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Katolickie placówki oświatowo-wychowawcze poprzez swoją dzia³alność 
mają wp³yw tak na poszczególne osoby, jak i na ca³e spo³eczeñstwo, dlatego 
mówimy o indywidualnym i spo³ecznym ich wymiarze. Oprócz tych p³asz-
czyzn, koniecznym i równie wa¿nym jest ich wymiar kulturowy. Od troski 
o gruntowną, indywidualną formację każdego cz³owieka, poprzez wspó³two-
rzenie ogólnoludzkiej kondycji ca³ego spo³eczeñstwa, szko³y i uniwersytety 
katolickie wp³ywają również na ca³okszta³t dziedzictwa kulturowego1. Tak jak 
nie można pozbawić cz³owieka jego wymiaru duchowego i spo³ecznego, gdyż 
przynależą mu one z racji jego istoty, podobnie trudno jest mówić o cz³owie-
ku bez zwrócenia uwagi na rzeczywistość szeroko pojętej kultury, w której 
³onie wzrasta i się rozwija oraz którą poprzez swą aktywność wspó³tworzy. 
Skoro więc nie można mówić o cz³owieku bez uwzględnienia kulturowego 
wymiaru jego egzystencji, to należy zwrócić uwagę na szko³y i uniwersytety 
katolickie, będące nośnikiem i przekazicielem kultury2.

1. rozumienie kuLtury

W tak zarysowanym temacie na początku koniecznym wydaje się podanie 
definicji kultury. Otóż, wed³ug Słownika języka polskiego, kultura jest to „ca³o-
kszta³t materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany 
i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie”3. 
W ujęciu teologicznym kultura „oznacza to wszystko, czym cz³owiek dosko-
nali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i cia³a; stara się drogą po-

1 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Katolik świecki świadkiem wiary w szkole, nr 20.
2 Por. S. Chrobak, Szkoła a osoba, szkoła a wspólnota, szkoła a kultura w świetle dokumentów Kościoła, „Semina-

re” 16 (2000), s. 247-248.
3 Kultura, w: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, t. I, s. 1083. 

SzKOlNICtWO KAtOlICKIE
NOśNiKiEM i PRZEKAZiCiELEM 

KultuRy



STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE198

znania i pracy poddać świat pod swoją w³adzę; czyni bardziej ludzkim życie 
spo³eczne tak w rodzinie, jak i w ca³ej spo³eczności pañstwowej przez postęp 
obyczajów i instytucji; wreszcie w dzie³ach swoich w ciągu wieków wyraża, 
przekazuje i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia po to, aby 
s³uży³y postępowi wielu, a nawet ca³ej ludzkości”4. W takie definicje może-
my wpisać oddzia³ywanie katolickich placówek oświatowo-wychowawczych. 
Najpierw troszczą się one o w³aściwe uformowanie każdego indywidualne-
go cz³owieka, następnie szczególną rolę przypisują humanizacji spo³eczeñ-
stwa, które jest na pewnym etapie wychowankiem, a potem wychowawcą, aż 
wreszcie szko³y i uniwersytety swoim wp³ywem obejmują również najszerszy 
zakres tego, co dotyczy cz³owieka, a mianowicie kulturę. Ona to w³aśnie jest 
wytworem cz³owieka obejmującym wszelkie p³aszczyzny jego istnienia, sfe-
rę duchową i fizyczną, dzia³ania, uczucia i myśli. To w przestrzeniach kultu-
ry cz³owiek realizuje swoją indywidualną osobowość5. Bezsprzeczny zatem 
jest fakt, że Kośció³ tak wielką wagę przywiązuje do w³aściwego uformowa-
nia cz³owieka, ca³ych spo³eczeñstw i ogólnoludzkiej kultury.

Jedynym ontycznym podmiotem kultury jest cz³owiek, on jest równocześ-
nie jej w³aściwym przedmiotem i celem. Kultura jest bowiem tym, przez co 
cz³owiek jako cz³owiek staje się bardziej cz³owiekiem, czyli bardziej „jest”. 
Natomiast to, co cz³owiek posiada, ma charakter wtórny i względny. Kultu-
ra pozostaje zawsze w istotnym i koniecznym związku z tym, kim cz³owiek 
jest. To, co cz³owiek posiada, jest ważne o tyle, o ile może równocześnie pe³-
niej „być”, pe³niej stawać się cz³owiekiem6.

2. wsPółzalEżNość kultury i kościoła

Istnieje ścis³a więź między kulturą a Kościo³em, co szczególnie winni 
uświadomić sobie nauczyciele i wychowawcy katoliccy. „On [Kośció³] nie 
tylko wp³ywa na kulturę i jest przez nią z kolei warunkowany, ale przejmuje 
zeñ wszystko, co daje się pogodzić z Objawieniem”7. Kultura zajmuje wa¿-
ne miejsce w ca³ości powo³ania chrześcijañskiego, jest wyrazem pierwotnego 
zamys³u Bożego, aby cz³owiek uczyni³ sobie ziemię poddaną8. Cz³owiek ży-
je prawdziwym życiem ludzkim dzięki kulturze. Ona w sposób szczególny 
ukazuje godność cz³owieka, który stworzony jest na obraz Boży. Więź, któ-
ra zachodzi między kulturą a wiarą, ma ogromne znaczenie wychowawcze, 
a ukazanie jej przyczynia się do zintegrowania wychowania naturalnego i re-

4 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie wspó³czesnym Gaudium et spes, 
(dalej: GS), nr 53.

5 Por. A. Solak, Kultura jako przestrzeń wychowania, w: Teologia kultury, red. A. Solak, Tarnów 2000, s. 84.
6 Por. Jan Pawe³ II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO 2 czerwca 1980 r.,  

w: Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. III, cz. 1, Poznañ / Warszawa 1985, s. 728-729.
7 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Katolik świecki świadkiem wiary w szkole, nr 20.
8 Por. GS, nr 57.
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ligijnego9. „Kultura jest również życiem ducha, jest kluczem otwierającym 
dostęp do najg³ębszych i najbardziej zazdrośnie strzeżonych tajników życia 
ludów”10.

Nie można zatem przedstawić życia spo³ecznego bez zwrócenia uwagi 
na aspekt kulturowy. Wraz z innymi instytucjami prywatnymi i publiczny-
mi uniwersytety i szko³y katolickie s³użą interesom spo³ecznym jako ośrod-
ki badañ naukowych, stanowiąc ten typ instytucji, który jest niezbędny, by 
różnorodność kulturowa mog³a się swobodnie wyrażać11. Obecnie wydaje się 
to niezmiernie ważne z racji ciąg³ego spotkania i wspó³istnienia Kościo³a na 
p³aszczyźnie różnych kultur. Dlatego też w³aśnie uniwersytety katolickie po-
przez nauczanie i wychowanie winny pomagać Kościo³owi odkrywać stare 
i nowe skarby kultury, wprowadzając w to dziedzictwo każdego cz³owieka12. 
Wreszcie katolickie placówki oświatowo-wychowawcze, oprócz wspomnia-
nych powy¿ej funkcji w zakresie dialogu kulturowego, wyra¿ania jej ró¿no-
rodności, a także odkrywania jej bogactwa, przyczyniają się do pe³niejszego 
rozwoju kultury chrześcijañskiej, a przez to ca³okszta³tu postępu ludzkości. 
Jeśli więc jednym z g³ównych celów szkó³ i uniwersytetów katolickich jest 
odkrywanie, przekazywanie, a także wspó³tworzenie kultury, to należy pa-
miętać, że zawsze odbywać się to będzie po linii chrześcijañskiej wizji rze-
czywistości, „przez którą kultura nabywa swe wybitne miejsce w integralnym 
powo³aniu cz³owieka”13. 

Warto również wspomnieć o konieczności integracji kultury humani-
stycznej, która winna harmonizować z wykszta³ceniem i specjalistyczną wie-
dzą w danej dziedzinie. Kultura humanistyczna powinna sk³aniać studentów 
do poszukiwania prawdy i jej sensu w ciągu ca³ego życia, jako że „należy tak 
kszta³tować ducha, aby rozwija³a się zdolność podziwiania, wnikania w g³ąb 
kontemplacji i urabiania sobie sądu osobistego oraz zdolność kszta³cenia 
zmys³u religijnego, moralnego i spo³ecznego”14. 

Z natury katolickiej szko³y i uniwersytetu wynika także jeden z najbardziej 
wyrazistych elementów ich zasadniczego programu: synteza kultury i wiary. 
Wspomniane ośrodki oświatowo-wychowawcze ca³ą ludzką kulturę „porząd-
kują ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia, tak aby poznanie, które wy-
chowankowie stopniowo zdobywają odnośnie do świata, życia i cz³owieka, 
by³o oświecone wiarą”15. Również dobór treści programowych, jak i sposób 

9 Por. P. Tomasik, Zasady integrowania treści programowych historii i religii, „Horyzonty Wiary” 11 (2000), 
s. 30.

10 Jan Pawe³ II, Stolica Apostolska wobec problemów ludzkości. Przemówienie wygłoszone do Korpusu Dyplomatycznego, 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2 (1981), s. 6-7.

11 Por. Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich, nr 37.
12 Por. S. Chrobak, Szkoła i uniwersytet: formacja kulturalna i zawodowa, „Horyzonty Wiary” 11 (2000), s. 16-

17.
13 GS, nr 57.
14 Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijañskim Gravissimum educationis (dalej: GE),  

nr 10.
15 Tamże, nr 8.
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ich realizacji winny obejmować przekaz prawdy i wiedzy oraz ukazywać po-
wiązania między kulturą a wiarą16.

3. iNstytucjE oświatowE a kultura

Uważne zbadanie różnych definicji, które proponuje się dla szko³y, po-
zwalają określić ją jako „miejsce integralnej formacji osoby poprzez syste-
matyczną oraz krytyczną asymilację kultury. Szko³a jest w istocie miejscem 
uprzywilejowanym integralnego podniesienia za pomocą żywego i żywotne-
go zbliżenia do dziedzictwa kulturowego”17. Widoczne jest więc tutaj ścis³e 
powiązanie szko³y i kultury.

Szkolnictwo katolickie specyfiką swych instytucji wprowadza wychowan-
ków w dziedzictwo kultury wytworzonej przez poprzednie pokolenia. Szko³a 
i uniwersytet stają się miejscem, gdzie wychowanek może spotkać się z kul-
turowym dorobkiem ludzkości18. Szko³a jest zatem miejscem uprzywilejo-
wanym integralnej humanizacji za pomocą żywego zbliżenia do dziedzictwa 
kulturowego19. Szko³y i uniwersytety wspomniane zbliżenie realizują poprzez 
sk³anianie do osobistego kontaktu wychowanka z absolutnymi wartościa-
mi. Spuścizna kulturalna pe³ni więc rolę środka wychowawczego, w³ączając 
cz³owieka w aktualny kontekst i problematykę czasu, w którym przebiega je-
go życie. Stanowi to sprzyjające warunki do ujawnienia się u wychowanków 
ca³ego dynamizmu odkrywania rzeczywistości i zdobywania szerokiej świa-
domości przeżytych doświadczeñ20. 

Spójne, krytyczne i oceniające przekazywanie kultury ma przedstawić ca-
³y szereg wartości i ich przeciwstawieñstw, ukazać hierarchię dóbr kulturo-
wych. W dziedzinie przekazywania kultury wychowawca świecki, jako jej autor 
i uczestnik, powo³any jest do uzmys³owienia wychowankowi w³aściwego kul-
turze globalnego charakteru syntezy, którą osiągają w niej aspekty świeckie 
i religijne, jak również wk³adu osobistego, jaki powinien w nią wnosić po-
przez swoją aktywność i dzia³anie. Dążenie do pogodzenia rozumu i wiary 
obecne w poszczególnych przedmiotach nauczania nadaje im jednolitość 
oraz specyficzny wyraz, a także wy³ania z ca³okszta³tu nauczania chrześci-
jañską wizję świata, życia, kultury i historii21.

W przekazywaniu dziedzictwa kulturowego w ramach katolickich szkó³ 
i uniwersytetów ogromną rolę odgrywają osoby nauczające. To im trzeba za-

16 Tamże.
17 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Dekret Szkoła katolicka…, rozdz. III, nr 26.
18 Por. J. Dyduch, Szkoły katolickie w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Analecta Cracoviensia” 18 

(1986), s. 354.
19 Por. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, Pallottinum 2001, 

nr 3.
20 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Dekret Szkoła katolicka…, rozdz. III, nr 26, 27.
21 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Katolik świecki świadkiem wiary w szkole, nr 20.
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pewnić trwa³e kszta³cenie i odpowiednie duszpasterstwo ukazujące „chrześ-
cijañską wizję świata i kultury”22. Dobry wychowawca bardziej kszta³tuje 
osobowość wychowanka przez to, kim jest, niż przez to, o czym i jak mówi. 
Dlatego też „nauczyciele-wychowawcy w szko³ach katolickich winni swoją 
pracę zawodową przeżywać jako osobiste powo³anie w Kościele, powo³anie 
aposto³ów m³odzieży”23. Szczególna rola i zadanie przys³uguje na tym po-
lu osobom konsekrowanym prowadzącym szko³y katolickie. Muszą one nie-
ustannie odnawiać metody pedagogiczne, które „stosowali charyzmatyczni 
za³ożyciele i za³ożycielki, a które okaza³y się skutecznym narzędziem forma-
cji kulturowej i ewangelizacji m³odzieży”24. 

Szko³y i uniwersytety katolickie nie tylko mają za zadanie przedstawić 
i wprowadzić wychowanka w dorobek kulturowy, ale również same w sobie 
te ośrodki, „mając w świecie wspó³czesnym te same zadania, co wszystkie in-
ne uczelnie tego typu w danym kraju, winny przyczyniać się do pog³ębiania 
kultury i pe³niejszego rozwoju osoby ludzkiej”25. 

Szczególną rolę w dziedzinie rozwoju i wspó³tworzenia kultury odgrywa-
ją uniwersytety katolickie oraz uniwersytety i fakultety kościelne26. „Z samej 
swej natury uniwersytet, poprzez swe prace badawcze, przyczynia się do roz-
woju kultury; poprzez nauczanie pomaga w przekazywaniu kultury kolejnym 
pokoleniom i pobudza różne formy aktywności kulturowej, s³użąc jako ośro-
dek kszta³cenia”27. Poza tym, katolickie placówki oświatowo-wychowawcze 
są instytucjami, które „dzia³ając w sposób naukowy i krytyczny, przyczynia-
ją się do ochrony i rozwoju ludzkiej godności oraz dziedzictwa kulturowego 
poprzez prace badawcze, nauczanie i różnorakie us³ugi świadczone na rzecz 
wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych”28.

Uniwersytety katolickie, stanowiąc cząstkę spo³eczności, rozwijając swą 
s³użbę na rzecz Kościo³a, powinny w ramach przys³ugujących im kompeten-
cji stawać się skuteczniejszym narzędziem postępu kulturowego jednostek, 
jak i ca³ej spo³eczności29. Dlatego też przedmiotem badañ uniwersyteckich 
winno stać się studium ważnych problemów wspó³czesności, takich jak god-
ność życia ludzkiego, dążenie do sprawiedliwości dla wszystkich, jakość ży-
cia osobistego i rodzinnego, ochrona środowiska naturalnego, poszukiwanie 

22 Por. J. Dyduch, Szkoły katolickie…, s. 361.
23 H. Stawniak, P. Wawrzyñczak, Wychowawca w szkole katolickiej, „Seminare” 16 (2000), s. 253.
24 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, List do rodzin zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego prowa-

dzących szkoły katolickie. Tekst polski w: „Miesięcznik Pasterski P³ocki” 5 (1997), s. 211-212; Kongregacja 
Wychowania Katolickiego, Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania, nr 5.

25 A. Dębiñski, Zadania katolickiego uniwersytetu w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, w: Dzieło II Syno-
du Plenarnego w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 24 października 2001 r. w Lublinie, 
red. S. Tymosz, Lublin 2001, s. 104.

26 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kan. 807.
27 Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae…, cz. I, nr 43.
28 F. Lempa, Doktrynalno-prawne przesłanie konstytucji apostolskiej Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich Ex corde 

Ecclesiae, „Roczniki Nauk Prawnych” 4 (1994), s. 108.
29 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, List do rodzin zakonnych…, s. 214. 
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pokoju i stabilizacji politycznej, równomierny podzia³ zasobów świata oraz 
nowy porządek spo³eczny, gospodarczy i polityczny lepiej s³użący ludzkości. 
Prace badawcze uniwersytetu winny zmierzać do odkrywania korzeni i przy-
czyn najważniejszych problemów świata, zwracając szczególną uwagę na ich 
aspekt moralny i religijny. Po raz kolejny widać tutaj zintegrowanie rzeczywi-
stości indywidualnej egzystencji każdego cz³owieka, jego wymiary spo³eczne 
i kulturowe, na które oddzia³uje katolickie wychowanie. 

Aby tworzyć kulturę, trzeba widzieć cz³owieka integralnie, jako szczególną 
samoistną wartość, jako podmiot związany z osobową transcendencją. W dzie-
le stworzenia ca³ego świata Bóg zawar³ przymierze z cz³owiekiem. Sam Bóg sta³ 
się twórcą kultury dla rozwoju cz³owieka. „Otwórzcie drzwi waszego ducha, 
waszego spo³eczeñstwa, waszych instytucji kulturalnych na dzia³anie Boga, 
który jest przyjacielem cz³owieka, by ten wzrasta³ w swoim cz³owieczeñstwie 
i swojej boskości, w swojej istocie i swoim panowaniu w świecie”30 – zachęca³ 
niejednokrotnie papież Jan Pawe³ II w swym przemówieniu do przedstawicie-
li świata kultury podczas pielgrzymki do Brazylii w 1980 roku.

Katolickie placówki oświatowo-wychowawcze s³użą nie tylko wprowadze-
niu w kulturę czy wspó³tworzeniu jej, ale również utrzymują dialog kulturowy, 
pomagając w lepszym poznaniu i wartościowaniu jej elementów sk³adowych. 
Przypomnia³ to w swym przemówieniu na Uniwersytecie Ratyzboñskim pa-
pież Benedykt XVI: „«Nie dzia³ać rozumnie, poprzez logos, sprzeczne jest z na-
turą Boga» – powiedzia³ cesarz Manuel II do perskiego rozmówcy, wychodząc 
od swego chrześcijañskiego obrazu Boga. Do tego wielkiego logosu, do tych 
rozleg³ych horyzontów rozumu zapraszamy naszych rozmówców w dialogu 
kultur. Samemu wciąż na nowo je odnajdywać jest wielkim zadaniem uniwer-
sytetu”31. Do zadañ więc szkó³, a w szczególnej mierze uniwersytetów, należy 
również badanie kultury i rozróżnianie jej elementów pozytywnych i negatyw-
nych, a także przejmowanie autentycznych wartości ludzkich. Uniwersytety 
katolickie winny wobec tego rozeznawać i prawid³owo oceniać aspiracje oraz 
sprzeczności dzisiejszej kultury, aby uczynić ją środowiskiem bardziej sprzyja-
jącym integralnemu rozwojowi osób i narodów. Koniecznym jest ukazywanie 
w³aściwej postawy wobec nowoczesnych tendencji, idei i postępu zw³aszcza 
w dziedzinie najnowszych osiągnięć technicznych, by umiejętnie przejmo-
wać to, co jawi się jako wartość i nie jest sprzeczne z tradycyjną tożsamością 
kultury. Tylko taka, szeroko pojęta kultura jest w stanie stworzyć dogodne wa-
runki dla wychowania i w³aściwego formowania przysz³ych pokoleñ32.

30 Jan Pawe³ II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Przemówienie do przedstawicieli świata kultury. 
Rio de Janeiro, 1 lipca 1980, w: Jan Pawe³ II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, wybór tekstów 
i opr. red. M. Radwan, T. Gorzku³a, K. Cywiñska, Rzym 1986, s. 85.

31 Benedykt XVI, Przemówienie na Uniwersytecie Ratyzboñskim Racjonalność wiary, Ratyzbona, 12.09.2006, 
w: http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=18633&s=opoka.

32 Por. Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Sapientia Chrystiana o uniwersytetach i fakultetach kościelnych, 
cz. I, tyt. I, art. 3, § 1.
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Poprzez ca³okszta³t swej dzia³alności edukacyjno-wychowawczej kato-
lickie szko³y i uniwersytety pomagają przekazywać zdobycze i dziedzictwo 
kultury kolejnym pokoleniom33. Pobudzają również różne formy aktywno-
ści oraz dialogu kulturowego, s³użąc jako ośrodki kszta³cenia. W ten proces 
kulturowego dialogu szko³y i uniwersytety wnoszą bogate doświadczenie ży-
cia Kościo³a34. To doprowadza do kluczowego stwierdzenia, że zachowując 
świadomość, iż kultura ludzka jest otwarta na Objawienie i transcendencję, 
szko³y i uniwersytety katolickie odgrywają pierwszoplanową i uprzywilejo-
waną rolę w owocnym dialogu między Ewangelią a kulturą35. Poprzez ten 
dialog katolickie placówki oświatowo-wychowawcze s³użą Kościo³owi, po-
magając mu w lepszym poznaniu różnych kultur, w rozróżnieniu ich aspek-
tów pozytywnych i negatywnych oraz w przyjmowaniu ich autentycznych 
ludzkich wartości. Choć Ewangelii nie można utożsamiać z kulturą, gdyż 
przerasta ona wszystkie kultury, to królestwo g³oszone w Ewangelii wprowa-
dzają w życie ludzie, którzy przynależą do określonej kultury i w budowaniu 
tego królestwa muszą korzystać z pewnych elementów kultury, i kultur ludz-
kich36. Wiara, która znalaz³aby się na marginesie tego, co ludzkie, a zatem na 
marginesie kultury, by³aby wręcz niewiarą wobec tego wszystkiego, co s³owo 
Boże ukazuje i objawia; by³aby wiarą pozbawioną swej istoty; więcej – by³a-
by wiarą w stanie autodestrukcji37. Dlatego „Ewangelia przeznaczona jest 
dla wszystkich ludzi, narodów i każdego okresu i regionu, nie jest związana 
wy³ącznie z określoną kulturą, lecz jest zdolna przeniknąć wszystkie kultu-
ry, oświecając je świat³em Bożego Objawienia, oczyszczając ludzkie obycza-
je i odnawiając je w Chrystusie”38.

W ramach dialogu kulturowego należy wspomnieć o konieczności po-
szanowania różnorodności i autonomii kultur. Mówi nam o tym Sobór Wa-
tykañski II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijañskim, że wszyscy ludzie 
posiadają nienaruszalne prawo do wychowania „dostosowane do wrodzo-
nych zdolności, p³ci, ojczystych tradycji kulturowych”39.

Szko³y i uniwersytety winny coraz bardziej otwierać się na kultury dzisiej-
szego świata, a także na różne tradycje kulturowe istniejące wewnątrz Koś-
cio³a, w sposób sprzyjający nieustannemu i owocnemu dialogowi między 
Ewangelią a wspó³czesnym spo³eczeñstwem. Pośród elementów, które świad-
czą o wartości danej kultury, należy wymienić przede wszystkim jej stosunek 

33 Por. Jan Pawe³ II, Powołaniem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do życia według zasad wiary. Przemówie-
nie wyg³oszone podczas audiencji dla uczestników XV Krajowego Kongresu W³oskiego Katolickiego 
Związku Nauczycieli Szkó³ Średnich, Watykan, 16.03.1981, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, 
Warszawa 2000, nr 3. 

34 Por. F. Lempa, Doktrynalno-prawne…, s. 111-112. 
35 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Dekret Szkoła katolicka…, rozdz. IV, nr 37.
36 Por. Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi o ewangelizacji w świecie wspó³czesnym,  

nr 20. 
37 Por. GS, nr 58. 
38 Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Sapientia Chrystiana…, wstęp, cz. I.
39 GE, nr 1.
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do osoby ludzkiej, do jej wolności i godności, poczucie odpowiedzialności 
oraz otwartość na transcendencję40. Z szacunkiem dla osoby wiąże się przy-
pisanie szczególnej wartości rodzinie, podstawowej komórce wszelkiej kul-
tury ludzkiej. Szczególnie uniwersytety podejmują wysi³ek rozeznawania 
i prawid³owej oceny aspiracji oraz sprzeczności wspó³czesnej kultury, tak aby 
uczynić ją środowiskiem bardziej sprzyjającym integralnemu rozwojowi osób 
i narodów. W szczególności zaleca się tu studiowanie wp³ywu kultur nowo-
czesnych na tradycyjne oraz postępu technicznego i rozwoju naukowego na 
kwestię ludzkiej godności i wartości. Uniwersytety winny prezentować i pro-
pagować kulturę wyższości ducha nad materią, dominacji „być” nad „mieć” 
oraz cz³owieka nad techniką41. 

Szko³y i uniwersytety jako ośrodki wychowawcze zmierzają do odkrycia 
wymiaru etycznego kultury, aby skierować ją ku wartościom absolutnym, 
które stanowią o sensie i godności życia cz³owieka. Postulat harmonijnego 
wychowania zawiera również „konieczność spójnego, krytycznego i oceniają-
cego przekazywania kultury, by przedstawić w nich szereg wartości i ich prze-
ciwieñstw, a także ukazywać hierarchię dóbr kulturalnych”42. 

W ramach oceny wartości poszczególnych kultur należy wspomnieć 
o pojęciu inkulturacji, które często s³yszy się przy okazji omawiania rozwo-
ju Kościo³a. Kośció³ zawsze stara³ się g³osić Ewangelię językiem danej kultu-
ry, by w imię inkulturacji w³aśnie uzupe³nić konkretną kulturę pierwiastkiem 
chrześcijañskim43. Natomiast kiedy dana kultura proponuje program prze-
ciwny chrześcijañstwu, zaprzeczający jego fundamentalnym wartościom, 
kryterium inkulturacyjne nakazuje sięgnąć po konstruktywną krytykę i rze-
czową ocenę. Generalnie jednak dzie³o ³ączenia Ewangelii i kultury przy-
nosi zamierzone pozytywne efekty44. Niebezpieczeñstwo stanowić mogą 
wspó³czesne nurty światopoglądowe, takie jak postmodernizm. Wed³ug nie-
go, doświadczeniem ludzkości jest wielokulturowość, wymieszanie tradycji 
cywilizacyjnych, religijnych, spo³ecznych, środowiskowych. Temu swoiste-
mu synkretyzmowi należy przeciwstawić spójną koncepcję kulturową i re-
ligijną, na fundamentach ewangelicznego orędzia i poszanowania każdego 
pojedynczego cz³owieka45.

***

Jak wynika z samych definicji tych instytucji, szko³y i uniwersytety kato-
lickie powo³ane są do kszta³cenia i wychowywania na podstawie zasad nauki 
katolickiej, aby poznanie, które uczniowie i studenci stopniowo zdobywają 

40 Por. F. Lempa, Doktrynalno-prawne…, s. 108.
41 Por. S. Chrobak, Szkoła a osoba…, s. 247-248.
42 S. Chrobak, Szkoła i uniwersytet…, s. 16
43 Por. M. Kowalczyk, Inkulturacja katechetyczna, Gniezno 1998, s. 81.
44 Por. T. Wo³oszyn, Etos społeczeństwa polskiego na progu XXI wieku a ewangelizacja, Warszawa 1994, s. 106.
45 Por. H. Kopiec, Wychowanie we współczesnym świecie, „Horyzonty Wiary” 11 (2000), s. 61.
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odnośnie do świata, życia, cz³owieka, by³o oświetlone wiarą. Katolickość szko-
³y polega na tym, że Chrystus i Jego Ewangelia stanowią fundament wycho-
wawczy. Oprócz tego zasadniczego nurtu, jakim jest nauczanie i wychowanie, 
te katolickie instytucje są niezaprzeczalnym nośnikiem i przekazicielem kul-
tury, gdy¿ ju¿ samo przekazywanie wiedzy jest przecie¿ tak¿e przekazywaniem 
kultury, dorobku poprzednich pokoleñ. Wraz z innymi instytucjami uniwer-
sytety i szko³y katolickie s³użą interesom spo³ecznym jako ośrodki badañ na-
ukowych, stanowiąc ten typ instytucji, który jest niezbędny, by różnorodność 
kulturowa mog³a się swobodnie wyrażać. Obecnie wydaje się to niezmiernie 
ważne z racji ciąg³ego spotkania i wspó³istnienia Kościo³a na p³aszczyźnie 
różnych kultur. Dlatego też w³aśnie szkolnictwo katolickie poprzez naucza-
nie i wychowanie winno pomagać Kościo³owi odkrywać stare i nowe skarby 
kultury, wprowadzając w to dziedzictwo każdego cz³owieka.




