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Współczesna edukacja – zarówno ta podstawowa, jak i szkolnictwo wyższe – 

wymaga wkładania ogromnego wysiłku, aby mogła spełniać swoją podstawową 

rolę.    

Jaka powinna być szkoła na miarę naszych czasów? Czy wzorce edukacji sprzed 

lat mogą być nadal aktualne? Czy w ramach edukacji i wychowania da się 

wydobyć z młodych osób ich talenty, a następnie dążyć do ich rozwoju? Co 

zrobić, aby współczesny uniwersytet gwarantował nie tylko dobry zawód  

i pozycję w społeczeństwie, ale był również miejscem poszukiwania prawdy, 

przestrzenią nieskrępowanej dyskusji, ostoją dla mistrza oraz szkołą wolności  

i odpowiedzialności dla studenta? Jak w tym całym uniwersum edukacyjnym 

mają odnaleźć się katolicy z wyznawanymi przez siebie wartościami? Czy mamy 

jakąś specjalną rolę do spełnienia? 

Mam nadzieję, że na te i inne pytania każdy Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedź. 

Tradycyjnie zachęcam również do głębszej refleksji nad poruszonym tu 

tematem edukacji oraz stawiania większej ilości pytań, za którymi pójdzie chęć 

poszukiwania odpowiedzi – poszukiwania obiektywnej prawdy, o której warto 

dyskutować i o którą warto się żywo spierać.  

Do rąk Czytelników, wraz z całą redakcją, niniejszym oddaję wyczekiwany 

wrześniowy numer SIEJMY. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chciałoby się powiedzieć, że współczesna szkoła nie jest szkołą, którą pokolenie obecnych 

dwudziestoparolatków zna z czasów swojego dzieciństwa. Nie jest to jednak prawdą. Szkoła 

nie zmieniła się bardzo na przestrzeni ostatnich lat, chociaż w dużym stopniu zmieniło się 

społeczeństwo, styl życia i sposób funkcjonowania mózgów najmłodszego pokolenia.  

Współczesne dzieci przyswajają wiedzę w zupełnie inny sposób, niż ich rówieśnicy 20, 15 

czy nawet 10 lat temu. Dorastają w kulturze obrazkowej, z tabletów korzystają nawet od 

drugiego roku życia i są przyzwyczajone do tego, że informacje na dowolny temat znaleźć 

mogą w ciągu kilkunastu sekund na swoich telefonach, wobec czego nie widzą sensu  

w uczeniu się na pamięć dużych partii materiału zawierających czyste dane.  

Można narzekać, że dzisiejsza młodzież nie jest już taka jak kiedyś, nie zmienia to jednak faktu, 

że także najmłodszemu pokoleniu trzeba dziś przekazać jakąś wiedzę. Szkoła natomiast uczy 

niemal tak samo, jak uczyła kilkanaście lat temu. Zmieniają się podstawy programowe, ale nie 

sposób nauczania.  

Problemem jest też to, w jak dużym stopniu szkoła chce uczestniczyć w procesie 

wychowywania dzieci. Samo to że wychowuje, nie jest faktem zasługującym wyłącznie na 

potępienie. Problem pojawia się jednak, jeżeli dzieciom przekazuje się treści nieodpowiednie 

i niedostosowane do poziomu ich dojrzałości.  

Jakie sobie z tym poradzić? Tak jak w wielu innych przypadkach - w dzisiejszym świecie 

wygrywają ludzie, którzy mają szerokie, otwarte i nietuzinkowe spojrzenie na rzeczywistość. 

Dotyczy to także rodziców, którzy coraz częściej nie traktują szkoły jako instytucji mającej 

wyręczyć ich w procesie wychowania. Zamiast tego aktywnie szukają rozwiązań, które 

umożliwią najpełniejszy rozwój ich dzieci. Przyszłość szkoły i nowych pokoleń zależy więc 

dziś przede wszystkim od mądrych i wytrwałych rodziców.   

 

DOMINIKA MELLER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla większości rodziców szkolna rzeczywistość ich dzieci, na którą składają się 

prace domowe, relacje z kolegami z klasy, klasówki i ta odrobina stresu przed 

każdym pierwszym września, są tak naturalnymi elementami codzienności, że 

zazwyczaj nie pytają oni o zasadność powszechnego systemu edukacji. Owszem, 

często pojawiają się pytania o to, na ile sensowna jest aktualna podstawa 

programowa, jednak wszelkie próby reform nie przynoszą żadnych 

rewolucyjnych zmian – polegają jedynie na przesuwaniu partii materiału 

koniecznego do opanowania między jedną klasą a drugą. Biorąc pod uwagę, że 

młody człowiek spędza w szkolnej ławce około ośmiu godzin dziennie przez 

dwanaście lat swojego życia i wynosi z niej nie tylko mniej lub bardziej solidną 

dawkę wiedzy, ale także opinie i poglądy inspirowane przez nauczycieli, każdy 

świadomy rodzic powinien zadać sobie pytanie, na ile szkoła rzeczywiście 

przejmuje pałeczkę, jeżeli chodzi o wychowanie młodych pokoleń. 

KTO WYCHOWUJE  

NASZE DZIECI? 
DOMINIKA MELLER 



Wychowanie zaczyna się w domu  

Rozpoczynając rozważania na temat tego, jaki wpływ ma szkoła na 

kształtowanie umysłów i sumień młodego pokolenia, warto pamiętać, że 

wychowanie to proces skomplikowany i polegający na czymś więcej, niż 

przekazywanie wiedzy. Rozpoczyna się on już w momencie narodzin. 

Dziecko odkrywa świat poprzez obserwowanie i naśladowanie rodziców 

- to właśnie są najlepszymi towarzyszami na tej drodze. Wielu dorosłych 

zdaje się jednak uważać, że celem wychowania młodego człowieka jest 

wyłącznie wykształcenie w nim dobrych manier, nauczenie go, że  

z innymi dziećmi nie wolno się bić, a dorosłym należy mówić „dzień 

dobry”. Po przyswojeniu tych kilku prawd umożliwiających względnie 

przyzwoite funkcjonowanie w społeczeństwie dziecko gotowe jest iść do 

szkoły. Niektórym rodzicom może się wydawać, że instytucja ta ma  

w tym momencie w całości przejąć ciężar wychowania ich potomka. 

Więcej nawet - że odciążenie ze strony szkoły po tych kilku 

wymagających latach opieki nad dzieckiem po prostu im się należy. 

Istnieje jednak równie wyraźny przykład świadomych rodziców, którzy 

pragną wychować dzieci na samodzielne, pewne siebie i świadome 

jednostki. Ludzie ci stawiają na uczenie swoich pociech samodzielności, 

pragną jak najdłużej towarzyszyć im w poznawaniu świata, uważnie 

wsłuchując się w ich potrzeby podyktowane ich indywidualnym 

temperamentem. Tacy rodzice siłą rzeczy przykładają większą wagę do 

tego, co kształtuje umysły i sumienia ich dzieci. Ma to dla nich znaczenie 

także w momencie wyboru szkoły dla swoich pociech.  

Marzenia i rzeczywistość 

Coraz częściej ci świadomi rodzice, rozczarowani powszechnym 

systemem edukacji, poszukują dla swoich dzieci alternatywnych 

rozwiązań. Niektórzy decydują się na edukację domową, inni - jeżeli tylko 

mogą pozwolić sobie na to finansowo - posyłają pociechy do szkół 

prywatnych. Istnieją też środowiska, które stanowczo sprzeciwiają się 

powszechnemu systemowi edukacji. Zwolennicy tego rodzaju tez 

postulują poddanie szkolnictwa regułom wolnego rynku.  

W przedstawianej przez nich rzeczywistości szkoły konkurowałyby ze 

sobą pod względem nie tylko metod i jakości kształcenia, ale także 

nauczanych przez nie treści. Z takiego zestawu bardzo różnorodnych, 

prywatnych placówek rodzice mogliby wybrać to, co najbardziej 

odpowiada im ze względu na ich własny światopogląd oraz to co najlepiej 



pasuje do indywidualnych predyspozycji i temperamentu ich dziecka. 

Można zastanawiać się, czy tego rodzaju wizja szkolnictwa jest realna. 

Nie powinna jednak dziwić nieufność, jaką w osobach prezentujących 

liberalny pogląd na omawianą kwestię wzbudza fakt, że w aktualnym 

systemie to nie rodzice decydują o tym, czego w szkołach uczą się ich 

dzieci. Na to, jakie treści prezentowane są młodym pokoleniom na 

poszczególnych etapach edukacji wpływ mają bowiem przede wszystkim 

politycy. Osobom sceptycznym wobec instytucji państwa szkoła jawi się 

więc jako idealne narzędzie inżynierii społecznej. Instytucja, której 

powierza się ogół dzieci na dwanaście lat ma bowiem wszelkie środki, 

aby wychować całe pokolenie myślących w określony sposób osób. 

Niektóre środowiska polityczne występują z postulatem, żeby do szkoły 

posyłane były coraz młodsze dzieci. W wielu krajach zachodniej Europy 

już tak jest, do pierwszej klasy idzie się nawet w wieku pięciu lat, zupełnie 

jakby władze tych państw chciały jeszcze szybciej wyrwać najmłodsze 

pokolenie spod wpływu rodziców. Również w Polsce mieliśmy przecież 

do czynienia z podyktowaną względami politycznymi próbą posyłania do 

szkół sześciolatków, która okazała się porażką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Większość treści nauczanych w szkole jest z pozoru neutralna dla 

kształtowania światopoglądu ucznia. Nie wydaje się bowiem, żeby lekcje 

matematyki mogły wpłynąć na to, jakim ideałom hołdował będzie młody 

człowiek. Jeżeli chodzi o przedmioty humanistyczne, sprawa nie jest już 

tak jasna. Można zastanawiać się, czy niektóre lektury nie są przestarzałe 

i czy przemawiają do nowych pokoleń, jednak nie ulega wątpliwości, że 

przykłady bohaterów literackich i historycznych mają moc inspirowania 

albo zachęcania uczniów do pewnych zachowań. Z kolei sposób, w jaki 

nauczyciel opowiada o konkretnych wydarzeniach historycznych, może 

sprawić, że młody człowiek wobec wyzwań napotykanych w swoim 

własnym życiu przyjmie taką a nie inną postawę. Jednak inne przedmioty 

również mają znaczenie, może się bowiem okazać, że w systemie 

nauczania w ogóle rezygnuje się z treści, które mogą młodego uczynić 

atrakcyjną jednostką na rynku pracy, albo promuje się system testów 

pozbawiających młodych ludzi umiejętności logicznego myślenia.  

W takiej sytuacji szkoła wypuszcza ze swoich progów jednostkę 

niezdolną do życia w dorosłym świecie, co również ma wpływ na kształt 

przyszłych pokoleń.  Programowi nauczania trzeba więc przyglądać się 

uważnie pod wieloma względami. Często jednak sam program to nie 

wszystko, wpływ na młodego człowieka ma bowiem także nastawienie  

i warsztat nauczyciela.  

 

W debacie publicznej coraz bardziej żywy jest problem 

dotyczący tego, na ile szkoła powinna zajmować się 

edukacją seksualną. 

 

Szkolna rzeczywistość generuje jeszcze jeden rodzaj problemów.  

W debacie publicznej coraz bardziej żywy jest problem dotyczący tego, 

na ile szkoła powinna zajmować się edukacją seksualną. Wiele osób, 

także tych którym na sercu leży dobro dzieci, zwraca uwagę, że obecne 

lekcje wychowania do życia w rodzinie nie prezentują wystarczająco 

wysokiej jakości i często nie traktuje się ich z wystarczającą powagą  

i starannością. Z kolei lewicowe środowiska postulują wprowadzenie 

lekcji edukacji seksualnej dla najmłodszych dzieci i realizowanie ich 

zgodnie ze standardami zaproponowanymi przez Światową Organizację 

Zdrowia. Problemem szkół jest z kolei to, że dyrektorzy często nie 



wiedzą, przez kogo tego typu zajęcia powinny być prowadzone. 

Nauczyciele uczący innych przedmiotów zazwyczaj nie posiadają 

odpowiedniego przygotowania, a powierzanie tej trudnej i delikatnej 

materii edukatorom z zewnątrz jest ryzykowne, zwłaszcza że często 

finansowani są oni przez organizacje, którym bliskie są postulaty 

wyzwolenia seksualnego i wolnej miłości. Natomiast sami rodzice nie 

czują się zazwyczaj w tej dziedzinie odpowiednio kompetentni, liczą więc 

na wsparcie szkoły, niezależnie od tego, jaką przybierze ono formę.  

Edukacja młodego katolika  

Na tym, żeby program nauczania w każdej dziedzinie dostosowany był 

do poziomu dojrzałości uczniów zależy bardzo często przede wszystkim 

rodzicom prezentującym katolickie wartości, zwłaszcza że we 

współczesnym świecie na każdym kroku spotyka się treści, które tym 

wartościom przeczą. Katolicki rodzic powinien więc nie tylko przyglądać 

się z uwagą temu, czego naucza szkoła, ale również zdawać sobie sprawę, 

w jakim stopniu za wychowanie dziecka odpowiada on sam. Zanim więc 

zaczniemy snuć marzenia o szkole idealnej, warto przyjrzeć się temu, co 

Kościół ma do powiedzenia w kwestii wychowania dzieci oraz roli, jaką  

w tym procesie odgrywa szkoła. Dużo wyczytać można z listu 

„Gratissimam sane”, który Jan Paweł II skierował do rodzin w 1994 roku, 

jednak tematowi wychowania dzieci, także wychowania seksualnego 

poświęcono wiele innych dokumentów kościelnych. Niektóre skupiają się 

wokół kwestii powołania samej rodziny, inne poruszają temat ludzkiej 

płciowości, jeszcze inne - powstałe w obliczu zmian światopoglądowych 

ostatnich lat - przedstawiają spojrzenie Kościoła na kwestię ideologii 

gender. We wszystkich znaleźć można jednak postulaty i wskazówki 

dotyczące tego, jaką postawę wobec zmian świadomości społecznej 

ostatnich lat przyjąć powinni rodzice i nauczyciele wychowujący 

najmłodsze pokolenia. 

W celu formułowania jakichkolwiek wniosków należy przede wszystkim 

zdać sobie sprawę, że obowiązek wychowania dzieci przez rodziców jest 

czymś pierwotnym wobec obowiązku jakichkolwiek innych osób. 

Wypływa on z wyjątkowej relacji istniejącej między rodzicami i dziećmi 

w rodzinie. Rodzina jako wspólnota jest bowiem komunią osób, a jak 

naucza Sobór Watykański II, istnieje „pewne podobieństwo pomiędzy 

jednością Osób Boskich a jednością synów Bożych zespolonych w prawdzie  

i miłości" [1].  Rodzina nie stanowi więc jedynie grupy osób mieszkających 



w tym samym domu - powstaje w niej więź oparta na tych samych 

zasadach, tej samej miłości, co jedność Trójcy Świętej. Uczucia obecne  

w rodzinie umożliwiają harmonijny wzrost dziecka i najpełniejszy rozwój 

jego osobowości. Z kolei zdrowa i pielęgnowana relacja między 

poszczególnymi członkami rodziny pozwala rodzicom dostrzec 

indywidualność dziecka i dzięki temu dostosować przekazywane  

w procesie wychowania treści do poziomu jego rozwoju i dojrzałości.  

„Każde dziecko jest osobą jedyną i niepowtarzalną i powinno otrzymać 

indywidualną formację. Ponieważ rodzice znają, rozumieją i kochają każde 

ze swych dzieci w ich niepowtarzalności, są w stanie lepiej zadecydować  

o właściwym momencie dla przekazania różnych informacji, zgodnie  

z rozwojem fizycznym i duchowym każdego dziecka. Świadomych rodziców 

nikt nie może pozbawić prawa do takiego rozsądnego rozpoznania.” [2] 

Ważne jest także podkreślenie, że wychowanie nie powinno polegać 

wyłącznie na nauczeniu dzieci, żeby nie zachowywały się one w sposób 

karygodny, nie zażywały narkotyków czy nie popełniały przestępstw. Od 

rodziców wymaga się w tej kwestii o wiele więcej. Powinni oni 

zatroszczyć się o wychowanie swoich pociech do „prawdziwych wartości 

osobowych, odnawianych przez cnoty wiary, nadziei i miłości: do wolności, 

odpowiedzialności, ojcostwa i macierzyństwa, służby, pracy zawodowej, 

solidarności, uczciwości, sztuki, sportu, radości płynącej ze świadomości bycia 

dziećmi Bożymi oraz braćmi i siostrami wszystkich ludzi.”[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ważnym postulatem jest także zagwarantowanie rodzicom prawa do 

wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, także religijnymi. 

Co równie istotne, ich pierwszeństwo w tej dziedzinie respektowane 

powinno być także przez państwo. Mogą oni otrzymywać w tej kwestii 

wsparcie od różnych instytucji społecznych i samego Kościoła. Pomoc 

taka nie może jednak polegać na zastąpieniu podstawowych obowiązków 

rodziców; w końcu to właśnie rodzina jest w stanie najpełniej wspierać 

dziecko na drodze jego rozwoju jako osoby. Wszelkie instytucje powinny 

więc działać w tej sferze na zasadzie pomocniczości i wkraczać tylko 

wówczas, kiedy rodzice sami nie są w stanie wypełnić swoich 

obowiązków. Niektóre zadania, jak na przykład całościowa edukacja  

i proces uspołeczniania dziecka są na tyle wymagające, że  

w przeważającej części przypadków nie odbędą się bez udziału 

odpowiednio przygotowanych instytucji. Celem tego wsparcia zawsze 

powinno być jednak przede wszystkim dobro dziecka i wspieranie go  

w harmonijnym rozwijaniu wszystkich sfer swojej osoby, a także dobro 

rodziny, która traktowana jest jako największa wartość w procesie 

wychowania[4].  

„W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie może skutecznie działać sama, 

zasada pomocniczości wspiera miłość rodzicielską, odpowiada dobru 

rodziny. Pomocniczość dopełnia w ten sposób miłość rodzicielską, a 

równocześnie potwierdza jej fundamentalny charakter. Wszyscy inni 

uczestnicy procesu wychowawczego działają poniekąd w imieniu rodziców, 

w oparciu o ich zgodę, a w pewnej mierze nawet na ich zlecenie.”[5] 

W procesie wychowania dziecka z rodziną współpracuje oczywiście 

szkoła. Poprzeczka dla tej instytucji postawiona została wysoko - również 

ona na względzie ma mieć przede wszystkim integralny rozwój młodego 

człowieka. Ponadto, na czele z nauczycielami i wychowawcami powinna 

dbać o to, żeby w życiu dziecka urzeczywistniły się odpowiednie 

wartości. Odpowiedzialni wychowawcy muszą z kolei pamiętać, że pełny 

rozwój dziecka to nie tylko edukacja i przygotowanie do życia 

zawodowego, ale także „kształtowanie zmysłu etycznego i społecznego, jego 

otwarcie się na transcendencję i jego wychowanie religijne”.[6]  

Wszystkie te postulaty odnoszą się także do edukacji seksualnej. 

Kształcenie w tej sferze jest nie tylko obowiązkiem, ale i prawem 

rodziców i powinno być prowadzona pod ich troskliwym okiem, w domu 

oraz w wybranych przez nich instytucjach. Ważne jednak, żeby rodzice 



sami byli przygotowani do kierowania rozwojem swoich dzieci w tej 

delikatnej materii i rzetelnie przygotowali się do swojej roli. Odpowiednio 

przeprowadzona edukacja seksualna powinna mieć charakter integralny, 

uwzględniać sferę dojrzewania seksualnego oraz uczuciowego, 

towarzyszyć młodemu człowiekowi w sposób odpowiedzialny i pokazać 

mu, że odkrywanie sfery jego płciowości nie może prowadzić jedynie do 

doświadczania przyjemności, ale ma kierować go ku miłości mądrej  

i odpowiedzialnej, rozumianej jako dar z samego siebie[7].  

Kościół zdaje sobie sprawę, że czasy, w których dziś przychodzi młodemu 

człowiekowi odkrywać sferę swojej płciowości, są trudne. Tym bardziej 

rodzina nie może być pozostawiona sama sobie, jeżeli chodzi o edukację 

seksualną. Wobec tego wszystkiego szkoła i odpowiedzialni nauczyciele 

wezwani są do jeszcze cięższej pracy i większej wytrwałości, żeby w tym 

trudnym świecie, obok wiedzy, przekazywać swoim wychowankom także 

odpowiednie treści duchowe i kulturowe, a przy tym podchodzić do 

dziecka z należytą troską i wrażliwością. Również rodzice powinni 

wykazywać się wyjątkową ostrożnością. Niemoralne treści mogą być 

bowiem przekazywane im dzieciom wszędzie, nawet przy okazji treści 

pozornie nieszkodliwych, dotyczących ochrony zdrowia, higieny, czy 

rozwoju osobistego. Wszystkie materiały proponowane przez szkołę  

i inne instytucje społeczne powinny więc być przez rodziców 

obserwowane, kontrolowane i oceniane pod kątem zgodności z zasadami 

moralnymi Kościoła.  

 

„W końcu, należy mieć na uwadze wskazanie, jako 

orientację ogólną: różnorodne metody wychowania 

seksualnego powinny być oceniane przez rodziców w świetle 

zasad i norm moralnych Kościoła, które podkreślają ludzkie 

wartości w życiu codziennym. Należy wziąć pod uwagę 

także skutki negatywne, jakie różne metody mogą wywołać 

w osobowości dzieci i ludzi młodych.” 

 

 

 



Co dalej?  

Konkluzja płynąca z obserwacji rzeczywistości jest następująca: we 

współczesnym świecie niektóre rzeczy są nie do uniknięcia. Pewne 

procesy zdążyły już zajść i być może trzeba pogodzić się z faktem, że 

rozpoczynające swoją edukację dzieci coraz częściej będą stykały się  

w szkołach z treściami mającymi niewiele wspólnego nie tylko z szeroko 

pojętą katolicką moralnością, ale także z podstawowymi prawdami 

dotyczącymi godności osoby ludzkiej. Nie znaczy to jednak, że młode 

pokolenia ze starcia ze światem wyjdą przegrane. Uniknięcie przez nie 

szkodliwych wpływów z zewnątrz będzie jednak możliwe tylko wówczas, 

jeżeli wyposażone zostaną w zestaw odpowiednich wartości już w domu 

rodzinnym.  

Główny ciężar wychowania, zwłaszcza w kwestii ducha i moralności, 

spoczywa więc dziś na rodzicach. Ich zadanie, wobec ciosów ze strony 

świata, będzie trudne. Rodzice muszą się więc do niego dobrze 

przygotować. Konieczna będzie odpowiednia formacja, zarówno 

duchowa jak i intelektualna - materia z którą zetkną się w trakcie 

prowadzenia swoich dzieci ku dorosłości jest bowiem trudna i delikatna. 

Rodzice pamiętać powinni też, że znaczenie ma nie tylko to, co mówią, 

ale także to, jak żyją. Ich świat wartości wyraża się bowiem także m.in. 

przez to, w jaki sposób okazują sobie miłość oraz poprzez ich stosunek 

do czystości. Istotna jest tutaj także szczera i głęboka relacja pomiędzy 

poszczególnymi członkami rodziny. Umożliwi ona komunikację, także  

w przypadku wszelkich konfliktów i buntów, a co więcej, pozwoli nigdy 

nie tracić z oczu tego, co aktualnie stanowi treść życia dzieci i jakie treści 

są im przekazywane poza domem. ▪ 

 

[1] List do rodzin „Gratissimam sane”, 8; 

[2] Ludzka płciowość: prawda i znaczenie : wskazania dla wychowania w rodzinie, 

Papieska Rada ds. Rodziny, 65; 

[3] Tamże, 49; 

[4] Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio Ojca Świętego Jana Pawła II do 

biskupów kapłanów i wiernych całego kościoła katolickiego o zadaniach rodziny 

chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 36; 

[5]  List do rodzin „Gratissimam sane”, 16; 

[6] „Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę" z myślą o drodze dialogu na temat kwestii 

gender  edukacji, 41; 

[7] "Ludzka płciowość: prawda i znaczenie". Wskazania dla wychowania w rodzinie, 

Papieska Rada ds. Rodziny, 105-135. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozmowę z PROF. DR. HAB. ALEKSANDREM NALASKOWSKIM przeprowadził PIOTR ZIEMECKI 



Bolączką polskiej (jak i europejskiej) szkoły jest to, że straciła ona 

swoje pierwotne znaczenie. Zachowuje się ona jak król, który 

nie ma świadomości (i nie chce przyjąć tego do wiadomości), że 

stracił – trochę z własnej winy – swoje królestwo; że już nie jest 

tym liderem numer jeden. Cały ten proces bierze początek  

w dwóch źródłach. Pierwszym jest właśnie szkoła, która przez 

lata była głównym źródłem wychowania i kształtowania 

młodego człowieka oraz stanowiła uzupełnienie rodziny. Ale 

doszedł do niej konkurent, którym jest świat zewnętrzny, a który 

nie jest ani rodziną, ani szkołą. To są media, ale też silny – 

znacznie silniejszy niż kiedyś – wpływ grup rówieśniczych.  

W takim właśnie otoczeniu szkoła straciła swoje podstawowe 

znaczenie. Problemem jest jednak to, że nie przyjmuje ona tego 

do wiadomości i nie próbuje walczyć o uznanie swojego 

prymatu. Stara się uciekać do różnych sztuczek, stara się być 

szkołą rozrywkową – tzw. szkołą przyjazną uczniom – czyli 

szkołą, która tak naprawdę odpuszcza dyscyplinę, odpuszcza 

wiedzę, stosuje łagodne kryteria oceny, stosuje mnóstwo 

przywilejów i praw, a równocześnie – stopniowo niweluje, czy 

też wycofuje się z obowiązków ucznia. Dalsze konsekwencje są 

takie, że szkoła jest brana w cudzysłów zarówno przez uczniów, 

jak i przez rodziców, a w pewnej mierze również przez 

nauczycieli. Szkoła jest zaledwie czymś, co trzeba zaliczyć, bo 

jest to przepustka do dalszych etapów, które mają gwarantować 

lepsze życie. To coś, co ma realizować pewne zapotrzebowanie 

społeczne oraz pewien nacisk społeczny, który się rytualnie 

liczy, i który potrafi być dokuczliwy. Można to porównać do 

sytuacji mężczyzny, który ma 30 lub 40 lat i się jeszcze nie 

ożenił, i na którego jest wywierany właśnie pewien nacisk 

społeczny, a nawet zaczynają pojawiać się pytania w jego 

otoczeniu, czy z nim jest coś nie tak. Taka presja jest również  

w przypadku edukacji. Trzeba skończyć szkołę, trzeba zdać 

egzaminy, trzeba mieć maturę… To, czy będzie to matura na 



30%, uzyskana na podstawie idiotycznie prostych zadań  

z matematyki, czy z języka polskiego, to już nie ma znaczenia. 

 

Nie można rozdzielać szkoły od rodziny – to jest duet, a nawet 

jeden w swojej dwoistości podmiot, który wychowuje... 

Ja zawsze buntowałem się przeciwko rozdzieleniu szkoły  

i domu. Szkoła i dom to jest najszerzej pojęte wychowanie. Do 

tego dochodzi oczywiście jeszcze grupa rówieśnicza, która jakoś 

ingeruje i jest niczym intruz (choć może nie zawsze, bo są też 

szlachetne grupy rówieśnicze), o którym nie możemy 

zapominać, jako o dodatkowym wychowawcy, z którym nie 

wiadomo do końca co zrobić. Natomiast szkoła i dom powinny 

być rozumiane jako jeden duet wychowawczy. Jak koń  

i jeździec. Jeździec bez konia jest tylko jednym z wielu 

piechurów, a koń bez jeźdźca „spada” do roli „tylko” zwierzęcia. 

Duet, w którym nikt nie może fałszować, w którym każdy musi 

trzymać tę samą tonację. Można się tu spierać, ale osobiście 

doszukiwałbym się kryzysu szkoły właśnie w kryzysie rodziny. 

Spójrzmy choćby na zjawisko tzw. rodzin patchworkowych, czy 

też niespotykaną dotychczas liczbę rozwodów wśród młodych 

małżeństw i częstszego życia „bez zobowiązań”, w konkubinacie. 

Kryzys rodziny może polegać również na tym, że jest ona 

zapatrzona we własną wygodę. Rodzice są coraz młodsi – ale 

nie metrykalnie, lecz psychologicznie. Proszę zobaczyć ile osób 

40- czy 50-letnich chodzi do siłowni, gra w tenisa, umawia się 

na paintbola, czy też ogólnie świetnie się bawi. To trochę taka 

niekończąca się adolescencja. Oni są tak zajęci sobą, że  



w stosunku do swoich dzieci hołdują tylko powiedzeniu „jak 

sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. W szkole te same dzieci są 

poddane pewnemu reżimowi. Muszą siedzieć w ławkach, muszą 

być od dzwonka do dzwonka, muszą być w ogóle obecni na 

lekcji itd. Z koncertu można wyjść, z rodzicami można rozmawiać 

na siedząco, czy nawet na leżąco, można im również odburknąć, 

natomiast w szkole jest to jeszcze w jakiś sposób niemożliwe. 

Nie można jednak rozdzielać w taki sposób szkoły od rodziny – 

to jest duet, a nawet jeden w swojej dwoistości podmiot, który 

wychowuje. Jeżeli jedna noga kuleje, to druga siłą rzeczy też nie 

będzie szła sprawnie i kuleć będzie całe ciało.  

Paradoksalnie na początku uczniowie nas chcieli. Były to 

bowiem roczniki, które jeszcze pamiętały komunę. Ta surowość, 

jednoznaczność i mówienie wprost o pewnych rzeczach,  

o których w szkołach, do których uczęszczali się nie mówiło, 

była dla nich imponująca. Potem jednak zaczęły przychodzić 

roczniki, które wychowywane były w sposób całkowicie 

swobodny. Do tego te młode osoby były po prostu zwyczajnie 

rozpieszczane w swoich domach. Wtedy zaczęły się problemy 

już z samym ich rozumieniem przez nas – wychowawców. Mimo 

wszystko próbowaliśmy im przekazywać, że nie należy się 

dostosowywać do tego, co widać na zachodzie, do pewnej 

wygody, ale że ci młodzi ludzie mają po prostu zmieniać Polskę 

na lepsze i w jakiś sposób na nowo ją budować. Trudno uniknąć 

tutaj wątku politycznego. Ta Polska nie zaistniała przez grubą 

kreskę, przez cały system III RP, przez nocną zmianę, itd. My 

jednak musieliśmy nawet dla takiej Polski tą młodzież kształcić. 

Nie kształciliśmy jej przecież dla Niemców, czy Amerykanów. 

Mimo wszystko sporo naszych absolwentów wyjechało później 



na studia zagranicę i nigdy już nie wróciło. Wszystko to 

powodowało ogromną gorycz i szereg dylematów. 

Dostawaliśmy młodzież już trwale „odkształconą”, a mówiąc 

metaforycznie – materiał, z którego nie dało się już ulepić 

człowieka, którego tworzyć chcieliśmy. W coraz większym 

stopniu kandydaci do naszej szkoły mieli uszkodzone kwestie dla 

wychowania podstawowe, które stanowią to z czym każdy 

przychodzi z domu. Albo z tym nie przychodzi.   

 

Żeby społeczeństwo było liberalne, szkoła  

musi być konserwatywna… 

 

Jedna z moich znajomych – świetna pedagog i wychowawca – 

ma syna, który jest świeżo upieczonym maturzystą. Kiedyś 

będąc u swojej dziewczyny chciał zostać na noc, ponieważ 

mieszka ona stosunkowo daleko od niego. Kiedy moja znajoma 

się o tym zamiarze dowiedziała, to z wiadomych powodów 

stanowczo powiedziała swojemu synowi, że absolutnie ma 

wracać na noc do domu. Ten syn spojrzał tylko na swoją matkę 

i z niezrozumieniem odparł: „Mamo! Skąd Ty spadłaś?!”. Ona 

mnie z kolei pyta, co ma zrobić w takiej sytuacji… A ja właśnie 

mówię, że my mamy być „spadnięci”! My mamy nie przyjmować 

do wiadomości tego, co się obecnie przyjmuje powszechnie za 

metodę wychowawczą; że się mówi dzieciom o masturbacji, 

pettingu, zapobieganiu ciąży – przyjmując do wiadomości, że 

„oni i tak to robią”. Mamy obowiązek nie przyjmować tego do 



wiadomości. Pewna wybitna pedagog i filozof edukacji  

z Uniwersytetu Warszawskiego, której absolutnie nie można 

posądzać o konserwatywne poglądy, napisała kiedyś znamienne 

zdanie: „Żeby społeczeństwo było liberalne, szkoła musi być 

konserwatywna”. To jest trochę tak, jak z malarstwem. Wszyscy 

wydziwiali, że Picasso malował jakieś tam pstrykasy, kwadraciki, 

trójkąciki itp. – co to w ogóle jest za malarstwo?! Ale nikt nie 

wiedział, że Picasso potrafił przepięknie malować portrety 

całkowicie realistyczne, których nie powstydziłby się żaden 

markowy portrecista. I tak właśnie jest ze szkołą – trzeba dostać 

dobrą i surową szkołę, żeby potem móc korzystać liberalnie  

i swobodnie z życia. Pojawił się na początku naszej rozmowy 

wątek „atrakcyjności szkoły”. Otóż to jest trochę tak, jakbyśmy 

chcieli, żeby lekarz był atrakcyjny, czy też szpital był atrakcyjny… 

Szkoła ma uczyć, ma dawać wiedzę, ma wymagać, ma formować 

mózg młodego człowieka. Jeżeli przy tym jest atrakcyjna – to 

dobrze! Ale jeżeli nie jest atrakcyjna, to nie znaczy, że jest to zła 

szkoła! Wymaganie od szkoły, aby była wesołym miasteczkiem 

– co w tej chwili się dzieje (szkoły chcą przypominać kluby 

młodzieżowe, a uczniowie mogą się dowolnie ubierać itd.) – jest 

całkowitym odejściem od konserwatyzmu, który w sposób 

znakomity kształtuje wolnościowca i liberała.  

Dzisiejsza szkoła nie tylko próbuje się do tych realiów 

dostosować, ale już po prostu wpisała się w te realia. A szkoła 

ma być naiwna, surowa i XIX-wieczna! Krytyka szkoły  

XIX-wiecznej jest czymś obrzydliwym – podobnie zresztą, jak 

krytyka średniowiecza. Otóż oznajmiam, że to XIX wiek dał nam 

Darwina, Pasteura, Einsteina…. Ta szkoła tradycyjna, 

herbartowska, dała nam wybitnych kompozytorów, uczonych  

i myślicieli. Daj Boże, że obecna szkoła da podobny! Póki co, daje 

nam jednak takie osoby, jakie możemy obserwować choćby na 



scenie politycznej, muzycznej, czy też ogólnie w kulturze 

masowej. 

Absolutnie nie możemy odejść od publicznej edukacji. Gdyby 

nie było publicznej edukacji, to mówiąc kolokwialnie – leżymy 

oświatowo. Szkoły prywatne owszem – powstają często dla idei, 

z poczucia misji, czy też autentycznego poświęcenia (jak choćby 

nasza Szkoła Laboratorium w Toruniu), jednak proszę sobie 

wyobrazić powszechnie dostępne szkolnictwo prywatne na 

wsiach – to jest w zasadzie nie do przeprowadzenia. Szkoła musi 

być dobra i publiczna. To jest nie tylko kwestia pewności  

i stałości nauczania, ale nawet kadry kierowniczej. Szkoła 

prywatna wymaga oglądania każdej złotówki z obu stron, 

organizowania i szukania sposobów choćby na remont elewacji, 

czy też na załatanie dachu, który cieknie, a nie ma pieniędzy na 

naprawę. Taka szkoła wymaga zupełnie innego dyrektora – 

wymaga menadżera. A przecież tych nam brakuje, co pokazała 

choćby pandemia. Proszę wyobrazić sobie, że ci sami 

dyrektorzy, którzy kierują dziś placówkami publicznymi mieliby 

rządzić szkołami prywatnymi – przecież im by się już  

w październiku skończyły pieniądze! 

Edukacja publiczna była wprowadzana już de facto od XVIII 

wieku, a tak powszechnie od XIX – zaczęła Anglia, a za nią poszła 

reszta świata. Szkolnictwo publiczne było rewolucją – nauczono 

chłopów czytać i pisać. Spójrzmy choćby na taki przykład – 



chłop, który jako dziecko zakradł się do ogrodu dziedzica  

i zerwał gruszkę, to gdy stójkowy go złapał i zaprowadził do 

panicza, to na jego plecenie dostawał w skórę. Potem ten młody 

człowiek poszedł do szkoły, nauczył się czytać i pisać, a że był 

zdolny to poszedł do gimnazjum, potem do seminarium 

duchownego, został księdzem, wrócił na parafię i ten sam 

panicz, który go kazał przed laty stłuc, teraz witał go w ukłonach 

na kolędzie. To była prawdziwa rewolucja! Oczywiście ktoś 

powie, że to dzięki nauce czytania i pisania dokonał się przewrót 

lewicowy, bo można było nie robić wielkich wieców, ale 

wystarczyło drukować tajne gazetki. Jednak tych rewolucyjnych 

zmian społecznych, które przyniosła powszechna i publiczna 

edukacja nie można lekceważyć. Musimy starać się docenić ten 

przewrót, który dał nam powszechne szkolnictwo publiczne.  

 

Polskiej rodzinie, która tak często dotknięta jest rozwodami, 

separacjami, zdradami, czy wieloma innymi problemami, często 

należy się po prostu terapia, a nie edukacja seksualna… 

Dopuszczam chyba tylko w takiej postaci, żeby odradzać 

młodym ludziom współżycia przed ślubem – taką edukację 

dopuszczam. Dla mnie, jako katolika, zarówno w tzw. tęczowych 

sprawach, jak i sprawach seksualizacji młodzieży, sprawa jest 

oczywista. Jestem członkiem Kościoła i mój pogląd jest taki, jak 

pogląd Kościoła. Trzeba uczyć szacunku do ciała, trzeba uczyć 

taktownie i subtelnie anatomii człowieka, bo układ rozrodczy  

i płciowy jest elementem anatomii człowieka. Natomiast 

mówienie o tym jakie są pozycje seksualne, czy o tym, że należy 

tolerować najdziwniejsze odmienności, nauka nakładania 



prezerwatyw na fantomy penisa, uważam za zbyteczne  

i zupełnie niepotrzebne. A mówiąc wprost – szkodliwe. Przede 

wszystkim szkoła powinna wpajać uczniom normalność. 

Normalne jest małżeństwo, normalna jest prokreacja i czerpanie 

przyjemności z seksu małżeńskiego – niekiedy ogromnej 

przyjemności i doniosłego przeżycia. W tej kwestii musimy być 

zatem – pozwolę sobie użyć ponownie tego określenia – 

„spadnięci” i niedzisiejsi.  

Proszę spojrzeć na wyniki egzaminów maturalnych – szkoła 

ledwo sobie radzi z nauczaniem matematyki i ortografii,  

a jeszcze się ją dociąża takimi sprawami, z którymi ona nie jest 

w stanie sobie poradzić. Nie mamy od tego fachowców. To jest 

temat, który powinien być zarezerwowany dla rodziców – jedni 

robią to lepiej, inni gorzej. Przez całe lata nikt tego nie robił  

w szkole i nie mieliśmy z tego powodu żadnych perturbacji. 

Teraz nagle okazuje się, że jakieś obce lobby chce wpuścić jakieś 

stowarzyszenia do szkół, które będą uczyć, że dwóch mężczyzn 

to też normalna rodzina… Jedyny więc przedmiot, który 

powinien wejść, to chyba właśnie taki o nazwie „rodzina”, gdzie 

będzie się mówiło o różnych normalnych modelach rodziny, czy 

też o zadaniach rodziny. Polskiej rodzinie – a więc też tym 

młodym osobom – która tak często dotknięta jest rozwodami, 

separacjami, zdradami, czy wieloma innymi problemami, często 

należy się po prostu terapia, a nie edukacja seksualna, na której 

informuje się o tym, że Zenek to tak naprawdę Małgosia.  

 

Rzeczywisty stosunek do dzieciństwa zaczął się tak naprawdę 

dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy dostrzeżono 

fenomen dzieciństwa i doceniono jego rangę… 



Początek rozumienia dzieciństwa to tak naprawdę dopiero 

połowa XIX wieku. Jeszcze słynny Jordan (który wymyślił 

ogródki jordanowskie i był lekarzem) był zdania, że dziecko jest 

mniej rozwinięte pod każdym względem – również takim 

względem nerwowym – w związku z tym, nie należy dzieci 

mocniej bić, bo ono słabiej odczuwa ból niż dorośli. Rzeczywisty 

więc stosunek do dzieciństwa zaczął się tak naprawdę dopiero 

na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy dostrzeżono fenomen 

dzieciństwa i doceniono jego rangę. Rozkwit zyskało to 

natomiast dopiero w okresie międzywojennym. To jest choćby 

nasz Janusz Korczak, który powiedział, że dzieciństwo to nie jest 

przygotowanie do życia, ale że jest to już życie. To, co się teraz 

dzieje, to jest oczywiście w jakimś sensie psucie dzieciństwa, ale 

chyba jednak uważam, że wobec tragedii II Wojny Światowej  

i tego, co spotkało dzieci podczas tej wojny, czy potem choćby 

w czasie wojen na Bałkanach, to nasze psucie dzieciństwa 

wydaje się nie tak wielkie. Wojna, obozy koncentracyjne, 

porwania dzieci i wywózki na Syberię – to było prawdziwe 

psucie dzieciństwa.  

 

Nie zapominajmy, że mamy taką szkołę, na jaką sobie zasłużyliśmy 

i jaką sami sobie stworzyliśmy. Nie bardzo widzę powód, dla 

którego szkoła miałaby być inna niż cała reszta  

naszego życia społecznego… 

 



Tych licealistów trzeba traktować jak ośmio- czy 

dziewięcioletnie dzieci, które kładą się na ulicy i wrzeszczą, bo 

chcą zabawkę, którą zaraz po otrzymaniu przestają się bawić. Ja 

tu nie podejrzewam żadnej świadomości. Nie widziałem tej 

świadomości ani w czasie marszów ekologicznych, ani w czasie 

marszów tęczowych, ani w czasie tych akcji promurzyńskich. 

Nota bene dla mnie czarny, żółty, biały, czy czerwony, to po 

prostu człowiek. Patrząc na to, trzeba uzbroić się w pewien 

dystans, aby tę młodzież zrozumieć. Pod względem dojrzałości 

są to dzieci z okresu edukacji wczesnoszkolnej. Na marginesie, 

w ogóle trzeba stwierdzić, że obecnie bardzo późno 

dojrzewamy. Wystarczy spojrzeć na 50-latków grających  

w tenisa i mówiących sobie z 16-latkami po imieniu. Ja mam  

63 lata, a majsterkuję z wnukami i normalnie się z nimi dogaduję. 

Przecież jeszcze 40 lat temu 60-letni człowiek był starcem! 

Adam Asnyk pisząc do kobiety: „gdybym był młodszy…” miał 

trzydzieści parę lat… Proszę popatrzeć też na przedwojenne 

fotografie ówczesnych maturzystów – oni wyglądali jak obecni 

40-latkowie. Kiedyś ludzie po prostu szybciej dojrzewali, niż my 

dzisiaj, a wpływało na to bardzo wiele czynników.  

Tak, i warto zauważyć, że nie bez winy są tutaj również 

nauczyciele oraz ogólnie poziom kadry pedagogicznej. Proszę 

przypomnieć sobie choćby formę i przekaz protestów 

nauczycieli sprzed roku. Te śpiewy, krówki, głupawe balety 

masowo upowszechniane w sieci. Zatem – wina szkoły? 



Możliwe, ale nie zapominajmy, że mamy taką szkołę, na jaką 

sobie zasłużyliśmy i jaką sami sobie stworzyliśmy. Nie bardzo 

widzę powód, dla którego szkoła miałaby być inna niż cała reszta 

naszego życia społecznego. W szkole, jak i w polityce, nie 

brakuje Nitrasów, Jachir, Scheuringów, Nowickich, 

Mieszkowskich… 

Przede wszystkim zaznaczmy, że ta młodzież jest tylko 

werbalnie lewicująca – 70% młodzieży jest bowiem zbyt 

niedojrzała, żeby odróżniać lewicowość od prawicowości. Z całą 

pewnością jednak, oni będą próbowali dopełnić tej rewolucji 

obyczajowej. Zresztą wchodząc nieco na grunt polityki myślę, że 

już w następnych wyborach parlamentarnych wygra opcja 

jednoznacznie lewicowa, a wtedy dopiero się zacznie. Zapatero 

będzie się mógł od nas uczyć. Z pewnością czeka nas moment, 

w którym do władzy dojdą ludzie, którzy nie pamiętają już 

komuny, i którzy nie będą nawet odróżniali PZPR od PCK. No 

chyba, że nagle wyleje jakaś „mega Czajka” i wszystko się 

odwróci. Dla mnie Czajka jest zresztą wydarzeniem nie tylko 

technicznym, ale i symbolicznym. Jest to taki potop, na który 

zasłużyliśmy. To właśnie z Warszawy wylało się na Polskę 

mnóstwo złych rzeczy.  

Wyobraża sobie Pan w Warszawie taką sytuację, że 

ktoś z powodu książek komuś grozi? A jednak to się 

zdarzyło – na Podlasiu… 



My musimy sobie po prostu uświadomić, że jest taka Polska,  

o której Warszawa nie ma w ogóle pojęcia. Rozumienie Polski 

przez pryzmat Warszawy jest absolutnym błędem. To jest tak 

samo głupie, jak rozumienie USA przez pryzmat Nowego Jorku, 

czy Kalifornii. Stany Zjednoczone zupełnie inaczej wyglądają niż 

w hollywoodzkich produkcjach. To nie byłby tak silny kraj, gdyby 

byli w nim tylko hipisi i bezrobotni, czy też unikający pracy 

murzyni w Nowym Orleanie. Wracając na grunt Polski – czy 

wyobraża sobie Pan w Warszawie taką sytuację, że bibliotekarka 

z polecenia władz lokalnych zamyka bibliotekę ze względu na 

pandemię, a w ślad za tym dostaje mailem i telefonem 

wiadomości z prośbą o otwarcie biblioteki i pogróżki, że jak nie 

otworzy biblioteki to pożałuje? Wyobraża sobie Pan  

w Warszawie taką sytuację, że ktoś z powodu książek komuś 

grozi? A jednak to się zdarzyło – na Podlasiu, w niewielkim 

miasteczku. To jest taka Polska, o której Warszawa nie ma 

pojęcia. Oczywiście pan Boniek może kpić sobie z chłopów, 

ciemnej masy, bo jest „światowcem” z Juventusu; a jakaś aktorka 

może wydziwiać, a ktoś inny nazywać ich biomasą, bo to są po 

prostu ludzie, którzy żyją od jednego telefonu od producenta 

filmowego, do drugiego. Oni nie mają zielonego pojęcia  

o ciężkiej pracy i ludziach, którzy są poza Warszawą. Zatem na 

pewne zmiany obyczajowe – szczególnie wśród młodzieży – też 

nie wolno patrzeć wyłącznie z perspektywy dużych miast. 

Na pewno dostrzegam pewną, trochę nadmuchiwaną, ale 

jednak dostrzegalną, porażkę lekcji religii w szkołach. Widać też 

pewną niewystarczalność, która jest nie do zaakceptowania. Ale 

trzeba jasno zaznaczyć, że pewne niepowodzenie religii  



w szkołach bierze się nie z tego, że ona jest w szkole, ale z tego, 

jaki jest do niej stosunek. Spójrzmy na katechetów (często księży 

i siostry zakonne), którzy są otoczeni wrogim, czy też ledwo lub 

pozornie akceptującym gronem pedagogicznym, które „puszcza 

do uczniów oko” przyzwalając na lekceważenie tych lekcji. Żeby 

religia dobrze funkcjonowała potrzebna jest odpowiednia 

atmosfera w całej szkole. Proszę zwrócić uwagę, że w okresie 

międzywojennym, kiedy to religia też była w szkole, nie było 

takich problemów. Co do podnoszonej często kwestii salek 

katechetycznych – myślę, że to rzeczywiście nas czeka  

w przyszłości. To nie katecheza zawiodła, ale szkoła. 

Kościół na pewno nie powinien mówić, że się czegoś nie da 

zrobić. Lekcje religii, czy też katechezy przeprowadzano nawet 

w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau – robił to 

choćby bł. ks. Frelichowski. Kościół jest bliżej cudów – a zatem 

nie może mówić, że się czegoś nie da zrobić. Chciałbym 

natomiast zwrócić uwagę, że bez względu na nauczanie religii  

w salkach, czy w szkole, katechetom należy się państwowa 

pensja. Oni uczą polskie dzieci, religii po polsku; realizują pewien 

obowiązek nałożony przez rodziców i nie ma powodu, żeby nie 

otrzymywali za to godziwego wynagrodzenia od państwa, które 

organizuje publiczną edukację.  

Nie macie prawa się okopywać, szukać pieniędzy w korporacjach  

i mówić coś, co jest wygodne waszym przełożonym.  

Macie dbać o czyste sumienie… 



Jesteście częścią Kościoła i obowiązuje Was aktywne nauczanie. 

Okopywać to się możecie, jak będziecie starzy – teraz dajcie 

sobie spokój z okopami. Macie mieć czyste sumienie. A czystego 

sumienia nie ma się wówczas, gdy czyni się zło, ale również, gdy 

się nie czyni dobra. W związku z tym, macie obowiązek walczyć, 

macie obowiązek być misjonarzami. Macie być Alkami, Zośkami 

i Rudymi – macie być takimi właśnie kamieniami na szaniec. 

Każdy ma takie powstanie i takie barykady, na jakie zasłużył  

i jakie jest w danym momencie potrzebne. Nie macie prawa się 

okopywać, szukać pieniędzy w korporacjach i mówić coś, co jest 

wygodne waszym przełożonym. Macie dbać o czyste sumienie. 

A jeżeli jesteście katolikami, to wiecie doskonale, jak wygląda  

i od czego jest uzależnione, czyste sumienie. O czyste sumienie 

nie da się zadbać zamykając się w mieszkaniu i robiąc tak zwane 

„swoje”. Zróbcie hufce zaciężne, które zwyciężą. ▪ 

 

– z prof. dr hab. Aleksandrem Nalaskowskim rozmawiał Piotr Ziemecki. 
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RELIGIA  
W SZKOLE 

CO DALEJ? 
 

 

PIOTR ZIEMECKI 



 

Mija 30 lat od przywrócenia nauczania religii  

w państwowych szkołach. Niewątpliwie nastał więc czas 

podjęcia poważnej debaty na temat formy i sposobu 

katechizacji dzieci i młodzieży, która została przyjęta  

w 1990 r. Jest to również moment, w którym musimy zacząć 

dyskutować o przyszłości lekcji religii w szkołach. 

 

Przy podjęciu refleksji na temat lekcji religii w szkołach, konieczne jest 

cofnięcie się nieco i spojrzenie na szerszy kontekst historyczny całej 

sprawy. Dość łatwo da się wtedy zauważyć, że bezwzględny brak lekcji 

religii rzymsko-katolickiej w polskich szkołach miał miejsce w ostatnich 

stu latach jedynie od 1961 do 1990. W przedwojennej Polsce 

obowiązywał bowiem obowiązek uczestnictwa w lekcjach religii, zaś po 

wojnie – mimo stalinowskiego terroru, wypowiedzenia konkordatu  

i antykościelnego kursu komunistycznego państwa – lekcje religii  

w szkołach były obecne, choć trzeba przyznać, że były systematycznie 

rugowane, aż do pełnego usunięcia katechezy ze szkół w 1961 r. Od 

roku szkolnego 1990/1991 religia ponownie wróciła do szkół 

państwowych na mocy specjalnej instrukcji Ministra Edukacji 

Narodowej. W 1993 roku został z kolei podpisany Konkordat ze Stolicą 

Apostolską, na mocy którego Rzeczpospolita zagwarantowała nauczanie 

lekcji religii w szkołach publicznych, zaś od 1997 roku, Konstytucja III RP 

zapewnia możliwość przeprowadzania w państwowych szkołach takich 

lekcji. Warto zatem uzmysłowić sobie, że w ostatnich stu latach, 

zaledwie 29 lat naznaczone było sankcjonowanym przez państwo, 

bezwzględnym zakazem przeprowadzania lekcji religii w szkołach. 
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Posiadając wiedzę o tym jak było, możemy skupić się wreszcie na tym 

jak jest oraz zastanowić się nad tym, co dalej z lekcjami religii w szkołach. 

Lekcje religii obecnie. 

Obecnie w programach nauczania szkół podstawowych i średnich, dla 

religii przewidziane są dwie godziny lekcyjne w tygodniu, w każdej klasie. 

Warto jednak pamiętać o podstawowym założeniu dobrowolności 

uczęszczania na te zajęcia. Uczniowie nie mają obowiązku chodzenia na 

lekcje religii, a w zamian mogą wybrać lekcje etyki bądź brak takich zajęć. 

W praktyce część uczniów korzysta z możliwości nieuczęszczania na 

lekcje religii, choć jest to zjawisko obserwowane głównie w większych 

miastach. W skali Polski lekcje religii są wciąż powszechnym elementem 

edukacji szkolnej i uczęszcza na nie niemal 90% wszystkich uczniów.  

Lekcje religii prowadzą katecheci posiadający tzw. misję kanoniczną od 

biskupa miejsca, czyli swego rodzaju potwierdzenie uprawnień  

i zezwolenie na naukę religii rzymsko-katolickiej. Wśród katechetów 

przeważają osoby świeckie, choć duchownych i osób konsekrowanych 

jest również sporo. Warto tutaj podkreślić, że katecheci (bez względu na 

to, czy są to osoby świeckie, czy duchowne) otrzymują wynagrodzenie 

na zasadach nieróżniących się od wynagradzania nauczycieli innych 

przedmiotów. Faktem, z którym nie należy więc bezsensownie 

polemizować jest to, że lekcje religii w szkołach publicznych są 

finansowane przez państwo (z zastrzeżeniem, że publiczne pieniądze 

pochodzą, rzecz jasna, od obywateli płacących podatki, z których to 

utrzymywane jest całe szkolnictwo). 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele religii 
rok szkolny 2017/2018 

Księża lub osoby 

konsekrowane 
Osoby świeckie 

42% 58% 88% 
Procent uczniów  

uczęszczających na lekcje religii 
rok szkolny 2017/2018 



 

Katechizacja wpisana w system powszechnej edukacji ma niewątpliwie 

sporo mankamentów. Do tych widocznych na pierwszy rzut oka można 

zaliczyć chociażby brak charyzmatu pedagogicznego u części 

katechetów (szczególnie wśród księży-katechetów, którzy wbrew 

posiadanym umiejętnościom delegowani są do szkół), czy też 

traktowanie lekcji religii, jako zajęć nieistotnych i lekceważenie ich 

zarówno przez uczniów, jak i – co gorsza – również nauczycieli. 

Oczywiście sama katecheza, która próbuje wpisać się w niedoskonały  

i pełen nierozwiązywalnych problemów system edukacji w Polsce, nie 

będzie nigdy idealnie zorganizowana. Rzecz jednak w tym, że z punktu 

widzenia Kościoła, wychowanie religijne młodego pokolenia jest 

absolutnie kluczowe i stanowi fundament przyszłości. Pokusić się można 

zatem o stwierdzenie, że tutaj nie ma miejsca na bylejakość i rozwiązania 

dalekie od doskonałości. W kwestii katechizacji dzieci i młodzieży 

musimy dążyć do rozwiązań jak najbardziej zbliżonych do ideału.  

 

Co dalej? 

Żyjemy w czasach, w których musimy zacząć odpowiadać na pytania  

o sens i – co najważniejsze – owoce obecnie funkcjonującej formy 

katechizacji dzieci i młodzieży. Przyzwyczailiśmy się już do regularnych  

i nierealizowanych postulatów lewicy mówiących o wyprowadzeniu 

lekcji religii z państwowych szkół, ale nie możemy ignorować coraz 

większego sceptycyzmu występującego również po stronie ludzi 

związanych z Kościołem. Taki sceptycyzm przybiera dwa różne oblicza. 

Może to być albo krytyczna ocena obecnego systemu katechizacji,  

z równoczesnym opowiadaniem się „mimo wszystko” za 

pozostawieniem lekcji religii w szkołach; albo twierdzenie, że katecheza 

w szkole nie przynosi dobrych owoców i formułowanie w związku z tym 

postulatu rozdzielenia lekcji religii od systemu powszechnej edukacji –  

a zatem wyprowadzenie jej ze szkół państwowych. Obok tak 

formułowanych postulatów – właśnie wewnątrz Kościoła, pora przestać 

przechodzić obojętnie. 



 

Debata nad katechizacją dzieci i młodzieży musi toczyć się intensywniej. 

Zauważalny proces odchodzenia młodych osób od wartości 

chrześcijańskich i porzucanie praktyk religijnych ma już teraz ogromny 

wpływ na to, jak wyglądają lekcje religii. Widocznych procesów 

sekularyzacyjnych nie można ignorować! Nie można również udawać, że 

problem nie istnieje. Jeśli ludzie Kościoła w Polsce – zarówno duchowni, 

jak i aktywni świeccy, nie będą właśnie teraz bardziej zdeterminowani do 

reform katechezy w szkołach, to już niebawem może się okazać, że nie 

będzie o czym rozmawiać. 

Dojście do władzy silnie lewicowej partii, która wypowie częściowo bądź 

całkowicie Konkordat nie jest przecież czymś nieprawdopodobnym. 

Mniejsze szanse ma zapewne zmiana Konstytucji, która miałaby polegać 

na wykreśleniu wzmianki o możliwości przeprowadzania lekcji religii  

w szkołach, ale i to nie wydaje się zupełnie niemożliwe. Pozostaje więc 

zadać pytanie – czy Kościół w Polsce ma wystarczające zaplecze 

organizacyjne, czy nawet techniczne, które zapewni przejście katechezy 

ze szkół do przyparafialnych salek katechetycznych?  

Warto uzmysłowić sobie, że w odpowiedzi na powyższe pytanie nie 

chodzi o rozważanie jakiejś realnej strategii postępowania (swoistego 

„planu B”) na wypadek wyprowadzenia religii ze szkół, ale o samo 

spojrzenie na możliwości parafii w zakresie katechizacji dzieci i młodzieży 

w wieku szkolnym. Wydaje się bowiem, że na tę chwilę takich możliwości 

nie ma, a w najlepszym wypadku są tylko połowiczne. Trudno wyobrazić 

sobie niezamożną (to zjawisko coraz częstsze) i niewielką parafię wiejską, 

która rękoma jedynego duszpasterza (lokalnego proboszcza) miałaby 

zapewnić odpowiednie zaplecze logistyczne (salkę z odpowiednimi 

warunkami do nauczania), czy też zorganizować katechezę w taki 

sposób, aby uczniowie z obszaru kilku wiosek rozłożonych na obszarze 

kilku kilometrów mieli zjeżdżać wieczorami (po skończonych zajęciach  

w szkole publicznej) dwa razy w tygodniu do salki przy kościele. Tak 

przeprowadzana katecheza natychmiast pozbawiłaby lekcji religii tysiące 

uczniów w Polsce – nie tylko z powodu problemów z dojazdem 

(transport publiczny w małych miejscowościach znajduje się  



 

w stanie agonalnym), ale również z powodów pragmatycznych. Musimy 

pamiętać, że po skończonych lekcjach w szkole, uczniowie (na co 

ogromny wpływ będą mieć również ich rodzice) nie będą skorzy do 

uczęszczania na dodatkowe zajęcia – zwłaszcza, jeśli ich forma znacząco 

się nie zmieni i będą to lekcje religii, jakie znamy z dzisiejszej 

rzeczywistości.  

Za wycofaniem religii ze szkół i przeniesieniem ich do tzw. salek kryje się 

cała masa problemów – organizacyjnych, logistycznych, technicznych 

etc. Słusznie więc, nie tak dawno, polski Episkopat wypowiadając się  

o takiej mało prawdopodobnej ewentualności, stwierdził ustami Abpa 

Gądeckiego, że byłoby to niezwykle trudne zadanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zacznijmy reformę.  

Oczywiście dyskutując o tych sprawach trzeba być niezwykle uważnym. 

Bardzo łatwo bowiem „wylać dziecko z kąpielą” i poczynić kroki, które 

będą niemal nieodwracalne.  

Musimy mieć jednak świadomość, że dyskusja o lekcjach religii  

w szkołach publicznych może zakończyć się drogą faktów dokonanych. 

Tymi „faktami” już teraz jest stopniowa rezygnacja (póki co przede 

wszystkim w miastach) z uczęszczania na lekcje religii. Jeżeli obudzimy 

się któregoś dnia w rzeczywistości, w której – przykładowo – w kilku 

liceach w którymś z dużych miast nie będzie w ogóle chętnych do 

uczestnictwa w szkolnej katechezie (lub będzie to tylko jedna, czy dwie 

osoby), to dyskusja o wycofaniu religii ze szkół znacząco zmieni swój 

sens i cel. Przekonywanie do idei świeckiego państwa – i w związku  

z tym wycofanie religii ze szkół publicznych – ma bowiem inny wydźwięk 

w sytuacji, gdy do tych lekcji religii jest wielu chętnych, a inny, gdy nie 

sposób znaleźć etatu dla katechety. Jeżeli sekularyzacja w Polsce 

przybierać będzie na sile, to w pewnym momencie zbierze się określona 

większość, która zadecyduje o przyszłości lekcji religii, i która w imię 

patologicznie rozumianego rozdziału państwa od kościoła zrobi to ponad 

głowami katolików i bez większych konsultacji, przy społecznym 

przyzwoleniu na takie działania.  

Warto zatem właśnie teraz podjąć próbę kompleksowej reformy 

katechizacji dzieci i młodzieży w Polsce. Nie jest możliwe w krótkim 

artykule powiedzieć o każdym aspekcie takiej reformy, czy też rozważyć 

każde za i przeciw różnych rozwiązań. Wydaje się jednak, że nastały 

czasy, które są ostatnim momentem i ostatnią szansą na reformę. ▪ 

 

_ _ _  

Dane wykorzystane w artykule zostały opracowane na podstawie Annuarium Statisticum 

Ecclesiae in Polonia AD 2020.  

W artykule wykorzystano ilustracje ze strony www.flaticon.com. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odkryj swój talent i 

DOMINIKA MELLER 



Współcześnie coraz więcej mówi się  

o samorozwoju, przekraczaniu własnych granic  

i wychodzeniu ze swojej strefy komfortu. 

Trenerzy rozwoju osobistego powtarzają, że 

każdy może być kimkolwiek zechce, jeżeli tylko 

wystarczająco się postara. Rodzice z kolei 

posyłają swoje dzieci na coraz to nowe zajęcia 

dodatkowe, żeby w ten sposób zwiększyć ich 

szanse na zdobycie dobrej pozycji zawodowej  

w przyszłości. Doskonalenie swojego charakteru  

i zgłębianie nowych tematów nie jest co prawda 

niczym złym i z pewnością ma w sobie coś  

z biblijnego pomnażania talentów. Z drugiej 

jednak strony świat pełen jest jednostek, które 

pomimo znakomitych umiejętności i z pozoru 

satysfakcjonującej kariery, czują się przemęczone  

i znudzone swoją codzienną pracą.  

Co więc idzie nie tak? W wielu przypadkach 

problemem jest to, że ludzie nie potrafią 

odpowiednio rozpoznawać swoich talentów,  

a i szkoła nie jest w tym zbyt pomocna.  



 

Boski ślad w sercu 

Refleksja na temat powołania powinna mieć pierwszeństwo wobec 

wszelkich wizji przyszłej kariery. Rozeznanie tego, jak kształtują się nasze 

mocne strony, jakie tematy przyciągają naszą uwagę i jaki rodzaj 

przedsięwzięć zapewnia nam nowe pokłady energii, jest bowiem 

kluczowe dla wyboru własnej drogi życiowej. Pierwszym, co przychodzi 

na myśl w tym temacie, jest przypowieść o talentach z Ewangelii według 

świętego Mateusza. Jej najpowszechniejsza interpretacja prowadzi do 

wniosku, że Bóg wzywa nas do pomnażania otrzymanych od Niego 

darów. Nie ma przy tym znaczenia, jak dużo posiadamy – powinniśmy 

zrobić co w naszej mocy z talentami, którymi dysponujemy. Rozwój – 

zarówno duchowy jak i intelektualny – jest więc obowiązkiem 

chrześcijanina. Co więcej, na końcu życia zostaniemy rozliczeni z naszych 

wysiłków na tym polu. W omawianej przypowieści istotny jest jednak 

jeszcze jeden aspekt: problemem sługi, który zakopał swoje talenty, był 

przede wszystkim brak wiary we własne możliwości. Człowiek ten nie 

dopuszczał do siebie myśli, że to, co otrzymał od Pana, przyniesie mu 

jakąkolwiek korzyść. Wolał go zakopać, porzucić swoje powołanie  

i najprawdopodobniej zajął się w życiu czymś innym, czymś co – jego 

zdaniem – miało przynieść mu większą sławę, pieniądze, czy poczucie 

stabilności. 

Bóg – powołując człowieka do jego życiowej misji – wyposaża go  

w talenty, które rozumieć należy szeroko, jako pewien zestaw cech, 

zdolności i predyspozycji, które wymieszane ze sobą w odpowiednich 

proporcjach i połączone z konkretnym temperamentem, rodzajem 

inteligencji i sposobem patrzenia na świat składają się na jego 

indywidualne powołanie. Problemem jest rozeznanie go. Gdybyśmy żyli 

w rzeczywistości Raju, nasze zadanie byłoby o wiele prostsze – człowiek 

z pewnością cieszyłby się wówczas niczym niezakłóconym, pełnym 

harmonii życiem, a jego osobiste zadanie na Ziemi byłoby oczywiste. 

Świat ucierpiał jednak pod wpływem grzechu pierworodnego, a obraz 

naszego wnętrza, którego odkrycie konieczne jest do rozpoznania tego, 

kim jesteśmy w oczach Boga, jest ciągle zniekształcany przez 

najróżniejsze czynniki: traumy z dzieciństwa, pochodzenie, wpływy 



innych ludzi czy oczekiwania społeczne. Niektórzy napotykają w życiu 

na tyle duże trudności, że nigdy nie udaje im się odkryć swoich 

prawdziwych talentów – takie są konsekwencje życia w nieidealnym 

świecie. Człowiek nie jest jednak pozostawiony sam sobie, jakiś ślad tego 

pierwotnego powołania został bowiem nieusuwalnie odciśnięty na jego 

duszy, a objawia się w towarzyszących mu w ciągu życia marzeniach  

i pragnieniach. I o ile trzeba być bardzo ostrożnym, żeby przy ocenie tych 

pragnień nie dać się ponieść egoistycznym zachciankom i chęci 

zaspokojenia zmysłowych przyjemności – warto uważnie przyglądać się 

swoim najgłębszym tęsknotom.  

Przy rozpoznawaniu swoich talentów napotkać można dwa problemy, 

które świetnie definiuje Ken Robinson – brytyjski pisarz, mówca  

i doradca, lider w dziedzinie rozwoju kreatywności, innowacyjności  

i zasobów ludzkich w swojej książce pod tytułem: „Uchwycić żywioł.  

O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko”[1]: po pierwsze, nie potrafimy 

wykorzystywać pełni naszych możliwości, a po drugie nie rozumiemy 

powiązań pomiędzy poszczególnymi cechami i zdolnościami. Pierwszy 

problem wynika poniekąd z drugiego – nie będziemy bowiem w stanie 

wykorzystać pełni naszego potencjału, dopóki nie przekonamy się, jakie 

są nasze talenty i z czego one wynikają.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zła edukacja 

Była już mowa o tym, że sługa z przypowieści zakopał swój talent i zajął 

się czymś innym – działalnością, której powodzenia był prawdopodobnie 

bardziej pewny. Młodym ludziom poszukującym swojej drogi życiowej 

także dziś zdarza się popełniać podobny błąd. Powodem jest często brak 

odpowiedniego wsparcia z zewnątrz. Dzieci przekonuje się na przykład, 

że nie warto robić kariery artystycznej, bo godne życie  

i satysfakcjonująca kariera możliwe są tylko w świecie finansów  

i księgowości. Dorośli serwujący tego rodzaju porady zdają się zupełnie 

nie zwracać uwagi na to, do czego najmłodsi wykazują predyspozycje. 

W efekcie ich pociechy zakopują swój naturalny talent i zajmują się 

czymś „bardziej przyszłościowym”. Wpływ rodziców jest tutaj 

najważniejszy, ale nie ukrywajmy – winne jest całe społeczeństwo. 

Ludzie zajmujący się działalnością twórczą, na przykład pisaniem tekstów 

w Internecie – nawet jeżeli świetnie im to wychodzi i są w stanie zarobić 

w ten sposób na życie – często spotykają się z pytaniem o to, kiedy  

w końcu znajdą sobie „prawdziwą pracę”. Wystarczająco poważnym 

zajęciem, zdaniem dużej części społeczeństwa, jest stabilna praca 

biurowa w firmie, która oczywiście jest równie wartościowa jak każde 

inne zajęcie (byleby tylko nie było niemoralne), jednak nie każdy się do 

niej nadaje. Rodzice nieumiejący dobrze pokierować swoimi dziećmi na 

drodze ich rozwoju nie ponoszą jednak pełni winy – ich przywiązanie do 

stabilnej pracy i tradycyjnego wykształcenia wynika z faktu, że sami znają 

jedynie świat, w którym całe zawodowe życie spędzało się w jednym 

miejscu, a studia były przywilejem i stanowiły wielki atut. Świat się 

jednak zmienił.  

Zmienił się też sposób myślenia młodych ludzi. Wielu psychologów 

podkreśla, że mózgi dzieci wychowanych w erze nowych technologii 

funkcjonują inaczej, niż ich rówieśników jeszcze kilkanaście lat temu. 

Najmłodsze pokolenia przyzwyczajone są do natłoku informacji, 

obrazów, bodźców i ciągłego dopływu dopaminy. Nie dziwi więc fakt, że 

coraz trudniej zainteresować je treściami przekazywanymi podczas 

zwykłej lekcji w szkole. Inne są dziś też potrzeby rynku pracy – nie bez 

przyczyny mówi się czasami, że nie wiadomo, w jaki sposób nasze dzieci 



będą zarabiać na życie, ich zawody być może bowiem jeszcze w ogóle 

nie istnieją. Szkoły nie są przystosowane do zmieniającego się świata. 

Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest fakt że, jak zauważa 

wspomniany już Ken Robinson, współczesny system edukacji powstał  

w czasach rewolucji przemysłowej. Szkoła służyć miała interesom 

gospodarczym tamtej epoki, dlatego największe znaczenie miały –  

i wciąż mają – przedmioty ścisłe, mniej ceniona była natomiast 

humanistyka czy sztuka. Dziś przedmioty ścisłe również mają znaczenie, 

potrzebujemy wszak nowych inżynierów i programistów, wielu badaczy 

zwraca jednak uwagę, że w konfrontacji ze sztuczną inteligencją to 

właśnie umiejętności bazujące na zdolnościach interpersonalnych  

i dobrze rozwiniętej inteligencji emocjonalnej będą miały znaczenie  

w przyszłościl; w tych dziedzinach bowiem człowiek nigdy nie zostanie 

zastąpiony przez robota.  

Problemem jest jednak nie tylko to, czego szkoła uczy, ale również jakie 

wzorce zachowań rozpowszechnia wśród uczniów. Z jednej strony 

podstawa programowa wypełniona jest przykładami szlachetnych 

bohaterów gotowymi postąpić zgodnie z głosem swojego sumienia 

niezależnie od tego, jak wysoką cenę przyszłoby im za to zapłacić – 

począwszy od Hektora i Antygony, aż po powstańców warszawskich. 

Szkolna rzeczywistość uczy jednak zupełnie innego postępowania – 

pokazuje, że najbardziej opłaca się być grzecznym i że nie warto nie 

odzywać się bez pytania. Bardzo często potępia posiadanie w dyskusji 

zdania innego niż nauczyciel czy autor podręcznika, wymaga od uczniów 

myślenia schematami i pisania wypracowania zgodnie z kluczem 

odpowiedzi. Wreszcie, uczy, że najważniejsze są oceny. Cała ścieżka 

edukacji wzbudza w uczniu przekonanie, że tak samo jak do 19. roku 

życia większość czasu upłynęła mu na siedzeniu w szkolnej ławce, tak 

później najlepszym rozwiązaniem dla niego będzie znalezienie stabilnej 

pracy w biurze. Słowem – szkoła tępi różnego rodzaju przejawy 

wyjątkowości i negatywnie ocenia to, co danego ucznia odróżnia od 

innych (dużą rolę pełni w tym także grupa rówieśnicza, ale o tym innym 

razem). Tymczasem po zakończeniu edukacji okazuje się, że w dorosłym 

świecie wartością jest właśnie ta oryginalność, która odróżnia danego 

człowieka od reszty społeczeństwa i pozwala mu patrzeć na świat  



 

w nietypowy sposób. To z nieszablonowego podejścia rodzą się bowiem 

wszelkie innowacyjne biznesy i pomysły na to, jak swoją pasję przekuć 

w świetny sposób na zarabianie pieniędzy.  

 

Inteligencja inteligencji nierówna 

W swojej książce Ken Robinson dużo miejsca poświęca także 

właściwemu rozumieniu pojęcia inteligencji. Zwraca uwagę, że aktualnie 

za najlepszy sposób jej mierzenia uchodzą testy IQ, wobec czego cecha 

ta kojarzy nam się przede wszystkim z umiejętnością logicznej analizy. 

Tymczasem intencja jednego z twórców tych testów, Alfreda Bineta 

było zupełnie inna: stworzył on ten test wyłącznie do identyfikacji dzieci 

ze specjalnymi potrzebami, żeby mogły one otrzymać odpowiednią 

formę nauczania. Nigdy nie miał on jednak stanowić narzędzia do 

mierzenia ilorazu inteligencji. Więcej nawet, Binet odnotował, że skala 

którą stworzył „nie pozwala na zmierzenie inteligencji, bo intelektualne 

wartości nie nakładają się na siebie, a więc nie mogą być zmierzone tak, jak 

mierzy się powierzchnie linearne”. 

Robinson przywołuje też opinie innych naukowców, zdaniem których nie 

istnieje jeden rodzaj inteligencji – możemy bowiem mieć do czynienia  

z inteligencją językową, muzyczną, matematyczną, przestrzenną, 

kinestetyczną, interpresonalną (dotyczącą relacji z innymi)  

i intrapersonalną (oznaczającą wiedzę i zrozumienie samego siebie). 

Wszystkie te typy inteligencji zazwyczaj występują u jednego człowieka 

w różnych konfiguracjach i są od siebie mniej lub bardziej niezależne, 

chociaż niektóre mogą być dominujące. Nie jest jednak tak, że jeden jest 

bardziej wartościowy, a inny mniej. Inteligencja określa bowiem sposób, 

w jaki widzimy świat, a do tego wykorzystywać możemy wszystkie 

zmysły.  Niektórzy odbierają go logicznie, z kolei inni – za pomocą 

dźwięków, ruchów i obrazów. Kompilacja tych różnych rodzajów 

inteligencji wpływa na indywidualny zespół talentów danego człowieka. 

Wniosek: ludzie myślą o rzeczywistości i przetwarzają ją na bardzo różne 

sposoby.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym krokiem na drodze szukania własnego talentu jest wyjaśnienie, 

czym jest kreatywność i jak odnosi się ona do inteligencji. Z pojęciem 

kreatywności łączy się pewien mit, podobny do opisanego już 

stereotypu dotyczącego inteligencji. Tak samo jak za inteligentnych 

uważa się tylko pewną grupę osób, które charakteryzuje wyjątkowo 

dobra umiejętność logicznej analizy, tak samo kreatywność jest cechą 

przypisywaną przede wszystkim ludziom uzdolnionym artystycznie. Nie 

jest to jednak prawdą - kreatywność to umiejętność twórczego myślenia 

przejawiająca się w absolutnie wszystkich dziedzinach życia. Można 

bowiem w sposób odkrywczy patrzeć na muzykę, ale też na 

konstruowanie maszyn, system prawny czy matematykę. Kreatywność 

staje się więc pewnego rodzaju szkłem, przez które patrzymy na wszelkie 

problemy w sposób bardziej twórczy i nieoczywisty. Nie jest też prawdą, 

że z tą cechą trzeba się urodzić - możemy ją nabyć i rozwijać w ciągu 

całego życia. Gdyby szkoły powszechnie postawiły na doskonalenie 

kreatywnego myślenia, wypuszczałyby ze swoich progów uczniów lepiej 

radzących sobie z napotkanymi na swojej drodze wyzwaniami 

niezależnie od tego, czym przyjdzie im się w życiu zajmować.  



 

Odnaleźć „żywioł” 

Osobiste powołanie człowieka przejawia się na różnych etapach jego 

rozwoju, dlatego ważne jest, żeby rodzice uważnie przyglądali się pasjom 

i fascynacjom swoich dzieci już na wczesnym etapie ich życia. Osoby 

dorosłe, które zastanawiają się, jaka droga zawodowa umożliwi im 

najpełniejsze rozwinięcie ich potencjału, również powinny wrócić 

myślami do dzieciństwa i zastanowić się, jakie czynności dawały im 

wtedy największą fascynację i nad jakimi zadaniami mogli spędzać 

godziny, zupełnie jakby czas stanął w miejscu. 

Czasami to poszukiwanie wymaga połączenia wielu elementów 

układanki, a wyniki tego procesu nie zawsze są oczywiste i łatwe do 

interpretacji. To, że ktoś w dzieciństwie lubił rysować, nie znaczy, że 

zostanie światowej sławy rysownikiem. W pasji takiej osoby przejawia 

się jednak prawdopodobnie ogólne powołanie do działalności twórczej, 

które realizowane może być równie dobrze na stanowisku dyrektora 

kreatywnego w wielkiej firmie. Większość zdolności daje duże 

możliwości, jeżeli chodzi o wybór drogi życiowej. Wyjątkowa empatia 

czyni dobrą pielęgniarkę, ale także pełnego pasji wychowawcę, 

psychologa, czy małżonka. Warto uważnie przyglądać się także wszelkim 

cechom, które na pierwszy rzut oka uznane mogłyby być za wady. 

Robinson w swojej książce podaje przykład dziewczynki, która w szkole 

nie była w stanie usiedzieć w jednym miejscu. Wpływało to na problemy 

z koncentracją i trudności w uczeniu się. W końcu mama zabrała ją do 

psychologa, podejrzewając, że mała cierpi na jakiegoś rodzaju 

zaburzenia. Lekarz w pewnym momencie badania poprosił mamę  

o rozmowę w cztery oczy poza gabinetem, ale wychodząc, zostawił 

włączone radio. Po chwili dziewczynka zaczęła tańczyć w rytm muzyki. 

Mowa o Gillian Lynne, która została ostatecznie profesjonalną baletnicą, 

choreografem oraz reżyserem, a najbardziej znana była ze współpracy 

przy tworzeniu musicali „Koty” i „Upiór w operze”. Nie została bowiem 

stworzona do siedzenia w ławce; najlepiej myślało jej się właśnie  

w tańcu. Gdyby nie rozsądny lekarz, być może Gillian na resztę życia 

przyczepiono by łatkę nierozgarniętego dziecka i skazana zostałaby na 

nudną, niezgodną z jej powołaniem pracę. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy przykład pokazuje, że nie warto skreślać żadnego dziecka, 

mówić mu, że jest wybrakowane i że nic z niego nie będzie.  Więcej – że 

odnalezienie własnego „żywiołu” może uchronić nas od katastrofy. 

Zazwyczaj okazuje się bowiem, że czynności które lubimy, możemy 

wykonywać nawet wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, natomiast czynności 

wyjątkowo nudne i niesatysfakcjonujące pochłaniają tyle naszej energii, 

że męczą nas bardzo szybko. Podążanie drogą kariery do której 

niespecjalnie się nadajemy, oznaczać będzie więc wyczerpanie, które 

później doprowadzić może do wypalenia, a nawet depresji. Natomiast 

człowiek, któremu od najmłodszych lat zapewni się odpowiednie 

środowisko do rozwoju, zawsze da sobie radę w życiu. Nawet jeśli 

skończy studia z gatunku tych „niepraktycznych”, ale będzie świadomy 

swoich mocnych stron, a do tego zostanie wyposażony w umiejętność 

twórczego myślenia, otrzyma wszelkie narzędzia potrzebne do tego, aby 

samodzielnie kreować swoją własną drogę zawodową. W najgorszym 

wypadku, praktycznego zawodu zawsze zdąży się jeszcze nauczyć. 

Natomiast człowiek piastujący wysokie stanowisko  

w międzynarodowej firmie, którego droga zawodowa była jednak 

przypadkiem, może doświadczać pewnego rodzaju pustki. 



 

Wypłyń na głębię 

Na zdolności człowieka składają się więc najróżniejsze elementy: 

począwszy od jego wrodzonego temperamentu, tego czy posiada on 

naturę bardziej czy mniej refleksyjną, poprzez wyjątkowe talenty, 

zdolności i umiejętności, aż po całe spektrum różnych rodzajów 

inteligencji, a wszystko to doprawione subtelną nutką kreatywności. 

Cała ta mieszanka jest niczym linie papilarne – tworzy niepowtarzalną 

istotę ludzką i określa miejsce, jakie na tym świecie przeznaczył jej Bóg. 

Co więcej, przykład życia wielu świętych pokazuje, że Stwórca potrafi 

zdziałać cuda z tym, co od Niego otrzymaliśmy. Warto pochylić się tutaj 

chociażby nad opisem powołania świętego Piotra. W scenie tej Piotr, 

wraz z innymi rybakami, wrócił właśnie z połowu. Jezus mówi do niego: 

„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. Piotr był zmęczony, 

dopiero co zakończył pracę, być może pomyślał sobie: „Czego ten 

człowiek ode mnie chce?”. Wypłynął jednak, a wynik połowu okazał się 

przekraczać najśmielsze oczekiwania. Później Chrystus zapowiedział mu, 

że od dziś będzie on łowił ludzi. Chrystus doskonale wiedział, jakie Piotr 

ma talenty – był świetnym rybakiem, miał zdolności przywódcze i znał 

się na swoim fachu, jednak źle ocenił swój potencjał – z tymi cechami 

pisane było mu o wiele więcej. Chrystus zapewnił mu taką karierę,  

o jakiej mu się nie śniło – zrobił go swoim Namiestnikiem, pierwszym 

papieżem. Przykład ten pokazuje, że człowiek sam nie jest w stanie  

w pełni wykorzystać swojego potencjału – realizacja powołania możliwa 

jest jedynie we współpracy z Bogiem i przy pełnym zaufaniu do Niego. 

Tylko w takim układzie człowiek rzeczywiście może osiągnąć szczyt 

swoich możliwości na Ziemi.  

Jest jeszcze jeden ważny element tych rozważań – talenty dane są 

człowiekowi po to, żeby poprzez korzystanie z nich przejawiała się Boża 

chwała. Wszystkie otrzymane przez nas dary przydadzą się jedynie 

wtedy, kiedy inni ludzie, patrząc na nasze życie, z którego tworzyć 

będziemy arcydzieło, pomyślą: „Ten człowiek musi mieć naprawdę 

wspaniałego Boga”. ▪ 

 

[1]Lou Aronica, Ken Robinson, Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko, 

Wydawnictwo Element, 2012 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/lou-aronica
https://www.taniaksiazka.pl/autor/ken-robinson
https://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/2622/element/ksiazki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTECIE 
czym jesteś? 

Rozmowa Piotra Ziemeckiego z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Dziekońskim – rektorem UKSW w latach 2012-2020. 

























 

Wywiad z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Dziekońskim 

przeprowadził Piotr Ziemecki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZYĆ 
BY NAUCZYĆ 

czym jest edukacja domowa? 

GABRYSIA GÓŹDŹ 



 

Edukacja domowa to nauczanie dzieci przez  

ich rodziców lub opiekunów, odbywające  

się poza systemem edukacji szkolnej. 

 

Z takiej formy edukacji korzysta 12 230 dzieci i młodzieży (stan na 

koniec września 2019)1. Najwięcej uczniów w kształconych w ramach 

edukacji domowej jest w województwie Mazowieckim i Śląskim – 

odpowiednio 2766 i 2195. Pod względem typów szkół, najwięcej 

uczniów pobiera taką edukację w szkole podstawowej (najwięcej  

w województwie Mazowieckim – 2054, najmniej w województwie 

Świętokrzyskim – 14). Zaraz po szkołach podstawowych, najwięcej 

uczniów korzystających z edukacji domowej uczy się w liceum. 

Z jakich powodów rodzice decydują się samodzielnie uczyć 

swoje dziecko?  

Po pierwsze, może się okazać, że w krótkim czasie po rozpoczęciu nauki 

w tradycyjnej szkole, dziecko nie nadąża z przerabianym materiałem. 

Może się okazać m.in., że nauka jest pobieżna i uczeń nie jest w stanie 

nauczyć się czytać i pisać w odpowiednim czasie.  

Bywa też tak, że dotychczas radosne, inteligentne i ciekawe świata 

dziecko, po kilku dniach nauki w szkole traci zainteresowanie jakąkolwiek 

nauką, staje się przygaszone i smutne. Rodzice decydują się wtedy na 

zabranie go ze szkoły.  

Zdarzyć się może także, że dziecko nie zaaklimatyzuje się w nowym 

środowisku, a co gorsza, będzie prześladowane przez rówieśników. 

Szkoła nie zawsze wie, co w takiej sytuacji zrobić, a problem tylko się 

pogłębia.  

 
1 http://edukacjadomowa.pl/dane-dotyczace-liczby-osob-nauczanych-domowo-w-podziale-na-typ-szkoly-i-wojewodztwo/ 



Często same dzieci informują swoich rodziców, że nie chcą już chodzić 

do szkoły, ponieważ uczą się szybciej, niż ich rówieśnicy, a na lekcjach 

tylko się nudzą. Może się okazać, że czas spędzony w szkole mógłby 

zostać wykorzystany w bardziej twórczy sposób. W takiej sytuacji 

rodzice wybierają edukację domową, żeby wspierać naturalne zdolności 

dziecka.  

Niestety, przyczyną wyboru alternatywnej edukacji domowej może być 

również to, że ostatnimi czasy szkoła coraz mocniej zaczęła przypominać 

ośrodek szerzenia propagandy, zamiast nauczania. To właśnie z obawy 

przed indoktrynacją dzieci, wielu rodziców decyduje się na rozpoczęcie 

edukacji domowej. Względy światopoglądowe są tu nie mniej ważne niż 

poziom kształcenia w danej placówce.  

Czy warto postawić na edukację domową? Ucząc samodzielnie 

swoje dzieci mamy pewność, że zdobywają wiedzę stosownie do swojego 

tempa nauki i możliwości. O ile szkoła może stresować, rodzic jest pierwszą 

bliską dla dziecka osobą. To powoduje, że nauka przebiega w sposób 

naturalny i bezstresowy. Uczenie w domu to również więcej kreatywności 

w korzystaniu z ogólnodostępnych materiałów – gry, zabawy, kanały 

edukacyjne, wycieczki krajoznawcze… Lekcje w szkole przypominają 

monotonne wykłady, zaś rodzica w nauczaniu ogranicza tylko jego 

wyobraźnia.  

Często podnosi się argument, że dzieci w edukacji domowej się nie 

socjalizują. Tymczasem nierzadko jest dokładnie na odwrót! Lekcje 

prowadzone w domu trwają zwykle krócej – nie traci się czasu na dojazd, 

nie ma także sztywnych przerw. Po zakończeniu zajęć dzieci mają zatem 

więcej okazji do spędzania czasu na zewnątrz, czy też ogólnie spędzania 

czasu z bliskimi lub znajomymi. 

Warto również mieć na uwadze, że w przypadku edukacji domowej dziecko 

jest wychowywane w zgodzie z wartościami, jakie wyznają jego rodzice. Nie 

trzeba obawiać się o szkodliwy wpływ szkoły. Choć w Polsce edukacja 

domowa nie jest jeszcze tak popularna, jak w Stanach Zjednoczonych, to z 

roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników. Czy taka forma edukacji 

będzie wciąż zyskiwać na popularności? Czas pokaże. ▪ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zrzutka.pl/2p8za3
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