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Sylwia Tyl
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„RELIGIA I ETYKA W EDUKACJI PUBLICZNEJ”
WARSZAWA, 16 LISTOPADA 2012

Problematyka dotyczaca
˛ nauczania religii i etyki w edukacji publicznej
byđa przedmiotem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Religia i etyka
w edukacji publicznej”, która odbyđa sie˛ w Warszawie w dniu 16 listopada
2012 r. Konferencje˛ zorganizowađa: Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, Katedra Prawa
Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa i Administracji
UKSW oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.
Otwarcia konferencji dokonađ ks. dr hab. Stanisđaw Dziekoński, prof.
UKSW, rektor Uniwersytetu Kardynađa Stefana Wyszyńskiego, który przypomniađ, że czas powrotu nauczania katechezy do szkođy byđ czasem radości, ale także wyzwań, gdyż brakowađo odpowiednich podre˛czników,
a status nauczyciela religii nie byđ wypracowany i trzeba byđo podjać
˛ wiele
dziađań, aby stworzyć odpowiednie uwarunkowania formalne nauczania
religii w szkole. Wyraziđ zadowolenie z możliwości zorganizowania konferencji i podzie˛kowađ prelegentom oraz uczestnikom za przybycie.
Naste˛pnie zabrađ gđos dr hab. Marek Michalski, prof. UKSW, dziekan
Wydziađu Prawa i Administracji UKSW, który stwierdziđ, że temat konferencji jest ważny i aktualny.
Kolejne przemówienie wygđosiđ ks. dr hab. Henryk Stawniak, prof.
UKSW, dziekan Wydziađu Prawa Kanonicznego UKSW. Zauważyđ, że religia jest jedynym przedmiotem, którego nauczanie znajduje uzasadnienie
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., dlatego rodza˛ sie˛ pytania
o realizacje˛ tego konkretnego uprawnienia w zwiazku
˛
z rozporzadzeniem
˛
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkođach publicznych, gdzie religia i etyka znalazđy sie˛
poza ramowym planem nauczania. Wyraziđ nadzieje˛, że wygđoszone referaty
pozwola˛ odpowiedzieć na pytanie, jakie jest miejsce religii i etyki w edukacji publicznej.
Konferencja zostađa podzielona na cztery sesje. W sesji pierwszej i drugiej wygđoszono po dwa referaty, natomiast w sesji trzeciej i czwartej Ŧ po
trzy referaty.
Pierwsza˛ sesje˛, której przewodniczyđ bp Antoni Dydycz, rozpoczađ
˛ referat
abp. Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej,
pt. „Prawo rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci zgodnie
z wđasnymi przekonaniami”. Prelegent podkreśliđ, że prawo do wychowania
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jest zakorzenione w godności osoby ludzkiej. W momencie, gdy wychowanie
jest manipulowane przez ideologie i wđadze totalitarne, mamy do czynienia
z pogwađceniem prawa do wolności religijnej. Prawo do wychowania jest
zagwarantowane, gdy rodzice maja˛ wolność wyboru szkođy dla swoich
dzieci. Autor podkreśliđ, że jest to prawo naturalne, a pierwszymi wychowawcami sa˛ rodzice. Prawa rodziców powinny być wspierane oraz chronione przez państwo. Prelegent wymieniđ również dokumenty wydane przez
Kościóđ katolicki, w których zwraca sie˛ uwage˛ na prawo i obowiazek
˛
rodziców do wychowania swoich dzieci. Rodzice maja˛ pierwszeństwo w zakresie
wychowania, jest to prawo niezbywalne, które nie może być cađkowicie
przekazane innym podmiotom. Prawo rodziców do wychowania powinno być
wspierane przez cađa˛ spođeczność, zgodnie z zasada˛ pomocniczości. Papież
Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników Kongresu zorganizowanego
przez Europejska˛ Partie˛ Ludowa,
˛ zwróciđ uwage˛ na trzy zasady, które nie
moga˛ być przedmiotem negocjacji, a sa˛ nimi: ochrona ludzkiego życia,
ochrona rodziny opartej na mađżeństwie kobiety i me˛żczyzny oraz ochrona
prawa rodziców do wychowania wđasnych dzieci. Prelegent wymieniđ dokumenty prawa mie˛dzynarodowego gwarantujace
˛ prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wđasnymi przekonaniami. Kardynađ podkreśliđ, że
nauczanie religii jest nie tylko prawem, ale także wymogiem koncepcji
antropologicznej. Istnienie szkođy katolickiej i nauczanie religii zapewniaja˛
rodzicom wolność wychowania, gdyż wszelki monopol edukacyjny stanowi
pogwađcenie praw osoby ludzkiej. Na zakończenie Prelegent dodađ, że
wolność wychowania i wolność religii stanowia˛ dwa filary, na których zbudowany jest system edukacyjny i szkolny, który chce prawdziwie promować
integralna˛ formacje˛ czđowieka wolnego i odpowiedzialnego.
Drugi referat, pt. „Nauczanie religii i etyki w szkođach publicznych
w państwach Unii Europejskiej. Panorama systemów”, wygđosiđ ks. prof. dr
hab. Józef Krukowski, który podkreśliđ, że poje˛cie „edukacja publiczna” nie
odnosi sie˛ tylko do szkóđ publicznych, ale także obejmuje szkođy prywatne,
których dyplomy sa˛ równoznaczne z dyplomami wydanymi przez szkođy
państwowe. Zdaniem Prelegenta, nauczanie religii w szkođach publicznych
jest istotnym osiagnie
˛
˛ ciem kultury prawnej. Autor wskazađ, że etyka
zostađa wprowadzona w niektórych państwach europejskich jako przedmiot
alternatywny w stosunku do religii. Taka kombinacja opiera sie˛ na bđe˛dnym zađożeniu, że religia i etyka maja˛ być traktowane jako przedmioty
przeciwstawne. Religia obejmuje nauczanie prawd wiary, ale także zasad
moralności, majacych
˛
motywacje religijne. Natomiast etyka pojmowana jako
substytut religii, zawiera w sobie poste˛powanie w oderwaniu od motywacji
religijnych.
Szkođa publiczna ma przekazywać uczniom nie tylko pewien zasób wiedzy, ale sđużyć pomoca˛ w wychowaniu w systemie wartości ogólnoludzkich
zakorzenionych w kulturze narodowej. Autor wskazađ istotne elementy
edukacji, biorac
˛ pod uwage˛ standardy prawa mie˛dzynarodowego i przesđanki prawa krajowego. Wyróżniđ pie˛ć podstawowych modeli nauczania

254

Sprawozdania

religii w szkođach publicznych w Europie oraz je scharakteryzowađ. Biorac
˛
pod uwage˛ różne modele nauczania religii w państwach europejskich,
można zauważyć pewna˛ forme˛ wspóđdziađania państwa i Kościođa w celu
wspierania prawa rodziców do wychowania. Autor zauważyđ, że prawo Unii
Europejskiej szanuje zasade˛ wspóđdziađania mie˛dzy państwem a Kościođem
katolickim i innymi zwiazkami
˛
zawodowymi w zakresie nauczania religii.
Zgodnie z polskim prawem, sposoby i warunki nauczania religii maja˛ być
określane w drodze porozumienia mie˛dzy kompetentnymi przedstawicielami
państwa i Kościođa katolickiego oraz innych zwiazków
˛
wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej. Regulacje prawne nauczania religii w Polsce
zapewniaja˛ zasade˛ pluralizmu religijnego i światopogladowego
˛
spođeczeństwa, a wđadze państwowe sa˛ zobowiazane
˛
do zorganizowania lekcji
religii w wersji wyznaniowej lub etyki. Na zakończenie Prelegent wyraziđ
nadzieje˛, że regulacje dotyczace
˛ nauczania religii w szkole w Polsce be˛da˛
zgodne z Konstytucja,
˛ Konkordatem i ustawami indywidualnymi.
Pierwszy referat w drugiej sesji wygđosiđ ks. dr hab. Piotr Tomasik, prof.
UKSW, czđonek Komisji Wychowania Katolickiego KEP, pt. „Stanowisko
Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w szkođach
publicznych”. Prelegent przedstawiđ zasady formuđowane odnośnie do nauczania religii, koncepcje˛ katolickich lekcji religii w Polsce, która˛ wypracowađa Konferencja Episkopatu, a także gđówne problemy w ostatnich latach,
które byđy przedmiotem dyskusji mie˛dzy państwem a Kościođem. Autor
ukazađ dwa fundamentalne dokumenty dla katechezy, a mianowicie adhortacje˛ apostolska˛ Catechesi tradendae oraz Dyrektorium ogólne o katechizacji
z 1997 r. Niezależnie od formy nauczania religii, jego celem jest ewangelizacja rozumiana w sensie szerszym, uwzgle˛dniajaca
˛ sytuacje˛ religijna˛ adresatów. Można wyróżnić trzy grupy adresatów lekcji religii: wierzacy,
˛
doświadczajacy
˛ poważnych watpliwości
˛
religijnych, niewierzacy.
˛
Dziađania podejmowane w ramach lekcji religii powinny mieć charakter duszpasterski
badź
˛ misyjny. Wzgle˛dem wymienionych trzech grup adresatów, należy podejmować dziađania dotyczace
˛ nauczania lekcji religii.
W uzasadnieniu organizowania lekcji religii w Polsce w 1990 r., w liście
pasterskim Konferencji Episkopatu Polski przedstawiono powód kulturowy
i powód ewangelizacyjny. Prelegent przytoczyđ uchwađy II Polskiego Synodu
Plenarnego na temat wychowania oraz odwođađ sie˛ do Dyrektorium Katechetycznego Kościođa Katolickiego w Polsce z 2001 r., gdzie podje˛to próbe˛
cađościowego przedstawienia koncepcji nauczania religii w szkole. Dyrektorium Katechetyczne Kościođa Katolickiego w Polsce postawiđo teze˛, że za
nauke˛ religii w Polsce odpowiadaja˛ dwa podmioty: Kościóđ i szkođa. Lekcja
religii wspomaga rodziców w wychowaniu chrześcijańskim swoich dzieci,
ale nie zaste˛puje ich w wypeđnianiu pierwotnego i niezbywalnego prawa do
wychowania. Prelegent stwierdziđ, że nauczanie religii to także realizacja
prawa do wyksztađcenia, a także przedstawiđ argumenty za tym, że ucznio-
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wie maja˛ prawo do uczestniczenia w egzaminie maturalnym z religii, który
byđby przedmiotem dodatkowym. Na zakończenie przypomniađ sđowa bđ. Jana Pawđa II, że rodzina potrzebuje pomocy w zakresie wychowania ze strony Kościođa i państwa.
Kolejny referat wygđosiđ dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr, pt. „Kompetencje Ministra Edukacji Narodowej dotyczace
˛ nauczania religii i etyki
w szkođach publicznych”. Prelegent przypominađ, że zgodnie z Konstytucja˛
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., jednym z praw przyznanych rodzicom
jest prawo do wychowania dzieci zgodnie z wđasnymi przekonaniami. Zapewnienie nauczania religii jest jedna˛ z gwarancji zapewnienia wolności
religijnej, która jest przyznana obywatelom. Autor zwróciđ uwage˛ na to, że
przepisy konstytucyjne dotyczace
˛
nauczania religii zostađy powtórzone
w innych ustawach. Stwierdziđ, że kompetentnymi osobami do zapewnienia
nauki religii w szkole sa:
˛ minister edukacji narodowej oraz organy administracji państwowej. Zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawnego, za poszczególne fragmenty polityki państwa odpowiadaja˛ poszczególni ministrowie ponoszacy
˛ odpowiedzialność. Oświata i wychowanie stanowia˛ dziađ pie˛tnasty administracji rzadowej,
˛
który obejmuje sprawy
ksztađcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i mđodzieży,
a kierownictwo nad tym dziađem należy do ministra edukacji narodowej.
Jego kompetencje w zakresie nauczania religii i etyki w szkođach publicznych należy rozpatrywać w świetle ustawy o systemie oświaty. Autor podađ,
że minister edukacji narodowej wydaje stosowne rozporzadzenia
˛
w zakresie
nauczania religii w porozumieniu z poszczególnymi Kościođami i zwiazkami
˛
wyznaniowymi. Jest on jednym z organów wykonujacych
˛
budżet państwa.
Na zakończenie dodađ, że nadchodzace
˛ czasy stawiaja˛ nowe wyzwania w zakresie nauczania religii i potrzebne sa˛ szczególne formy wspóđdziađania
mie˛dzy państwem a Kościođem w celu realizacji dobra wspólnego, jakim jest
nauczanie religii w szkođach publicznych.
Trzeciej sesji przewodniczyđ dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW, se˛dzia Trybunađu Konstytucyjnego. Pierwszy referat wygđosiđ dr hab. Tadeusz
J. Zieliński, prof. ChAT, pt. „Nauczanie etyki w szkođach publicznych”,
który stwierdziđ, że nauczanie etyki towarzyszy nauczaniu religii od 1990 r.
Prelegent przypomniađ, iż nauka etyki nie ma wyraźnej podstawy konstytucyjnej ani ustawowej. Nauka etyki posiada podstawe˛ w rozporzadzeniu
˛
wykonawczym. Autor wymieniđ różnice w nauczaniu religii i etyki. Podkreśliđ, że nauczyciele religii nie moga˛ być wychowawcami klasy, natomiast
nauczyciele etyki moga˛ być wychowawcami. Nauka religii prowadzona jest
we wszystkich szkođach, natomiast nauka etyki nie jest obecna w przedszkolach. Autor uważa, że nauka etyki jest nauka˛ krytyczna,
˛ uczeń ma
mieć zdolność do dyskutowania, natomiast nauka religii opiera sie˛ na
aksjomatach, dogmatach i ma ksztađtować wyznawców danego zwiazku
˛
wyznaniowego. Obecny stan prawny pozwala na to, że uczeń może chodzić na
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religie˛, etyke˛, albo nie chodzi w ogóle na te zaje˛cia. W opinii publicznej
kraży
˛
przekonanie, że religia jest dla osób wierzacych,
˛
a etyka dla niewierzacych.
˛
Prelegent stwierdziđ, iż każda religia ma w sobie komponent
etyczny. Postawiđ teze˛, że w stosunku do nauki religii należađoby zaproponować przedmiot Ŧ wiedza o światopogladach,
˛
zarówno religijnych, jak
i niereligijnych. Na zakończenie zaakcentowađ, że obecny reżim prawny
odnośnie do nauczenia etyki nie jest dopracowany.
Drugi referat w tej sesji wygđosiđ ks. dr hab. Krzysztof Warchađowski,
prof. UKSW, pt. „Wymogi dotyczace
˛ przygotowania oraz prawa i obowiazki
˛
nauczycieli religii i etyki”. Prelegent podzieliđ kwalifikacje nauczycieli religii i etyki na ogólne i szczegóđowe. Kwalifikacje ogólne określa prawo oświatowe, Karta Nauczyciela oraz wydane na mocy tych ustaw rozporzadze˛
nia resortowe. W stosunku do Kościođa katolickiego autor wymieniđ, jakie
osoby moga˛ być nauczycielami religii. Podkreśliđ, że po powrocie religii do
szkóđ pojawiađy sie˛ osoby, które nie miađy odpowiedniego przygotowania,
natomiast obecnie istnieja˛ wydziađy teologiczne, które zapewniaja˛ odpowiednie przygotowanie nauczycieli Ŧ i teologiczne, i pedagogiczne. Postawienie wymogu uzyskania misji kanonicznej do nauczania religii daje
Kościođom i zwiazkom
˛
wyznaniowym możliwość decydowania o zatrudnieniu
nauczycieli religii, a wymóg ten jest konieczny, gdyż nauczyciele religii
maja˛ nauczać prawd wiary i moralności, a misja kanoniczna jest gwarantem wierności doktrynie. W ten sposób nauczyciele religii otrzymuja˛
autoryzacje˛ ze strony wđadzy Kościođów i zwiazków
˛
wyznaniowych. Kwalifikacje dla nauczycieli etyki sa˛ określone w rozporzadzeniu
˛
ministra
edukacji narodowej. Prelegent podkreśliđ, że brak nauczycieli etyki nie
powinien stanowić przeszkody w realizacji nauczania tego przedmiotu. Autor podađ, że nauczyciele religii i etyki sa˛ zrównani w prawach i obowiazkach
˛
z nauczycielami innych przedmiotów, dlatego przysđuguja˛ im
podstawowe prawa pracownicze i analogiczne obowiazki.
˛
Nauczyciel religii
jest czđonkiem rady pedagogicznej, ale nie może przyjać
˛ obowiazków
˛
wychowawcy klasy. Na zakończenie podađ, że nauczanie religii i etyki jest
pomocnym instrumentem dla rodziców w celu wychowywania dzieci zgodnie
ze swoimi przekonaniami religijnymi, dlatego nauczanie religii i etyki musi
odbywać sie˛ na odpowiednim poziomie.
Trzeci referat tej sesji wygđosiđ dr Paweđ Sobczyk (UKSW), pt. „Pozycja
prawna religii jako przedmiotu w edukacji publicznej”. Autor podađ, iż
w ustawie o systemie oświaty kluczowe znaczenie dla określenia pozycji religii w edukacji publicznej posiada art. 12 ust. 1, z którego wynika, że publiczne przedszkola, szkođy podstawowe i gimnazja organizuja˛ nauke˛ religii
na życzenie rodziców, publiczne szkođy ponadgimnazjalne na życzenie badź
˛
rodziców, badź
˛
samych uczniów, natomiast po osiagnie
˛
˛ ciu peđnoletności
o pobieraniu nauki religii decyduja˛ uczniowie. Prelegent podkreśliđ, że
w odniesieniu do nauczania religii, ustawodawca zobowiazađ
˛
ministra wđaś-

Sprawozdania

257

ciwego ds. oświaty i wychowania do dziađania w porozumieniu z wđadzami
Kościođów i innych zwiazków
˛
wyznaniowych, przy wydawaniu rozporza˛
dzenia, które określi warunki i sposób wypeđniania przez szkođy zadań
wynikajacych
˛
z obowiazku
˛
organizowania lekcji religii. Autor przypomniađ,
że gwarancje nauczania religii w systemie prawa polskiego sa˛ wyrazem
mie˛dzynarodowych zobowiazań
˛
Rzeczypospolitej, wynikajacych
˛
z podpisanych przez Polske˛ umów mie˛dzynarodowych. Szczególna˛ role˛ w określeniu
pozycji prawnej religii posiada obecnie Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 r. Z konstytucyjnych gwarancji wynika, że religia może być
nauczana w szkole. Prelegent podkreśliđ, że uchwalenie nowej Konstytucji
Rzeczypospolitej znaczaco
˛ umocniđo pozycje˛ religii jako przedmiotu w edukacji publicznej, gdyż jest to najwyższe prawo w Rzeczypospolitej Polskiej,
a jej przepisy stosuje sie˛ bezpośrednio. Religia stađa sie˛ jedynym przedmiotem w edukacji publicznej, który ma swoje uzasadnienie nie tylko
w normach prawa mie˛dzynarodowego, ale także ustawie zasadniczej
państwa. Autor podađ, iż państwo wspóđdziađa z Kościođami i innymi zwiaz˛
kami wyznaniowymi dla dobra czđowieka i dobra wspólnego. Możliwość
nauczania religii oznacza także, iż organy państwa maja˛ określone
obowiazki
˛
w sprawach realizacji jednego z przejawów wolności religijnej,
jakim jest nauczanie religii. W podsumowaniu stwierdziđ, że religia jest
równoprawnym przedmiotem w edukacji publicznej, a jego szczególna
pozycja polega na tym, że jest jedynym przedmiotem, którego status zostađ
określony na pđaszczyźnie konstytucyjnej.
Sesji czwartej przewodniczyđ ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW.
Pierwszy referat w tej sesji wygđosiđ ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL,
dziekan Wydziađu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, pt.
„Symbole religijne w szkole publicznej”. Prelegent stwierdziđ, że obecność
symboli religijnych w szkole stanowi ważny temat debat publicznych.
Ukazađ rozwiazania
˛
stosowane w odniesieniu do symboli religijnych w różnych państwach europejskich, odnoszac
˛ sie˛ do Francji, Wđoch, Niemiec.
Naste˛pnie omówiđ sytuacje˛ w tym zakresie w Polsce. Stwierdziđ, iż nie ma
watpliwości,
˛
że wszystkie normy wyznaniowe powinny być zgodne z gwarancjami wolności myśli, sumienia i religii, bo jest to niezbe˛dny element
systemów demokratycznych państw. Prelegent uważa, że symbol krzyża do
niczego nie zmusza. Omówiđ też wyrok Sadu
˛
Apelacyjnego w Đodzi
z 1998 r., gdzie stwierdzono, że obecność krzyża w sali obrad Rady
Miejskiej nie narusza wolności sumienia i religii powoda, a także
przypomniađ podobne stanowisko ukazane w wyroku Sadu
˛
Apelacyjnego
w Szczecinie z 2010 r. Prelegent uważa, że nie ma podstaw do tego, aby
przyjać,
˛ że obecność krzyża w salach szkolnych narusza czyjaś
˛ wolność
sumienia i religii. Podkreśliđ, że obecność krzyża w szkole nie narusza
prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wđasnymi przekonaniami,
ponieważ pomimo obecności krzyża, moga˛ oni swobodnie realizować swoje
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prawa. Autor przypomniađ, że wđadze publiczne zgodnie z Konstytucja˛ sa˛
zobowiazane
˛
do zachowania bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopogladowych
˛
i filozoficznych, jednak wđadze publiczne w Polsce
nie moga˛ ignorować faktu istnienia przekonań religijnych. Autor omówiđ
wymowe˛ symboliczna˛ krzyża i jego znaczenie. Na zakończenie podkreśliđ,
że poszczególni ludzie maja˛ prawo do wyznawania wiary wykorzystujac
˛ do
tego symbole, a ograniczanie tej swobody jest możliwe tylko w sytuacjach
wyjatkowych.
˛
Drugi referat w tej sesji wygđosiđ dr Michađ Poniatowski (UKSW),
pt. „Podstawy finansowania nauczania religii w szkođach publicznych
z budżetu państwa”, który stwierdziđ, że wolność religijna jest jednym
z podstawowych praw czđowieka. Prelegent przypomniađ źródđa aksjologiczne nauczania religii, ale także źródđa o charakterze prawnym.
Stwierdziđ, że nauczanie religii nie koliduje z zasada˛ równouprawnienia
Kościođów i zwiazków
˛
wyznaniowych. Na podstawie argumentów wynikaja˛
cych z wykđadni je˛zykowej, systemowej i funkcjonalnej należy dojść do
wniosku, iż nauczanie religii w szkole publicznej jest zgodne z porzadkiem
˛
konstytucyjnym, odnosi sie˛ to także do finansowania religii z budżetu
państwa. Prelegent omówiđ przepisy Konkordatu i innych ustaw odnosza˛
cych sie˛ do nauczania religii. Państwo jest organizatorem nauczania, w tym
religii. Jeżeli rodzice wyraża˛ wole˛ na ucze˛szczanie dzieci na lekcje religii,
to staje sie˛ ona obowiazkowym
˛
przedmiotem, który jest finansowany z budżetu państwa. Autor przedstawiđ aktualny sposób finansowania oświaty.
Katechizacje˛ w szkođach prowadza˛ obecnie 24 zwiazki
˛
wyznaniowe zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie stwierdziđ, iż
nauczanie religii ma oparcie zarówno w źródđach aksjologicznych, jak
i źródđach prawnych, a także stanowi konkretyzacje˛ zasady wspóđdziađania
Kościođa i państwa dla dobra wspólnego. Religia jest zrównana z innymi
przedmiotami obowiazkowymi,
˛
a zatem powinna być w tym samym stopniu
finansowana z budżetu państwa, jak pozostađe przedmioty.
Ostatni referat, pt. „Prawa rodziców i uczniów dotyczace
˛
nauczania
religii w szkole publicznej w prawie polskim”, wygđosiđa dr Mađgorzata
Czuryk (AON). Prelegentka skupiđa sie˛ na kwestii skđadania oświadczeń,
jeżeli chodzi o udziađ uczniów w nauczaniu religii. Konstytucja nie
wskazuje na podmioty, które sa˛ uprawnione do zđożenia tych oświadczeń,
zostađo to skonkretyzowane w ustawie o systemie oświaty i rozporzadzeniu.
˛
Oświadczenie skđadaja˛ rodzice w przypadku, gdy chodzi o dzieci ucze˛szczajace
˛
do przedszkola, szkođy podstawowej i gimnazjalnej, rodzice lub
uczniowie, gdy chodzi o szkođy ponadgimnazjalne, oraz ci, którzy sa˛ peđnoletni. Autorka uważa, że do momentu ukończenia 18. roku życia decydujace
˛ znaczenie w tej kwestii powinno mieć zdanie rodziców. Tryb skđadania tych oświadczeń nie jest szczególne uregulowany. Prelegenta podkreśliđa, że obecnie dziecko może przestać uczestniczyć w lekcjach religii
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czy etyki w ciagu
˛
roku szkolnego, jednak takie zachowanie nie jest wychowawcze. Autorka odniosđa sie˛ także do samej treści oświadczeń i podkreśliđa, że wola uczestnictwa w danej lekcji religii nie zawsze musi
pokrywać sie˛ z samym faktem ujawnienia przekonań światopogladowych
˛
czy religijnych. Na zakończenie podađa, że uprawnienia rodziców w zakresie
wychowania dzieci zgodnie z wđasnymi przekonaniami sa˛ zagwarantowane
przez ustawodawstwo, ale pewne braki powstaja˛ w praktyce.
Po każdej z czterech sesji odbyđa sie˛ dyskusja, w której aktywnie uczestniczyli Prelegenci i uczestnicy konferencji.
Organizatorzy konferencji dokonali podsumowania obrad, podzie˛kowali
Prelegentom za przybycie i wygđoszenie referatów, a uczestnikom za owocne
obrady.

