. Tę argumentację wykorzystał 
także proboszcz sąsiadującej ze Szkołą Podstawową nr 343 na Ursyno-
wie, gdzie spowiedź w szkole organizuje się od kilkunastu lat:

Ta konkretna szkoła ma długą tradycję – spowiedź odbywa 
się tam już od 12 lat. Kiedyś padł taki pomysł i się przyjął, 
rodzice to akceptują – mówi proboszcz parafii bł. Edmunda 
Bojanowskiego.
Pomysł ze spowiedzią w SP 343 faktycznie pojawił się już 
kilkanaście lat temu. Z powodu ulewnego deszczu – uznano, 
że zamiast iść z dziećmi do kościoła, można je spowiadać 
na miejscu – w szkole. Jednorazowy koncept przerodził się 
w tradycję placówki.
– Faktycznie rekolekcje są od kiedy pamiętam. A to już kilka 
ładnych lat. Co do zeszłego roku też tak było – mówi Tomasz 
Linert z Rady Rodziców w SP 343.69

Niekiedy dodatkowym argumentem za organizacją rekolekcji w szkole 
uznaje się brak zastrzeżeń ze strony rodziców i nauczycieli. Z tej argu-
mentacji skorzystał m.in. burmistrz Ursynowa dopytywany o rekolekcje 
w jednej ze szkół na Ursynowie:

– Jak ustaliliśmy, rekolekcje ze spowiedzią odbywają się na 
terenie tej szkoły od kilku lat. Nie wpłynęła do nas żadna 
skarga ze strony rodziców czy nauczycieli70.

68 Tamże. 
69 K. Turowicz…
70 O. Stawińska…
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Argument zgodności z prawem
W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej „Prawo oświatowe nie defi-
niuje szkoły jako instytucji świeckiej”71, a „możliwość odbycia spowie-
dzi kończącej rekolekcje, odbywające się w publicznej przestrzeni szkol-
nej mieści się w zakresie konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia 
i wyznania”72.

Odnosząc się do sformułowania „świecka szkoła” infor-
muję, że prawo oświatowe nie definiuje szkoły jako insty-
tucji świeckiej. Instytucja szkoły określana jest jako szkoła 
publiczna, wspomagająca rodziców w ich funkcji wycho-
wawczej. Przepis art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzie-
ciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgod-
nego z ich przekonaniami73.

Podobne argumenty przywoływali inni dyrektorzy szkół, np. Jan 
Zadora, dyrektor LO w Suchej Beskidzkiej, tłumaczył, że wprawdzie 
rekolekcje odbywały się w szkole, ale wszystko odbyło się zgodnie z pra-
wem a uczestnictwo w nich było dobrowolne.

Organizacja rekolekcji odbywała się zgodnie z obowiązu-
jącym w tym zakresie prawem. Za merytoryczną i organi-
zacyjną stronę odpowiada parafia. Każdy z uczniów, który 
chciał uczestniczyć w rekolekcjach mógł to uczynić w takim 
zakresie w jakim chciał. Uczniowie, którzy nie chcieli 

71 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=03C5E8FF, 
[dostęp 15.08.2017].

72 Tamże. 
73 Tamże. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=03C5E8FF
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uczestniczyć w rekolekcjach mieli zorganizowane zajęcia 
zgodnie z planem nauczania74.

Podobnie argumentowała też Ewa Kawończyk, dyrektor ZS im. Wale-
rego Goetla. Poinformowała, że w rekolekcjach biorą udział tylko ci 
uczniowie, którzy zadeklarowali chęć uczęszczania w lekcjach religii, 
a opiekę nad nimi sprawowali katecheci i nauczyciele75.

Argument pragmatyczny
Często twierdzono, że organizacja spowiedzi w szkole to rozwiązanie 
pragmatyczne – wygodne dla rodziców oraz bezpieczne dla uczniów 
uczestniczących w rekolekcjach, ponieważ dzięki temu nie muszą one 
opuszczać szkoły. Oprócz wspomnianego powyżej podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Kopcia, posłużył się nim 
także m.in. rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiń-
ski, który w rozmowie z dziennikarzem „Gazety Wyborczej” tłumaczył, 
że zaprowadzanie dzieci ze szkoły integracyjnej do kościoła byłoby kło-
potliwe:

– Taki ich przebieg w placówce na Ursynowie został zaapro-
bowany przez Radę Rodziców. W szkole nie było konfe-
sjonałów, była za to możliwość spowiedzi – podkreśla. 
– Mówimy o wyjątkowym czasie, czasie rekolekcji, który 
jest przeznaczony dla dzieci z rodzin katolickich. Należy 
też pamiętać, że Szkoła Podstawowa nr 343 jest placówką 
z oddziałami integracyjnymi. Uczęszczają tam dzieci 

74 Spowiedź…
75 Tamże.
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z różnymi dysfunkcjami, zaprowadzanie ich do kościoła 
byłoby kłopotliwe76.

W odpowiedzi MEN na interpelację poselską nr 11389 także stwier-
dzono, że rekolekcje bywają organizowane w budynkach szkolnych 
„z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (znaczne oddalenie szkoły od 
kościoła, konieczność zapewnienia opieki w trakcie wyjść poza teren 
szkoły itp.)”77.

Brak konfesjonału jako argument
Co ciekawe, dość często formułowano uzasadnienie o braku tradycyj-
nych konfesjonałów w szkole podczas rekolekcji. Wspomniano o tym 
także w odpowiedzi MEN na interpelację poselską nr 11389. Powiedział 
o tym również cytowany powyżej rzecznik archidiecezji warszawskiej – 
ks. Przemysław Śliwiński („W szkole nie było konfesjonałów, była za to 
możliwość spowiedzi”78).

Również w wypowiedziach dyrektorów szkół brak konfesjonałów 
uznano za wystarczającą dystynkcję odróżniającą kościół od szkoły.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa przyznaje, że o sakra-
mencie spowiedzi świętej w publicznej placówce w swojej 
dzielnicy nie wiedział. – Rozmawiałem już z dyrektorką 
tej szkoły i wyjaśniła mi, że tradycyjnych konfesjonałów 
w szkole nie postawiono. Nie wyraziła na to zgody – pod-
kreśla79.

76 O. Stawińska… 
77 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=03C5E8FF, 
 [dostęp 15.08.2017].
78 O. Stawińska…
79 Tamże.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=03C5E8FF


Rekolekcje w szkołach

59

Argument przeniesienia odpowiedzialności
W wypowiedziach dyrektorów pojawiało się wskazywanie na odpowie-
dzialność strony kościelnej za organizację rekolekcji w szkołach, któ-
rymi kierują.

W ten sposób decyzję uzasadniał Marek Kwak, dyrektor Zespołu 
Szkół z Suchej Beskidzkiej, który podkreślił, że to strona kościelna jest 
organizatorem rekolekcji odbywających się w budynku szkolnym i to 
ona odpowiada za program wydarzenia. Obowiązki dyrektora placówki 
sprowadzają się w takiej sytuacji wyłącznie do zapewnienia w szkole 
bezpieczeństwa.

Ja się w szkole nie spowiadam i nie ja jestem organizatorem 
całego wydarzenia (…) Moim zadaniem jest tylko zadbać 
o to, by wszystko odbywało się bezpiecznie80.

Argument frekwencyjny
Jako argument przemawiający za organizacją rekolekcji w szkołach 
uznawano również wyższą frekwencję uczniów.

Zwolennicy takiego argumentu za zasadne uznają odwołanie się do 
sukcesu frekwencyjnego rekolekcji w szkołach. Takie opinie pojawiły się 
m.in. w Suchej Beskidzkiej. Twierdzono, że rekolekcje zostały przenie-
sione do szkoły, ponieważ kiedy odbywały się w kościele, to nie cieszyły 
się zbyt dużym zainteresowaniem uczniów.

Niewątpliwie, przeprowadzanie rekolekcji w przestrzeni szkolnej, 
gdzie katechetom pomagają nauczyciele, znacząco ułatwia kontrolę nad 
uczniami. W kościołach jest ona znacznie mniejsza.

80 J. Makowski… 
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Argument teologiczny
Ks. bp Grzegorz Ryś zwrócił także uwagę na korzyść natury religijnej. 
Jego zdaniem rekolekcje w szkole uświęcają placówkę, jako miejsce 
pracy i nauki uczniów.

Dlaczego nie uświęcić tego miejsca, gdzie młodzi pracują, 
uczą się na co dzień, gdzie żyją? […] Przepisy państwowe 
pozwalają od dawien dawna i to że my tego nie robimy, to 
nie oznacza, że nie wolno81.

Brak reagowania
Niekiedy nauczyciele i dyrektorzy w ogóle nie chcieli wypowiadać się 
w sprawie zorganizowanych w ich szkołach rekolekcji. Taką reakcję 
przywołuje dziennikarka „Gazety Wyborczej” rozmawiająca z wicedy-
rektorką szkoły podstawowej nr 343 na Ursynowie:

Wicedyrektorka podstawówki Magdalena Lipińska odma-
wia komentarza na temat prowadzenia spowiedzi na tere-
nie szkoły. Potwierdza jedynie, że trwają tu rekolekcje 
prowadzone przez kleryków Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego82.

Zaobserwowano również zjawisko niechęci do formułowania jakich-
kolwiek zastrzeżeń wobec organizacji rekolekcji w szkole lub podejmo-
wania interwencji, niekiedy także mimo dostrzeżenia problemu.

81 K. Syrek, Spowiedź na sali gimnastycznej, 11.03.2017, http://www.superstacja.tv/wiado 
mosc/2017-03-11/spowiedz-na-sali-gimnastycznej/,  [dostęp  23.08.2017].

82 O. Stawińska…



Rekolekcje w szkołach

61

– Szkoła to nie kościół! – burzy się część nauczycieli. Kura-
torium też uważa, że to przesada, ale nie zamierza interwe-
niować w tej sprawie83.

Warto przywołać tutaj stanowisko Małopolskiej Kurator Oświaty, 
Barbary Nowak, wobec spowiedzi w szkole w Suchej Beskidzkiej. Pani 
kurator przyznała, że dostrzegła problem, ale stwierdziła, że nie zamierza 
w sprawie interweniować:

Przesada. Z drugiej strony jednak spowiedź jest nieodłącz-
nym elementem rekolekcji, więc jeśli odbywają się one 
w szkole, to i ona musi się tam odbyć84.

Charakterystyczny jest także całkowity brak jakichkolwiek zastrze-
żeń Ministerstwa Edukacji Narodowej wobec dyrekcji szkół, w któ-
rych zorganizowano rekolekcje. Równocześnie MEN przyznało, że nie 
posiada informacji oraz uprawień do gromadzenia danych na temat spo-
sobów i kosztów organizacji rekolekcji wielkopostnych organizowanych 
w szkołach.

Co więcej MEN, w odpowiedzi na uwagi Rzecznika Praw Obywatel-
skich, zapowiedziało zmiany dotyczące organizacji rekolekcji w postaci 
przyznania szkołom większej swobody w kwestii organizacji rekolekcji. 
Co potem rzeczywiście nastąpiło.

Przypomnijmy, że Rzecznik Praw Obywatelskich, w wystąpieniu 
skierowanym do MEN, zwrócił uwagę na konieczność doprecyzowania 
przepisów regulujących praktykę organizacji rekolekcji w szkołach.

83 O. Szpunar, B. Kuraś, Spowiedź…  
84 O. Szpunar, B. Kuraś, Księża…
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Zasadnym byłoby ujednolicenie w obowiązujących przepi-
sach praktyki organizacji rekolekcji wielkopostnych. Opu-
blikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej zasad dotyczących organizowania rekolekcji 
dla uczniów szkół publicznych nie wydaje się wystarcza-
jące, gdyż w konsekwencji w poszczególnych placówkach 
odmiennie realizowane są zarówno uprawnienia osób korzy-
stających z prawa do uczestnictwa w rekolekcjach, jak i osób 
bezwyznaniowych i reprezentujących religie mniejszo-
ściowe85.

85 M. Sewastianowicz, Będą zmiany dotyczące organizacji rekolekcji, 18.08.2017, http://www. 
oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/beda-zmiany-dotyczace-organizacji-rekolekcji?utm_
source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=artykul&utm_term=beda-
zmiany-dotyczace-organizacji-rekolekcji&utm_content=Edukacja-moja, 

 [dostęp 23.08.2017].

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/beda-zmiany-dotyczace-organizacji-rekolekcji?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=artykul&utm_term=beda-zmiany-dotyczace-organizacji-rekolekcji&utm_content=Edukacja-moja
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/beda-zmiany-dotyczace-organizacji-rekolekcji?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=artykul&utm_term=beda-zmiany-dotyczace-organizacji-rekolekcji&utm_content=Edukacja-moja
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/beda-zmiany-dotyczace-organizacji-rekolekcji?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=artykul&utm_term=beda-zmiany-dotyczace-organizacji-rekolekcji&utm_content=Edukacja-moja
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Kontekst teologiczny spowiedzi 
w szkołach
Praktyki organizowania w szkole, podczas rekolekcji wielkopostnych, 
spowiedzi w salach lekcyjnych lub innych pomieszczeniach szkolnych, 
jak np. kantorek wuefistów, czy gabinet szkolnego psychologa wywołały 
w roku szkolnym 2016/2017 medialną dyskusję.

Obok postulatów wskazujących na potrzebę wprowadzenia i respek-
towania w szkołach zasady jej świeckości, pojawiły się także uwagi, że 
klasy szkolne to miejsce niewłaściwe lub niewystarczająco godne, by 
organizować tam spowiedź dla uczniów.

Jest to niewątpliwie najtrudniejsza i najbardziej delikatna, 
męcząca i wyczerpująca, ale też najpiękniejsza i przyno-
sząca radość posługa kapłańska (Jan Paweł II, Adhortacja 
apostolska Reconciliatio et paenitentia).

Zgodnie z teologią Kościoła rzymskokatolickiego sakramenty, w tym 
także sakrament pokuty, działają ex opere operato (łac. na podstawie 
dokonanej czynności), czyli mocą samego sakramentu, co oznacza, że 
sakrament jest skuteczny poprzez sam fakt jego udzielenia. Nie ma nato-
miast znaczenia stopień pobożności duchownego, który go sprawuje 
(powinien być wyświęcony), tak samo jak stopień pobożności osoby 
przyjmującej sakrament86. Nie jest istotne także miejsce, gdzie sakra-
ment jest udzielany. Zatem, choć konfesjonał jest tradycyjnie łączony ze 
spowiedzią i w pewien sposób uprzywilejowany, to sakrament może być 
udzielany w dowolnym miejscu. W Katechizmie Kościoła Katolickiego 

86 R. Szymkowiak OFM Cap, SPOwiedź jest spoKO, Kraków 2006, s. 80.
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czytamy, że kapłani powinni być zawsze gotowi do udzielania sakra-
mentu pokuty, gdy wierni ich o to poproszą.

Kapłani powinni zachęcać wiernych do przystępowania 
do sakramentu pokuty i zawsze być gotowi do jego udzie-
lania, gdy chrześcijanie w sposób uzasadniony o to proszą  
(1464).87

Za najważniejsze w tym sakramencie Kościół uznaje możliwość 
nawrócenia się grzesznika oraz pojednania z Bogiem i Kościołem, a nie 
miejsce dokonania aktu.

W publikacjach napisanych przez spowiedników można odnaleźć 
wiele przykładów spowiedzi udzielanych poza budynkiem kościoła. 
Przykładowo, ks. Rafał Szymkowiak w swojej kierowanej do mło-
dzieży książce, jeden z rozdziałów zatytułował „Spowiedzi inne niż 
wszystkie…”. Dzieli się tam wspomnieniami spowiedzi, których udzie-
lał w bardzo różnych miejscach: spowiadał w szatni, na murku podczas 
koncertu rockowego, w samochodzie na parkingu, podczas Przystanku 
Woodstock, w nocy.

Każde miejsce jest dobre, aby spotkać się z Nim. Spowiada-
łem na parkingach, dyskotekach, koncertach, w autobusach, 
w górach, na łonie natury, a raz nawet w stodole. Nie o miej-
sce przecież tutaj chodzi, ale o łaskę Bożą, której tak bardzo 
potrzebujemy88.

87 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1464, Pallotinum 1994.
88 R. Szymkowiak, s. 100. 
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Spowiednik przyznaje, że choć konfesjonał jest miejscem uprzywile-
jowanym dla sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, to równo-
cześnie podkreśla, że:

Bóg nie ogranicza łaski do jednego miejsca. Jezus nie uzdra-
wiał ludzi tylko w świątyni, ale w różnych miejscach. Naj-
częściej tam, gdzie mieszkali i pracowali89.

Szymkowiak rozważając znaczenie miejsca spowiedzi, pisze wręcz, 
że młodym ludziom warto proponować spowiedź nie tylko przy trady-
cyjnych kratkach konfesjonału, ale także w innych miejscach – takich, 
które bardziej odpowiadają młodszym penitentom. Motywacją w tym 
przypadku nie powinno być jednak „szukanie nowych bodźców dla osób, 
które mają dość tradycyjnych rozwiązań, ale stworzenie przestrzeni dla 
tych, którym trudno się otworzyć w konfesjonale”90.

Czy taką bezpieczną przestrzenią ułatwiającą uczniowi spowiedź 
może być sala szkolna, sala gimnastyczna czy inne pomieszczenie 
szkolne, takie jak np. kantorek wuefistów? Czy wyprowadzanie spowie-
dzi z Kościoła do szkoły, czyli ze środowiska modlitwy, do środowiska 
nauki i zabawy, nie utrudnia uczniom pogłębionego przeżywania sakra-
mentu pokuty i właściwie przygotowuje ich do Eucharystii?

W ciągu wieków w sposób zasadniczy zmieniła się konkretna 
forma, w jakiej Kościół wykonywał tę władzę otrzymaną od 
swego Pana. W pierwszych wiekach pojednanie chrześci-
jan, którzy popełnili po chrzcie szczególnie ciężkie grzechy 
(na przykład bałwochwalstwo, zabójstwo czy cudzołóstwo), 
było związane z bardzo surową dyscypliną, wymagającą od 

89 Tamże, s. 99. 
90 Tamże, s. 102. 
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penitentów odbycia publicznej pokuty za grzechy, często 
trwającej przez długie lata, zanim otrzymali dar pojedna-
nia. Do tego „stanu pokutników” (który obejmował jedynie 
popełniających pewne ciężkie grzechy) można było zostać 
dopuszczonym bardzo rzadko, a w niektórych regionach 
tylko raz w życiu. W VII wieku, pod wpływem tradycji 
monastycznej Wschodu, misjonarze irlandzcy przynieśli do 
Europy kontynentalnej „prywatną” praktykę pokuty, która 
nie wymagała publicznego ani długotrwałego pełnienia dzieł 
pokutnych przed uzyskaniem pojednania z Kościołem. Od 
tego czasu sakrament urzeczywistnia się w sposób bardziej 
dyskretny między penitentem a kapłanem. Nowa praktyka 
przewidywała możliwość powtarzania sakramentu pokuty 
i otwierała w ten sposób drogę do regularnego przystępowa-
nia do tego sakramentu. Umożliwiała – w tej samej celebra-
cji sakramentalnej otrzymanie przebaczenia grzechów cięż-
kich i powszednich. Jest to zasadnicza forma pokuty, którą 
Kościół praktykuje do dzisiaj. (Katechizm Kościoła Katolic-
kiego, 1447)91.

Warto rozważyć na czym polega wspomniane powyżej uprzywile-
jowanie konfesjonału jako miejsca sprawowania sakramentu pokuty. 
Pomimo zmian, którym w ciągu wieków ulegał ten sakrament oraz spo-
sób jego celebracji, zawsze miał on charakter czynności liturgicznej 
i publicznej.

91 Katechizm…, 1447.
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Niezależnie jednak od sposobu celebracji sakramentu pokuty 
jest on zawsze ze swej natury czynnością liturgiczną, a więc 
eklezjalną i publiczną (1482)92.

Uprzywilejowanie konfesjonału wynika także z jego funkcji ochron-
nej – wybierającym tę formę spowiedzi gwarantuje większe poczucie 
intymności i anonimowości. Tym samym zdaje się sprzyjać komfortowi 
psychicznemu penitenta. Ksiądz Piotr Jordan Śliwiński – kapucyn, spo-
wiednik, jeden z inicjatorów prowadzonej przez kapucynów Szkoły dla 
Spowiedników, w książce poświęconej sakramentowi spowiedzi, zwraca 
uwagę na elementy konstrukcji konfesjonałów, które pozwalają spowia-
dającemu zachować anonimowość:

Kratka jest po to, żeby ktoś się nie wstydził tego, co mówi, 
żeby mógł się schować. W nowych rozwiązaniach architek-
tonicznych jest nieraz tak, na przykład w sanktuariach, że 
jest jedno podejście, dosyć gęsta kratka, taka że nawet twa-
rzy nie widać, bo ktoś może mieć duży lęk – i rzeczywiście 
łatwiej mu wyznawać grzechy, gdy nie ma świadomości, że 
jest widziany93.

Kolejnym aspektem uprzywilejowania konfesjonału jako miejsca spo-
wiedzi jest to, że znajduje się on w przestrzeni nacechowanej sakralnie 
i naznaczonej teologicznie. Kościół jest bowiem przestrzenią liturgiczną, 
której symbolika i architektura nawiązują do teologii i ogniskują uwagę 
wiernych na najważniejszych prawdach wiary.

92 Tamże, 1464. 
93 P. J. Śliwiński, Spowiedź nie musi bardzo boleć. Rozmawia Olaf Pietek, Kraków 2015, 

s. 133. 
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Sprawowanie sakramentu pokuty w kościele ma za zadanie podkreślać 
wymiar wspólnotowy tego aktu pokuty, który jest sprawowany wobec 
wspólnoty wiernych i który ma przecież pojednać grzesznika z Bogiem, 
ale i z Kościołem.

Architektura podkreślająca z jednej strony wspólnotowość 
tego sakramentu, a z drugiej jego intymność, ma nam uświa-
domić, że grzech rozbija także jedność Kościoła94.

Budynek świątyni to miejsce publiczne – miejsce spotkań społeczno-
ści wiernych Kościoła, tym samym spowiedź w świątyni ma szczególny 
charakter, łączy bowiem wymiar indywidualny – osobisty, intymny z wy- 
miarem wspólnotowym tego aktu.

Do sakramentu pokuty przystępuje się publicznie. W kościele 
konfesjonał stoi w miejscu publicznym. Świątynia jest ja- 
kimś symbolem wspólnoty Kościoła, jej znakiem. Sakra-
ment pokuty nie jest schowany, nie sprawuje się go potajem-
nie, tylko w przestrzeni publicznej95.

Przenoszenie sakramentu pokuty z przestrzeni nacechowanej sakral-
nie i naznaczonej teologicznie do przestrzeni świeckiej wydaje się pro-
blematyczne. O. Piotr Jordan Śliwiński już umieszczanie konfesjonałów 
poza przestrzenią liturgiczną kościoła, na przykład w osobnych kapli-
cach, ocenił krytycznie:

94 Tamże, s. 132-133. 
95 Tamże, s. 15.
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moim zdaniem to niedobra tendencja, by wyrzucić konfesjo-
nał poza przestrzeń akcji liturgicznej. Oznacza to usunięcie 
ich do osobnej wyizolowanej kaplicy, w której nikogo nie 
widać, by uczestnicy Mszy nie przeszkadzali oczekującym 
w kolejce do spowiedzi. Nie jest to do końca sensowne, 
ponieważ sakrament pokuty jest aktem publicznym, a nie 
prywatnym spotkaniem u psychoanalityka. Świątynia jest 
znakiem Kościoła, w którym przeżywam pojednanie. Doko-
nuje się ono w Kościele i przez Kościół. My dzisiaj moc-
niej podkreślamy tendencję do intymności przeżywania tego 
sakramentu i to jest słuszne, ale z drugiej strony nie może 
nam zupełnie zginąć wspólnotowość, świadomość, że ja nie 
tylko jednam się z Bogiem, ale jednam się z Kościołem96.

W podobnym tonie skomentował organizację spowiedzi w szkołach 
Ignacy Dudkiewicz, redaktor katolickiego magazynu „Kontakt” i wycho-
wawca młodzieży w Klubie Inteligencji Katolickiej. Przyznał, że wpraw-
dzie spowiadać można się wszędzie, ale zastanawiał się czy szkoła, jako 
miejsce naznaczone presją i obowiązkiem, jest odpowiednim miejscem 
do przeprowadzania tego sakramentu.

– Każde miejsce jest równie dobre do pojednania z Bogiem, 
jednak osobiście jestem zwolennikiem wyprowadzania 
katechezy ze szkół – mówi – Mam też obawę, czy szkoła 
na pewno jest właściwą przestrzenią do przeprowadzenia 
sakramentu spowiedzi, ponieważ w tym kontekście jest to 
sytuacja naznaczona presją i obowiązkiem. Chrześcijaństwo 

96 Tamże, s. 131-132. 
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musi się opierać na wolności. Poza tym spowiedź w szkole 
jest odarta z intymności97.

***
Prowadzenie w szkołach rekolekcji, odprawianie mszy, organizowanie 
spowiedzi czy religijnych procesji mogą być uznane za kolejne elementy 
procesu zawłaszczania przestrzeni szkolnej przez dominujący w Polsce 
Kościół rzymskokatolicki. Na problematyczność i konfrontacyjny cha-
rakter takich rozwiązań wskazują przedstawiciele mniejszości religijnych 
i światopoglądowych, ale także przedstawiciele dominującej katolickiej 
większości. Krytyczne refleksje okresowo wyrażają także niektórzy hie-
rarchowie Kościoła.

Przykładowo bp Grzegorz Ryś, podczas spotkania zatytułowanego 
„100 pytań do…” na Przystanku Jezus 2015 podczas festiwalu muzycz-
nego Przystanek Woodstock, został zapytany o lekcje religii w szkołach. 
Wypowiedział się wtedy z rezerwą na temat katechez prowadzonych 
w szkołach i potrzebie przeniesienia ich do środowiska wiary, jakim jest 
parafia. Powiedział:

Z mojego punktu widzenia najważniejszym fragmentem 
katechezy jest katecheza, która przygotowuje człowieka do 
sakramentów, czyli zwłaszcza do Eucharystii i do bierzmo-
wania. Jestem przekonany, że ta katecheza nie powinna być 
w szkole. Ona się musi dziać w środowisku, które jest środo-
wiskiem wiary, szkoła nie musi być środowiskiem wiary. Są 
miejsca gdzie jest98.

97 O. Stawińska…
98 https://www.youtube.com/watch?v=LBMp9XQQYKA, [dostęp 1.09.2017]. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBMp9XQQYKA
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Biskup dostrzegł też problematyczność sytuacji, kiedy klasy szkolne 
nie są jednorodne religijnie i nie wszyscy uczniowie uczestniczą w lek-
cjach religii, co występuje szczególnie często w większych miastach.

Ja jestem z południa Polski, na południu Polski są takie 
pobożne tereny jak Orawa czy Podhale, gdzie klasa jest 
tak naprawdę jednowyznaniowa, gdzie szkoła jest w sumie 
zgromadzeniem także religijnym, to znaczy ci ludzie mają 
wszyscy takie same przekonania itd., ale w Krakowie tak 
już nie jest, więc szkoła nie musi być środowiskiem wiary. 
Natomiast prowadzić do sakramentów, do Eucharystii, do 
bierzmowania można jedynie w środowisku wiary99.

Dalej wskazał na potrzebę zmian w zasadach organizacji lekcji religii 
w szkołach.

Myślę, że najpoważniejsza zmiana, jaka nas czeka, i ona się 
już dzieje gdzieniegdzie, ale nie powszechnie, to jest, żeby 
katechezę, która prowadzi naprawdę do wtajemniczenia 
chrześcijańskiego, wyrwać ze szkoły i przenieść ją z powro-
tem do środowiska wiary, jakim jest parafia – wspólnota 
w Kościele. To jest najważniejsza przemiana100.

Podobnie mówił o przeniesieniu lekcji religii ze szkoły do Kościoła o. 
Paweł Gużyński.

99 Tamże.  
100 Tamże. 
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Czy religia powinna pozostać elementem szkoły? – padło 
pytanie z widowni. – Gdybym miał możliwość decydowa-
nia, wycofałbym religię ze szkoły – powiedział zakonnik. 
Sala zaczęła bić brawo. – Stracono już okazję na to, żeby 
umocować lekcje religii w szkole w dobry sposób101.

W roku szkolnym 2016/17 ks. bp Grzegorz Ryś – hierarcha wrażliwy, 
otwarty i nastawiony dialogicznie – zainicjował jednak organizację reko-
lekcji w murach szkolnych czterech szkół w Suchej Beskidzkiej.

101 B. Rogowska, Ojciec Gużyński: Wycofałbym religię ze szkół, 12.05.2017, http://lodz.wy 
borcza.pl/lodz/7,35136,21803094,spotkanie-z-o-guzynskim-musimy-zrobic-wszystko- 
aby-nacjonalizm.html, [dostęp 15.05.2017].

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21803094,spotkanie-z-o-guzynskim-musimy-zrobic-wszystko-aby-nacjonalizm.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21803094,spotkanie-z-o-guzynskim-musimy-zrobic-wszystko-aby-nacjonalizm.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21803094,spotkanie-z-o-guzynskim-musimy-zrobic-wszystko-aby-nacjonalizm.html
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Podstawa prawna organizacji 
rekolekcji
Organizację religii w publicznych szkołach oraz przedszkolach regu-
luje kilka aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), 
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską zawarty 
28 lipca 1993 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 
nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155) z póź-
niejszymi zmianami w 1993, 1999 i 2014.

W roku szkolnym 2016/17 podstawę prawną organizacji trzydniowych 
rekolekcji wielkopostnych w publicznych przedszkolach i szkołach okre-
ślały zapisy § 10 wspomnianego Rozporządzenia MEN. Stanowiło ono, 
że szkoły mają obowiązek umożliwić uczniom, którzy chodzą na lek-
cje religii, udział w trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych. Opiekę 
nad uczniami uczestniczącymi w rekolekcjach powinni zapewniać  
katecheci.

§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 
trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odby-
cia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, 
do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju 
obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają 
katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są 
przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi 
rekolekcje a szkołą.
2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być 
powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.
3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii wię-
cej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe 
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powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji 
wielkopostnych102.

Od 1 września 2017 roku w zasadach organizacji rekolekcji w szko-
łach i przedszkolach nastąpiły istotne zmiany w efekcie wprowadzenia 
7 czerwca 2017 roku zmian w Rozporządzeniu. Stanowią one, co nastę-
puje103:

§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają 
prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia 
trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje 
te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku 
wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest 
zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowaw-
czej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji orga-
nizowanych w innym terminie.
3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być 
powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co naj-
mniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.
4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii wię-
cej niż jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, 
powinny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu reko-
lekcji.
5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak 
również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych 
ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

102 Dz.U. 1992 nr 36, poz. 155.  
103 Dz.U. 2017, poz. 1147.  
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W Rozporządzeniu z 7 czerwca 2017 roku istotnie zmieniono regula-
cję dotyczącą organizacji rekolekcji m.in. wykreślono obecną wcześniej 
zasadę, że „pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci”. 
Zamiast tego wprowadzono zapis, który de facto przenosi odpowie-
dzialność za uczniów uczestniczących w rekolekcjach z katechetów na 
dyrekcję szkoły i nauczycieli („W czasie trwania rekolekcji szkoła nie 
jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej”).104

104 Tamże.
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Szkoła jako miejsce organizacji 
rekolekcji
Obowiązujące w roku szkolnym 2016/17 Rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. nie regulowało kwestii miej-
sca odbywania się rekolekcji. Za furtkę umożliwiającą ich organizację 
na terenie szkoły uznawano i uznaje się także dziś zapis pozwalający, by 
szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji były przedmiotem 
odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą105.

Tym samym, to dyrektorzy szkół, a nie instancje prowadzące czy nad-
zorujące, są uznawani za władnych podejmowania decyzji w tej sprawie. 
Brak jednoznacznych regulacji zakazujących organizowania w publicz-
nych placówkach oświatowych wydarzeń o charakterze jednoznacznie 
kultowym, takich jak np. msze, procesje czy spowiedzi powoduje, że to 
od decyzji dyrekcji szkoły zależy ich organizacja. Te zaś mogą być kon-
sekwencją własnych preferencji światopoglądowych dyrektorów szkół, 
czy skutkiem nacisków wywieranych przez liderów lokalnej społeczno-
ści. Brak systemowych rozwiązań w tym zakresie powoduje, że decyzja 
spoczywa na dyrektorach funkcjonujących w sieci rozmaitych lokalnych 
powiązań i zależności.

Od 1 września 2017 roku, zwolennicy organizacji rekolekcji w szko-
łach mogą wykorzystywać także zapis, że „w czasie trwania rekolekcji 
szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wycho-
wawczej”. W przypadku szkół, które zgodziły się na organizację reko-
lekcji w szkole, zapis ten może stanowić także podstawę do angażowania 
nauczycieli w pomoc przy ich organizacji.

W przypadku szkół, w których rekolekcje nie odbywają się w szkole, 
lecz w kościele, zapis ten interpretowany jest jako gwarantujący uczniom 
nieuczestniczącym w rekolekcjach możliwość przebywania w szkole 

105 Od 1 września 2017 roku brzmienie tej zasady nieznacznie zmieniono do postaci: „Szcze-
gółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są 
przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą”. Por. Dz.U. 
2017, poz. 1147. 
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i opiekę. Obowiązek realizowania przez szkołę funkcji opiekuńczej 
i wychowawczej w trakcie rekolekcji powoduje, że niezgodna z prawem 
staje się praktyka zawieszania zajęć szkolnych na czas trwania rekolekcji 
i wywierania presji na rodziców, by sami zapewnili dzieciom nieuczest-
niczącym w rekolekcjach opiekę.

Warty poruszenia jest także problem zgłaszany niekiedy przez rodzi-
ców dzieci, które nie uczestniczą w rekolekcjach i pytają dlaczego 
z powodu rekolekcji innych uczniów, ich dzieci muszą „tracić trzy dni 
nauki”. Okazuje się bowiem, że jeżeli rodzic takiego dziecka jest zmu-
szony wysłać je do szkoły w czasie rekolekcji, a szkoła nie zapewnia 
wtedy zajęć, dziecko musi „przesiedzieć” dni rekolekcji np. na szkolnej 
świetlicy. Taką sytuację opisała matka uczennicy Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Poznaniu, która jako jedna z niewielu w klasie nie chodziła na 
religię.

– Dyrekcja szkoły zdecydowała, że w czasie rekolekcji nie 
będzie żadnych lekcji. A ja się pytam: Dlaczego Marta ma 
stracić aż trzy dni nauki? – denerwuje się Agata Świder-
ska. – Tyle się mówi o tym, że nauczyciele nie wyrabiają się 
z programem, tymczasem szkoła zamiast lekcji proponuje 
mojemu dziecku trzy dni na świetlicy – zauważa. Pozostali, 
oprócz rekolekcji, mają wycieczkę – finansowaną ze wspól-
nego budżetu. Jeszcze większym nieporozumieniem jest 
dla niej sam obowiązek odsiadywania godzin na świetlicy. 
– Jeśli Marta nie przyjdzie, będzie miała nieobecność, a ja 
będę musiała ją usprawiedliwić. To jakieś nieporozumienie! 
– przekonuje106.

106 R. Gębura, Rekolekcje w szkołach. „Dlaczego rozwój duchowy katolickich dzieci odbywa 
się kosztem mojej córki?”, 16.03.2017, zob. http://www.newsweek.pl/polska/spoleczen-
stwo/rekolekcje-modlitwa-zamiast-nauki,artykuly,406961,1.html, [dostęp 30.08.2017].

http://www.newsweek.pl/tagi/nauczyciele,222
http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/rekolekcje-modlitwa-zamiast-nauki,artykuly,406961,1.html
http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/rekolekcje-modlitwa-zamiast-nauki,artykuly,406961,1.html
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W różnych szkołach stosowane są różne strategie postępowania 
z dziećmi, które w rekolekcjach nie uczestniczą. Zdarza się, że organi-
zowane są dla nich lekcje, które zwykle mają charakter powtórkowy lub 
wyrównawczy. Ta praktyka stała się z kolei powodem protestu rodzica 
z Poznania, którego dziecko uczestniczyło w rekolekcjach. Zarzucił on 
szkole dyskryminację dzieci uczestniczących w rekolekcjach, ponie-
waż uczniowie w nich nieuczestniczący mieli w tym czasie zapewnione 
lekcje, podczas których omawiali nowy materiał. Rodzic zainteresował 
sprawą media.

Tymczasem § 10 Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicz-
nych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) 
stwierdza, że „uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła 
musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze”.

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu dopytywany przez 
dziennikarzy o tę sytuację uznał, że podczas takich zajęć nie należy oma-
wiać nowego materiału, a zajęcia powinny mieć charakter repetytywny.

Organizacja rekolekcji oraz zajęć dydaktycznych podczas 
ich trwania leży w gestii dyrekcji szkoły. Rekolekcje nie są 
przecież obowiązkowe – tłumaczy z kolei Jarosław Biegała 
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zaznacza przy tym, że 
takie zajęcia powinny mieć cel repetytywny i nie należy reali-
zować na nich nowego materiału. – Jeżeli by do tego doszło 
i jeżeli otrzymalibyśmy taką informację, to wtedy mieliby-
śmy do czynienia z nadużyciem i zainterweniowalibyśmy. 
Ale nic mi nie wiadomo o takim zgłoszeniu – dodaje107.

107 Lekcje podczas rekolekcji – czy wierzący uczniowie są dyskryminowani?, 13.04.2017, 
http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Poznan-Czy-szkola-dyskryminuje-wierzacych-
uczniow-Co-na-to-MEN, [dostęp 25.08.2017].

http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Poznan-Czy-szkola-dyskryminuje-wierzacych-uczniow-Co-na-to-MEN
http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Poznan-Czy-szkola-dyskryminuje-wierzacych-uczniow-Co-na-to-MEN
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Ministerstwo Oświaty, zapytane o powyższy problem, nie rozstrzy-
gnęło sprawy i ograniczyło się do ogólnej odpowiedzi.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są 
przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi 
rekolekcje a szkołą. W praktyce zdarza się, że w wyniku 
wspólnych ustaleń podejmowane są decyzje o zwolnieniu 
uczniów jedynie z części zajęć dydaktycznych i ich powro-
cie do szkoły na pozostałe zajęcia zaplanowane na dany 
dzień108.

108 Tamże. 
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Angażowanie nauczycieli do 
uczestnictwa w rekolekcjach
Podczas rekolekcji wielkopostnych nauczyciele bywają angażowani 
do opieki nad uczniami. Zdarza się, że dyrektorzy szkół oczekują, by 
nauczyciele odprowadzali uczniów na rekolekcje do kościoła, a niekiedy 
także, by pilnowali ich także podczas ich trwania. Również w przypadku 
rekolekcji odbywających się w budynku szkoły oczekuje się od nauczy-
cieli, że będą pilnowali wtedy porządku, czyli tym samym wezmą w nich 
udział. Równocześnie zdarza się, że zaniedbywani są ci uczniowie, któ-
rzy nie chodzą na religię – czas rekolekcji odbywających się w szkole 
muszą przesiedzieć na świetlicy.

W Szkole Podstawowej w Suchym Lesie (gmina pod Pozna-
niem) rekolekcje wyglądają tak: najpierw kościół, później 
zajęcia w salach lekcyjnych. – W tych dniach nauczyciele 
wcielają się w role katechetów i prowadzą zajęcia o tema-
tyce religijnej – opowiada Agnieszka Urban, mama Igora. – 
Gdy rozmawiałam na ten temat z nauczycielką, widać było, 
że nie jest z tego powodu szczególnie szczęśliwa. Najwi-
doczniej polecenie przyszło z góry, a pedagodzy musieli się 
dostosować – dodaje109.

Tymczasem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku szkol-
nym 2016/17 dotyczącymi organizowania rekolekcji wielkopostnych 
dla uczniów szkół publicznych, opiekę nad uczniami uczestniczącymi 
w rekolekcjach powinni zapewnić katecheci. W rzeczywistości jednak 
bywali angażowani do tego także nauczyciele innych przedmiotów.

109 R. Gębura…

http://www.newsweek.pl/tagi/kosciol,49
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Od 1 września 2017 roku dyrektorzy angażujący nauczycieli do 
pomocy w rekolekcjach będą mogli powołać się na nowy zapis nakła-
dający na dyrektora szkoły obowiązek zadbania o względy bezpie-
czeństwa w placówce. Dlatego właśnie będzie mógł on zwrócić się do 
zatrudnionych nauczycieli zatrudnionych z prośbą o pomoc w zapew-
nieniu uczniom opieki. Nawet wtedy, gdy opiekę nad uczniami sprawują 
nauczyciele religii, dyrektor w dalszym ciągu jest ustawowo zobowią-
zany do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom110.

Dyrektor powinien jednak także respektować gwarantowane nauczy-
cielom w Konstytucji prawo do wolności sumienia i wyznania, co w tym 
przypadku może oznaczać odmowę uczestniczenia w wydarzeniu o cha-
rakterze religijnym, jakim są rekolekcje.

Zgodnie z prawem opiekę nad uczniami w czasie rekolek-
cji powinni zapewnić nauczyciele religii. Dyrektor nie może 
nakazać nauczycielom uczestnictwa w nabożeństwach – 
mówi nauczycielka języka polskiego w jednej z lubelskich 
szkół. – Ale prawda jest taka, że to nauczyciel dzieci do 
kościoła prowadzi, opiekuje się nimi i przyprowadza. Moja 
wolność wyznania jest tłamszona, ale nie znam nikogo, 
który odmówiłby swojemu dyrektorowi111.

110 Art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

111 A. Kasperska, Zamiast zajęć modlitwa. Rekolekcje wielkopostne powinny odbywać się po lek-
cjach?, 4.04.2017, http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zamiast-zajec-modlitwa-rekol 
ekcje-wielkopostne-powinny-odbywac-sie-po-lekcjach,n,1000197055.html, 

 [dostęp 25.08.2017].

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zamiast-zajec-modlitwa-rekolekcje-wielkopostne-powinny-odbywac-sie-po-lekcjach,n,1000197055.html
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zamiast-zajec-modlitwa-rekolekcje-wielkopostne-powinny-odbywac-sie-po-lekcjach,n,1000197055.html
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Uczestnictwo w lekcjach religii a uczestnictwo 
w rekolekcjach
Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na przepis rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu nauczania 
religii w szkołach publicznych, który uczniom uczęszczającym na lekcje 
religii automatycznie przyznaje zwolnienie z zajęć na udział w rekolek-
cjach wielkopostnych. Zdaniem Rzecznika wykracza on poza upoważ-
nienie zawarte w ustawie o systemie oświaty.

Jednocześnie zwracał uwagę, że w ustawie o systemie oświaty użyte 
jest pojęcie „organizowanie nauki religii”, w ramach którego nie mieści się 
„udział w rekolekcjach wielkopostnych”, który to termin ma charakter kano-
niczny, a nie publicznoprawny. Zatem, pojęcie „rekolekcje wielkopostne” 
wymaga doprecyzowania. Konsekwentnie Rzecznik uznał, że na poziomie 
ustawowym wskazana byłaby regulacja dotycząca zwolnienia z zajęć szkol-
nych w celu odbycia rekolekcji – to winno być przyznawane na życzenie 
rodziców, a nie automatycznie wszystkim uczestniczącym w lekcjach religii.

– Rekolekcje powinny odbywać się poza godzinami zajęć. 
Nie każdy uczeń, nawet ten uczęszczający na religię, jest nimi 
zainteresowany – uważa mama ucznia SP nr 45 [w Lubli-
nie]. – W ciągu roku zdarzają się zastępstwa, bo nauczyciel 
choruje. Do tego dochodzą wyjścia do kina i na wycieczki. 
Jeśli z harmonogramu wypadają kolejne trzy dni na rekolek-
cje to mamy prawo być niezadowoleni112.

Ponadto RPO uznał, że brak jest podstaw do ograniczenia uprawnie-
nia uczestniczenia w rekolekcjach jedynie do okresu Wielkiego Postu, 
który nie jest obchodzony przez wszystkie religie i związki wyznaniowe 
– taki postulat zgłaszali także Fundacji Polistrefa przedstawiciele nie-
chrześcijańskich związków wyznaniowych.

112 Tamże. 
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Zagrożenia praw mniejszości 
w szkołach publicznych
Polska jest krajem względnie jednolitym religijnie, w którym wyraźnie 
i pod wieloma względami dominuje Kościół rzymskokatolicki, a mniej-
szości religijne i światopoglądowe są nieliczne, często niewidoczne, 
a niekiedy także marginalizowane.

Wykaz kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce na 
podstawie odrębnych ustaw obejmuje 15 podmiotów wraz z Kościołem 
rzymskokatolickim (stan na 20.06.2016). Natomiast do rejestru „kościo-
łów i innych związków wyznaniowych” wpisanych jest 165 podmiotów 
(stan na 09.11.2017)113.

I choć liczba mniejszości religijnych oraz światopoglądowych jest sto-
sunkowo mała, tym bardziej przestrzeganie wolności sumienia i wyznania 
oraz wolności praktyk religijnych grup mniejszościowych należy trakto-
wać jako swoisty papierek lakmusowy przestrzegania zapisów Konstytu-
cji, respektowania praw człowieka, jakości demokracji w Polsce.

W raporcie Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji 
etyki w ramach systemu edukacji szkolnej, przedstawionym w 2015 roku 
przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, czytamy, że specyfiką sys-
temów demokratycznych jest „to, że naruszeń praw człowieka nie defi-
niuje się w kategoriach wielkich liczb, ale praw poszczególnych ludzi, 
grup społecznych i mniejszości do poszanowania ich systemów wartości 
oraz respektowania ich potrzeb i aspiracji”114.

113 https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacj 
e-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html, 

 [dostęp 20.11.2017].
114 Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu eduka-

cji szkolnej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, s. 5. 

https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html
https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html
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Rekolekcje organizowane w klasach lekcyjnych, na szkolnych koryta-
rzach lub w salach gimnastycznych publicznej szkoły stanowią poważne 
ryzyko, że prawa grup mniejszościowych mogą być w takiej szkole 
zagrożone, tak jak prawo do równego traktowania uczniów bez względu 
na wyznanie, czy obowiązek respektowania wolności sumienia i wyzna-
nia uczniów i nauczycieli będących przedstawicielami mniejszości reli-
gijnych i światopoglądowych.

W takiej sytuacji niewątpliwie dochodzi do zawłaszczania przestrzeni 
szkoły publicznej przez jedną grupę wyznaniową, co budzi zasadne wąt-
pliwości i obawy, czy nie mamy do czynienia z nierównym traktowaniem 
uczniów danej szkoły i/lub ich dyskryminacją ze względu na religię, 
wyznanie, światopogląd.

Dyskryminacja w takim przypadku jest rozumiana jako sytuacja, 
w której uczeń ze względu na wyznawaną religię, wyznanie, czy świa-
topogląd, jest traktowany mniej korzystnie niż jest lub byłby trakto-
wany inny uczeń w porównywalnej sytuacji.

Wszyscy uczniowie szkół publicznych powinni mieć takie same prawa 
– zarówno należący do Kościoła rzymskokatolickiego i przynależący do 
innych kościołów i związków wyznaniowych, jak i nieidentyfikujący się 
z żadnym wyznaniem lub niewierzący. Tymczasem rekolekcje organi-
zowane w szkole sprawiają, że w czasie ich trwania placówka przeka-
zywana jest w symboliczne władanie Kościoła rzymskokatolickiego.

Prawo do równego traktowania obywateli RP, bez względu na wyzna-
waną religię lub światopogląd, ma charakter fundamentalny i jest pod-
kreślone już w preambule Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, 
zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawie-
dliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te 
uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w pra-
wach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, [...].
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Konstytucja gwarantuje nam prawo do równego traktowania przez 
władze publiczne, zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, 
mówi o obowiązku szanowania wolności i praw innych.

Kwestię wolności religii i wyznania reguluje artykuł 53, który sta-
nowi, że „każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” (Art. 53  
Ust. 1). Stoi on na straży wolności obywateli tak do wyznawania lub 
przyjmowania religii, jak i jej prywatnego lub publicznego uzewnętrz-
niania.

Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmo-
wania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania 
indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swo-
jej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie 
w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii 
obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu 
w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób 
do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują 
(Art. 53 Ust 2).

Art. 48. Ust. 1 Konstytucji daje rodzicom prawo do wychowywa-
nia dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a Art. 53 Ust. 2 wraz 
z Ust. 3 gwarantują rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wycho-
wania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekona-
niami.

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z wła-
snymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać 
stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia 
i wyznania oraz jego przekonania (Art. 48 Ust. 1).
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Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania 
i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi prze-
konaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio 
(Art. 53 Ust. 3).

Powyższe artykuły, choć nie wskazują, że nauczanie religii ma się 
odbywać w przestrzeni publicznej, bywają przywoływane jako uzasad-
nienie prawa do organizowania przez Kościół rzymskokatolicki reko-
lekcji wielkopostnych w budynkach szkolnych. Równocześnie jednak 
często pomija się całkowitym milczeniem kolejne ustępy omawianego 
artykułu, które stoją na straży praw grup mniejszościowych. Otóż pod-
kreślają one, że nauczanie religii w szkole – szkolne rekolekcje, jako 
wpisane w program nauczania religii w szkole, należy uznać za ele-
ment formacyjny tego procesu – nie może prowadzić do naruszania 
wolność sumienia i religii innych osób, na przykład uczniów nie-
wierzących lub będących członkami innych kościołów i związków 
wyznaniowych.

Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o ure-
gulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem naucza-
nia w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność 
sumienia i religii innych osób (Art. 53 Ust. 4).

Władze szkoły powinny respektować wolność sumienia i wyzna-
nia nie tylko dominującej większości, ale także przedstawicieli 
mniejszości oraz dbać o to, by szkoła była miejscem przyjaznym 
dla wszystkich uczniów bez względu na wyznawaną przez nich reli-
gię oraz światopogląd, a także płeć, orientację seksualną, niepełno-
sprawności czy stopień zamożności. Tymczasem zdarza się, że ucznio-
wie niebiorący udziału w lekcjach religii – zgodnie ze swoją wolą i/lub 
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wolą rodziców – bywają zmuszani do udziału w rekolekcjach lub karani 
za odmowę uczestnictwa. Przykładem niech będą doświadczenia ucznia 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu.

– W czasie rekolekcji ksiądz prowadził zajęcia w sali gimna-
stycznej. Jędrzej odłączył się od klasy, poszedł na świetlicę. 
Wychowawczyni kazała mu dołączyć do reszty. Syn odmó-
wił i dostał za to uwagę do dziennika – opowiada Katarzyna 
Winkler115.

W opisywanym tu przypadku matka ucznia zdecydowała się zain-
terweniować w szkole i skontaktowała się z nauczycielką syna poprzez 
e-dziennik, gdzie napisała, że uwaga, którą ta wystawiła jej dziecku jest 
niezgodna z prawem. Zażądała jej usunięcia. Ostatecznie sprawa dotarła 
do dyrekcji, a następnie kuratorium.

– Interwencja u dyrekcji poskutkowała wymazaniem uwagi 
z dziennika. Kuratorium odpisało mi jednak, że skarga, którą 
złożyłam, jest bezpodstawna, bo dziecko było „zaopieko-
wane” w czasie rekolekcji. Do faktu, że nauczycielka próbo-
wała zmusić syna do udziału w rekolekcjach, nie odnieśli się 
ani słowem – opowiada116.

115 R. Gębura… 
116 Tamże. 
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Świeckość czy neutralność 
światopoglądowa szkoły 
publicznej

W sytuacji gdy przygotowania do święta Zmartwychwstania 
Pańskiego i sakramentu pokuty uwzględniane są w progra-
mie szkół publicznych, obawy o naruszenie wolności sumie-
nia – mówiąc eufemistycznie – są co najmniej uzasadnione. 
Mówiąc mniej oględnie: to kpina z neutralności światopo-
glądowej państwa117.

Logiczną konsekwencją wskazanych powyżej niebezpieczeństw 
łamania wolności sumienia i wyznania, które pojawiają się w związku 
z przeprowadzaniem rekolekcji w szkołach, jest postulowanie neutralno-
ści światopoglądowej placówek szkolnych, które z definicji powinny 
być niezależne od kościołów i związków religijnych, choć równocze-
śnie przyjazne wszystkim uczniom bez względu na wyznawaną przez 
nich religię lub światopogląd.

Zgodnie z obowiązującym prawem, placówki te nie powinny być 
jednak świeckie w znaczeniu całkowitej nieobecności elementów reli-
gijnych. Powinny bowiem umożliwiać kościołom lub innym związ-
kom wyznaniowym o uregulowanej sytuacji prawnej nauczanie reli-
gii, jeżeli takie zapotrzebowanie zgłoszą rodzice uczniów lub pełno-
letni uczniowie.

117 J. Gierak-Onoszko, Czy szkoła publiczna to miejsce na udzielanie sakramentów? Według 
MEN jak najbardziej, 8.05.2017, zob. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spolec-
zenstwo/1703868,1,czy-szkola-publiczna-to-miejsce-na-udzielanie-sakramentow-wedlug
-men-jak-najbardziej.read, [dostęp 21.08.2017].

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1703868,1,czy-szkola-publiczna-to-miejsce-na-udzielanie-sakramentow-wedlug-men-jak-najbardziej.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1703868,1,czy-szkola-publiczna-to-miejsce-na-udzielanie-sakramentow-wedlug-men-jak-najbardziej.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1703868,1,czy-szkola-publiczna-to-miejsce-na-udzielanie-sakramentow-wedlug-men-jak-najbardziej.read
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Postulat świeckości szkół wydaje się oparty na konstatacji, że prawo 
nie definiuje szkoły jako instytucji religijnej i wyraźnie podkreśla rozdział 
państwa od Kościoła. Zapisy takie znajdują się w artykule 25 Konstytu-
cji, który wprawdzie nie wprowadza expressis verbis zasady świeckości 
państwa, ale jednoznacznie mówi o bezstronności władz publicznych 
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych 
oraz zasady poszanowania autonomii i wzajemnej niezależności państwa 
i związków wyznaniowych.

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują 
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopo-
glądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyra-
żania w życiu publicznym.
3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związ-
kami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszano-
wania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego 
w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra 
człowieka i dobra wspólnego (Art. 25 Konstytucji).

Powyższe zapisy nie tyle postulują całkowite usunięcie religii z prze-
strzeni szkolnej, ale definiują charakter wzajemnych relacji pomiędzy 
państwem a związkami wyznaniowymi.

Podobny zapis wskazujący na niezależność i autonomiczność państwa 
i Kościoła zawiera art. 1 Konkordatu zawartego pomiędzy Rzecząpospo-
litą Polską i Stolicą Apostolską.

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że 
Państwo i Kościół Katolicki są – każde w swojej dziedzinie – 
niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego 
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poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we 
współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego118.

Warto podkreślić, że aktualnie obowiązujące w Polsce Prawo Oświa-
towe (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.) stanowi:

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne 
dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawar-
tymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wska-
zaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 
i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka119.

W żadnym z przywołanych w ustawie dokumentów nie znajdziemy 
postulatu nadawania specjalnych przywilejów uczniom będącym człon-
kami takiego lub innego związku wyznaniowego i chociaż w dalszej czę-
ści cytowanej powyżej inwokacji do ustawy podkreślono, że „nauczanie 
i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę 
przyjmuje uniwersalne zasady etyki”120, to nawet ten niejednoznaczny, 
hermetyczny i dyskusyjny zapis o chrześcijańskim systemie wartości, 
nie stanowi podstawy do specjalnego traktowania uczniów przynależą-
cych do któregoś z kościołów chrześcijańskich. Podstawą nauczania są 
bowiem uniwersalne zasady etyki.

Postulat świeckości polskiej szkoły został poddany w wątpliwość 
przez urzędującego Ministra Edukacji Narodowej. W interpelacji posel-
skiej Grzegorza Furgo do Ministra Edukacji Narodowej poseł PO posłużył 

118 Dz.U. 1998 nr 51, poz. 318. 
119 Dz.U. 2017, poz. 59.
120 Tamże. 
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się terminem „świecka szkoła”. W odpowiedzi Ministerstwo powołano 
się na przywołany powyżej Art. 53 Ust. 3 Konstytucji, który gwaran-
tuje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania 
moralnego i religijnego zgodnego z ich przekonaniami.

Odnosząc się do sformułowania „świecka szkoła” infor-
muję, że prawo oświatowe nie definiuje szkoły jako insty-
tucji świeckiej. Instytucja szkoły określana jest jako szkoła 
publiczna, wspomagająca rodziców w ich funkcji wycho-
wawczej. Przepis art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzie-
ciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgod-
nego z ich przekonaniami121.

Milczeniem pominięto jednak to, że zgodnie z Konstytucją religia 
nauczana w szkole nie powinna powodować naruszeń wolności sumie-
nia i religii innych osób (Art. 53. Ust. 4). W odpowiedzi ministra zabrakło 
elementarnej troski o minimalizowanie ryzyka pojawiania się w szko-
łach takich naruszeń oraz zabrakło zachęty do podejmowania działań 
mających takim zagrożeniom przeciwdziałać. Całkowicie pominięto 
także przywołany powyżej art. 25 Konstytucji wskazujący na posza-
nowanie autonomii i wzajemnej niezależności państwa i Kościoła.

Należy uznać, że opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat 
prawa do wyboru szkoły jako miejsca rekolekcji całkowicie lekceważy 
wolność sumienia i wyznania przedstawicieli mniejszości religijnych 
i światopoglądowych. Wręcz może być uznana za wysłanie dominującemu 
Kościołowi czytelnego sygnału zachęcającego w przyszłości do organiza-
cji rekolekcji w szkołach i zwiększania tam swojej aktywności.

121 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=03C5E8FF,
 [dostęp 31.05.2017].

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=03C5E8FF
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A co z konstytucyjną gwarancją wolności sumienia i wyzna-
nia tych wszystkich, którzy nie są katolikami? Jest mi wstyd, 
że to pytanie trzeba w Polsce zadawać wciąż, i wciąż, i wciąż. 
Jest niczym groch rzucany o ścianę. Trudno mi pojąć, jak 
urzędnik tak wysokiej rangi może aż tak ostentacyjnie, i to 
w odpowiedzi na interpelację posła, ignorować prawa tych, 
którzy nie wierzą albo są religijni nie w taki sposób, w jaki 
by chciała obecna władza122.

Zgodnie z zapisami ustawy zasadniczej szkoła publiczna powinna być 
neutralna światopoglądowo, co nie wyklucza respektowania prawa rodzi-
ców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i reli-
gijnego zgodnego z ich przekonaniami. Szkoła powinna być bezstronna 
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, 
powinna szanować autonomię i wzajemną niezależność państwa i związ-
ków wyznaniowych.

Szkoła ma obowiązek zagwarantować rodzicom prawo do zapewnie-
nia swoim dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego 
zgodnie z ich przekonaniami. Nie oznacza to jednak, że jest za realizację 
tej zasady odpowiedzialna.

***

Organizowanie w szkołach publicznych, w ramach rekolekcji wielko-
postnych, wydarzeń o charakterze jednoznacznie kultowym, takich jak 
msze, procesje, drogi krzyżowe, czy spowiedzi, to symptomy zawłasz-
czania przestrzeni publicznej szkoły przez instytucje kościelne.

Podczas rekolekcji, które odbywają się w przestrzeni szkolnej, może 
dochodzić do naruszania konstytucyjnej wolności sumienia i wyznania 

122 M. Święchowicz, Lekcja wyznawania grzechów, 06.05.2017, http://www.newsweek.pl/
opinie/swiecka-szkola-lekcja-wyznawania-grzechow,artykuly,409784,1.html, 

 [dostęp: 31.05.2017].

http://www.newsweek.pl/opinie/swiecka-szkola-lekcja-wyznawania-grzechow,artykuly,409784,1.html
http://www.newsweek.pl/opinie/swiecka-szkola-lekcja-wyznawania-grzechow,artykuly,409784,1.html
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tych uczniów i nauczycieli, którzy nie utożsamianą się z wyznawaną 
przez większość religią, czyli są albo bezwyznaniowi, albo przynależą 
do mniejszościowych związków wyznaniowych (zarejestrowanych lub 
niezarejestrowanych). Dowodzą tego wpływające skargi i sygnały do 
Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Fundacji Polistrefa.

Bezwzględnie doprecyzowania wymaga pojęcie „rekolekcji wiel-
kopostnych”, które ma charakter kanoniczny, a nie publicznoprawny. 
Wymaga ono korekty także dlatego, że odwołuje się wyłącznie do jednej 
tradycji religijnej – chrześcijaństwa.

Z uwagi na dyskusyjną obecność uroczystości o charakterze jed-
noznacznie kultowym w przestrzeni szkolnej i mogących, szczególnie 
wtedy, występować naruszeń konstytucyjnych praw wolności sumienia 
i wyznania uczniów oraz nauczycieli będących przedstawicielami mniej-
szości wyznaniowych i światopoglądowych, potrzebne jest doprecyzo-
wanie zasad ich organizowania w szkole. Na problem zwrócił już uwagę 
Rzecznik Praw Obywatelskich, który także uważa, że doprecyzowanie 
zasad organizowania w szkole uroczystości o charakterze religijnym jest 
niezbędne.
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Szkolne spektakle religijne – 
element kulturowy i religijny

Jasełka

Wystawiane w szkołach przed świętami Bożego Narodzenia jasełka, 
zwane także szopkami betlejemskimi, to tradycyjny element kulturowy 
i religijny od lat obecny w życiu większości polskich szkół i przedszkoli. 
Równocześnie jednak te bożonarodzeniowe przedstawienia bywają 
uznawane za jeden z wyraźnych znaków obecności w przestrzeni szkol-
nej katolickiego kalendarza liturgicznego.

Jasełka to religijne przedstawienie sceniczne lub kukiełkowe o tematyce 
związanej z Bożym Narodzeniem, grane w liturgicznym okresie tego 
święta. Zwykle to widowiska opowiadające historię narodzin Jezusa 
w Betlejem. Nazwa nawiązuje do ewangelicznego przekazu o złożeniu 
nowonarodzonego Jezusa w żłobie (Łk 2,7.12).
Dzisiejsze jasełka wywodzą się ze średniowiecznych pozaliturgicznych 
misteriów franciszkańskich. Zostały spopularyzowane w XIII w. przez 
św. Franciszka z Asyżu, który po raz pierwszy urządził je w formie żywej 
szopki. Wtedy narodziła się tradycja ustawiania w kościołach figurek 
jasełkowych, z czasem zastąpionych teatrzykiem marionetkowym lub 
kukiełkowym.
W Polsce jasełka w formie scenicznej rozwijały się od XVI w. Rozpo-
wszechniły się w XVII wieku, kiedy zaczęto je wzbogacać o motywy 
zaczerpnięte z życia codziennego, elementy o charakterze świeckim, 
a nawet rozrywkowym.
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Nazwa jasełka wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, które oznacza 
‚drewniany żłób’, ‚koryto’123. 

W szkolnych inscenizacjach jasełek mogą brać udział uczniowie danej 
klasy, w tym także dzieci innych wyznań niż rzymskokatolickie, o ile ich 
rodzice nie oprotestowali wcześniej uczestnictwa w takim przedsięwzię-
ciu. W organizację przedstawień angażowani są wychowawcy klas i inni 
nauczyciele, nierzadko także szkolne katechetki i katecheci.

Pomimo wrośnięcia jasełek w szkolną tradycję i ich niewątpliwie 
kulturowego charakteru, niekiedy przedstawieniom tym nadawane jest 
jednak przede wszystkim znaczenie religijne. Okazuje się na przykład, 
że w doborze uczniów do odgrywania poszczególnych ról, kluczowe 
znaczenie mogą spełniać kryteria religijne. Przykładem niech będzie 
odebranie roli Matki Boskiej uczennicy, która nie chodziła na lekcje 
religii – przypadek ten został opisany w raporcie Pomiędzy tolerancją 
a dyskryminacją – o występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na 
tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, reli-
gijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty124. W takich sytu-
acjach, kiedy wobec wykonawców jasełek stosowane są religijne kryte-
ria doboru, przedstawienia te zaczynają być traktowane jako spektakle 
przede wszystkim o charakterze religijnym, a nawet formacyjnym.

123 Zob. Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2003. 
124 J. Balsamska, S. Beźnic, M. Dziwisz, P. Dziwisz, H. Zając, M. Zawiła, Pomiędzy toleran-

cją a dyskryminacją, Kraków 2012, s. 60. 
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Fot. Jasełka w Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego 
w Świebodzicach125.

Fot. Jasełka w Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego 
w Świebodzicach126.

125 https://sp3swiebodzice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=230#,
 [dostęp 28.08.2017].
126 Tamże. 

https://sp3swiebodzice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=230
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Halloween Party versus Bal Wszystkich 
Świętych
Jesienią roku szkolnego 2016/17 a także 2017/18 przez media przeto-
czyły się – wzorem lat poprzednich – dyskusje na temat zagrożeń ducho-
wych, jakie mają czyhać na uczniów uczestniczących w zabawach Hallo-
ween. Niekiedy uznaje się je za święto potępionych, święto okultystyczne 
i satanistyczne, a same bale za mające skutkować opętaniem demonicz-
nym, czy stanowić inicjację do neopogaństwa i satanizmu. Co jakiś czas 
pojawiają się także doniesienia o katechetach i katechetkach straszących 
dzieci uczestniczące w zabawach Halloween opętaniem i wysyłających je 
do egzorcysty. Na marginesie warto wspomnieć, że podobne ostrzeżenia 
formułowane są wobec kupowania dzieciom zabawek, takich jak Hello

Fot. Ogłoszenie o Balu Wszystkich Świętych, fot. Tomasz Kubacki127.

127 K. Zuchowicz, Kościół znalazł sposób na znienawidzone Halloween. „Bale wszystkich świę-
tych” podbijają polskie szkoły, 14.10.2017, http://natemat.pl/220075,kontrofensywa-ko-
sciola-przeciwko-halloween-konkurencyjne-imprezy-przybieraja-na-sile-zakaz-wiedzm 
-i-trupow, [dostęp 30.06.2017].

http://natemat.pl/220075,kontrofensywa-kosciola-przeciwko-halloween-konkurencyjne-imprezy-przybieraja-na-sile-zakaz-wiedzm-i-trupow
http://natemat.pl/220075,kontrofensywa-kosciola-przeciwko-halloween-konkurencyjne-imprezy-przybieraja-na-sile-zakaz-wiedzm-i-trupow
http://natemat.pl/220075,kontrofensywa-kosciola-przeciwko-halloween-konkurencyjne-imprezy-przybieraja-na-sile-zakaz-wiedzm-i-trupow
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Kitty, lalek Monster High, wróżek Witch, kucyków My Little Pony, jed-
norożców, pokemonów czy książek i filmów o Harrym Potterze. 

Stosunkowo nowym w Polsce zabawom halloweenowym (pojawiły 
się tutaj w latach 90. XX wieku), Kościół rzymskokatolicki zaczął ostat-
nimi laty przedstawiać kontrpropozycję, jaką stanowią Pochody Wszyst-
kich Świętych lub Bale Wszystkich Świętych. Podczas tych zabaw dzieci 
przebierają się za anioły, swoich świętych patronów lub innych katolic-
kich świętych. Odbywają się one na przełomie października i listopada, 
a niekiedy dokładnie 31 października, kiedy zwyczajowo organizowane 
są w szkołach imprezy z okazji Halloween128.

Bale Wszystkich Świętych i Bale Halloween (zwane niekiedy przez 
organizatorów „strasznymi balami”, by w ten sposób unikać coraz bar-
dziej napiętnowanego słowa „Halloween”), przestają być tylko różnymi 
formami zabaw dla dzieci, a stają się kolejną płaszczyzną manifestowa-
nia w szkole poglądów religijnych. Przebranie się za umarlaka, wampira, 
ducha lub kościotrupa albo anioła, papieża, czy świętego staje się wyra-
zem zaangażowania religijnego.

Halloween zwykle wywodzi się z przedchrześcijańskiego święta cel-
tyckiego Samhain, które wiązało się z wiarą, że tego dnia zmarli mogą 
przedostać się do świata żywych. I właśnie ten rodowód oraz szokująca 
estetyka współczesnej, skomercjalizowanej i zeświecczonej postaci tego 
święta uznaje się za stojące w konflikcie z tradycją obchodzenia Dnia 
Wszystkich Świętych i Zaduszek. Tymczasem wiele katolickich świąt 
i obrzędów, w tym także Zaduszki, posiadają przedchrześcijańskie korze-
nie i synkretyczny charakter. Włączanie w obrzędowość nowej religii 
elementów starszych, przedchrześcijańskich stanowiło bowiem normę 
i było powszechną praktyką.
Nazwa Halloween najprawdopodobniej pochodzi od All Hallows’ Eve, 
czyli wigilii Wszystkich Świętych.

128 Tamże. 
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Zabawa w Halloween nie musi zagrażać powadze Zaduszek, 
a obydwa święta mogą się uzupełniać. Te dwa różne podejścia do 
jednego święta wynikają z odmiennych, ale w obydwu przypadkach 
kulturowo ugruntowanych sposobów radzenia sobie ludzi ze śmier-
cią i przemijaniem. Różnicują je spełniane funkcje – jeden akcentuje 
refleksję i zadumę, a drugi stawia na zabawę, żart i groteskę, czym 
chwilowo „odczarowuje” lęk przed śmiercią.

Droga Krzyżowa

Obok jasełek w przestrzeni szkolnej odbywają się inne przedstawienia 
o charakterze religijnym. W roku szkolnym 2016/17 dyskusje wywołała 
inscenizacja drogi krzyżowej przygotowana przez uczniów gimnazjum 
w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej na Lubelszczyźnie w ramach 
szkolnych obchodów Wielkiego Tygodnia.

Placówka pochwaliła się spektaklem w mediach społecznościowych, 
a na facebookowym profilu szkoły poinformowano:
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Włączając się w obchody Wielkiego Tygodnia w dniu 
12.04 uczniowie klas I i II gimnazjum przygotowali Drogę 
Krzyżową. Kolejne stacje Męki Pańskiej przedstawione były 
przez młodzież ucharakteryzowaną na postacie z Ewange-
lii129.

Przedstawienie nie było wprawdzie wielkopostnym nabożeństwem 
sensu stricto, które w Kościele katolickim polega na symbolicznym 
odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć, poprzez odwiedzanie 
kolejnych XIV stacji drogi krzyżowej. Ta szkolna droga krzyżowa miała 
charakter spektaklu, który – choć opowiadał wyłącznie historię męki 
Jezusa i posługiwał się tekstem przypominającym czytania drogi krzyżo-
wej odprawianej w kościołach katolickich – to jednak nie zakładał czyn-
nego udziału widzów. Ci uczestniczyli w spektaklu biernie – oglądali 
kolejne stacje przedstawianej drogi krzyżowej.

Droga krzyżowa to katolickie nabożeństwo paraliturgiczne, które upa-
miętnia i symbolicznie odtwarza mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Trady-
cja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa, 
Via Crucis – „droga cierpienia”, „droga krzyżowa”). Związana była ze 
zwyczajem pielgrzymowania do miejsc znanych z Ewangelii i przemie-
rzania przez pielgrzymów ostatniej drogi Chrystusa na Golgotę.
W XVIII zwyczaj odprawiania drogi krzyżowej rozpowszechnili francisz-
kanie. Nabożeństwo topolega na przejściu z modlitwą 14 stacji przypomi-
nających historię męki Jezusa: zdarzenia od skazania na śmierć w domu 
Piłata Poncjusza do ukrzyżowania na Kalwarii i złożenia w grobie.

129 https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Woli-Skromowskiej-1703 
214829910611/photos/?tab=album&album_id=1947522072146551, [dostęp 30.12.2017].

https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Woli-Skromowskiej-1703214829910611/photos/?tab=album&album_id=1947522072146551
https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Woli-Skromowskiej-1703214829910611/photos/?tab=album&album_id=1947522072146551
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Liczba czternastu stacji została ustalona już w XVII wieku. Współcze-
śnie droga krzyżowa (podobnie najstarsze jej wersje) niekiedy zawiera 
także piętnastą stację Zmartwychwstanie130.

W przedstawieniu w szkole w Woli Skromowskiej, w postaci z Ewan-
gelii wcielili się odpowiednio ucharakteryzowani gimnazjaliści. Jeden 
z nich odegrał rolę skazanego, umęczonego, obnażonego, przybitego do 
krzyża, złożonego w grobie i zmartwychwstałego Jezusa.

Film i zdjęcia z wydarzenia, które zamieszczono na facebookowym 
profilu szkoły wzbudziły kontrowersje. Szybko pojawiły się tam kry-
tyczne wpisy: „Pewne granice zostały przekroczone”, „Jesteście nie-
normalni”131, „Nie wiem kto wpadł na pomysł takiego przedstawienia”, 
„Żałosne widowisko będące jawną drwiną z neutralności światopoglą-
dowej szkoły publicznej”, „Płacimy podatki, żeby nasze dzieci otrzymy-
wały edukację i wiedzę, a nie uczestniczyły w spełnieniu czyichś fana-
tycznych poglądów religijnych”, „Dobra zmiana wymiotła z tej szkoły 
resztę rozumu”, „Ukrzyżowanie półnagiego ucznia to znakomity pomysł. 
Gratuluję nauczycielom i dyrekcji szkoły kreatywności i łaski wiary”132, 
„biedne dzieci”133.

Dość szybko negatywne komentarze zostały skasowane (dyrektor 
wyjaśniał, że zostały usunięte, ponieważ w dyskusji, która się wywiązała 
pojawiły się wulgaryzmy i dyrekcja nie chciała, by uczniowie je czytali). 

130 Zob. Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2003.
131 M. Glanc, Internauci oburzeni szkolnym misterium. Dyrekcja wyjaśnia: była zgoda i wspar-

cie rodziców, 19.04.2017, https://lublin.onet.pl/internauci-oburzeni-szkolnym-misterium- 
dyrekcja-wyjasnia-byla-zgoda-i-wsparcie/qf9jchd, [dostęp 30.08.2017]. 

132 Szkolne przedstawienie oburzyło internautów. Uczeń wcielił się w rolę Jezusa i został 
ukrzyżowany, 3.04.2017, https://www.wprost.pl/kraj/10050770/Szkolne-przedstawienie- 
oburzylo-internautow-Uczen-wcielil-sie-w-role-Jezusa-i-zostal-ukrzyzowany.html, 

 [dostęp 19.06.2017]. 
133 Internetowa burza wokół szkolnej Drogi Krzyżowej w Woli Skromowskiej, 20.04.2016,  

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lubartow/a/internetowa-burza-wokol- 
szkolnej-drogi-krzyzowej-w-woli-skromowskiej,12005326/, [dostęp 30.06.2017].

https://lublin.onet.pl/internauci-oburzeni-szkolnym-misterium-dyrekcja-wyjasnia-byla-zgoda-i-wsparcie/qf9jchd
https://lublin.onet.pl/internauci-oburzeni-szkolnym-misterium-dyrekcja-wyjasnia-byla-zgoda-i-wsparcie/qf9jchd
https://www.wprost.pl/kraj/10050770/Szkolne-przedstawienie-oburzylo-internautow-Uczen-wcielil-sie-w-role-Jezusa-i-zostal-ukrzyzowany.html
https://www.wprost.pl/kraj/10050770/Szkolne-przedstawienie-oburzylo-internautow-Uczen-wcielil-sie-w-role-Jezusa-i-zostal-ukrzyzowany.html
http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lubartow/a/internetowa-burza-wokol-szkolnej-drogi-krzyzowej-w-woli-skromowskiej,12005326/
http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lubartow/a/internetowa-burza-wokol-szkolnej-drogi-krzyzowej-w-woli-skromowskiej,12005326/
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Pozostawiono tylko jeden pozytywny komentarz: „Jestem pod wraże-
niem przedstawienia Drogi Krzyżowej. Brawo!”134

Usunięto także zapis filmowy spektaklu, na stronie pozostawiono 
natomiast 90 fotografii dokumentujących kolejne sceny odegranej przez 
uczniów drogi krzyżowej.

Fot. Droga krzyżowa w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej135.

134 Wpisy na stronie FB szkoły  [dostęp 18.04.3017] .  
135 https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Woli-Skromowskiej-1703 

214829910611/photos/?tab=album&album_id=1947522072146551, [dostęp 30.12.2017]. 

https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Woli-Skromowskiej-1703214829910611/photos/?tab=album&album_id=1947522072146551
https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Woli-Skromowskiej-1703214829910611/photos/?tab=album&album_id=1947522072146551
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Fot. Droga krzyżowa w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej136.

Fot. Droga krzyżowa w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej137.

136 Tamże. 
137 Tamże. 
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Fot. Droga krzyżowa w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej138.

Fot. Droga krzyżowa w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej139.

138 Tamże. 
139 Tamże. 



Szkolne spektakle religijne – element kulturowy i religijny

105

Fot. Droga krzyżowa w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej140.

Fot. Droga krzyżowa w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej141.

140 Tamże. 
141 Tamże. 
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W ramach obchodów Świąt Wielkanocnych w szkołach odbywają 
się także specjalne apele wielkanocne, podczas których przedstawiane 
są spektakle o męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Przykładem 
niech będzie takie wielkanocne przedstawienie w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach, które 
odbyło się w roku szkolnym 2016/17.

Fot. Uroczystości wielkanocne w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Bro-
niewskiego w Świebodzicach142.

142 https://sp3swiebodzice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=230#, 
 [dostęp 28.08.2017]. 
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Fot. Uroczystości wielkanocne w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Bro-
niewskiego w Świebodzicach143.

Fot. Uroczystości wielkanocne w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Bro-
niewskiego w Świebodzicach144.

143 Tamże.
144 Tamże. 
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Krytycy tego typu wydarzeń uznali, że szkolna droga krzyżowa, 
podobnie jak organizowanie rekolekcji i spowiedzi w szkole, jest kolej-
nym jaskrawym przykładem zawłaszczania przestrzeni szkolnej przez 
Kościół rzymskokatolicki.

Równocześnie wątpliwości wzbudził sam spektakl, a szczególnie 
obarczenie nastoletniego ucznia tak trudną rolą, jaką jest odegranie 
misterium Męki Pańskiej. Dyrektor szkoły, Paweł Dobek, przekony-
wał, że rodzice uczniów zaakceptowali pomysł spektaklu i nie mieli nic 
przeciwko inscenizacji. Twierdził także, że oglądający ją uczniowie nie 
doznali uszczerbku na zdrowiu psychicznym145.

– W przedstawieniu nie było żadnego ukrzyżowania, nie było 
ono brutalne, nie lała się krew. W Jezusa wcielił się uczeń 
gimnazjum, który został ukrzyżowany tylko symbolicznie. 
Nikt w wyniku przedstawienia nie doznał uszczerbku na 
zdrowiu psychicznym, nikt nie zareagował na nie płaczem 
– tłumaczy w rozmowie z Onetem. – Rodzice nie mieli 
nic przeciwko całemu przedsięwzięciu, wręcz przeciwnie, 
otrzymaliśmy dużo słów wsparcia, że to, co robimy, robimy 
dobrze – dodał146.

Wprawdzie praktyki odgrywania misterium Męki Pańskiej są od 
dawna obecne w katolicyzmie, niemniej rolę Jezusa zwykle otrzymują 
dorośli. W omawianym spektaklu może zastanawiać zatem nie tylko, że 
wystawiono go w publicznej szkole, ale także niefrasobliwość dorosłych 
obarczających gimnazjalistę tak niezwykle trudną i skomplikowaną rolą, 
jaką jest odegranie Jezusa Chrystusa. 

145 Internetowa…
146 M. Glanc…
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Nastolatek, wcielający się w tę postać, został w trakcie drogi krzyżo-
wej symbolicznie umęczony, obnażony, przybity do krzyża, zabity i zło-
żony w grobie.

Warto postawić pytanie, czy zastosowane środki wyrazu zostały dosto-
sowane do wieku i wrażliwości aktorów – gimnazjalistów oraz widzów 
– uczniów szkoły podstawowej. Zastanawiać może zasadność wprowa-
dzenia obok elementów symbolicznych (malowane krwawe rany Jezusa, 
przywiązywanie do krzyża symbolizujące przybijanie), także elementów 
bardziej naturalistycznych (np. w niektórych scenach uczeń występował 
półnago). Wątpliwości może budzić sam popkulturowy charakter takiego 
spektaklu, który nie oddaje powagi ewangelicznego wydarzenia oraz 
tajemnicy śmierci i zmartwychwstania.

Fundacja Polistrefa skierowała 29.05.2017 roku do organu prowadzą-
cego skargę na nienależyte wykonanie zadań oświatowych przez Zespół 
Szkół w Woli Skromowskiej. W odpowiedzi zastępca wójta Gminy Fir-
lej, Dariusz Firczuk, wyjaśnił, że nie znaleziono podstaw do uznania 
tej skargi za zasadną. Stwierdził, że wszyscy uczniowie Zespołu Szkół 
uczęszczają na lekcje religii, a przedstawienie przygotował wykwalifiko-
wany i doświadczony nauczyciel.

Misterium Wielkanocne, jakie było wystawiane w Zespole 
Szkół w Woli Skromowskiej w dniu 12 kwietnia 2017 roku, 
zostało przygotowane pod opieką nauczyciela, który posiada 
wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Rodzice 
uczniów, którzy brali udział w tym przedstawieniu wyrazili 
na to zgodę. W związku z powyższym nie było jakichkol-
wiek skarg lub uwag ze strony pozostałych uczniów i ich 
rodziców po tym przedstawieniu147. 

147 Informacja własna Fundacji Polistrefa. 
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Przedstawienie lub odprawienie drogi krzyżowej w szkole nie jest 
zjawiskiem nowym – doniesienia o podobnych wydarzeniach orga-
nizowanych w szkołach, na terenie całego kraju, co roku pojawiają 
się w mediach. Przykładowo uroczystości tego typu miały miejsce np. 
w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej (woj. 
łódzkie), gdzie dzieci były ubrane odświętnie, a tylko jedno odgrywa-
jące rolę Jezusa miało przebranie i niosło krzyż148. Z kolei w Szkole Pod-
stawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie (woj. mazowiec-
kie) całkowicie zrezygnowano z charakteryzacji i takich elementów jak 
korona cierniowa, czy malowane rany149.

Było to wzruszające przedstawienie, przeplatane wspania-
łymi pieśniami pasyjnymi, które wprowadziło wszystkich 
w czas przygotowania naszych serc na wydarzenia Wiel-
kiego Tygodnia i Wielkanocy. Uczestnictwo w Misterium 
było wspaniałą okazją do medytacji i refleksji nad rolą krzyża 
w naszym życiu” – opisano wydarzenie, którego uczestnicy 
ubrani w czerwone szaty bądź przebrani za anioły śpiewali 
przy ustawionym krzyżu150.

Przedstawienia takie zwykle organizowane są jako element szkolnych 
rekolekcji. Organizatorzy uznają wtedy, że umożliwia im to paragraf 
10.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji z 1992 roku, mówiącego o tym, 
że organizację rekolekcji w szkole ustalają wspólnie organizator rekolek-
cji i szkoła.

148 M. Glanc…
149 Tamże
150 Tamże.  
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§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 
trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odby-
cia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, 
do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju 
obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają 
katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są 
przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi 
rekolekcje a szkoła. 

Wykorzystywany jest fakt, że w rozporządzeniu nie ma wprost mowy 
o miejscu odbywania się rekolekcji. 

Zwolennicy ich organizacji w szkole zwykle powoływali się także na 
omawiany powyżej artykuł 53 Konstytucji ust. 2, który stanowi:

Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmo-
wania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania 
indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swo-
jej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie 
w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii 
obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu 
w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób 
do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

Równocześnie organizatorzy drogi krzyżowej w szkole całkowicie 
abstrahują od artykułu 25 Konstytucji ust. 2, który stanowi, że:

Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zacho-
wują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, 
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światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę 
ich wyrażania w życiu publicznym.

Dyrektor szkoły jest funkcjonariuszem publicznym, zatem organizu-
jąc w szkole publicznej wydarzenia o charakterze jednoznacznie religij-
nym lekceważy art. 25 ust. 2 Konstytucji.
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Formy oporu obywatelskiego

Protesty uczniów

Awantury polityczne i wojny ideologiczne, które rozgrywane są w prze-
strzeni publicznej, angażują także uczniów, szczególnie wtedy, jeżeli 
bezpośrednio ich dotyczą i pojawiają się w obrębie szkolnych murów.

W roku szkolnym 2016/17, w niektórych placówkach szkolnych poja-
wiły się protesty uczniów przeciwko propagowaniu w ich szkołach treści 
ideologicznych.

Fot. Plan rekolekcji szkolnych w LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Zdjęcie 
z petycji Ligi Młodzieży Wolnościowej151.

I tak, zaplanowany podczas rekolekcji wielkopostnych w warszaw-
skim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, w dniu 5 maja 
2017, odczyt redaktora Tomasza Terlikowskiego zatytułowany „Zwar-
cie cywilizacji z perspektywy chrześcijaństwa” (miał poruszać temat  

151 https://naszademokracja.pl/petitions/nie-dla-prelekcji-tomasza-terlikowskiego-i-
grzegorza-gornego-w-liceum-staszica [dostęp: 10.11.2017].
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chrony życia) nie odbył się152. Internetową petycję zorganizowaną 
przez uczniowską organizację Liga Młodzieży Wolnościowej podpisały 
2393 osoby. Dotyczyła ona także spotkania z redaktorem Grzegorzem 
Górnym, którego jednak nie odwołano – prelegent wystąpił z referatem 
o objawieniach w Fatimie.

W petycji domagającej się odwołania wykładu Tomasza Terlikow-
skiego oraz Grzegorza Górnego napisano:

My uczniowie nie chcemy, aby do placówki edukacyjnej 
w roli prelegentów zapraszano ekstremistów religijnych, 
znanych z fanatycznych poglądów antykobiecych i ksenofo-
bicznych. Panom redaktorom dziękujemy i prosimy o pozo-
stawienie szkół w spokoju. Żądamy, aby dyrekcja liceum nie 
zapraszała w roli prelegentów ludzi, którzy promują mowę 
nienawiści.
Dlaczego to jest ważne?
”Kobieta zażywająca pigułkę „dzień po”, jest gorsza od 
księdza molestującego 5-letniego chłopca”. Jest to cytat 
wypowiedziany przez Pana Terlikowskiego. Czy potrzeba tu 
komentarza?
Pan Grzegorz Górny jest natomiast felietonistą tygodnika 
wSieci, który zasłynął w 2016 roku tytułem „Islamski gwałt 
na Europie” oraz publicystą portalu wpolityce.pl słynącego 
z ostrego języka względem wszelkich mniejszości, a także 
podsyca nastroje rasistowskie w kraju153.

152 A. Przegaliński, Odwołane spotkanie z Terlikowskim w warszawskim liceum. Publicysta: 
do tej szkoły nie dotarła „dobra zmiana”, http://wiadomosci.wp.pl/odwolane-spotkanie-z- 
terlikowskim-w-warszawskim-liceum-publicysta-do-tej-szkoly-nie-dotarla-dobra-zmian 
a-6108138579363457a, [dostęp 25.08.2017].

153 Nie dla prelekcji Tomasza Terlikowskiego i Grzegorza Górnego w liceum Staszica,  https://
naszademokracja.pl/petitions/nie-dla-prelekcji-tomasza-terlikowskiego-i-grzegorza-
gornego-w-liceum-staszica?bucket&source=facebook-share-button&time=1491226141, 
[dostęp: 10.11.2017].

http://wiadomosci.wp.pl/odwolane-spotkanie-z-terlikowskim-w-warszawskim-liceum-publicysta-do-tej-szkoly-nie-dotarla-dobra-zmiana-6108138579363457a
http://wiadomosci.wp.pl/odwolane-spotkanie-z-terlikowskim-w-warszawskim-liceum-publicysta-do-tej-szkoly-nie-dotarla-dobra-zmiana-6108138579363457a
http://wiadomosci.wp.pl/odwolane-spotkanie-z-terlikowskim-w-warszawskim-liceum-publicysta-do-tej-szkoly-nie-dotarla-dobra-zmiana-6108138579363457a
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Reakcją na odwołanie wykładu stała się z kolei petycja zatytułowana 
„nie dla cenzurowania rekolekcji i religii w szkołach”, w której zażą-
dano odwołania dyrekcji LO im. Stanisława Staszica. W petycji uznano, 
że poprzez odwołanie wykładu T. Terlikowskiego szkolna administracja 
zaingerowała w treść nauczania religii w szkołach, co narusza prawa 
rodziców i ich dzieci do wychowania religijnego oraz stanowi pogwał-
cenie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, 
który program nauczania religii katolickiej pozostawia w gestii strony 
kościelnej154.

Na tę drugą petycję zareagował z kolei samorząd uczniowski, który 
stanął po stronie dyrekcji szkoły:

Nie zgadzamy się na przedstawianie w negatywnym świetle 
zarówno dyrekcji, która od wielu lat dobrze wykonuje swoją 
pracę, jak i uczniów, którzy mają różne poglądy i opinie. 
Swoją wartość udowadniamy nie tylko sukcesami w olim-
piadach przedmiotowych, ale też np. wygranymi konkursów 
debat Oxfordzkich155.

Podobną do warszawskiej petycji przeciwko wykładowi Tomasza 
Terlikowskiego w LO im. Stanisława Staszica była ta przeciwko jego 
wykładowi w dniu 22 maja w ramach XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Chełmie (15 maja – 5 czerwca 2017 r.). Petycja została skierowana 
do organizatorów wydarzenia oraz Dyrekcji ZSE i III LO w Chełmie, 
gdzie zaplanowano otwarty wykład Terlikowskiego zatytułowany „Czy 
warto pomagać?”. Petycja została utworzona przez jedną z chełmskich 

154 http://www.citizengo.org/pl/lf/46684-nie-dla-cenzurowania-rekolekcji-i-religii-w-szko 
lach, [dostęp 15.11.2017]. 

155 K. Zuchowicz, „Brawo dzieciaki z LO Staszica!”. Internet oklaskuje, rodzice i absolwenci 
pękają z dumy. Tylko Terlikowski się wścieka, 04.04.2017, http://natemat.pl/205271,brawo-
dzieciaki-z-lo-staszica-internet-oklaskuje-rodzice-i-absolwenci-pekaja-z-dumy-tylko-
terlikowski-zlorzeczy, [dostęp: 10.11.2017]. 

http://www.citizengo.org/pl/lf/46684-nie-dla-cenzurowania-rekolekcji-i-religii-w-szkolach
http://www.citizengo.org/pl/lf/46684-nie-dla-cenzurowania-rekolekcji-i-religii-w-szkolach
http://natemat.pl/205271,brawo-dzieciaki-z-lo-staszica-internet-oklaskuje-rodzice-i-absolwenci-pekaja-z-dumy-tylko-terlikowski-zlorzeczy
http://natemat.pl/205271,brawo-dzieciaki-z-lo-staszica-internet-oklaskuje-rodzice-i-absolwenci-pekaja-z-dumy-tylko-terlikowski-zlorzeczy
http://natemat.pl/205271,brawo-dzieciaki-z-lo-staszica-internet-oklaskuje-rodzice-i-absolwenci-pekaja-z-dumy-tylko-terlikowski-zlorzeczy
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uczennic, która także osobiście zwracała uwagę nauczycieli i dyrekcji 
szkół współorganizujących wykład na kontrowersje związane z postacią 
tego prelegenta. Petycję ostatecznie podpisały 534 osoby156, ale wykład 
i tak się odbył.

Fot. Fragment programu Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie. Zdjęcie pety-
cji157.

Petycje stały się dziś ważnym elementem wyrażania opinii na temat 
kondycji polskiej szkoły, tak przez dorosłych, jak i uczniów. Jednym 
z przykładów niech będzie petycja „Zostawcie edukację antydyskrymi-
nacyjną w szkole” skierowana do Minister Edukacji Narodowej Anny 
Zalewskiej przez organizację „Otwarta Rzeczpospolita” oraz Stowa-
rzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii (podpisana przez 
6 720 osób)158. W petycji napisano:

Od dłuższego czasu w Polsce mamy do czynienia z rosnącą 
falą rasistowskiej, ksenofobicznej, homofobicznej nienawi-
ści i przemocy. Edukacja jest jednym z najpotężniejszych 

156 https://naszademokracja.pl/petitions/nie-dla-tomasza-terlikowskiego-w-zse-i-iii-lo-w-che
lmie?bucket&source=facebook-share-button&time=1495027267, [dostęp: 10.11.2017].

157 Tamże. 
158 https://naszademokracja.pl/petitions/zostawcie-edukacje-antydyskryminacyjna-w-szko 

le-1, [dostęp: 10.11.2017]. 

https://naszademokracja.pl/petitions/nie-dla-tomasza-terlikowskiego-w-zse-i-iii-lo-w-chelmie?bucket&source=facebook-share-button&time=1495027267
https://naszademokracja.pl/petitions/nie-dla-tomasza-terlikowskiego-w-zse-i-iii-lo-w-chelmie?bucket&source=facebook-share-button&time=1495027267
https://naszademokracja.pl/petitions/zostawcie-edukacje-antydyskryminacyjna-w-szkole-1
https://naszademokracja.pl/petitions/zostawcie-edukacje-antydyskryminacyjna-w-szkole-1
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narzędzi, dzięki którym możemy zmieniać świat na lepsze. 
Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej, zamiast prze-
ciwdziałać tym zjawiskom, chce wykreślić z rozporządzenia 
o zadaniach szkoły zapis o prowadzeniu działań antydyskry-
minacyjnych. Dlatego wzywamy Panią Minister do przy-
wrócenia w projekcie nowelizacji zapisu z 2015 roku, który  
mówił: „w szkole lub placówce są realizowane działania 
antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły 
lub placówki.

Dlaczego to jest ważne?
Instytut Badań Edukacyjnych, jednostka podległa admi-
nistracji rządowej, w swoim raporcie podaje, że „system 
edukacji w Polsce przyczynia się do reprodukowania nie-
równości. Proces wykluczenia społecznego powoduje nie 
tylko bieda, czy niski status społeczny rodziców, lecz także 
negatywne postawy wobec grup czy zbiorowości uważanych 
za «inne». Obojętność wobec niepełnosprawności czy nie-
przychylność wobec grup mniejszościowych można także 
przypisać niewiedzy, będącej konsekwencją braku należytej 
edukacji”.
Wprowadzenie w 2015 roku zapisu o edukacji antydyskry-
minacyjnej służyć miało walce z uprzedzeniami ze względu 
na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, 
pochodzenie oraz wyznanie. Edukacja antydyskrymina-
cyjna, nastawiona na podnoszenie poziomu wiedzy i umie-
jętności, mająca wpływać na zmianę postaw, które prowa-
dzą do przemocy motywowanej uprzedzeniami, jest od lat 
obecna w programach działania organizacji pozarządowych 
zajmujących się prawami człowieka. Potrzebujemy skutecz-
nej, bo formalnej, wpisanej w program nauczania w polskich 
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szkołach. Wpisanej od szkoły podstawowej po szkołę śred-
nią. Potrzebujemy edukacji antydyskryminacyjnej, która 
będzie stale obecna w polskiej szkole159.

Prezentacja poglądów nauczycieli w mediach 
społecznościowych
Nauczycielki, z Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu, stanęły 
przed komisją dyscyplinarną przy Śląskim Kuratorium Oświaty. Posta-
wiono im zarzut uchybienia godności nauczyciela i publicznego mani-
festowania swoich poglądów, w związku z ich poparciem dla zorganizo-
wanego w tym dniu na terenie całego kraju protestu dotyczącego zmian 
przepisów w zakresie prawa do aborcji. Sprawa dotyczyła tzw. Czarnego 
Protestu.

3 Października 2016 roku, uczestniczki i uczestnicy akcji manife-
stowali swój sprzeciw wobec projektu zaostrzenia ustawy antyaborcyj-
nej, uczestnicząc w marszach bądź w inny sposób, np. ubierając się na 
czarno. Kilkanaście nauczycielek z ZSS nr 39 w Zabrzu także przyszło 
tego dnia do szkoły ubranych na czarno. Podczas przerw zrobiły sobie 
kilka zbiorowych zdjęć, a jedna z nich zamieściła je na swoim profilu 
facebookowym160.

Sprawę nagłośnił jeden z kolegów z pracy nauczycielki, który zdjęcia 
skopiował i opublikował na swoim profilu z komentarzami: „Czarny nie 
dodaje inteligencji – wyszczupla! Szkoła Specjalna nr 39 w Zabrzu za 
mordowaniem upośledzonych dzieci – czeka je bezrobocie”, „To żeńskie 

159 Tamże. 
160 Nauczycielki przed komisją dyscyplinarną za „Czarny Protest”. Pierwsza bez kary, 

10.02.2017, https://www.wprost.pl/kraj/10042284/Nauczycielki-z-Zabrza-przed-komisja- 
dyscyplinarna-Powod-Wsparly-Czarny-protest.html, [dostęp: 25.06.2017].

https://www.wprost.pl/kraj/10042284/Nauczycielki-z-Zabrza-przed-komisja-dyscyplinarna-Powod-Wsparly-Czarny-protest.html
https://www.wprost.pl/kraj/10042284/Nauczycielki-z-Zabrza-przed-komisja-dyscyplinarna-Powod-Wsparly-Czarny-protest.html
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komando protestowało za bezkarnym zabijaniem upośledzonych dzie-
ci”161.

Dyrektorka szkoły w wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej” wyja-
śniała, że udział nauczycielek w proteście nie miał żadnego wpływu na 
tok prowadzonych przez nie zajęć:

Akcja była ogólnopolska i jeśli panie chciały do niej przystą-
pić, nie mogłam im tego zabronić. W żaden sposób nie wpły-
nęło to na tok prowadzonych zajęć czy na brak opieki nad 
dziećmi. Ubrały się po prostu na czarno, co miało wymiar 
symboliczny. Muszę przyznać, że taki ciemny strój nie był 
niczym wyjątkowym, bo zazwyczaj się tak ubierają162.

Jedna z nauczycielek, Katarzyna Gwóźdź, tak komentowała sytuację:

Zbliżająca się reforma oświaty spowoduje pewne ruchy, 
a próba ukarania nas ma pokazać innym nauczycielom, 
gdzie jest ich miejsce. Ma dać przekaz, że nauczyciele nie 
mogą się buntować, mają robić, to co im się każe163.

Ostatecznie nauczycielki zostały uniewinnione od zarzutu uchybienia 
godności nauczyciela.

161 A. Malinowska, Czarny protest w zabrzańskiej szkole. Nauczyciel kpi ze swoich koleżanek, 
Gazeta Wyborcza, 13.10.2016, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20833369, 
czarny-protest-w-zabrzanskiej-szkole-nauczyciel-kpi-ze-swoich.html,

 [dostęp: 25.06.2017].
162 Tamże. 
163 K. Domagała – Szymonek, Druga nauczyciela z Zabrza uniewinniona od zarzutu narusze-

nia godności, 15.02.2017, http://www.dziennikzachodni.pl/strona-kobiet/tu-zyje/a/druga- 
nauczyciela-z-zabrza-uniewinniona-od-zarzutu-naruszenia-godnosci,11791285/, 

 [dostęp: 24.06.2017].

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20833369,czarny-protest-w-zabrzanskiej-szkole-nauczyciel-kpi-ze-swoich.html
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20833369,czarny-protest-w-zabrzanskiej-szkole-nauczyciel-kpi-ze-swoich.html
http://www.dziennikzachodni.pl/strona-kobiet/tu-zyje/a/druga-nauczyciela-z-zabrza-uniewinniona-od-zarzutu-naruszenia-godnosci,11791285/
http://www.dziennikzachodni.pl/strona-kobiet/tu-zyje/a/druga-nauczyciela-z-zabrza-uniewinniona-od-zarzutu-naruszenia-godnosci,11791285/
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Przed podjęciem przez komisję decyzji w tej sprawie mec. Bartłomiej 
Piotrowski, pełnomocnik kilku nauczycielek, podkreślał, że:

Nie ulega wątpliwości, że obwiniona ma konstytucyjne 
prawo do posiadania poglądów i ich prezentowania. Rów-
nież takich poglądów, które nie podobają się tej lub innej 
władzy. W dniu 3 października swoje poglądy zamanifesto-
wała w sposób zgodny i właściwy dla zawodu nauczyciela. 
W żaden sposób nie można powiedzieć, by czarnym ubio-
rem naruszyła godność tego zawodu. O słabości wniosku 
dyscyplinarnego świadczy fakt, że rzecznik nie zdołał w nim 
wskazać przepisu, który zakazywałby nauczycielowi posia-
danie i wyrażanie swoich poglądów. Z prostej przyczyny. 
Takiego przepisu nie ma w polskim ustawodawstwie. Dla-
tego wnoszę o uniewinnienie164.

Warty przytoczenia jest także komentarz pełnomocnika jednej 
z nauczycielek, mec. Jarosława Pawłowskiego, który tak komentował 
rozstrzygnięcie sprawy:

To porażka pewnego poglądu, iż nauczyciel nie ma prawa 
mieć i manifestować swoich poglądów, jeżeli czyni to god-
nie. Stanowisko komisji we wszystkich tych sprawach jest 
bardzo jednoznaczne – nauczyciel ma takie prawo. We 
wszystkich tych przypadkach mieliśmy tu do czynienia 
z takim właśnie, uprawnionym korzystaniem przez obwi-
nione ze swoich konstytucyjnie gwarantowanych praw. 

164 Tamże.
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W państwie demokratycznym, w państwie prawa, obywatela 
nie może spotkać jakakolwiek dolegliwość z tego tytułu165.

Stanowisko w sprawie zajął również Rzecznik Praw Obywatelskich:

W ocenie Rzecznika, decyzja o wszczęciu postępowania 
dyscyplinarnego na podstawie Karty Nauczyciela na pod-
stawie powyższych regulacji powinna uwzględniać konsty-
tucyjne oraz międzynarodowoprawne gwarancje wolności 
wypowiedzi oraz swobody wyrażania poglądów.
Postawienie takiego zarzutu dyscyplinarnego musi więc 
budzić poważne wątpliwości w świetle art. 54 ust. 1 Kon-
stytucji RP, art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
a także art. 11 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, gwarantujących każdemu prawo do wol-
ności wyrażania swoich poglądów.
Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie przypomnieć, że 
wolność wyrażania poglądów oznacza wolność wszelkich 
zachowań (działań i zaniechań) stanowiących formę ekspre-
sji własnych myśli, zarówno zwerbalizowanych, jak i posłu-
gujących się innym niż słowo kodem znaczeniowym.
Poglądy bowiem można wyrażać w różny sposób, nie tylko 
słownie (mówiąc lub pisząc), lecz także za pomocą obrazów, 
w tym różnego rodzaju plakatów, a nawet nosząc określony 
ubiór lub odznaki. Wymaga również podkreślenia, że swo-
boda wypowiedzi nie może ograniczać się do informacji 

165 Zabrze: Uniewinniono nauczycielki, które poparły „czarny protest”, 22.03.2017,
 http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zabrze-uniewinniono-nauczycielki-ktore-

poparly-czarny-protes,nId,2372554, [dostęp:25.06.2017].
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i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane 
jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym 
stopniu do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają 
niepokój w państwie lub jakiejś grupie społeczeństwa. Takie 
są wymagania pluralizmu, tolerancji i otwartości na inne 
poglądy, bez których demokratyczne społeczeństwo nie ist-
nieje.
Ograniczenia tej wolności, mogą zaś być ustanawiane 
wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdro-
wia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności 
i praw. Z tych też powodów budzi poważne wątpliwości, czy 
regulacje ustawowe, zawarte w art. 75 oraz 6 Karty Nauczy-
ciela, stanowią wystarczającą podstawę do wszczęcia postę-
powania dyscyplinarnego w opisanej wyżej sytuacji166.

Inna sprawa, która również wzbudziła wiele emocji, dotyczyła Bar-
tłomieja Wosia, nauczyciela Wychowania Fizycznego w Zespole Szkół 
Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Lubuskie Kuratorium Oświaty 
oficjalnie informowało, że postępowanie wobec nauczyciela prowadzone 
jest „w związku z uchybieniem godności zawodu i obowiązkom nauczy-
ciela przez prezentowanie w mediach społecznościowych wypowiedzi 
pełnych agresji wobec kościoła katolickiego i władz państwowych”167.

166 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-interweniuje-w-sprawie-nauczycielek-z-zabr 
za-ktore-wziely-udzial-w-czarnym-protescie, [dostęp: 08.07.2017].  

167 Wuefista straci pracę, bo udostępnił „Ucho prezesa”? Była szefowa MEN: to skandaliczne, 
05.04.2017, https://wiadomosci.wp.pl/tylko-w-wp-wuefista-straci-prace-bo-udostepnil-uc 
ho-prezesa-byla-szefowa-men-to-skandaliczne-6108711752377985a, 

 [dostęp: 07.07.2017]. 

https://wiadomosci.wp.pl/tylko-w-wp-wuefista-straci-prace-bo-udostepnil-ucho-prezesa-byla-szefowa-men-to-skandaliczne-6108711752377985a
https://wiadomosci.wp.pl/tylko-w-wp-wuefista-straci-prace-bo-udostepnil-ucho-prezesa-byla-szefowa-men-to-skandaliczne-6108711752377985a
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Nauczycielowi groziła kara nagany, zwolnienie z pracy, a nawet 
wydalenie z zawodu nauczycielskiego na trzy lata lub na zawsze. Cho-
dziło o wpisy na prywatnym profilu nauczyciela w mediach społeczno-
ściowych dotyczące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz jed-
nego z odcinków „Ucha Prezesa” – serialu satyrycznego.

Lokalne media informowały o burzliwej sesji Rady Powiatu Żagań-
skiego oraz że, sprawa wyszła na jaw po interpelacji radnego powiato-
wego Tomasza Kwarcińskiego:
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Powziąłem informację, że dyrektor placówki oświato-
wej podległej powiatowi, zgłosił jednego z nauczycieli do 
Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie. Temat jest o tyle 
bulwersujący, że dyrektor zrobić to miał na podstawie wpi-
sów na prywatnym profilu w portalu społecznościowym. 
W dodatku wśród treści, o które oskarżany jest nauczyciel 
znajduje się m.in. jeden z odcinków „Ucha Prezesa”, a także 
rysunki broniące Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W związku z powyższym zadaję pytanie: co 
dzieje się w naszym powiecie? Czy naprawdę zabrnęliśmy 
już w takie rejony absurdu, żeby zwalniać porządnych ludzi 
z pracy za „Ucho Prezesa”, serial satyryczny? Do czego to 
zmierza?!”168

Radny zażądał również wyjaśnień od dyrektora Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Licealnych w Żaganiu oraz starosty powiatowego:

Czy to prawda, że starostwo wysłało w tej sprawie donos, 
w oficjalnym piśmie wywierało naciski na dyrektora, żeby 
wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela? 
Miało się w nim znaleźć m.in. oskarżenie o mowę nienawi-
ści wobec władz państwowych i kościoła katolickiego. Czy 
dowodem miały być screeny z prywatnego konta Facebook 
nauczyciela, m.in. z Uchem Prezesa?”169.

168 Udostępnił „Ucho Prezesa”, teraz stanie przed komisją dyscyplinarną! Czy żagański na-
uczyciel straci pracę za wpisy na Facebook’u?, 03.04.2017, http://zagan.dlawas.info/wiado 
mosci/udostepnil-ucho-prezesa-teraz-stanie-przed-komisja-dyscyplinarna-czy-zaganski-
nauczyciel-straci-prace-za-wpisy-na-facebooku/cid,8465,a, [dostęp: 09.07.2017].

169 Tamże. 

http://zagan.dlawas.info/wiadomosci/udostepnil-ucho-prezesa-teraz-stanie-przed-komisja-dyscyplinarna-czy-zaganski-nauczyciel-straci-prace-za-wpisy-na-facebooku/cid,8465,a
http://zagan.dlawas.info/wiadomosci/udostepnil-ucho-prezesa-teraz-stanie-przed-komisja-dyscyplinarna-czy-zaganski-nauczyciel-straci-prace-za-wpisy-na-facebooku/cid,8465,a
http://zagan.dlawas.info/wiadomosci/udostepnil-ucho-prezesa-teraz-stanie-przed-komisja-dyscyplinarna-czy-zaganski-nauczyciel-straci-prace-za-wpisy-na-facebooku/cid,8465,a


Formy oporu obywatelskiego

125

Sprawę na łamach Wirtualnej Polski skomentowała Krystyna Szumi-
las, była Minister Edukacji Narodowej:

Była minister podkreśliła, że nauczyciel z Żagania nie prze-
jawiał żadnej agresji – ani wobec Kościoła, ani władz. Całą 
sytuację nazwała „realizacją planu PiS podporządkowywa-
nia szkoły władzy”. – To zastraszanie nauczycieli, kolejny 
etap tworzenia szkoły rodem z PRL, gdzie nauczyciel może 
prezentować tylko poglądy władzy. Z takim państwem wal-
czyliśmy. Teraz te wartości są przez PiS deptane – stwier-
dziła.
W ocenie Szumilas, „odchodzimy od modelu demokratycz-
nego”. – Szczególnie bolesne, że sprawa dotyczy nauczy-
cieli. Tylko wolny nauczyciel może wychować wolnego 
człowieka. Jeśli knebluje mu się usta, zmierzamy do niede-
mokratycznych rządów – kontynuowała170.

Również w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 
Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewo-
dzie Lubuskim171.

Rzecznik dyscyplinarny, zajmujący się sprawą nauczyciela, podjął 
decyzję o umorzeniu postępowania.

170 Wuefista…
171 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-interweniuje-w-sprawie-postepowania-dyscy

plinarnego-wobec-nauczyciela-z-zagania, [dostęp: 09.07.2017].

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-interweniuje-w-sprawie-postepowania-dyscyplinarnego-wobec-nauczyciela-z-zagania
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-interweniuje-w-sprawie-postepowania-dyscyplinarnego-wobec-nauczyciela-z-zagania
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Szkolny dziennik elektroniczny jako platforma 
komunikacji treści religijnych
Szkolne dzienniki elektroniczne są narzędziem komunikacji pomiędzy 
nauczycielami a rodzicami i uczniami. Zdarza się, że są także platformą 
komunikacji ofert reklamowych i handlowych kierowanych do szkolnej 
społeczności (oferty szkoleń, kursów, zakupu materiałów edukacyjnych). 
Co więcej, niekiedy stają się także tubą komunikacyjną wykorzystywaną 
do rozpowszechniania informacji o charakterze jednoznacznie światopo-
glądowym.

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w roku szkolnym 2016/17, 
w gminie Czerwonak, w województwie wielkopolskim, której władze 
za pośrednictwem szkolnego dziennika elektronicznego kolportowały 
zaproszenia na uroczystości religijne. Przeciwko takim praktykom zapro-
testowali mieszkańcy gminy.

– Dość dyskryminacji i wykorzystywania szkolnego dzien-
nika elektronicznego do celów światopoglądowych – mówią 
mieszkańcy gminy Czerwonak. Pod skargą na wójta podpi-
sało się około 80 osób. Rada Gminy jednogłośnie uznała ją 
za zasadną. Od głosu wstrzymały się tylko trzy osoby172. 

W skardze na wójta gminy Jacka Sommerfelda stwierdzono, że 
w zakładkach „wiadomości” i „ogłoszenia” szkolnych dzienników elek-
tronicznych „publikowane są, m. in. zaproszenia na imprezy, spotkania, 
uroczystości o jednoznacznym zabarwieniu światopoglądowym – tzn. 
propagujące w środowisku lokalnym wiarę i religię katolicką”173.

172 A. Jarmuż, Szkolny dziennik tubą wójta?, 14.06.2017, https://plus.gloswielkopolski.pl/wiado 
mosci/a/szkolny-dziennik-tuba-wojta,12176182, [dostęp 20.12.2017].

173 Tamże.

https://plus.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/szkolny-dziennik-tuba-wojta,12176182
https://plus.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/szkolny-dziennik-tuba-wojta,12176182
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Wójt, poprzez dziennik, zapraszał bowiem na nagrywanie kolęd, 
obchody Narodowego Dnia Życia, msze święte w intencji ofiar Zbrodni 
Katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.

Wątpliwości mieszkańców wzbudzili także prelegenci zaproszeni na 
obchody Narodowego Dnia Życia, wśród których znalazł się Jacek Puli-
kowski, który – jak tłumaczyła dziennikarce „Głosu Wielkopolskiego” 
Hanna Rzepka, mieszkanka gminy podpisana pod skargą na wójta – 
„propaguje bardzo radykalne poglądy, oparte o dogmaty religijne, m.in. 
na temat szkodliwości masturbacji i in vitro czy propagujące jeden model 
rodziny, katolickiej”174.

– Część mieszkańców jest za rozdziałem państwa i Kościoła. 
Udało nam się wywalczyć w gminie Czerwonak etykę, na 
którą uczęszcza moje dziecko – tłumaczy Onetowi Hanna 
Rzepka, która zbierała podpisy pod skargą. – Nie życzę 
sobie, żeby w szkołach przemycane były jakiekolwiek tre-
ści religijne w przedstawieniach, piosenkach czy na muzyce. 
Zabroniłam, żeby moje dziecko miało styczność z jakąkol-
wiek religią. A teraz otrzymuje za pośrednictwem szkol-
nego dziennika informację o mszy katyńsko-smoleńskiej, 
czy Dniach Życia – dodaje. […] Ludzie są oburzeni na to, 
co robi wójt. Odezwali się do mnie nawet rodzice związani 
z Kościołem, którzy również są zdziwieni całą sytuacją175.

Wójt gminy Czerwonak twierdził jednak, że przepisy nie zabraniają mu 
wykorzystywania szkolnego dziennika do informowania mieszkańców 

174 Tamże. 
175 M. Glanc, Informacje o mszach i uroczystościach w szkolnych dziennikach. Skarga miesz-

kańców na wójta gminy, 14.06.2017, zob. https://poznan.onet.pl/informacje-o-mszach-i-u-
roczystosciach-w-szkolnych-dziennikach-skarga-mieszkancow-na/96g26y3?utm_source 
=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=uc-
s&utm_v=2, [dostęp 20.12.2017].

https://poznan.onet.pl/informacje-o-mszach-i-uroczystosciach-w-szkolnych-dziennikach-skarga-mieszkancow- na/96g26y3?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://poznan.onet.pl/informacje-o-mszach-i-uroczystosciach-w-szkolnych-dziennikach-skarga-mieszkancow- na/96g26y3?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://poznan.onet.pl/informacje-o-mszach-i-uroczystosciach-w-szkolnych-dziennikach-skarga-mieszkancow- na/96g26y3?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://poznan.onet.pl/informacje-o-mszach-i-uroczystosciach-w-szkolnych-dziennikach-skarga-mieszkancow- na/96g26y3?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
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o odbywających się w gminie imprezach. Podkreślał, że w ten sposób 
zapowiadane były bardzo różne wydarzenia, a dyrektorzy szkół nie byli 
zmuszani do kolportowania ogłoszeń, a jedynie mogli przychylić się do 
prośby swojego pracodawcy o zamieszczenie takich informacji.

– Nieprawdą jest, co zarzucają skarżący, że ogłoszenia 
umieszczone w imieniu Wójta są ogłoszeniami zawierają-
cymi treści religijne i ideologiczne. Ogłoszenia nie zawie-
rają tego typu treści, a jedynie informują o wydarzeniach, 
które mogą je zawierać. Ogłoszenia nie zmuszają nikogo do 
uczestnictwa. Duża liczba uczestników imprez gminnych 
świadczy jednak o tym, że znaczna część mieszkańców jest 
zainteresowana tego typu informacjami – wyjaśnia Jacek 
Sommerfeld176.

Inaczej interpretują tę sytuację protestujący mieszkańcy gminy oraz 
większość radnych, którzy uznali skargę za zasadną. Stwierdzono, że 
przesyłanie przez wójta dyrektorom szkół próśb o zamieszczenie w szkol-
nych dziennikach ogłoszeń nosi znamiona poleceń służbowych. Tymcza-
sem dziennik szkolny nie powinien być wykorzystywany do szerzenia 
poglądów politycznych i religijnych. Co więcej, tego typu ogłoszenia 
dyskryminują tych uczniów i rodziców, którzy nie są katolikami oraz są 
niezgodne z zapisami Konstytucji o gwarancjach sumienia i wyznania. 
Zgodnie z art. 25 Konstytucji RP władze publiczne są zobowiązane do 
zachowania bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopo-
glądowych i filozoficznych.

176 A. Jarmuż…
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Kampania społeczna „Szkoła!!! To nie kościół”

W kwietniu 2017 roku Fundacja Wolność od Religii przeprowadziła bil-
lboardową kampanię społeczną pod hasłem „Szkoła!!! To nie kościół”. 
Kampania kontynuowała wcześniej podejmowane przez tę Fundację 
działania na rzecz praw i wolności w przestrzeni edukacji publicznej  
(w 2015 roku przeprowadzono kampanię zatytułowaną „Równość 
w szkole”)177.

Fot. Billboard kampanii społecznej „Szkoła!!! To nie kościół”.178

Billboardy z hasłem kampanii „Szkoła!!! To nie kościół” pojawiły 
się w 53 lokalizacjach, głównie w dużych ośrodkach miejskich. W apelu 
zamieszczonym na stronie internetowej fundacji podkreślono:

177 Warto przypomnieć także inne akcje billboardowe tej Fundacji, które koncentrowały się 
na afirmowaniu ateistów oraz ich obecności w przestrzeni publicznej („Masz prawo nie 
wierzyć”, „Ateiści są boscy”, „Nie wierzysz w Boga? Nie jesteś sam”, „Nie zabijam. Nie 
kradnę. Nie wierzę”). 

178 http://wolnoscodreligii.pl/wp/kampania_spoleczna_szkola_to_nie_kosciol/ 
 [dostęp: 10.10.2017]
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Domagamy się, by szkoła była miejscem bezpiecznym 
i przyjaznym dla wszystkich dzieci w każdym dniu nauki, 
przez cały rok szkolny. Są w publicznych szkołach w Pol-
sce klasy, w których wisi krzyż, ale nie ma państwowego 
godła. Są korytarze, które bardziej przypominają wystrój 
kaplicy niż wnętrze publicznej instytucji edukacyjnej. To 
przemoc symboliczna, która dotyka uczniów z mniejszości 
religijnych i mniejszości bezwyznaniowej przez cały wielo-
letni okres edukacji. Mimo wielu protestów przebieg szkol-
nej katechizacji oraz uroczystości i rekolekcji coraz częściej 
łączy się z wywieraniem presji i przymusem179.

Jak tłumaczyła prezeska Fundacji Wolność od Religii Dorota Wójcik, 
akcja była kierowana bezpośrednio do rodziców, również wierzących, 
aby nie pozwalali na zwiększające się z roku na rok zawłaszczanie prze-
strzeni szkolnej przez Kościół rzymskokatolicki:

Ta kampania różni się od poprzednich, bo zwracamy się 
bezpośrednio do rodziców, także tych wierzących, żeby nie 
pozwalali na zmienianie szkoły w kościół. Wydarzenia reli-
gijne w szkołach nie powinny mieć miejsca, a z roku na rok 
jest ich coraz więcej. Nie domagamy się usunięcia krzyży, 
bo to nie rozwiązałoby problemu. Ale chcemy, by przestrze-
gano neutralności światopoglądowej w publicznych szko-
łach180.

179 http://wolnoscodreligii.pl/wp/kampania_spoleczna_szkola_to_nie_kosciol/,  
[dostęp: 10.10.2017] 

180 R. Wójcik, „Szkoła to nie kościół”. Plakatowa akcja w całej Polsce, 31.03.2017, http://
wyborcza.pl/7,75398,21576654,szkola-to-nie-kosciol-plakatowa-akcja-w-calej-polsce.
html, [dostęp: 10.10.2017].

http://wolnoscodreligii.pl/wp/kampania_spoleczna_szkola_to_nie_kosciol/
file:///C:/Users/Zecernia/Desktop/sklad/75398,21576654,szkola-to-nie-kosciol-plakatowa-akcja-w-calej-polsce.html
file:///C:/Users/Zecernia/Desktop/sklad/75398,21576654,szkola-to-nie-kosciol-plakatowa-akcja-w-calej-polsce.html
file:///C:/Users/Zecernia/Desktop/sklad/75398,21576654,szkola-to-nie-kosciol-plakatowa-akcja-w-calej-polsce.html
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Zdecydowaną większość społeczeństwa stanowią katolicy, 
którzy uczą wiary swoje dzieci. Są jednak maluchy innego 
wyznania lub całkiem niewierzące. – Kampania dotyczy 
naszego postulatu, czyli szkoły neutralnej światopoglądowo. 
Jest apelem do rodziców i do wierzącej części społeczeń-
stwa, by przeciwstawiali się takim praktykom, jakie obecnie 
możemy zauważyć. Szkoły nie mogą mieć wyznaniowego 
charakteru placówek publicznych181.

Kampania wzbudziła szereg dyskusji, została dostrzeżona tak przez 
publicystów, jak i polityków. Pozytywnie skomentowała ją m.in.: Kata-
rzyna Lubnauer – posłanka Nowoczesnej:

Szkoła przestaje być świecka, już przyzwyczailiśmy się do 
tego, że krzyże znajdują się w klasach. Te granice są coraz 
bardziej przesuwane w niebezpiecznym kierunku. Zastana-
wia mnie też, na ile religia wejdzie do nowych podręczni-
ków szkolnych, których jeszcze nie znamy182.

Kampania wzbudziła także krytyczne reakcje. Przykładowo Marcin 
Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, interpretował 
obecność religii czy uroczystości religijnych w przestrzeni szkolnej jako 
rzecz normalną i wynikającą, w prosty sposób, z chrześcijańskiego dzie-
dzictwa cywilizacji europejskiej, a niekiedy z prozaicznych względów 
praktycznych.

181 S. Białach, Walka o neutralność światopoglądową w szkołach. Ruszyła ogólnopolska ak-
cja, 03.04.2017, https://lublin.onet.pl/walka-o-neutralnosc-swiatopogladowa-w-szkolach-
ruszyla-ogolnopolska-akcja/ckmk237, [dostęp: 11.10.2017].

182 R. Wójcik...
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Nikt nigdy w Polsce nie próbował szkoły zamienić w kościół. 
W programie szkolnym są nieobowiązkowe lekcje religii, to 
element cywilizacji europejskiej i naszego kręgu kultural-
nego. W zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej 
mamy lekcje religii w szkołach publicznych. A rekolekcje są 
przecież dobrowolne. Mogą się zdarzyć sytuacje, że kościoła 
nie ma w pobliżu, i nie widzę niczego nagannego w zor-
ganizowaniu rekolekcji na terenie szkoły. Szkoła może też 
użyczyć swoje pomieszczenia na jakąś uroczystość religijną. 
Teza, że przez to staje się kościołem, jest absurdalna183. 

Negatywne komentarze i opinie na temat kampanii pojawiły się na 
stronach internetowych szeregu katolickich portali, jak np. fronda.pl, 
gdzie informacja na jej temat ukazała się pod tytułem Chcą wygonić reli-
gie ze szkół, a jej główny cel został określony jako wyrugowanie religii 
ze szkół184.

Podobne komentarze pojawiły się na stronach niedziela.pl185, czy 
gosc.pl186. Wielu komentatorów podjęło próby ośmieszania i deprecjono-
wania tak kampanii, jak i jej organizatorów:

Jadę ja sobie autem, jadę, i nagle widzę bilbord z napisem: 
„Szkoła to nie kościół”.

183 Tamże. 
184 Chcą wygonić religię ze szkół!!!, 01.04.2017, http://www.fronda.pl/a/chca-wygonic-reli 

gie-ze-szkol,90360.html, [dostęp: 11.10.2017].
185 P. Rozpiątkowski, Znak pokoju, 04.05.2017, http://niedziela.pl/artykul/130707/nd/Znak- 

pokoju, [dostęp: 11.10.2017]. 
186 F. Kucharczak, Zakraplanie mózgu, 04.05.2017, http://gosc.pl/doc/3860720.Zakraplanie- 

mozgu, [dostęp: 12.10.2017].

http://www.fronda.pl/a/chca-wygonic-religie-ze-szkol,90360.html
http://www.fronda.pl/a/chca-wygonic-religie-ze-szkol,90360.html
http://niedziela.pl/artykul/130707/nd/Znak-pokoju
http://niedziela.pl/artykul/130707/nd/Znak-pokoju
http://gosc.pl/doc/3860720.Zakraplanie-mozgu
http://gosc.pl/doc/3860720.Zakraplanie-mozgu
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Też mi odkrycie. Każde dziecko to wie, zwłaszcza dziecko 
w wieku szkolnym. Ale autorzy tej osobliwej „kampanii spo-
łecznej” nie są dziećmi, więc chyba nie wiedzą. Może myślą 
sobie, że jeśli gdzieś do szkoły wejdą ksiądz, zakonnica albo 
świeccy katecheci, to zaraz biurka nauczycieli przerobią na 
ołtarze, a do każdej uczniowskiej ławki domontują klęcznik. 
Matematykę zastąpią rachunkiem sumienia, zamiast historii 
zrobią historię zbawienia, zaś miejsce fizyki zajmie metafi-
zyka. A to wszystko, rzecz jasna, będzie obowiązkowe dla 
wszystkich187.

Nierzadko przypisywano organizatorom kampanii intencje niezgodne 
z deklarowanymi:

Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że szkoła to nie 
Kościół, a Kościół to nie szkoła. Tak samo jak niezaprze-
czalną prawdą jest, że ludzie wierzący mają prawo pobie-
rać nauki w ramach systemu państwowej edukacji, podobnie 
zresztą jak wszyscy obywatele RP, także ateiści. Polskie pań-
stwo jest tak samo dla ateistów jak i dla ludzi wierzących. To 
z płaconych przez ludzi wierzących podatków są utrzymy-
wane publiczne szkoły. Do wspólnej kasy dokładają się też, 
oczywiście, ateiści i m.in. dlatego – choć to niejedyny i nie 
najważniejszy powód – w systemie szkolnym obok lekcji 
religii są przewidziane zajęcia z etyki. Uczestnicząc w orga-
nizowanych przez szkoły lekcjach czy to religii, czy to 
etyki, obydwie grupy korzystają z tego samego przyrodzo-
nego prawa do wolności sumienia i wyznania. Państwo im 

187 Tamże. 
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to zapewnia, a rodzice i starsza młodzież z tego korzystają. 
Trzeba wiele złej woli, żeby to prawo w stosunku do kato-
lików podważać. Takie zapędy są dodatkowo groźne188?

Chodzi o wdrukowanie w mózgi Polaków komunikatu, 
że religia w szkole jest czymś złym, a jej usunięcie czymś 
dobrym. Bo teraz jest odwrotnie i dopóki Polacy w zdecydo-
wanej większości popierają szkolną religię, tamci nie mogą 
ruszyć do przodu. A muszą, muszą, muszą! Wiedzą, że bez 
dobrania się do dzieci i młodzieży nie da się trwale zmie-
nić mentalności społecznej. Są świadomi, że dopóki dzieci 
są uczone zgodnie z wolą rodziców, którym mózgów nie 
podziurawiła postchrześcijańska ideologia, niewiele osiągną. 
Jak tu na jednej lekcji wpychać małolatom do głów gendery 
i inne seksedukacje, gdy na drugiej ktoś inny im je stamtąd 
zaraz wypchnie? Jak truć, gdy pod ręką jest odtrutka189.

W wielu krytycznych komentarzach zabrakło refleksji nad faktycz-
nym, deklarowanym przez organizatorów, celem kampanii. Chętnie 
uznawano ją za kolejną odsłonę ideologicznej walki z Kościołem rzym-
skokatolickim.

Na temat skuteczności tego typu akcji wypowiedział się na łamach 
Gazety Pomorskiej socjolog i antropolog religii dr Paweł Załęcki:

188 P. Rozpiątkowski…
189 F. Kucharczak…
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U nas mamy zwolenników całkowitego rozdziału państwa 
i kościoła, ale mamy też i takich, którzy chcą, by instytucje 
kościelne przenikały państwowe – dodaje socjolog.
Dlaczego? – Mamy dwa nurty w naszym kraju. Po każdej 
ze stron są bardziej radykalni i mniej radykalni. Część spo-
łeczeństwa pozostaje jednak obojętna na ten temat, nie chce 
się wypowiadać. Im większy będzie nacisk z którejkolwiek 
ze stron, im bardziej kościół będzie chciał przenikać instytu-
cje państwowe i im silniejszy będzie ruch przeciwny kościo-
łowi, tym więcej będzie osób, które zdecydują się wypowie-
dzieć po jednej ze stron, a ci, którzy już zajęli stanowisko 
zradykalizują się.
Takie kampanie jednak, zdaniem socjologa nie muszą budzić 
agresji i radykalizować społeczeństwa. – To schizmy i herezje 
w historii kościoła powodowały, że ta instytucja przemyślała 
co się dzieje, dlaczego i jak temu zaradzić. Dlatego dobrze by 
było, gdyby akcja skłoniła do zastanowienia wszystkich190.

Warto przypomnieć, że kampania Fundacji Wolność od Religii nie 
jest pierwszą, która zwraca uwagę opinii publicznej na problem nad-
miernej obecności Kościoła rzymskokatolickiego w życiu szkoły, choćby 
poprzez praktyki i symbole religijne.

W roku 2015 Fundacja Polistrefa przeprowadziła internetową kam-
panię społeczną o podobnie brzmiącym przekazie „Szkoła to nie miej-
sce kultu”, która zwracała uwagę na problematykę skali obecności religii 
w przestrzeni szkolnej191.

Kampanię prowadzono w obrębie portalu rownoscwyznania.org, 
który został stworzony w ramach działań na rzecz równości wyznaniowej 

190 A. Kozicka, Kampania ma zmusić do refleksji. Wszystkich, 31.03.2017, https://plus.pomor-
ska.pl/wiadomosci-z-regionu/a/kampania-ma-zmusic-do-refleksji-wszystkich,11939163, 
[dostęp: 11.10.2017].

191 https://youtu.be/woxGL-3gKXs [dostęp: 11.10.2017].

https://plus.pomorska.pl/wiadomosci-z-regionu/a/kampania-ma-zmusic-do-refleksji-wszystkich,11939163
https://plus.pomorska.pl/wiadomosci-z-regionu/a/kampania-ma-zmusic-do-refleksji-wszystkich,11939163
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i światopoglądowej w edukacji publicznej Fundacji Polistrefa. Spot był 
częścią projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i świato-
poglądowej w edukacji publicznej” realizowanego w ramach programu 
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Fot. Kadr ze spotu „Szkoła to nie miejsce kultu” zrealizowanego przez Fundację 
Polistrefa.

Fot. Kadr ze spotu „Szkoła to nie miejsce kultu” zrealizowanego przez Fundację 
Polistrefa.
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Akcje tego typu wprawdzie nie przynoszą natychmiastowych zmian, 
ale niewątpliwie są potrzebne – prowokują do stawiania pytań i dysku-
sji, zwiększają widoczność mniejszości wyznaniowych i światopoglądo-
wych oraz pokazują problemy, które w polskich szkołach stały się ich 
codziennością.
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Militaryzacja w przestrzeni 
szkolnej

Co oznacza termin militaryzacja?

Termin militaryzacja określa zarówno zwiększanie liczby wojska 
i sprzętu wojennego, jak i wskazuje na politykę polegającą na podpo-
rządkowaniu państwa lub poszczególnych dziedzin życia społecznego 
celom wojskowym.

Słownik Języka Polskiego PWN z 1979 roku definiuje militaryzację 
jako „podporządkowanie całości życia gospodarczego, społecznego, 
politycznego celom wojennym; zwiększanie zbrojeń i liczebności woj-
ska”192. Późniejsza wersja internetowa tego słownika ujmuje militaryza-
cję nieznacznie krócej: „podporządkowanie życia gospodarczego, spo-
łecznego, politycznego celom wojskowym”193. 

Takie militaryzowanie życia społecznego przejawia się dziś w sze-
regu kontekstach, miejscach i sytuacjach. Zjawisko militaryzacji zdaje 
się zawłaszczać obszar narodowej symboliki. Coraz częściej staje się 
akceptowanym narzędziem do wyrażania patriotyzmu i współczesnego 
nacjonalizmu. Coraz łatwiej dostrzec też militaryzację marszów, manife-
stacji i rocznicowych uroczystości.

Retoryka walki i symbolika militarna pojawia się też w wystąpieniach 
polityków, podczas szkolnych przedstawień, jest obecna nawet w kościo-
łach. Wymieszana z religią i polityką tworzy mieszankę toksyczną 
i wybuchową.

192 Zob. militaryzacja [w:] Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1979, PWN, s. 176. 
193 https://sjp.pwn.pl/szukaj/militaryzacja.html, [dostęp 10.09.2017]. 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/militaryzacja.html
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Współpraca MEN i IPN

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/17 Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej oraz Instytut Pamięci Narodowej zacieśniły współpracę 
w dziedzinie edukacji194. W podpisanym 24.08.2016 roku liście intencyj-
nym, zapowiedziano, m.in.: nowatorskie formy nauczania historii oraz to, 
że „obie instytucje będą także dążyły do aktywnego udziału młodzieży 
w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych organizowanych 
przez Instytut Pamięci Narodowej”195. Obie instytucje zadeklarowały 
„otwartość i gotowość do poszukiwania i wpierania wszelkich nowator-
skich form popularyzacji nauczania historii, dostosowanych do warun-
ków zmieniającego się młodego pokolenia i szkoły”196. Zaznaczono, 
że „ważnym celem porozumienia jest również włączenie się uznanych 
badaczy dziejów najnowszych Polski – pracowników IPN, w proces 
powstawania podstaw programowych z przedmiotu historia oraz wiedza 
o społeczeństwie”197.

Nie ma nic dziwnego w tym, że MEN i IPN od lat współpracują ze 
sobą. Nie musi dziwić także to, że współpraca ta jest zacieśniana. Cie-
kawi natomiast, co oznaczają „nowatorskie formy popularyzacji naucza-
nia historii” i czy słowa te zapowiadały nowy etap w edukacji historycz-
nej Polaków?

194 https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-men-
z-instytutem-pamieci-narodowej.html#prettyPhoto, [dostęp 15.08.2017].

195 Tamże. 
196 Tamże.  
197 Tamże.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-men-z-instytutem-pamieci-narodowej.html#prettyPhoto
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-men-z-instytutem-pamieci-narodowej.html#prettyPhoto
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Fot. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy MEN a IPN. Kadr z wideo „Porozu-
mienie o współpracy MEN z Instytutem Pamięci Narodowej”198.

Z wielu wypowiedzi i ponawianych deklaracji przedstawicieli pol-
skiego rządu wiemy, że dla aktualnie rządzących edukacja historyczna 
jest szczególnie istotna. Historia jest traktowana jako element wycho-
wania patriotycznego, a niekiedy jest wręcz uznawana za jeden ze szkol-
nych priorytetów.

W październikowym numerze, poświęconego edukacji czasopisma 
„TRENDY” (nr 2-3), czytamy o edukacji historycznej:

Zgodnie z decyzją ministra edukacji narodowej, stała się jed-
nym z priorytetów w tym roku szkolnym. Szkoły – ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice oraz inni partnerzy i sojusznicy – 
zadbają o to, aby nie były to tylko słowa, ale także ciekawe 
działania, imprezy, projekty czy wydarzenia199.

198 https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-men-
z-instytutem-pamieci-narodowej.html#prettyPhoto, [dostęp 15.08.2017].

199 „TRENDY. Internetowe Czasopismo Edukacyjne”, nr 2–3/2016, https://issuu.com/ore.
edu.pl/docs/trendy-2-3_16/44, [dostęp 16.08.2017], s. 2.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-men-z-instytutem-pamieci-narodowej.html#prettyPhoto
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-men-z-instytutem-pamieci-narodowej.html#prettyPhoto
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/trendy-2-3_16/44
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/trendy-2-3_16/44
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Powody militaryzacji

Retoryka militarna wydaje się z łatwością zawłaszczać dziś zbiorową 
świadomość Polaków. Dlaczego tak się dzieje? Powodami są zarówno 
sytuacja zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Do powodów zewnętrznych 
z pewnością należy zaliczyć:
 ‒ konflikty zbrojne rozgrywające się tuż za granicą Polski (wojna na 

Ukrainie),
 ‒ wojna w Syrii,
 ‒ poczucie zagrożenia ze strony Rosji,
 ‒ wojna z państwem islamskim na Bliskim Wschodzie,
 ‒ terroryzm międzynarodowy i zamachy terrorystyczne w Europie,
 ‒ kryzys uchodźczy w Europie i związane z nim napięcia i niepokoje.
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Wśród powodów wewnętrznych trzeba wskazać między innymi:
 ‒ konfrontacyjna retoryka wojny i konfliktu rządzącej koalicji Zjedno-

czona Prawica,
 ‒ podsycanie przez część mediów i rządzących strachu przed uchodź-

cami i utożsamianie przemocy z islamem, co uzasadnia antyemi-
gracyjną politykę rządu; propagowanie jednostronnie negatywnego 
obrazu osób wyznających inną religię, mających inny kolor skóry,

 ‒ eskalowany kult bohaterów wojennych i żołnierzy wyklętych wpisa-
nych do panteonu bohaterów narodowych,

 ‒ rosnąca popularność grup rekonstrukcyjnych i propagowanych przez 
nie widowisk plenerowych noszących niekiedy charakter „zabaw 
w wojnę”,

 ‒ wzrost aktywności radykalnych organizacji narodowych i formacji 
paramilitarnych,

 ‒ prezentacje broni palnej oraz akcesoriów militarnych w szkołach 
i przedszkolach,

 ‒ promocja koncepcji Wojsk Obrony Terytorialnej w kształcie zapropo-
nowanym przez byłego szefa MON ministra Antoniego Macierewicza 
(jednostka WOT podporządkowana bezpośrednio szefowi MON),

 ‒ wzrost liczby tzw. klas mundurowych w szkołach średnich.

– Ojczyzna na was rzeczywiście czeka. Ojczyzna czekała na 
was przez te wszystkie lata, kiedy Wojsko Polskie przeży-
wało czasy odsunięcia, kiedy Wojsko Polskie było pomniej-
szane, kiedy polski wysiłek obronny był lekceważony, kiedy 
polska duma i polski honor były w pogardzie – podkre-
ślił Macierewicz [w przemowie do uczniów klas mundu-
rowych]200.

200 Antoni Macierewicz: zaciąg do obrony terytorialnej rozpocznie się we wrześniu, 
02.06.2016, https://wiadomosci.wp.pl/antoni-macierewicz-zaciag-do-obrony-terytorialnej 
-rozpocznie-sie-we-wrzesniu-6027389521875585a, [dostęp 18.06.2017]. 
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Równocześnie obserwujemy dziś zabiegi wpisywania w znaczenia 
wspólnoty narodowej, obok religii rzymskokatolickiej, także narodo-
wego cierpienia, niekiedy sakralizowanego i interpretowanego w katego-
riach mesjanistycznych. Towarzyszy temu gloryfikacja większości i lek-
ceważenie praw grup mniejszościowych. 

Maria Janion, takie sakralizowanie wspólnoty narodowej, określa 
jako mesjanizm w wersji państwowo-klerykalnej. Tym samym mamy do 
czynienia z regresem w sferze mitów, symboli i wartości oraz powrotem 
kultury państwowo-kościelnej i wojskowo-myśliwskiej.  

Dziś obserwujemy oczywisty, centralnie planowany zwrot 
ku kulturze upadłego, epigońskiego romantyzmu – kanon 
stereotypów bogoojczyźnianych i Smoleńsk jako nowy 
mesjanistyczny mit mają scalać i koić skrzywdzonych 
i poniżonych przez poprzednią władzę. Jakże niewydolny 
i szkodliwy jest dominujący w Polsce wzorzec martyrolo-
giczny! Powiem wprost – mesjanizm, a już zwłaszcza pań-
stwowo-klerykalna jego wersja, jest przekleństwem, zgubą 
dla Polski. […] Nie mam wątpliwości, że trwała nasza nie-
zdolność do modernizacji ma źródło w sferze fantazmatycz-
nej, w kulturze przywiązania zbiorowej nieświadomości do 
bólu, którego źródeł dotykamy z największym trudem, po 
omacku. Naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi 
sam sobie je zadawać. Stąd płyną szokujące sadystyczne fan-
tazje o zmuszaniu kobiet do rodzenia półmartwych dzieci, 
stąd rycie w grobach ofiar katastrofy lotniczej, zamach na 
zabytki przyrody, a nawet, proszę się nie zdziwić – uparte 
kultywowanie energetyki węglowej, zasnuwającej miasta 
dymem i grożącej nadchodzącą zapaścią cywilizacyjną201.

201 M. Janion, Mesjanizm to przekleństwo. List Marii Janion do Kongresu Kultury, 10.10.2016, 
zob. http://wyborcza.pl/7,75410,20813344,mesjanizm-to-przeklenstwo-list-marii-janion- 
do-kongresu-kultury.html?disableRedirects=true, [dostęp 15.11.2017]. 

http://wyborcza.pl/7,75410,20813344,mesjanizm-to-przeklenstwo-list-marii-janion-do-kongresu-kultury.html?disableRedirects=true
http://wyborcza.pl/7,75410,20813344,mesjanizm-to-przeklenstwo-list-marii-janion-do-kongresu-kultury.html?disableRedirects=true
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Ponadto obserwujemy ideologiczne przesłanie i swoistą polocentrycz-
ność nowych programów nauczania, czemu towarzyszy – jak zauważa 
Krystyna Starczewska – wykreślanie z programów nauczania haseł tole-
rancji i nastawienie przede wszystkim na akcentowanie „wielkości” Pol-
ski we wszelkich dziedzinach. Taka edukacja ma „wychować pokolenie 
ludzi o narodowo-patriotycznym, a właściwie po prostu nacjonalistycz-
nym nastawieniu, którymi łatwo będzie manipulować. W PRL ideologia 
była oczywiście inna, ale zamysł dotyczący funkcji szkoły był ten sam: 
szkoła miała wychować obywateli podporządkowanych autorytarnej 
władzy202.

Patriotyzm nie oznacza zamykania oczu na to, co było w naszym naro-
dzie i w naszej przeszłości nie najlepsze. Oznacza umiejętność krytycznej 
oceny własnej narodowej przeszłości, aby unikać w przyszłości popeł-
nianych błędów. Patriotyzm nie oznacza tylko troski o kraj, o naszą dużą 
ojczyznę, ale także o tę małą – nasz dom, miejscowość, w której miesz-
kamy, szkołę. Jak uczyć patriotyzmu? Przede wszystkim w działaniu, nie 
tylko na lekcjach. Z patriotyzmem nierozerwalnie łączy się solidarność 
i współpraca dla wspólnego dobra. Jeżeli coś jest złe dla mojej małej, 
czy dużej ojczyzny, co mogę robić, żeby temu złu przeciwdziałać? Co ja 
– uczeń – mogę robić? Jak mogę działać zarówno dla dobra mojej małej 
ojczyzny – własnej rodziny, jak i tej większej – szkoły, miasta, w którym 
mieszkam, Polski? Ale żeby takie postawy kształtować, trzeba pokazać 
co było pozytywne, a co negatywne w przeszłości, o której dziecko aku-
rat się uczy203

Z kolei Adam Szostkiewicz w artykule zatytułowanym Jak ograć 
młodych? twierdzi, że zawłaszczanie zbiorowej świadomości w obszarze 

202 M. Janion, Mesjanizm to przekleństwo. List Marii Janion do Kongresu Kultury, 
10.10.2016, http://wyborcza.pl/7,75410,20813344,mesjanizm-to-przeklenstwo-list-marii-
-janion-do-kongresu-kultury.html?disableRedirects=true, [dostęp 15.11.2017].

203 Tamże. 
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symboliki narodowej i patriotyzmu, którego dokonują środowiska klery-
kalne i prawicowe oraz propagowanie militaryzacji zamiast humanizacji, 
jest efektem, m.in. zaniedbań w zakresie edukacji do demokracji, patrio-
tyzmu i świeckości państwa.

Należało nie oddawać prawicy i Kościołowi sfery zbiorowej 
świadomości, symboliki narodowej, patriotyzmu. I wierzyć, 
że to się jakoś samo załatwi. Naturalnie nie chodzi o to, że 
należało zabraniać narracji pisowskiej, tylko o to, że trzeba 
było rozwijać swoją wizję polskości, patriotyzmu, świecko-
ści państwa. Pisowska prawica rządzi wszystkiego cztery 
lata na 28 lat demokratycznej Polski. Było dużo czasu, by 
opracować program edukacji do demokracji. Nowoczesny: 
przyjazny, ale krytyczny. Ostrzegający, że ekstremiści są 
wrogami demokracji. A tak mamy młokosów drących flagi 
europejskie i wysyłających sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego do Berezy Kartuskiej, czyli obozu internowania204.

Szostkiewicz zachęca do promowania innego podejścia do polskości 
i patriotyzmu – otwartego, tolerancyjnego, niekonfrontacyjnego.

Jeszcze nie jest za późno. Można jeszcze promować niepi-
sowskie, otwarte, tolerancyjne, niekonfrontacyjne, niebigo-
teryjne, ciekawe innych ludzi i kultur podejście do polskości 
i patriotyzmu. Można wskazywać inne wzory formacyjne 
zamiast tylko prawicowe, klerykalne i militarne. […] Nie-
wykluczone przecież, a nawet dość prawdopodobne, że to 

204 A. Szostkiewicz, Jak ograć młodych, 18.06.2017, https://szostkiewicz.blog.polityka.
pl/2017/06/18/jak-ograc-mlodych/, [dostęp 21.08.2017].

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2017/06/18/jak-ograc-mlodych/
https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2017/06/18/jak-ograc-mlodych/
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w edukacji i kulturze dojdzie do najważniejszego starcia 
o to, w jakiej Polsce warto żyć, pracować, zakładać rodzinę, 
a w jakiej nie warto205. 

Zabawa w wojnę i edukacja martyrologiczna są traktowane jako bar-
dzo ważne sposoby wpajania uczniom wartości patriotycznych.

Militaryzm szkolnych przedstawień

Jedną z płaszczyzn propagowania militarnych wzorów formacyjnych 
i fantazji heroicznych są w szkołach apele i przedstawienia rocznicowe. 
Niekiedy miewają one charakter naiwnych zabaw w wojnę, niekiedy jed-
nak w spektaklach pojawia się dążenie do takiego przedstawienia wojny, 
cierpienia, zabijania, by widzami wstrząsnąć – takie spektakle mogą 
działać na uczniów stresująco i traumatyzująco206. 

„Żołnierze Wyklęci”
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czyli święto poświę-
cone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościo-
wego podziemia, zostało wprowadzone w Polsce 3 lutego 2011 roku207.

W ustawie o jego ustanowieniu zapisano:

205 Tamże.  
206 Opinie takie pojawiają się w przestrzeni publicznej – są cytowane przez dziennikarzy 

i publicystów. Fundacja Polistrefa również otrzymuje takie zgłoszenia od rodziców zanie-
pokojonych sposobem obchodzenia Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w szkołach, do 
których uczęszczają ich dzieci. 

207 Dz.U. 2011 nr 32, poz. 160. 
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W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antyko-
munistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego 
bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostano-
wienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społe-
czeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, 
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą 
reżimowi komunistycznemu208. 

Święto jest obchodzone w dniu 1 marca. Po ustanowieniu święta, 
zaczęto organizować jego obchody także w szkołach. Równocześnie 
pojawiły się związane z tym kontrowersje. Propagowana w szkołach 
historia „żołnierzy niezłomnych” ma bowiem niekiedy charakter jed-
noznacznie hagiograficzny. Wątpliwe przypadki bohaterstwa, a nawet 
wydarzenia uznawane za zbrodnie bywają przemilczane – często ma 
miejsce wyłącznie bezrefleksyjna gloryfikacja „żołnierzy wyklętych” 
jako tych, którzy walczyli z Sowietami i oddali życie za wolną Polskę.

Tak budowany mit „niezłomnych” staje się zarzewiem konfliktów i niepo-
rozumień. Spory polityków, historyków i publicystów na temat kontrower-
syjnej działalności niektórych z żołnierzy wyklętych, jak np. „Burego”209, 
czy „Łupaszki”210, przenoszą się do sal lekcyjnych i tam dochodzi do kon-
frontacji propagowanego w szkole mitu z kartami historii.

208 Tamże.  
209 Romuald Adam Rajs ps. „Bury” był żołnierzem Armii Krajowej i Narodowego Zjedno-

czenia Wojskowego. Jego oddział odpowiedzialny jest za pacyfikacje kilku wsi i zabój-
stwa kilkudziesięciu cywili – przedstawicieli białoruskiej ludności cywilnej wyznania 
prawosławnego. Odpowiada, m.in. za mord w Puchałach Starych oraz zbrodnię w Za-
leszanach w 1946 roku. Zwolennicy Burego argumentują, że walczył on o niepodległy 
byt Państwa Polskiego, a wydając rozkazy pacyfikacji białoruskich wsi, działał w stanie 
wyższej konieczności. Podobnie argumentował Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowe-
go, który unieważnił wyrok śmierci wydany na Romualda Rajsa w 1949 roku. 

210 Warta wspomnienia jest tutaj książka Pawła Rokickiego „Glinciszki i Dubinki” (Instytut 
Studiów Politycznych PAN i IPN, Warszawa 2015), która przedstawia zbrodnie wojenne 
na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach 
polsko-litewskich. Pozycja ta omawia mordy oddziału „Łupaszki” (5. Wileńska Brygada 
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Sygnały, o takich nieporozumieniach, trafiają do mediów. W jednym 
z opisywanych przypadków do konfliktu doszło wtedy, gdy katecheta na 
lekcji religii opowiadał uczniom szóstej klasy o bohaterstwie żołnierza 
wyklętego – majora „Łupaszki”. Gdy jeden z uczniów powołał się na 
swojego dziadka historyka i poddał to bohaterstwo w wątpliwość, obu-
rzony katecheta uznał to za kłamstwo. W omawianym przypadku sprawa 
zakończyła się interwencją u dyrektora placówki, który przepraszał za 
katechetę, informując, że nie może wobec niego wyciągnąć konsekwen-
cji, ponieważ nadzór nad katechetami sprawuje Episkopat211.

Ten incydent pokazuje, jakie zamieszanie w głowach mło-
dego pokolenia dokonuje się pod wpływem oficjalnych 
rządowych wersji czynów „żołnierzy wyklętych” w kon-
frontacji z przypadkami ich zbrodniczych zachowań. Ten 
informacyjny dualizm zatruwa umysły młodych ludzi i pod-
waża zaufanie do szkoły a w konsekwencji do państwa pol-
skiego212.

Napięcia wokół losów niektórych „Żołnierzy Wyklętych” są roz-
grywane także przez skrajne organizacje nacjonalistyczne. Przykładem 
może być marsz ONR w Hajnówce 27 lutego – w wielkie święto prawo-
sławnych (niedziela „proszczona” to czas wybaczania). Podczas marszu 

AK) na litewskiej ludności cywilnej w Dubinkach, których dokonano w odwecie za mord 
litewskich policjantów na ludności polskiej w Glinciszkach. Łącznie zginęło wtedy około 
119 osób, głównie cywilów obu narodowości, przede wszystkim kobiet i dzieci. Omówie-
nie książki można przeczytać np. w artykule Pawła Dybicza, pt. Fałszywy mit „Łupasz-
ki”, https://www.tygodnikprzeglad.pl/58176-2/, [dostęp 20.08.2017].

211 Szczegółowe biografie „żołnierzy wyklętych” to pilna potrzeba chwili, w: https://www.sa-
lon24.pl/u/foltynowicz/760176,szczegolowe-biografie-zolnierzy-wykletych-to-pilna-potr
zeba-chwili, [dostęp 21.08.2017]. Zob. także M. Wilgocki, Żołnierze wyklęci. Czy wiesz, 
kogo nosisz na koszulce?, http://wyborcza.pl/7,75968,21434857,zolnierze-wykleci-czy-
wiesz-kogo-nosisz-na-koszulce.html, [dostęp 20.08.2017].

212 Szczegółowe biografie... 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/58176-2/
https://www.salon24.pl/u/foltynowicz/760176,szczegolowe-biografie-zolnierzy-wykletych-to-pilna-potrzeba-chwili
https://www.salon24.pl/u/foltynowicz/760176,szczegolowe-biografie-zolnierzy-wykletych-to-pilna-potrzeba-chwili
https://www.salon24.pl/u/foltynowicz/760176,szczegolowe-biografie-zolnierzy-wykletych-to-pilna-potrzeba-chwili
http://wyborcza.pl/7,75968,21434857,zolnierze-wykleci-czy-wiesz-kogo-nosisz-na-koszulce.html
http://wyborcza.pl/7,75968,21434857,zolnierze-wykleci-czy-wiesz-kogo-nosisz-na-koszulce.html
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członkowie ONR wykrzykiwali „Bury, Bury – nasz bohater”, co miało 
charakter prowokacyjny wobec ludności białoruskiej, na której Adam 
Rajs „Bury” dopuścił się zbrodni. 

Spektakle ku czci „Żołnierzy Wyklętych”
Kontrowersje wzbudzają także niektóre z form obchodów dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. Dyskusyjne bywają zastosowane środki wyrazu 
lub ich dostosowanie do wieku uczniów oglądających przedstawienie. 
Przykładowo, inscenizacja śmierci Inki prezentowana uczniom klas 
1-3, w jednej ze szkół podstawowych, wzbudziło przerażenie niektó-
rych uczniów („dziecko bało się, że naprawdę kogoś zabijają”) oraz 
poważne obiekcje części rodziców. W konsekwencji, wspólnie z wycho-
wawcą klasy, zdecydowano o zmianie sposobu świętowania tego typu 
uroczystości – zamiast uczestnictwa w przedstawieniach, postanowiono 
o wychodzeniu w takich dniach ze szkoły na wycieczki213. 

Zabawa w zabijanie – spektakl w Skawinie
Wartym odnotowania przykładem świętowania pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” była szeroko komentowana w mediach inscenizacja wysta-
wiona w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie214. Przedstawienie zorga-
nizowano w ramach cyklu „Dwójkowa lekcja historii”, który od kilku lat 
jest organizowany w tej szkole. Inscenizacja była częścią większego pro-
jektu, który szkoła przygotowywała razem z liceum ogólnokształcącym 
oraz Prawicowym Blokiem Samorządowym „Skawina”215.

213 W relacji pominięto dane szkoły na prośbę rodzica relacjonującego obchody Dnia „Żoł-
nierzy Wyklętych” przedstawicielowi Fundacji Polistrefa. 

214 K. Kojzar, Strzał w głowę kolegi z klasy na akademii w podstawówce, 28.04.2017, www.ga 
zetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/strzal-w-glowe-kolegi-z-klasy-na-akademii-w- 
podstawowce,12029442/, [dostęp 21.08.2017].

215 P. Kopeć, Podczas szkolnej inscenizacji dzieci odegrały scenę egzekucji „żołnierzy wyklę-
tych”, 27.04.2017, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21705282,podczas-szkol-
nej-inscenizacji-dzieci-odegraly-scene-egzekucji.html,[dostęp 21.08.2017]. 

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/strzal-w-glowe-kolegi-z-klasy-na-akademii-w-podstawowce,12029442/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/strzal-w-glowe-kolegi-z-klasy-na-akademii-w-podstawowce,12029442/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/strzal-w-glowe-kolegi-z-klasy-na-akademii-w-podstawowce,12029442/
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21705282,podczas-szkolnej-inscenizacji-dzieci-odegraly-scene-egzekucji.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21705282,podczas-szkolnej-inscenizacji-dzieci-odegraly-scene-egzekucji.html
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Podczas występu uczniowie odgrywali scenę egzekucji „Żołnierzy 
Wyklętych”. Na poniższym zdjęciu dwoje dzieci czeka na egzekucję, są 
już po przesłuchaniu – ubrania i twarze mają umazane krwią. Trzecie 
dziecko już leży i udaje martwe. Za plecami dziewczynki stoi 11-latek, 
który wcielił się w postać mordercy i celuje pistoletem w tył głowy kole-
żanki.

Fot. Przedstawienie w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie – scena egzekucji (FB, 
TV Skawina)216.

Po upublicznieniu zdjęcia ze spektaklu, przedstawiającego sam 
moment egzekucji, wielu internautów zareagowało oburzeniem, także 
w mediach pojawiła się fala krytyki wymierzona w organizatorów wyda-
rzenia. Dyrektorka szkoły Halina Buchowska wyjaśniała, że w spektaklu 
wzięli udział tylko uczniowie klas piątych i szóstych, którzy wcześniej 
na lekcjach zostali przygotowani do odbioru tych trudnych treści.

216 K. Kojzar…
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– To rzeczywiście trudny temat, ale przygotowaliśmy do 
niego uczniów poprzez lekcje. W przedstawieniu wzięli 
udział jedynie uczniowie klas piątych i szóstych, którzy 
posiadają już zdolność abstrakcyjnego myślenia i rozumieją 
sens inscenizowanych zdarzeń217.

Scena pokazująca okrucieństwo ubeków została odegrana w ciszy:

– Czterech chłopców grających ubeków wchodziło po kolei 
na scenę. Symulowali uderzenie w twarz, niemy krzyk. Na 
koniec podchodził chłopiec, który wykonywał egzekucję. 
Sama egzekucja trwała 30 sekund – objaśniała przebieg 
sceny nauczycielka języka polskiego i współautorka scena-
riusza Małgorzata Barć218.

Po egzekucji „ciała zamordowanych” zostały przykryte czarną 
płachtą.

Cytowana powyżej współautorka scenariusza zaznaczyła także, że 
rodzice uczniów znali treść przedstawienia i nie zgłosili względem niego 
żadnych zastrzeżeń. Tłumaczyła, że kontrowersyjna scena trwała niecałe 
trzy minuty, a sama egzekucja tylko 30 sekund, natomiast całe przedsta-
wienie 40 minut, podczas których – jak wyjaśniała – „skupiliśmy się na 
dobru, czyli na przedstawieniu postaci >>Żołnierzy Wyklętych<<”219.

217 P. Kopeć…
218 Tamże.
219 Tamże. 
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Fot. Przedstawienie w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie220.

Fot. Przedstawienie w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie – przykrywanie czarną 
płachtą „zabitych” Niezłomnych221.

220 Strzały w tył głowy na szkolnym przedstawieniu. Tego uczą się dzieci w podstawówce, 
27.04.2017, http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/strzaly-w-tyl-glowy-na-szkoln 
ym-przedstawieniu-tego-ucza-sie-dzieci-w-podstawowce-pod/fdds0p2, 

 [dostęp 08.09.2017].
221 Tamże.

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/strzaly-w-tyl-glowy-na-szkolnym-przedstawieniu-tego-ucza-sie-dzieci-w-podstawowce-pod/fdds0p2
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/strzaly-w-tyl-glowy-na-szkolnym-przedstawieniu-tego-ucza-sie-dzieci-w-podstawowce-pod/fdds0p2
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Dyrektorka szkoły wydawała się szumem medialnym wokół przedsta-
wienia zadziwiona. Twierdziła, że zdjęcie, pokazujące scenę mordowa-
nia strzałem w tył głowy, zostało wyjęte z kontekstu.

– Jest mi przykro, że cały sens pięknego przedstawienia 
został sprowadzony do wykadrowanego zdjęcia, które jest 
zupełnie wyjęte z kontekstu – denerwuje się Halina Buchow-
ska. – W przyszłości pewnie nie zdecydujemy się na takie 
formy ekspresji, choć moim zdaniem nie było w tym nic nie-
pokojącego. – Media po prostu zawsze szukają sensacji – 
podsumowuje222.

Fot. Apel ku czci Żołnierzy Wyklętych w VIII Liceum Ogólnokształcącym we Wro-
cławiu223.

222 Tamże.
223 Tamże. 
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Podobne inscenizacje odbywają się także w innych szkołach. Podob-
nie wyglądało przedstawienie podczas apelu poświęconego pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, który odbył się 26 lutego 2016 r. w VIII Liceum Ogól-
nokształcącym we Wrocławiu. Tam także uczniowie „strzelali do siebie”.

We wszystkich, omówionych powyżej, przedstawieniach zastosowane 
sposoby uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych okazały się problema-
tyczne. Zadawano pytania, czy są dostosowane do wieku i wrażliwości 
uczniów, szczególnie w przypadku uczniów szkoły podstawowej. Reak-
cje najmłodszych widzów skłaniają do sformułowania postulatu unika-
nia epatowania przemocą i cierpieniem oraz stosowania symbolicznych, 
zamiast naturalistycznych, środków wyrazu. Należy także postawić pyta-
nie o możliwe negatywne psychologiczne skutki odgrywania roli kata 
i ofiary przez nieletnich aktorów. Dążenie do naturalizmu w przedsta-
wianiu wojny powoduje, że zamiast w lekcji historii czy akademii upa-
miętniającej „Żołnierzy Wyklętych” dzieci uczestniczą w makabrycznej 
zabawie w przemoc, wojnę, zabijanie.

Zabawy w wojnę

Szkolne zabawy z bronią – prezentacja broni
Kolejnym przejawem militaryzacji są prezentacje wojskowego sprzętu 
i uzbrojenia w publicznych szkołach, a niekiedy nawet publicznych 
przedszkolach.

Zdarza się, że takie prezentacje odbywają się bez wiedzy i zgody 
rodziców. Wydaje się to na tyle kontrowersyjne, że taką zgodę dyrek-
cja przedszkola czy szkoły powinna wcześniej pozyskać od rodziców lub 
opiekunów uczniów. Należy pamiętać, że nie wszyscy rodzice akceptują 
obcowanie z/ dotykanie przez dzieci narzędzi służących do zabijania. 
Motywacją takiej postawy bywają poglądy religijne i/lub światopoglą-
dowe. Prezentacja broni w szkołach i przedszkolach może być uznawana 
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za promocję wojny, swoisty „marketing zabijania”, „marketing przemocy 
kierowany do dzieci”224. 

Wśród zgłoszeń, skierowanych przez rodziców do Fundacji Polistrefa, 
pojawił się właśnie przypadek militaryzacji przedszkolaków w wieku 
3-6 lat, poprzez prezentację broni palnej przez uzbrojonych od stóp do 
głów „żołnierzy”. Miało to miejsce w przedszkolu, bez wcześniejszego 
powiadomienia o planowanym wydarzeniu rodziców. Dodatkowo umun-
durowani panowie pokazujący broń maszynową zostali przedstawieni 
dzieciom w trakcie mikołajek jako „pomocnicy Św. Mikołaja”225. Broń 
palna została tym samym włączona w uroczystości mikołajkowe, czyli 
kontekst zabawy oraz uznana za wartościową i godną prezentacji dzie-
ciom.

224 Informacja własna Fundacji Polistrefa. 
225 Dane placówki pozostają do wiadomości Fundacji Polistrefa. 
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Fot. Prezentacja broni w przedszkolu. 
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Fot. Prezentacja broni w przedszkolu. 
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Fot. Prezentacja broni w przedszkolu. 

Fot. Prezentacja broni w przedszkolu. 
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Fot. Prezentacja broni w przedszkolu. 

Fot. Prezentacja broni w przedszkolu. 
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Fot. Prezentacja broni w przedszkolu. 
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Fundacja Polistrefa postuluje, by w sytuacji braku odnośnych regula-
cji – dyrekcje i rady pedagogiczne formułowały zakaz wnoszenia broni 
palnej i innych elementów uzbrojenia, a także atrap broni na teren placó-
wek szkolnych i przedszkolnych.

Opcjonalnie należy także nałożyć na nauczycieli i wychowawców 
obowiązek konsultowania z rodzicami zgody na organizowanie w szkole 
czy przedszkolu prezentacji o charakterze militarnym.

Zabawy w wojnę
Niekiedy obchodzenie patriotycznych rocznic ma bardziej „zabawowy” 
charakter. Przykładem może być apel poświęcony rocznicy odzyskania 
niepodległości w Zespole Szkół w Burzeninie, podczas którego najpierw 
dwie grupy chłopców ubranych w wojskowe mundurki, w kłębach dymu, 
strzelały do siebie z plastikowych karabinów-zabawek, a gdy wszyscy 
poupadali, do akcji ruszyły ubrane na biało dziewczynki-sanitariuszki 
w opaskach z czerwonymi krzyżami, które zaczęły owijać bandażami 
rannych chłopców. Wszystko uwieczniono nagraniem, którym pochwa-
lono się na stronie szkoły i profilu na Facebooku226. Pod zdjęciami roz-
gorzała dyskusja.

– Dość mocne przesłanie. Tylko czy dzieci je zrozumiały? 
Prędzej szkoły średnie powinny coś takiego przedstawiać. 
Moim podopiecznym tłumaczyłam, że to „urodziny Polski” 
a na historię przyjdzie jeszcze czas.
– Co to jest?! Jakby moje dziecko miało w czymś takim 
uczestniczyć, to by to było zgłoszone wszędzie, gdzie się 
da, a szkoła przeczołgana przez wszelkie możliwe instancje 
w kuratorium a może i w sądach:/ SKANDAL!!!

226 http://zsburzenin.pl/aktualnosci/476-apel-z-okazji-swieta-niepodleglosci,  
[dostęp 12.11.2017].

http://zsburzenin.pl/aktualnosci/476-apel-z-okazji-swieta-niepodleglosci
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– Dlaczego nie znalazł się choć jeden dorosły który by 
powiedział, że to nie jest w porządku, że to do niczego nie 
prowadzi. Bohaterstwo to zapobieganie konfliktom a nie 
mordowanie … Wiecie co, mnie to aż się chce płakać.
– Mam nadzieję, że rodzice stanowczo zareagują. To jest 
straszne! Liczę na refleksję pracowników szkoły – chociaż 
po fakcie.
– Poziom bezmyślności dorosłych sięgnął zenitu… Tam 
w tle jest napisane NIGDY WIĘCEJ – czy ktoś w tej szkole 
w ogóle czyta ze zrozumieniem??
– A dzieci w tym w tym wieku patrzą i myślą jaka to fajna 
zabawa… zabijanie! Żenada roku.227

Fot. Kadr filmu nakręconego podczas akademii z okazji Święta Niepodległości 
w Zespole Szkół w Burzeninie.

227 Profil szkoły na facebooku nie jest już dostępny. Dyskusję skopiowano w dniu 30.12.2017.
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Fot. Kadr filmu nakręconego podczas akademii z okazji Święta Niepodległości 
w Zespole Szkół w Burzeninie.

Fot. Kadr filmu nakręconego podczas akademii z okazji Święta Niepodległości 
w Zespole Szkół w Burzeninie.
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Fot. Zdjęcie ze szkolnego apelu z okazji rocznicy Dnia Niepodległości w Zespole 
Szkół w Burzeninie.228

Pikniki z bronią – „promowanie zabijania jako atrakcji dla dzieci”
Kolejnym przykładem militaryzacji jest prezentacja broni podczas szkol-
nego festynu w Szkole Podstawowej nr 41 z oddziałami integracyjnymi 
im. St. Staszica w Warszawie. Festyny w tej szkole są tradycją, organi-
zuje je cała szkolna społeczność. Podczas tego szkolnego święta można 
oglądać na scenie występy uczniów, za symboliczną kwotę kupić albo 
sprzedać książkę, spróbować wypieków, sałatek.

W ubiegłym roku dodatkowo pojawiło się stoisko obsługiwane przez 
kilku młodzieńców ubranych w wojskowe stroje, którzy prezentowali 
podczas pikniku wojskowe uzbrojenie: pistolet, hełmy, kamizelki kulo-
odporne, karabiny i magazynki. Ze sceny zachęcano osoby „zaintereso-
wane militariami” do robienia sobie z tymi eksponatami zdjęć229. 

228 http://zsburzenin.pl/aktualnosci/476-apel-z-okazji-swieta-niepodleglosci 
 dostęp 12.11.2017].
229 A. Diduszko-Zyglewska, Z karabinem na szkolny festyn, 2.06.2017, http://warszawa. 

wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21899459,z-karabinem-na-szkolny-festyn-diduszko- 
zyglewska-o-zabawie.html, [dostęp: 15.06.2017].

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21899459,z-karabinem-na-szkolny-festyn-diduszko-zyglewska-o-zabawie.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21899459,z-karabinem-na-szkolny-festyn-diduszko-zyglewska-o-zabawie.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21899459,z-karabinem-na-szkolny-festyn-diduszko-zyglewska-o-zabawie.html
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Stoisko takie pojawiło się kolejny rok z rzędu, zostało zorganizowane 
za zgodą dyrekcji placówki przez jej absolwentów.

Fot. Szkolny piknik z prezentacją broni, fot. Agata Diduszko-Zyglewska.  

Prezentacja broni obejmowała możliwość przymierzenia wojsko-
wego umundurowania – kamizelek, kasków oraz zrobienie sobie zdjęcia 
z wybranym karabinem lub pistoletem. Niektórzy uczniowie – co widać 
na poniższym zdjęciu – skorzystali nawet z okazji, by przymierzyć pisto-
let do ciała kolegi. Wydaje się, że w tym przypadku zabrakło elementar-
nej troski prowadzących stoisko do wykorzystania okazji, by nauczyć 
zainteresowane bronią dzieci zasady niemierzenia trzymaną bronią do 
innych ludzi.

Prezentowanie broni palnej dzieciom jako zabawki, z którą można 
sobie zrobić zdjęcie, jest praktyką niepokojącą. Zasadnie może być skla-
syfikowana jako promowanie wojny jako zabawy, a narzędzi służących 
do zabijania jako zabawek.

Przeciwko takiej prezentacji broni palnej uczniom Szkoły Podstawo-
wej zaprotestowała jedna z matek, Agata Diduszko-Zyglewska, która 
swoje wątpliwości wobec organizacji takich prezentacji wyraziła naj-
pierw w rozmowie z dyrekcją szkoły a potem w pisemnym oprotestowaniu 
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wydarzenia, a następnie artykule prasowym230. Prezentację uznała za sta-
nowiącą poważne przekroczenie granic etyki, promocję wojny i zabija-
nia jako atrakcji dla dzieci. Poniżej zamieszczono fragment pisemnego 
protestu skierowanego do dyrekcji placówki:

Fot. Szkolny piknik z prezentacją broni, fot. Agata Diduszko-Zyglewska.  

(…) obecność umundurowanych chłopców z bronią na 
tegorocznym pikniku szkolnym uważam za poważne prze-
kroczenie granic etyki. Za naszą wschodnią granicą od 3 lat 
trwa wojna, w której zginęły już tysiące ludzi, w tym dzieci, 
a w całej Europie trwa kryzys uchodźczy związany z wojną 
na Bliskim Wschodzie – przerażające obrazki ze zrujnowa-
nego Aleppo i okolic z dziećmi uduszonymi gazem bojo-
wym i zrozpaczonymi ludźmi, których rodziny pozabijano 
widział każdy.
Jak w takiej sytuacji i w takim czasie można prezentować 
dzieciom narzędzia służące do zabijania jako zabawki, z któ-
rymi można sobie zrobić zdjęcie?! Jak można promować 

230 Tamże.
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wojnę jako coś „fajnego” co może być atrakcją pikniku, 
w którym biorą udział kilkuletnie dzieci?
Uważam, że w publicznej szkole nie powinno być miejsca na 
tego rodzaju szkodliwe absurdy. Trudno mi sobie wyobrazić 
co skłoniło dyrekcję szkoły do tej makabrycznej zabawy.
Pani dyrektor powiedziała mi, że ci chłopcy to absolwenci 
naszej szkoły i że w zeszłym roku nikt nie protestował. 
Zastanawiam się w takim razie czy gdyby jacyś absolwenci 
naszej szkoły zostali terrorystami, to także mieliby stoisko 
na festynie?
Nie jestem jedyną osobą zaniepokojoną tą sytuacją – pod-
czas festynu rozmawiało o tym wielu rodziców. Nie wiem 
czy inni zdecydują się poinformować szkołę o swoim sprze-
ciwie – ja w każdym razie proszę o odnotowanie mojego 
sprzeciwu i o unikanie w przyszłości promowania zabijania 
jako atrakcji dla dzieci.231

Przebieranki – popularność grup rekonstrukcyjnych i odzieży 
patriotycznej
Oswajanie dzieci z bronią pojawia się w różnych kontekstach i sytu-
acjach. Oprócz wspomnianych powyżej prezentacji w publicznych pla-
cówkach oświatowych, organizowane są także różne wydarzenia plene-
rowe, podczas których dzieci mają okazję oswoić się z bronią palną jako 
widzowie lub czynni uczestnicy wydarzenia.

Z sytuacją taką mamy do czynienia podczas rekonstrukcji histo-
rycznych, kiedy wyspecjalizowane grupy odtwarzają historyczne bitwy 
i potyczki. W takich wydarzeniach to głównie dorośli bawią się w wojnę, 
dzieci zwykle pozostają obserwatorami.

231 Agata Diduszko-Zyglewska. Informacja własna Fundacji Polistrefa.
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Fot. Rekonstrukcja historyczna obrony miejscowości Węgierska Górka we wrze-
śniu 1939 roku232, fot. Artur Jarczok.

232 A. Jarczok, Bitwa w Węgierskiej Górce, 19-08-2017, http://www.beskidzka24.pl/artykul, 
bitwa_w_wegierskiej_gorce,57795.html, [dostęp 23.08.2017].

http://www.beskidzka24.pl/artykul,bitwa_w_wegierskiej_gorce,57795.html
http://www.beskidzka24.pl/artykul,bitwa_w_wegierskiej_gorce,57795.html
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Kolejną możliwość przebierania się za bohaterów stwarza dziś dzie-
ciom i młodzieży odzież patriotyczna, która w ciągu ostatnich kilku lat 
stała się w pewnych środowiskach bardzo popularna. W ten sposób, nie-
którzy młodzi ludzie starają się dziś uczcić pamięć bohaterów. Patrio-
tyczna odzież zawiera podobizny „żołnierzy wyklętych”, znak Polski 
walczącej, rozmaite hasła i wezwania oraz motywy powstania warszaw-
skiego. Pojawiają się one nie tylko na ubraniach, kubkach, ale nawet 
pościeli. Żołnierz z karabinem jest przedstawiany jako współczesny 
wzorzec osobowy, wzorzec bohaterstwa.

Obcowanie z bronią jako budowanie postaw patriotycznych – 
wystrzałowy Dzień Dziecka
Broń demonstrowana jest dzieciom także podczas specjalnych prezen-
tacji przygotowanych przez wyspecjalizowane organizacje. Przykładem 
niech będzie impreza nazwana „Wystrzałowy Dzień Dziecka”, która 
odbywała się w Gdańsku233.

Podczas tej uroczystości, dzieci miały możliwość, m.in. strzelania 
do tarcz z niskokalibrowej broni bocznego zapłonu (pistolet, karabin), 
nauki obsługi broni (bezpieczeństwo, postawy strzeleckie, obsługa), 
rzutu atrapą granatu, przenoszenia meldunku na czas, czy zakładania 
maski przeciwgazowej. Intencją organizatorów było wzmacnianie warto-
ści patriotycznych i prospołecznych najmłodszych oraz nauka strzelania 
„przez zabawę”.

– Od najmłodszych lat trzeba budować postawy patrio-
tyczne. Bo każdy obywatel powinien poważnie traktować 
obowiązek obrony ojczyzny. I my chcemy naszym pikni-
kiem pozytywnie przedstawiać służby –wojsko czy policję, 

233 J. Panek, Oswajanie dzieci z bronią, rzut atrapą granatu. „Wystrzałowy Dzień Dziecka” 
w Gdańsku, 08.06.2017, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,21930213,o-
swajanie-dzieci-z-bronia-rzut-atrapa-granatu-wystrzalowy.html, [dostęp 21.08.2017]. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,21930213,oswajanie-dzieci-z-bronia-rzut-atrapa-granatu-wystrzalowy.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,21930213,oswajanie-dzieci-z-bronia-rzut-atrapa-granatu-wystrzalowy.html
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by nie budziły w społeczeństwie obaw – mówi w rozmowie 
z Gazeta.pl Ireneusz Kaczmarek, prezes Fundacji Obrona 
Terytorialna, która wespół z Fundacją Vis Et Honor i gdań-
skim Instytutem Pamięci Narodowej organizuje w niedzielę 
w Gdańsku „Wystrzałowy Dzień Dziecka”234.

Kim są organizatorzy wydarzenia, którzy umożliwili dzieciom naukę 
strzelania (obowiązywał limit wiekowy – broń mogły brać do ręki 
dopiero dzieci w wieku „od około 8 roku życia”235)? Tłumaczono, że 
kwestii tej nie reguluje prawo, o ile dzieci są pod opieką wykwalifikowa-
nego instruktora.

FOT zbiera prywatne fundusze na dozbrojenie Wojsk Obrony 
Terytorialnej założonych przez ministra Antoniego Maciere-
wicza. Vis Et Honor zajmuje się na co dzień prowadzeniem 
profesjonalnych szkoleń i lobbowaniem na rzecz ułatwienia 
dostępu do broni w Polsce. „Odbudujmy kulturę posiadania 
broni palnej w Polsce” – brzmi motto organizacji236.

Udział IPN w omawianym wydarzeniu wpisuje się w ciąg działań, 
które bywają określane jako gloryfikowanie udziału dzieci w działaniach 
wojennych. Od dawna aktywnie uczestniczy w nich m.in. szef Insty-
tutu Pamięci Narodowej – Jarosław Szarek. Jeszcze przed objęciem tej 
funkcji, wspólnie z żoną, opublikował książkę Powstanie Warszawskie: 

234 Tamże. 
235 Sz. Grela, Daj dziecku karabin do zabawy. Fundacja Obrony Terytorialnej do spółki z IPN 

nauczy kilkulatki strzelać, 08.06.2017, https://oko.press/daj-dziecku-karabin-zabawy-ipn-
nauczy-kilkulatki-strzelac/, [dostęp 21.08.2017].

236 Tamże.

https://oko.press/daj-dziecku-karabin-zabawy-ipn-nauczy-kilkulatki-strzelac/
https://oko.press/daj-dziecku-karabin-zabawy-ipn-nauczy-kilkulatki-strzelac/
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historia dla najmłodszych, gdzie sportretował „najmłodszego kaprala 
powstania”237.

Na ostatnią rocznicę powstania wraz z żoną opublikował 
książeczkę dla dzieci „Powstanie Warszawskie: historia dla 
najmłodszych”, w której z entuzjazmem opisywał histo-
rię 11-letniego Witka Modelskiego, który „Nigdy się nie 
wahał i nie bał. Zawsze na ochotnika szedł tam, gdzie inni 
nie chcieli lub nie potrafili. Jego odwaga była wyjątkowa”. 
Ostatecznie zabito go na warszawskim Czerniakowie. Sza-
cuje się, że w całym Powstaniu Warszawskim zginęło nawet 
30 tys. dzieci. O tym książeczka Szarka nie wspomina238.

W powstaniu warszawskim zginęło od 150 do 200 tys. cywilów, wśród 
nich nawet do 30 tys. dzieci. Teraz dzieci przychodzą na imprezy eduka-
cyjne, żeby bawić się w wojnę239.

Wystrzałowy Dzień Dziecka reklamuje uśmiechnięty chłopiec w heł-
mie i z karabinem. Hasło reklamowe wydarzenia nosi widoczne ślady 
ostrzału. To jeden z wielu elementów szerszego zjawiska, jakim jest 
infantylizacja wojny, a także zachęcanie dzieci do zaangażowania się 
w walkę, na wypadek pojawienia się ewentualnych konfliktów zbroj-
nych.

237 F. Konopczyński, Dzieci na barykady. Niech giną za ojczyznę!, „OKO.press”, 1.08.2016, 
https://oko.press/dzieci-barykady-gina-ojczyzne/, [dostęp 21.08.2017].

238 Sz. Grela…
239 F. Konopczyński…

https://oko.press/dzieci-barykady-gina-ojczyzne/
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fot. Plakat promujący piknik rodzinny Wystrzałowy Dzień Dziecka w Gdańsku240.

Organizacje nacjonalistyczne i paramilitarne

Przejawem militaryzacji, obserwowanej w przestrzeni publicznej, są 
także publiczne pochody i demonstracje organizowane przez organizacje 
nacjonalistyczne, takie jak np. ONR.

Organizacje tego typu manifestują swoje poglądy na ulicach, niekiedy 
jednak ich zorganizowana obecność jest akceptowana także w Kościołach, 
podczas nabożeństw religijnych. Niektórzy duchowni udzielają ruchom 
skrajnie nacjonalistycznym swojego błogosławieństwa, akceptując zloty 
pielgrzymkowe na Jasnej Górze, udostępniając świątynie dla agitacji 
nacjonalistycznej, czy wyrażając zgodę na msze rocznicowe poświęcone 
ONR. Różnie, na takie sytuacje, reagują władze kościelne.

240 J. Panek…
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Kiedy działacze ONR pojawili się na mszy w Białymstoku 
tamtejsza kuria wydała oświadczenie, w którym przeprosiła 
wszystkich dotkniętych i tłumaczyła się „niedopatrzeniem 
administracji parafialnej” oraz zapewniła o apartyjności 
Kościoła i niechęci wobec nacjonalizmu. Jakie stanowisko 
zajęła łódzka kuria? – Kościół jest otwarty. Każdy może do 
niego wejść. Nie wyobrażam sobie komuś tego zabronić – 
mówił ksiądz prałat Zbigniew Tracz, rzecznik. Kiedy pono-
wiliśmy pytanie i zapytaliśmy czy kościół jest miejscem, 
w którym powinny być flagi ONR, udzielił dokładnie tej 
samej odpowiedzi241.

Niekiedy w uroczystościach z nacjonalistyczną oprawą, mimowol-
nie, uczestniczą także uczniowie. Poniższa fotografia przedstawia dzieci, 
które przyszły do kościoła w strojach komunijnych, gdzie równocześnie 
pojawiły się oddziały ONR, wraz ze swoimi sztandarami i symbolami.

Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska i Stu-
denci dla Rzeczypospolitej zorganizowali marsz w 68. rocz-
nicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Zanim w śro-
dowe popołudnie narodowcy przeszli ulicami Łodzi, w kate-
drze odprawiono mszę w intencji bohatera. Z bielą strojów 
dzieci, które dzień wcześniej były u komunii, kontrastowały 
zielone flagi ONR i Młodzieży Wszechpolskiej242.

241 E. Flieger, IPN i Kościół razem z ONR? Kuria: „Każdy może wejść do kościoła”, 27.05.2016, 
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,20144049,ipn-i-kosciol-razem-z-onr-kuria- 
kazdy-moze-wejsc-do-kosciola.html, [dostęp 21.08.2017].

242 Tamże.

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,20144049,ipn-i-kosciol-razem-z-onr-kuria-kazdy-moze-wejsc-do-kosciola.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,20144049,ipn-i-kosciol-razem-z-onr-kuria-kazdy-moze-wejsc-do-kosciola.html
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Fot. Marsz pamięci rotmistrza Pileckiego organizowany m.in. przez ONR 
w łódzkiej katedrze, w tle sztandary ONR trzymane przez członków tej organizacji  
(fot. Marcin Michalec, Agencja Gazeta)243.

– Trzeba uświadamiać młodym ludziom, czym nacjonalizm 
różni się od patriotyzmu. Obecnie istnieje bowiem praw-
dziwe niebezpieczeństwo radykalizacji młodzieży w odra-
dzających się organizacjach nacjonalistycznych. Trzeba tej 
tendencji przeciwdziałać już na etapie szkolnym. Przekazy-
wać historyczną prawdę o programie i działaniach ONR-u 
i Młodzieży Wszechpolskiej, równocześnie rozwijając 
w uczniach postawę tolerancji i akceptacji dla kulturowej 
różnorodności244.

243 http://lodz.wyborcza.pl/lodz/51,35136,20144049.html?i=2 [dostęp: 21.08.2017].
244 M. Gostkiewicz…
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Zdarza się, że nauczyciele i dyrektorzy szkół, a niekiedy nawet kurato-
rzy, kierowane do szkół oferty realizacji zajęć poświęconych, np. toleran-
cji, prawom człowieka, religiom świata czy edukacji seksualnej uznają 
za próby ideologizowania uczniów. Z drugiej strony, do szkół pukają 
także różni prelegenci przedstawiający uczniom jednostronny, ksenofo-
biczny i uproszczony obraz świata oraz działacze skrajnych organizacji 
nacjonalistycznych. Czasami zdarza się, że to nauczyciele lub dyrekto-
rzy zachęcają uczniów do angażowania się w działalność takich właśnie 
skrajnych grup.

Na początku roku szkolnego 2017/18 pojawiły się medialne doniesie-
nia o zachęcaniu przez Joannę Niwierską – dyrektorkę Szkoły Podsta-
wowej nr 11 w Stalowej Woli – do wstępowania do Obozu Narodowo-
-Radykalnego (dyrektorka udostępniła na swoim koncie na Facebooku 
reklamę ONR).
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Fot. Post zachęcający do wstępowania do ONR245.

O organizacji tej napisała, m.in.: „głoszą miłość do Ojczyzny i nacjo-
nalizm w zdrowym wydaniu […] nie widzę w tej organizacji nic złego”. 
Dla promocji ONR wykorzystała swoje prywatne, opisane pseudonimem, 
konto Asia Dżoana (zostało już zamknięte), które było jednak ogólnodo-
stępne. W reakcji na doniesienie lokalnego portalu stw24.pl, a następnie 
mediów ogólnopolskich Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny 
(PiS) poinformował, że rozmawiał z dyrektorką i udzielił jej pouczenia. 

245 http://stw24.pl/skandal-w-szkole-nr-11-dyrektor-namawia-do-wstapienia-do-onr-u/ 
 [dostęp 15.11.2017].
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Pouczyłem panią dyrektor, że nie powinna publikować zdjęć 
nienależących do niej na swoim prywatnym profilu. Może 
to naruszać dobrą opinię szkoły. Pani dyrektor ubolewa, że 
z tego powodu ktoś mógł poczuć się dotknięty. Zapewnia, 
że nikogo nie agitowała, i przeprasza, jeśli ktoś tak odebrał 
jej wpis. Wśród jej znajomych na profilu nie było rodziców 
i uczniów – mówi246.

Ustawy regulujące posiadanie broni

Militaryzacja bezsprzecznie kojarzy się z wojskiem i militariami, w tym 
z bronią palną. W Polsce zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, 
nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni 
i amunicji, przewozu jej przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
przywozu z zagranicy i wywozu za granicę, a także zasady posiadania 
broni i amunicji przez cudzoziemców, zasady funkcjonowania strzelnic 
oraz zasady pozbawiania broni cech użytkowych reguluje szereg aktów 
prawnych, w tym:
 ‒ Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, która weszła w życie 

z dniem 4 lipca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549)247 wraz z później-
szymi uzupełnieniami (Dz.U. 2017 poz. 1839)248.

246 A. Gorczyca, Prezydent Stalowej Woli pouczył dyrektorkę szkoły za wpis o ONR na Fa-
cebooku, 15.11.2017, http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,22647473,prezydent-
-stalowej-woli-pouczyl-dyrektorke-szkoly-wiceminister.html?utm_source=onet.pl&utm_
medium=PROMO1&utm_campaigne=ARTYKULY., [dostęp 15.11.2017].

 Reakcją na promowanie ONR – organizacji prezentującej poglądy rasistowskie i kseno-
fobiczne – były żądania odwołania dyrektorki, zob. https://naszademokracja.pl/petitions/
zadamy-odwolania-dyrektorki-szkoly-podstawowej-nr-11-w-stalowej-woli-joanny-
winierskiej?source=facebook-share-button&time=1510742923, [dostęp 18.11.2017].

247 Dz.U. 1999 nr 53, poz. 549
248 Dz.U. 2017, poz. 1839

http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,22647473,prezydent-stalowej-woli-pouczyl-dyrektorke-szkoly-wiceminister.html?utm_source=onet.pl&utm_medium=PROMO1&utm_campaigne=ARTYKULY
http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,22647473,prezydent-stalowej-woli-pouczyl-dyrektorke-szkoly-wiceminister.html?utm_source=onet.pl&utm_medium=PROMO1&utm_campaigne=ARTYKULY
http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,22647473,prezydent-stalowej-woli-pouczyl-dyrektorke-szkoly-wiceminister.html?utm_source=onet.pl&utm_medium=PROMO1&utm_campaigne=ARTYKULY
https://naszademokracja.pl/petitions/zadamy-odwolania-dyrektorki-szkoly-podstawowej-nr-11-w-stalowej-woli-joanny-winierskiej?source=facebook-share-button&time=1510742923
https://naszademokracja.pl/petitions/zadamy-odwolania-dyrektorki-szkoly-podstawowej-nr-11-w-stalowej-woli-joanny-winierskiej?source=facebook-share-button&time=1510742923
https://naszademokracja.pl/petitions/zadamy-odwolania-dyrektorki-szkoly-podstawowej-nr-11-w-stalowej-woli-joanny-winierskiej?source=facebook-share-button&time=1510742923
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 ‒ Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. 
w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicz-
nego (Dz.U. 2000 nr 31 poz. 390)249 wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1410)250.

 ‒ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 
2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania 
broni i amunicji (Dz.U. 2014 poz. 1224)251.

 ‒ Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz.U. 2017 poz. 1917)252.

Broń palną i amunicję można posiadać na podstawie pozwolenia 
na broń (Art. 9. 1. Ustawy o broni i amunicji Dz.U. 2017 poz. 1839). 
Natomiast podstawą posiadania broni palnej, trwale pozbawionej cech 
użytkowych, jest posiadanie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech 
użytkowych (Art. 9. 2. Ustawy o broni i amunicji), podobnie w przy-
padku broni pneumatycznej – do posiadania jej wystarczy karta rejestra-
cyjna broni pneumatycznej (Art. 9.4 Ustawy o broni i amunicji).

Pozwolenie na posiadanie broni można otrzymać po spełnieniu sze-
regu warunków, w tym konieczne jest przedstawienie „ważnej przy-
czyny” jej posiadania.

Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie 
na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla 
samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego 
oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni253.

249 Dz.U. 2000 nr 31, poz. 390
250 Dz.U. 2011 nr 237, poz. 1410
251 Dz.U. 2014, poz. 1224
252 Dz.U. 2017, poz. 1917
253 Dz.U. 2017, poz. 1839
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Wśród szeregu wymienionych w obwieszczeniu przyczyn znajdują 
się także cele: rekonsrukcji historycznych, kolekcjonerski i pamiątkowy. 
Co ważne, cel rekonstrukcji historycznych uprawnia do posiadania broni 
„konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, 
w tym samoczynnej” (Art. 10.4 p. 6 Ustawy o broni i amunicji). Z kolei 
w przypadku posiadania broni z powodów kolekcjonerskich lub pamiąt-
kowych ograniczona jest możliwość jej przenoszenia: 

Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwo-
lenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez 
zgody właściwego organu Policji. (Art. 10.8 Ustawy o broni 
i amunicji). 

Należy zaznaczyć, że pozwolenie na broń uprawnia do posiadania 
ściśle określonych rodzajów broni i amunicji, w zależności od celu jej 
posiadania. I tak, w przypadku celów ochrony osobistej, można posia-
dać broń palną (bojową, gazową, alarmową) „w postaci pistoletów lub 
rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm”. 
Natomiast do celów ochrony osób lub mienia możliwe jest dodatkowo 
posiadanie także „pistoletów sygnałowych”, „pistoletów maszynowych 
o kalibrze od 6 mm do 12 mm”, „strzelb powtarzalnych o kalibrze wago-
miarowym 12”, „karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 
7,62 mm”. W przypadku broni do celów rekonstrukcji historycznych, 
możliwe jest posiadanie „broni alarmowej albo innej broni palnej, kon-
strukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym 
samoczynnej”. Wymienioną powyżej broń można także posiadać do 
celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych. (Art. 10. 4  Ustawy z dnia 21 
maja 1999 r. o broni i amunicji)254.

254 Dz.U. 2017, poz. 1839
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Broń prezentowana w szkołach

W świetle powyższego, należy uznać, że broń palna, wykorzystywana 
podczas prezentacji w przedszkolach i szkołach, jeżeli w ogóle takie pre-
zentacje mają mieć miejsce – powinna być wyłącznie atrapami lub co 
najwyżej bronią pozbawioną cech użytkowych. Tymczasem – jak poin-
formowano nas w kilku szkołach - nikt w szkole nie sprawdza czy broń 
wnoszona na tego typu prezentacje do szkół i przedszkoli jest całkowicie 
bezpieczna.

Posiadanie atrap nie wiąże się z koniecznością uzyskania jakichkol-
wiek pozwoleń, natomiast w przypadku broni pozbawionej już cech 
użytkowych, należy ją tylko zarejestrować.

Procedura pozbawiania broni cech użytkowych jest szczegółowo 
określona w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spra-
wie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz.U. 2017 poz. 1917) 
oraz w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 
2017 poz. 1839). Pozbawienie cech użytkowych oznacza, że broń zostaje 
tak przerobiona, by niemożliwe było oddanie z niej strzału, o czym infor-
muje odpowiedni certyfikat i oznakowanie:

Art. 6a. 1. Broń palna może zostać pozbawiona w sposób 
trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, 
zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegó-
łowo sposób pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju, 
typu i modelu broni, zwaną dalej „specyfikacją techniczną”, 
wydaną przez jednostkę uprawnioną i zatwierdzoną przez 
jednostkę uprawnioną do potwierdzania pozbawienia broni 
palnej cech użytkowych.
2. Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użyt-
kowych, zwane dalej „pozbawieniem cech użytkowych”, 
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rozumie się pozbawienie cech użytkowych wszystkich 
istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo dzia-
łania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania 
materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia poci-
sku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz 
do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przy-
wrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności 
specjalistycznych nie było możliwe255.

Retoryka wrogości

Na marginesie rozważań o militaryzacji polskich szkół, warto wspo-
mnieć o retoryce wrogości i retoryce antyunijnej, których ofiarą padają 
także uczniowie. 

W 2017 roku, na posiedzeniu Sejmu Dzieci Młodzieży, nieletni posło-
wie (uczniowie) porównywali Unię Europejską do III Rzeszy, którą 
trzeba zniszczyć. Mówili o „hordach nielegalnych imigrantów” u bram 
Polski, a poprzedni rząd PO definiowali jako bardziej niemiecki niż pol-
ski. Gdy nastoletni poseł podarł kartkę przedstawiającą flagę Unii Euro-
pejskiej, otrzymał od dorosłych polityków brawa i pochwały. 

Uczniowie, chętni do udziału w tym posiedzeniu Sejmu, musieli wcze-
śniej przygotować pracę na zadany temat dekomunizacji. Należało w niej 
wskazać miejsce, którego nazwa powinna zostać zmieniona ze względu 
na propagowanie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Tak ujęty 
temat był – jak zauważa  Krystyna Starczewska, filozofka i pedagożka, 
nestorka polskiej pedagogiki – sformułowany prowokacyjnie: „w grun-
cie rzeczy ustawiony na poszukiwanie kogoś, z kim należy walczyć, 
a więc na uczenie wrogości. Po 27 latach od przełomu, w czasach pokoju 
w Polsce i cierpienia ludzi w innych miejscach świata, zamiast mówić 

255 Dz.U. 2017, poz. 1839
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o tym, jak możemy pomagać, co robić, by na świecie było lepiej, żeby 
nie dochodziło do wojny, podsuwa się im wrogość”256.

O ile młodzież, bywa często radykalna, bezkompromisowa, ale też 
podatna na generalizację i proste diagnozy, to trudniej usprawiedliwić 
dorosłych polityków, którzy akceptują takie zachowania i afirmują posłu-
giwanie się prostymi, a nawet prostackimi kategoriami i ocenami.

Zamiast uczyć otwarcia, życzliwości, przyjaźni, które 
powinny być elementami wychowania, buduje się coś 
odwrotnego: gdzie szukać wroga, jak go wykryć i jak znisz-
czyć. To bardzo niebezpieczne257. 

Kolejna  dyskusyjna sytuacja miała miejsce, gdy na finał Turnieju 
Debat Historycznych IPN, który odbywał się w budynku Sejmu zgłosili 
się uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” 
z Warszawy. Licealiści – Julia Nowicka, Jan Brożek, Aleksander Jancza-
rek stawili się przystrojeni przypinkami KODu, Partii Razem, przypin-
kami z hasłami „Uchodźcy mile widziani”, „Obarczony genem zdrady”, 
„Jeszcze lepsza zmiana”, „Nie dla chaosu w szkole” oraz tęczowymi przy-
pinkami popierającymi postulaty społeczności LGBT+. Pracownica Kan-
celarii Sejmu uznała, że przypinki mają charakter ofensywny i zagrażają 
porządkowi. Straż marszałkowska zażądała ich odpięcia. Uczniowie nie 
zgodzili się i tym samy zostali wykluczeni z Turnieju Debat Historycznych 
IPN. Stwierdzili potem, że marszałek Kuchcińskim dał im tym samym 
„bardzo poważną i trochę zatrważającą lekcję cenzury, lekcje tego jak 
wygląda w tej chwili sytuacja polityczna w naszym państwie”258.

256 Dajemy lekcje szukania wroga. Rozmowa z Krystyną Starczewską, „Gazeta Wyborcza”, 
3-4 czerwca 2017, s. 3.

257 Tamże.
258 P. Kośmiński, Licealiści wystąpili w Sejmie z flagą unijną. „By przypomnieć wartości, 

które zostały wczoraj odrzucone”, 13.06.2017, http://wyborcza.pl/7,75398,21958338,li-
cealisci-wystapili-w-sejmie-z-flaga-unijna-by-przypomniec.html,  [dostęp 21.08.2017].

http://wyborcza.pl/7,75398,21958338,licealisci-wystapili-w-sejmie-z-flaga-unijna-by-przypomniec.html
http://wyborcza.pl/7,75398,21958338,licealisci-wystapili-w-sejmie-z-flaga-unijna-by-przypomniec.html
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Komunikat wydany w tej sprawie przez Centrum Informacyjne Sejmu 
zawierał następujące wyjaśnienia: „Obowiązujące na terenie Sejmu prze-
pisy bezpieczeństwa i organizacyjne przewidują m.in., że przedmioty, 
które mogą zostać użyte w sposób zagrażający porządkowi, powinny być 
pozostawione w szatni. Uczniów poinformowano, że formuła debaty nie 
umożliwia udziału z tego typu emblematami”259.

Do tego samego Sejmu, gdzie pozwolono młokosowi znie-
ważyć flagę UE, wybrała się młodzież z przypinkami cał-
kiem nieprawicowej treści, ale jej nie wpuszczono na roz-
kaz władz sejmowych. W Sejmie marszałka Kuchcińskiego 
drzeć flagę UE wolno, upominać się o ludzkie traktowanie 
uchodźców – nie wolno260.

W związku z tym incydentem wypowiedziała się dyrekcja I SLO 
„Bednarska”. W oświadczeniu wyrażono zdziwienie i zaniepokojenie 
tym zdarzeniem oraz poparcie dla uczniów szkoły. 

Jednocześnie zaś wyrażamy poparcie i zrozumienie dla 
odwagi i dojrzałości, jaką wykazali się nasi licealiści, rezy-
gnując z udziału w turnieju i nie rezygnując z wyznawa-
nych wartości demokratycznych, będących fundamentem 
‘Idei wychowawczych’ I SLO” – czytamy w oświadcze-
niu. W dokumencie, o którym wspomina dyrekcja, mowa 
m.in. o tym, że podstawową ideą wychowawczą w I SLO 
jest „szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i posza-
nowanie praw człowieka”, że „wyrazem poszanowania 
praw człowieka jest stosunek do mniejszości narodowych, 

259 Tamże. 
260 A. Szostkiewicz… 
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rasowych i religijnych”, zaś „prawa mniejszości są podstawą 
właściwie rozumianej demokracji”. Szkoła stara się również 
„kształtować w uczniach umiejętność samodzielnego dzia-
łania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny 
rozwój261.

Do wydarzeń tych nawiązali także uczniowie II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wałbrzychu, którzy wygrali Turniej Debat Historycznych IPN. 
Licealiści wystąpili w Sejmie z flagą unijną, „by przypomnieć wartości, 
które zostały wczoraj odrzucone”262.

– Bardzo zabolała nas informacja, że wczoraj jedna z drużyn 
nie została wpuszczona na teren Sejmu. Nie szukamy tutaj 
broń Boże winnych, ale chcemy tylko przypomnieć warto-
ści, które zostały wczoraj odrzucone, a które reprezentuje ta 
flaga – mówił przedstawiciel zwycięskiej drużyny, gdy inni 
uczniowie rozwijali flagę Unii Europejskiej. Jak stwierdził, 
to również „odpowiedź na sytuację, która miała miejsce 
w Sejmie dwa tygodnie temu”. 

Tym samym skomentowali opisane powyżej wydarzenia w Sejmie, 
podczas posiedzenia Sejmu Dzieci  i Młodzieży. 

261 P.Kośmiński…
262 Tamże.
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Zakończenie

Niniejszy raport jest kolejnym dokumentem opracowanym przez 
zespół Fundacji Polistrefa, który poświęcony został problematyce prze-
strzegania wolności sumienia i wyznania w polskich szkołach publicz-
nych.

Każdy z przygotowanych przez Fundację raportów zawierał zarówno 
listę pozytywnych praktyk, jak i negatywnych działań, których doświad-
czają w szkołach, ze strony dominującej większości, przedstawiciele 
mniejszości wyznaniowych oraz bezwyznaniowych. Raporty kończyła 
zwykle lista szczegółowych rekomendacji kierowanych do wychowaw-
ców i nauczycieli, dyrektorek i dyrektorów szkół, organów prowadzą-
cych i nadzorujących szkoły oraz do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(zapraszamy do ich lektury w opublikowanych raportach, a także na 
stronie internetowej fundacji). Celem niniejszego raportu jest natomiast 
postawienie ogólnych wniosków.

Nauczanie religii w szkołach publicznych jest realizacją (zapisanych 
w wielu dokumentach międzynarodowych i krajowych) wolności sumie-
nia i wyznania, w tym także praw rodziców do zapewnienia swoim dzie-
ciom wychowania zgodnie z ich światopoglądem. Nie kwestionujemy 
tych praw.

Uważamy jednak, że w polskich szkołach mamy do czynienia nie 
tylko z nauczaniem, ale często także z daleko idącym propagowaniem 
i krzewieniem religijności dominującego w Polsce wyznania. Tym-
czasem nauczyciele i dyrektorzy, podobnie jak inni funkcjonariusze 
publiczni, są zobowiązani, zgodnie z konstytucją, do zachowania bez-
stronności w sprawach światopoglądowych. Ta zasada jest w polskich 
szkołach notorycznie lekceważona. Ofiarami takich praktyk są ucznio-
wie i rodzice – przedstawiciele mniejszości wyznaniowych i bezwyzna-
niowych. Apelujemy o przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa, 
które każdemu zapewnia równe prawa:
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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. 
(Art 32 Konstytucji RP) 


