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vV 200 rocznicę 
października 1978 roku 

Edukacji Narodowej sejm PRL w dniu 
podjął uchwałę w sprawie systemu edukacji na

~·•r"--1 "'<TT.O.~ i • u eh wałę 

odzwierciedlenie w 
prace komitetu ekspertów, które znalazły 

raporcie o stanie oświaty w PRL2
• 'Vymieniona 

podstawę dla nowego systemu oświatowo-wy-uchwała sejmmva 

nowego systemu dokonało Ministerstwo 
Wychowania. Pomimo wielu pozytywów, nie brakowało głosów 

Ta nasila się i znalazła swoje odbicie na łamach tygod-
zajmujących nie tylko problemami wychowania i nauczania. 
innymi Stanisław Bortnowski w „Polityce" pisze, że żaden ze wstęp

warunków 
został do 
dzieci 

Zob. „Monitor Polski" 1973 nr 44 poz. 2fi0. 
2 Komitet ekspertów dla, opracowania, raportu o stanie oświaty w PRL. R;aport o stanie oświaty. 

\Varszawa 1973. 
3 Por. K. Par u ck i: Zarys systemu edukacji narodowej. „Nowa Szkoła" 1974 nr 7/8 

s. :nn. 
„Polityka" 1980·nr 40; warunki, o których wspomina Bortnowski, są następujące: l. Roz

szerzenie sieci przedszkoli, zwłaszcza wiejskich, między innymi w miejscowościach, gdzie likwi

duje się lub ogranicza działalność szkół podstawowych; 2. Zmiany w systemie kształcenia i do

kształcania :nauczycieli; 3. Rozbudowa bazy dydaktycznej i lepsze ·wyposażenie szkolnictwa 

ogólnokształcącego i wyższego; 4. Rozbudowa szkolnictwa specjalnego; 5. Rozbudowa zaplecza 

socjalnego i sportowego szkolnictwa; 6. Utworzenie systemu komunikacji szkolnej; 7. Rozbu-

sieci poradni wychowawczo-zawodowej; 8. Generalna rewizja systemu stypendial
nego i innego. 

Tamże. 
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Ostateczny kształt reformy szkolnictwa \V Ś\viet1e dyskusji i przeobrażeń 
społeczno-politycznych \V naszym kraju - jest nadal sprawą otwartą. Projekt 
szkoły dziesięcioletniej wprawdzie się jednak, że zało

żenia programowe nie ulegną zmianie i będą realizowane. Dlatego trzeba się 
zastanmvić nad jakie ewentualnie niebezpiecze11stwa dla katechezy 
niesie 'Z sobą nowy program OŚ\viatovw-wychowawczy oraz jak 

niektóre, najbardziej istotne dla kultury narodowej treści nau-
czania. Zastanowić należałoby się również nad jak w LJU ....... .._„ ...... v...,_._, 

katecheza powinna kształtować dojrzałą 

płynące ze nowego programu 

skutecznie formować osobowość katechizo-
obok wsłuchiwania się w głos Kościoła, z uwagą musi śledzić procesy, 

LJJ..LU.V.Ll..LG\IJC}' oblicze współczesnego świata. Wśród procesów -w naszej 
proces laicyzacji i ateizacji są procesami świadomie organi

zowanymi i kierowanymi. Nie ulega też wątpliwości, że nowy system oświa
towo-wychowawczy, mimo wprowadzanych korekt, te procesy pogłębia, 

u jego bowiem o charakterze ·'"'"'"'""''--''"V"".!.VLU.I. v 

\V ich świetle ujmowane wyłącznie w kategoriach empi-
rycznych, a religia spychana do spraw marginalnych, nie mających żadnego 
wpływu na życie człowieka i życie narodu. Jednostronnie i stosownie do 
potrzeb ideologicznych interpretowane są wydarzenia z dziejów naszego 
narodu, jego dorobek kulturalny, a nawet takiej manipulacji poddawane są 
osiągnięcia nauk przyrodniczych. W wychowaniu w dalszym ciągu dąży 
do u z podkreśla 

się momenty, które emocjonalnie wiążą młodzież z osiągnięciami socjalistycz
nej Nauczanie ma wyrobić u uczniów sprawność w myśleniu ka
tegoriami socjalistycznymi. Niebezpieczne z punktu widzenia pedagogiki 
chrześcijańskiej traktowanie państwa, narodu, wartości nad
rzędnych w stosunku do osoby ludzkiej7 • 

To są ledwie niektóre elementy założeń programowych, które budzą 
nie ludzi . ale 

6 „Nasza szkofo ma być szkołą socjalistyczną w pełnym t0go słowa znaczeniu - pisze J. Ma-
ciszewski. - I iobr.ie system wychowawczy powinien odpowiadać epoce spo-
łecze1istwf1, socjalistycz:r łgo". (Nnsze działania na rzecz modernizacji oświaty. „Nowa 
1977 nr 9 s . .3). 

7 Zob. tamże s. 4. 
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a może nawet 

II treści przez 

sensie .LLL'J~•„n.U 

uzupełniającej, a nawet - o funkcji 
naszym Powyższe zagadnienie obszerne 

zostało już opracowane przez ks. B. Klausa 
uniknąć powtórze1i mvagę 

ważne, znajdujące się w zreformowanym programie 
wprowadzenia w kulturę, nauki o społeczeństwie, 

rodzinie i 'N naukach przyrodniczych. 
A) Od klasy IV historia stanowi odrębny przedmiot nauczania i 

poznawczą i ideowo-wychowawczą. Rozumienie procesów ~ ...... \J.UVV 

oparte jest na marksistowskiej koncepcji historii, a jej nauczanie w szkole 
ma na celu „wyrobienie racjonalnego stosunku do przeszłości i przygotowanie 
uczniów do twórczej pracy na rzecz socjalistycznej ojczyzny" 9

• Młodzież 

ucząc historii ma dostrzec do że ludzkości zmierza 
nieuchronnie ku komunizmowi, który jest najoptymalniejszym ustrojem 

na klasę V kluczowe 
rzenia mające na kulturę europejską, 
Egipcjan, Greków, omawrnmu 
chrześcijańshva brak \vzrnianki o .Jezusie Chrystusie, o prześladowaniach 

'W Taki jak Kościół, dla autorów 
programu nie istnieje. Również swoisty sposób wyjaśnione są takie 

Naświetlenia ze 
przez .Mieszka 

Stanisławem 

11 

katechezy w klasie VI wymaga przyjęcie chrześci
Bolesława 

8 Reorganfaacja szkolnict11:11 Polsce jako problem katechetyczny. Lublin 1979 1n„;i.c:7 vn,nn1c:l 

tegoż: Zasady doboru treści katechezy. Artykuł publikowany w niniejszym 
9 Program powszechnej szkoły .fredniej. Hi:storia. Klctsy IV-X. „\Viadomości Historyczne" 

nr 164. 
10 Por .. J. ::\I a t e r n i c k i: .!.11 ie jace i rolo historii przy szlej dziesięcioletniej szkole 

Szkoła" 1976 nr 5 s. 34. 
11 Program powszechnej szkoły średniej. Historia, jw. s. 167. 
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Kościoła \V uniwersytetów, szczególnie Unhversytetu 
skiego w Krakowie. Nievviele uczniowie mogą się dowiedzieć o roli zakonów 

ziemiach12 . 

pro-

Klaus: ReorganJZCicja. 8Zkolnictiva, jv,'. 234. 
13 Program powszechnej szkoły średniej. Język polski. Klasy 1V--X .. „Polonistyka" 1977 

nr 5 s. 300. 
14 Por. Z. Kubiak: Poezja Biblii. „Znak" 1960 nr 68~()9 s. 180n. 

Por. F. Kam e ck Literatura młodzieżowa w-katechezie . . ,Ateneum Kapłmiskie" 1978 

3 (419) s. 443. 
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\Y literaturze są 

-'"-"'""'"'-''"'-''DlLlD Ii:ter1:1<.:k1te obejmuje cykle; I (kl. (kl. 

cyklu I grupują się wokół czterech kręgów tematycznych: litera,tm·a ludowa 

gatunkmve, literatura fantastyczno-naukowa i przygodowa (motyw i fantasty-

ukazujące osiągnięcia litera,tury polskiej; 3) tntdycje kultury polskiej 
7·'""'"·''"''"' literatury, teatru, muzyki, plastyki itp.); 4) utvvory dla dzieci i n11onz1E;zy 
pow8zechnej szkoły średniej. Język jw. s. 386). 

17 Por. J. Starnawski: Nurt katolicki w Uteratu.rze. Ks'ięga. 1000-lecia kntolicyznvu 

Pol8ce. T. 2. Lublin 1969 s. 183--334; T. i 1 e w k i: Rola Kościoła w rozwofu pol8ki'.ego 

Języka literackiego. Tamże s. 103-130. 



Dla 
Trafnie 

rzeczowe 

GElRA.RD KUSZ 

wrażliwość este-

te procesy duchowe 
rzenienia w kulturę 

które w świadomości narodu są nadal 

18 Por. R y o k O potrzeJn'.c:, po.zw:ini% i ucze1tnicz0nia kulturze. „Nowa Szko-
,. 1976 nr 5 s. 

19 Przemówienia i homilie. Kraków 1979 s. 54; Por. te n że: Przyszłość człowieka zależy 
kultury. „Więź" 1980 nr 7-8 s. 5-18. 

20 Por. K. Dybciak: O sytua0Ji kultury nie tylko w aspekcie kryzysu duchowego. „Znak" 
nr6;J. Kł c o ski: Ohrześcija:ństwoahistoriakulturypolskieJ.Ta.mżel978nrl0-1L 
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Katecheża nie musi 

uczeń 

ideologicznych założeniach 

LlC-"i:O:,<Al'LU . .l.<vJ.J., nie chodzi 0 ·nn.i.o.iVY>>lra 

trzeba mieć na uwadze i w całokształcie treści kate
odbicie. Nie można ich całkmvieie ...,._,_.._._,,„..,.,"' 

nazwany p r z y s p o -
miał on 

zrezygnowano, ale istota 
kształtować materialistyczny pogląd 

-..n.'°i''" ..... ""7 na religijne dzieci24
• Obejmuje 

21 Por. W. Pa n n en ber g: Kim jest człowiek. Paryż 1978 s. 23; S. Olej n i k: W od
powiedzi na dar i powołanie Boże. \Va.rsza.wa 1979 s. 342n. 

22 Program powszechnej szkoly średniej. Propedeutyka nauki o społeczeństwie. „Wychowanie 
Obywatelskie" 1977 nr 7-9. 

23 Tamże nr 2. 
24 Por. B. Mar i a n o w: Wychowanie materialist6w. „Oświata i Wychowa.nie" 1975 nr 4 

a. 13. 



150 GERARD KUSZ 

on taką tematykę, jak: koncepcja człowieka, zagadnienie szczęścia, sens 
wartościowanie życia seksualnego, zadania rodziny 

w społeczeństwie socjalistycznym. Dużo miejsca przeznaczono na omówienie 
modelu małżeństwa i rodziny socjalistycznej. Preferuje się takie cechy ro-

' jak: otwartość na wartości socjalistyczne, zaangażowanie w życiu 

społecznym i politycznym. Podkreśla się znaczenie tradycji rodzinnych, 
a szczególnie obyczajowości i obrzędowości świeckiej. Przedmiot akcentuje 
dość mocno zasadę świadomego macierzyństwa i rozerwalności małżeństwa 25

• 

·wachlarz prezentowanych problemów jest ważny, dlatego wymagają one 
ze strony katechezy religijnego naświetlania. Dotyczy to w szczególności: 

koncepcji człowieka, sensu życia, nierozerwalności małżeństwa. Podkreślić 

że u podstaw każdego wychowania znaleźć się musi poszanowanie 
godności osoby. Dla chrześcijanina jest to w dodatku godność dziecka Bożego, 
-no-.-.t-.~--.o-.•'1 Boga-Człowieka w dziele zbawienia świata. Omówić należy wzajemne 
-'-Vł<--Vv.1v między osobą a społeczeństwem, wyjaśniając stosunek społeczeństwa 

"""""''·u1
'"'- do osoby. oparciu o Pismo św. można zarysować, jak wyglądać 
właściwa wspólnota ludzka, która ma swój fundament we wspól

nocie człowieka z Bogiem. Źródłem i szczytem tej wspólnoty w religijnym 
znaczeniu jest wspólnota eucharystyczna (KL 10). Dlatego kate'cheza powin

że czynny udział w liturgii i w działalności 
wspólnotowego. 

1:"izeri;;zego omówienia w kontekście tego przedmiotu "\vymagałoby przygo
małżeńskiego i rodzinnego. 

O ile nie dziwią akcenty ideologiczne w grupie przedmiotów humanis
to może zaskakhvać akcentowanie elementów· 

m at e m at y cz n o - p r z y ro dni czy c h. Obok 
że nauczanie ma dać 
opanowania języka matematycznego, znajdujemy takie 

i kształcące 

że wykształcenie matematyczne jest jednym z podstawowych 
elementów człowiektt. Nauczanie 
w szkole służy ogólnym celom wychowania socjalistycznego oraz 

istotną częścią składową należytego przygotowania jej do dalszych studiów, 
i pracy 

Z matematyką wiążą się przedmioty przyrodniczo - tech n i cz -
n e, które umożliwić materii i 

25 T'rzysposobienie do życia w rodzinie. Program kształcenia i -wu1~howa.11ia. ·warszawa 1975· 
26 Uchwala Kolegium Ministerstwa Oświaty i Wychowania. z dnia 13 w sprawietna

tematycznego kształcenia dzieci i młodzieży. Opole 197 5 (druk powielany}. 



F'UNKCJ A K0~1PLErv1ENT ARNA KATECHEZY 151 

życia, teorii wyjaśniających strukturę świata i życia, co ma duży 
na ksztaUowanie naukowego poglądu na świat27 . Chodzi tu o takie 

, jak: fizyka, chemia, astronomia, biologia z higieną, geografia. 
Przedmiotem, który ma specjalne zadanie w formowaniu mentalności tech

jest nowo wprowadzona lekcja pt. tech n i ka i prac a. Przed
obok wiedzy ogólnotechnicznej, ma pomagać w ksz~ałtowaniu 

technicznej i kultury pracy, i to począwszy już od nauczania przed
szkolnego; ma przygotowywać uczniów do pracy i wyrabiać tzw. mentalność 
tiechniczną 28 • 

Mentalność techniczna ma swoje pozytywne cechy, jednak na ogół za
cieśnia myślenie człowieka do spraw tego świata. Dlatego katecheza tym 
barrune1 nie może zapomnieć, że jej zadanie między innymi polega na ciągłym 
otwieraniu perspektyw, poszerzaniu spojrzenia na różnorakie problemy, na 

rozwiązywania spraw ludzkich w świetle Objawienia 

Nie ulega wątpliwości, że dokonana reforma szkolnictwa przesuwa akcent 
nauczania na wychowanie, i to wychowanie w 'duchu światopoglądu ma

H. 
wychowanie światopoglądowe przeprowadzić w czterech etapach. 

: w klasach I i które pierwszy, należy zachwiać poglą-
dami wyniesionymi przez dziecko z domu rodzinnego. W klasach III i 

drugim, uczniowie są zdolni do tego, rozumieć niektóre 
kwestie światopoglądowe i świadomie uczestniczyć w ich rozstrzyganiu. 

do wątpliwości i uzasad-
niali swoje poglądy i kierowali się wskazaniami nauki w różnych sprawach 

na klasy i jest okresem, 
którym można świadomie budzić wątpliwości światopoglądowe. Muszy11ski 

wysuwa tu następujące zadania: uczniów z historią 

walk o z przesądami i ciemnotą oraz ukazywanie badaw-
czego wysiłku ludzi nauki, ich pomyłek i trudnej drogi do sukcesu; b) przed
stawianie różnych poglądów na tę samą sprawę i wdrażanie do umiejętności 

UJIVJ.U/J..UUI sobie samodzielnego zdania na podstMvie dostarczonych przesła-
i kryteriów naukowego myślenia; \vprowadzanie w istotę niektórych 

27 Raport o stanie oświaty, jw. s. 266. 
28 Por. J. \V o ł czy k: Z techniką na ty. „Oświata i \Vychowanie" 1974 nr 8 s. 17. 
29 H. M us z y ń s k i: Tre.ść i metody wychowania. W: Pedagogika. Pod red. 1\:f. Godlevvskie
S. Krawcewicza, T. Wujka. "\Varszawa 1974 s. 343. 
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Boga, poza-
miej sca w szkole. 

Te sprawy uczeń musi sobie 
Akcent w kształtowaniu światopoglądu materialistycznego nie spoczywa 

zatem wprost na wykorzenieniu religijnych, jest to oajrd2am 
Autorzy programu że dla budowy socjalizmu, 

rzeczą, obywatel światopogląd materialistyczny. 
Dlatego jego upowszechnienie, obok kształtowania tzw. socjalistycznej 

przez zaliczane do zadań wy-

w 
odniesieniem człowieka 

całościowym 

odniesienie intelek
człowiek otrzyktóre cechuje 

dar. 

z 
wykazać, że zabezpiecza 

Katecheza nie 1'1T<Tf"7A7<1r.1A 

rzeczowej informacji o prawdach 
zamierzone cele Boga jako tego, który 

nicznie miłuje człowieka i powołuje każdego z ludzi, aby współdziałał z Nim 
na różnych odcinkach ludzkiego życia. 

Kończąc można sobie pozwolić na sformułowanie następujących wniosków: 
1 ° N owa reforma szkolna stanowi pewne zagrożenie dla ka tech ezy, ale 

również jest szansą pogłębienia działalności katechetycznej. N a braki i nie-

30 Tamże s. 343. 
31 Tamże s. 344. 
32 Por. J. W o ł czy k: Cele kształcenia i wychowania. „Oświata i "\Vychowanie" 197$ 

nr 16 s. 794. 
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THE OF CATECHESIS 

SUMMARY 

By the side of didactic and . principles the existing educational system is 
ba.sed on ideological assumptions that give an unequivocal definition of the goals of instruction 
and education. They condition first of all the interpretation of world and Polish history and 
the millennial heritage of Polish culture. The system recommends the of an attitude 

of identification with the principles of the socialist sta.te and regards such values as the st.ate, 
the party and socialism as superior to the value of the hurn.an person. 

These programmatic assumptions set new tasks for catechesis in the parish. There is an 
urgend need to furnish the elements deliberately left out of the school programme which 
indispensable to the survival of the millem1ial Christian tradition of the Polish nation. It is 
also necessary to change present of catechesis into that of formation. 
The school curriculum clearly shifts t,he emphasis frorn instruction to education, conceived as 
education in the spirit of materialism. The basie task of catechesis in the new situation is to 
strengthen the Christian identity and deepen religious awareness by a more full involvement 
of the pupils in the and communal life of the Church. Catechesis itself must become 

more of an appeal to the young and sign of God 's presence in the world. 


