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W latach 90-tych ubiegłego wieku wpro-
wadzano do szkół możliwość wyboru 
między zajęciami z religii i etyki. Lekcje 
etyki – podobnie jak lekcje religii – ma-
jąc charakter przedmiotu nieobowiązko-
wego, miały stać się pewną alternatywą 

Dr Dawid Lipski, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

1 Tekst powstał na potrzeby spotkań konsultacyjnych w ramach sekcji Edukacja – Młode pokolenie – 
Sport przy Narodowej Radzie Rozwoju.

dla osób niechcących uczęszczać na za-
jęcia z religii. Wydaje się, że sam przed-
miot, jego nauczanie, postawa nauczy-
cieli, rodziców jak i samych uczniów 
względem niego, przebyły długą drogę 
od tamtego czasu1.

Etyka i religia

W wielu już opracowaniach, komenta-
rzach i analizach pojawiały się głosy, 
które od samego początku starały się 
prostować błędne przekonanie – poku-
tujące w polskim społeczeństwie – od-
nośnie do przedmiotu szkolnego, jakim 
jest etyka. Utarło się, że na zajęcia z re-
ligii uczęszczają wyłącznie katolicy, a na 
zajęcia z etyki niewierzący, ewentualnie 

uczniowie innych wyznań. Miały być to 
zbiory rozłączne. Etyka miała być alter-
natywą i wykluczać (pomijać) treści re-
alizowane na zajęciach z religii. Rady-
kalne przeciwstawienie sobie tych dwóch 
przedmiotów prowadziło (i nadal często 
prowadzi) do wielu nieporozumień. Ce-
lem artykułu nie jest wprawdzie oma-
wianie owych nieporozumień, jednakże 

Dawid Lipski

Nauczanie etyki w szkołach podstawowych – 
kilka uwag

Słowa kluczowe: etyka, religia, edukacja, nauczanie
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należy podkreślić, że oba wspomniane 
przedmioty – w pewien sposób i pod 
pewnymi zastrzeżeniami – mogą być 
komplementarne. Są to oczywiście od-
rębne przedmioty, jak odrębne są filozo-
fia i teologia. Nie muszą się jednak wy-
kluczać, bo różni je jedynie przedmiot 
badań i metoda. Jak pisze Mieczysław 
Gogacz, religia i etyka nie wykluczają 
się, wyklucza się religia i ateizm. Etyka 
bowiem nie jest ani religijna, ani laicka. 
Jest jedynie prawdziwa lub fałszywa. Za-
leży to od tego, na jakiej koncepcji czło-
wieka jest oparta2. Innym błędem jest 
też sprowadzenie etyki i religii wyłącz-
nie do teorii moralności: religijnej 
i świeckiej: 

„Religia nie jest teorią moralności, lecz ak-
ceptowaniem Boga i jedynie wymaga za-
chowań moralnych. Moralność jako po-
stępowanie chroniące dobro osób określa 
etyka. Religia więc i etyka wzajemnie się 
wspomagają, a nie wykluczają. Każdy bo-
wiem człowiek powinien postępować mo-
ralnie. Dodatkowo może motywować 
swoje moralne postępowanie akceptacją 
Boga. Gdy ponadto do wskazań etyki do-
da wskazania religii sytuuje się w teologii 
moralnej. Sama religia jako przedmiot na-
uczania w szkole nie jest wyłącznie teolo-
gią moralną i kształtowaniem religijnego 
stylu życia. Moralność religijna powstaje 
dopiero wtedy, gdy wskazania etyki wzbo-
gaci się zaleceniami religii. […] Wiem, że 
błędne uznanie religii za teorię moralno-
ści wyzwoliło niepotrzebny konflikt mię-
dzy religią i etyką. Skłoniło to wierzących 
do manifestowania swej wiary poprzez 
wybór religii. Manifestowanie niewiary 
związano z wyborem etyki. Szkoda, że to 
nieporozumienie dotknęło Polskę”3.

2 M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998, s. 52-53.
3 Tamże, s. 51; 53.

Osobną kwestią są również pewne ewi-
dentne historyczne zależności. Nie by-
łoby w tym kształcie, jaki znamy, teolo-
gii chrześcijańskiej, gdyby nie Augustyn 
i Tomasz z Akwinu, a przed nimi Pla-
ton i Arystoteles. Nie byłoby takiej filo-
zofii starożytnej i średniowiecznej, gdy-
by nie wymienieni wcześniej dwaj 
greccy filozofowie. Te sprawy są oczy-
wiste dla wszystkich, którzy otrzymali 
solidne wykształcenie filozoficzne czy 
właśnie – teologiczne. Choć niewątpli-
wie pozostają i będą pozostawać w pew-
nym „napięciu intelektualnym”, jak od 
samego początku pozostaje rozum i wia-
ra, czy religia i nauka. Gdy jednak oba 
przedmioty potraktuje się z perspekty-
wy „ładunku wiedzy” czy „zestawu na-
rzędzi”, mogą być niezwykle cenne 
w zrozumieniu i przyswojeniu przez 
uczniów naszej kultury, historii czy uni-
wersum wartości.

Dlatego tak cenne jest, gdy uczniowie 
i ich rodzice decydują się posyłać swoje 
dzieci jednocześnie na zajęcia z religii 
i etyki. W polskim systemie prawnym 
istnieją cztery możliwości w tej kwestii: 
uczęszczanie wyłącznie na zajęcia z ety-
ki; uczęszczanie wyłącznie na zajęcia 
z religii; wybór obu przedmiotów (tu 
szkołom na drodze mogą stać problemy 
organizacyjne wynikające z siatki godzin 
i „zblokowania zajęć” z planem lekcji da-
nej klasy); nieuczęszczanie na żaden 
z wymienionych przedmiotów. Rodzic 
lub pełnoletni uczeń co roku składa de-
klarację uczestnictwa w danym przed-
miocie. Wówczas ocena z tego przed-
miotu wchodzi do obliczenia średniej 
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końcoworocznej i jest umieszczana na 
świadectwie4. Nieklasyfikacja z któregoś 

4 „Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 1) poziomą kreskę, 
jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć; 2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał 
na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena; 3) ocenę z religii i ocenę z etyki, 
jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki”. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dziennik Ustaw poz. 787).

5 Obowiązek ten również realizowałby się rzecz jasna przez uczestnictwo ucznia w zajęciach, kursach 
czy spotkaniach organizowanych w ramach wspólnot wyznaniowych.

z tych przedmiotów nie wpływa na pro-
mocję do następnej klasy.

Etyka i religia jako przedmioty obowiązkowe

Wydaje się, że czasy, gdy trudno było 
o nauczycieli z odpowiednim przygoto-
waniem pedagogicznym i dydaktycznym 
oraz nikłe zainteresowanie uczniów i ich 
rodziców organizacją zajęć z etyki na te-
renie szkoły, już powoli mijają. Zdaje się, 
że pozycja zajęć z etyki – z różnych 
względów – się umacnia. Na tak zwa-
nym rynku jest już wiele osób z wy-
kształceniem odpowiednim do prowa-
dzenia tych zajęć na każdym poziomie 
edukacji. Wydaje się to jak najbardziej 
wskazane, żeby przy okazji wielowymia-
rowej reformy edukacji, jaką przeprowa-
dza się obecnie w Polsce, zastanowić się 
nad wprowadzeniem obowiązku uczęsz-
czania na lekcje religii lub etyki, utrzy-
mując przy tym możliwość uczęszcza-
nia na oba przedmioty, gdy pozwalają na 
to warunki organizacyjne w danej szko-
le5. Po pierwsze, takie rozwiązanie po-
trzebne jest ze względu na troskę o mo-
ralny rozwój młodego człowieka. Uczeń 

w trakcie nauki styka się z różnymi za-
gadnieniami bądź to natury etycznej, 
bądź teologicznej, które często nie są 
rozwijane za sprawą ograniczeń czaso-
wych. Tak może dziać się na przykład 
na lekcjach języka polskiego czy histo-
rii. Wydaje się więc niezbędne, by miał 
on okazję pogłębić refleksję na te tema-
ty. Chodzi tu przede wszystkim 
o uczniów szkół podstawowych. Co wię-
cej, brak takiej obligatoryjności prowa-
dzi niejednokrotnie do trudności szkół 
w organizacji odpowiednej liczby zajęć 
z etyki, a w przyszłości może i religii. 
Albowiem uczniowie i ich rodzice w do-
wolny sposób mogą się zapisywać lub re-
zygnować z zajęć etyki i religii. 

Przy obecnej już dość dużej liczbie 
godzin etyki realizowanej w jednostkach 
edukacyjnych w Polsce nie wydaje się, 
aby proponowana zmiana wiązała się ze 
znaczącym obciążeniem dla budżetów 
samorządów.



40

Dawid Lipski

Podręczniki

6 Zob. M. Gorczyk, Chcemy być lepsi, Wrocław 2011.
7 „Multitudinis usus, quem in rebus nominandis sequendum philosophus censet, communiter obtinuit 

ut sapientes dicantur qui res directe ordinant et eas bene gubernant. Unde inter alia quae homines 
de sapiente concipiunt, a philosopho ponitur quod sapientis est ordinare. Omnium autem ordinatorum 
ad finem, gubernationis et ordinis regulam ex fine sumi necesse est: tunc enim unaquaeque res 
optime disponitur cum ad suum finem convenienter ordinatur; finis enim est bonum uniuscuiusque” 
(Sancti Thomae de Aquino, Summa contra gentiles, lib. 1 cap. 1 n. 2, Taurini 1961, http://www.
corpusthomisticum.org/).

Gdy omawiamy kwestie nauczania ety-
ki w szkołach podstawowych, należy 
podkreślić, że do obecnego czasu przed-
miot ten nie doczekał się żadnego pod-
ręcznika przeznaczonego dla uczniów 
na tym poziomie edukacji. Na rynku do-
stępny jest jeden zwarty podręcznik 
przeznaczony do dydaktyki w klasach 
I-III, ale jako pomoc dla nauczyciela6.

Warto, aby Ministerstwo Edukacji 
Narodowej wzmogło wysiłki w pozyska-
niu takich podręczników. To nie jest tyl-
ko kwestia pomocy dydaktycznej dla te-
go skądinąd niełatwego przedmiotu, ale 
też jasność dla rodziców i samych 
uczniów, jaki jest faktyczny zakres prze-
rabianych na lekcjach treści. Innymi sło-
wy, z jaką tematyką jest związana etyka 
jako przedmiot szkolny. Ogłoszenie 

atrakcyjnego konkursu dla metodyków 
nauczania etyki i filozofii na stworzenie 
takich podręczników wydaje się potrze-
bą jak najbardziej naglącą. Ważną kwe-
stią byłaby również partycypacja w kosz-
tach jego wydania. Wydaje się bowiem, 
że wydawnictwa nie są zainteresowane 
publikacją i dystrybucją podręczników 
do etyki ze względu na prognozowane 
niskie zyski z ich sprzedaży.

Podręcznik w szkole podstawowej 
w dużej mierze powinien być doborem 
odpowiednich opowiadań, bajek, mitów 
czy paraboli. Takich samodzielnych 
zbiorów możemy już na polskim rynku 
odnaleźć wiele. Brak jednakże dobra-
nych do nich właściwych ćwiczeń i za-
dań, szczególnie dla uczniów klas edu-
kacji wczesnoszkolnej. 

Wykształcenie nauczycieli etyki

Jaki powinien być nauczyciel etyki? Cza-
sem wystarczy, że umiejętnie nazwie 
rzeczy po imieniu. Tomasz z Akwinu, 
przywołując poglądy Arystotelesa, na sa-
mym początku Summa contra gentiles ja-
sno wskazuje, na czym polega zadanie 
mędrca. Filozofowie to ci, którzy we 
właściwy sposób porządkują rzeczy 
wprowadzając w nie ład względem celu7. 

Już same podziały i klasyfikacje kwestii 
etycznych mogą być pomocne w zrozu-
mieniu zagadnień związanych z tym 
przedmiotem.

Ważną kwestią w nauczaniu etyki po-
winien być prawny wymóg, aby tego 
przedmiotu nauczały osoby z wykształ-
ceniem filozoficznym. Obecnie na eta-
pie edukacji wczesnoszkolnej zajęcia z fi-
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lozofii mogą prowadzić nauczyciele 
nawet bez wykształcenia filozoficznego. 
Natomiast w klasach starszych, jak i w 
gimnazjum – nauczyciele – którzy ukoń-
czyli studia wyższe uprawniające do pro-
wadzenia zajęć z zakresu filozofii lub 

8 Zastąpienie etyki religioznawstwem jest pomysłem, który już pojawiał się w dyskusji o przyszłości 
tego przedmiotu. Wydaje się, że prowadziłoby to tylko do zubożenia treści, do jakich dostęp 
mieliby uczniowie. Ponadto w doborze zagadnień nauczania takiego przedmiotu istniałoby ryzyko 
konfliktu z konstytucyjną zasadą „bezstronności światopoglądowej władz publicznych”, co 
sygnalizuje Tadeusz Zieliński. Sam proponuje, że „dobrym sposobem ukształtowania dobrowolnie 
wybieranego, alternatywnego względem katechezy przedmiotu byłoby wprowadzenie do szkół 
wiedzy o światopoglądach, rozumianej jako zobiektywizowane wprowadzenie w znajomość 
systemów światopoglądowych, zarówno religijnych, jak i niereligijnych, łącznie z ich komponentem 
religioznawczym, filozoficznym i etycznym”. T. Zieliński, Nauka etyki w szkołach publicznych w ujęciu 
prawnym, „Studia z Teorii Wychowania: półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN” 4/1 (6) 2013, s. 45.

etyki. Wydaje się, że sama – lepsza lub 
gorsza – znajomość zagadnień filozoficz-
nych czy etycznych niekoniecznie pre-
destynuje do bycia odpowiednim dydak-
tykiem w ich przekazywaniu.

* * *

Etyka w szkole nie powinna być wyłącz-
nie etologią (historyczną odyseją poglą-
dów i szkół etycznych) ani też religio-
znawstwem (plejadą systemów wierzeń 
i zasad etycznych z nich wynikających)8. 
Etyka jest filozofią moralną i jako dys-
cyplina filozofii jest z nią nierozerwal-
nie związana. Problematyzowanie kwe-
stii na pozór prostych, krytyczne 
myślenie, porządkowanie argumentów 
czy sceptycyzm metodologiczny – to 

wszystko, co jest naturalne dla refleksji 
filozoficznej – jest tym bardziej oczywi-
ste dla samej etyki, również tej na po-
ziomie szkoły podstawowej.

Wprowadzając więc etykę na stałe do 
siatki przedmiotów obowiązkowych, 
zwiększa się tym samym dostęp dzieci 
i młodzieży do edukacji filozoficznej. 
Nauka zaś filozofii przyczynia się do 
wszechstronnego rozwoju młodego czło-
wieka, co jest rzeczą oczywistą.
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Dawid Lipski

Teaching of ethics in primary schools – a few remarks
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This text was prepared for consultation 
meetings within the Education – Young 
Generation – Sport section at the Natio-
nal Council for Development. It aimed 
to signal several problems related to 
ethics as a school subject in public edu-
cation, especially in primary schools. Al-
though ethics classes in school were 
initially conceived as an alternative for 
non-religious students, it now seems the-
re is a need for some changes, especial-
ly of legal nature.

The article presents three issues for 
wider discussion. First, the issue of in-

troducing an obligation for students to 
attend religion or ethics classes, while 
maintaining the possibility to attend 
both subjects. Ethics classes permanent-
ly present among compulsory subjects 
increase universal access for children and 
young people to philosophical education. 
Secondly, this text discusses the prob-
lem of the lack of compact textbooks and 
workbooks for teaching ethics in prima-
ry schools. The third issue is a proposal 
to change the law regarding education 
of teachers conducting these classes in 
primary schools.
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w Poitiers w 1978 roku. Po doktoracie kierował działem rękopisów  
Biblioteki Polskiej w Paryżu (do 1991). Od 1995 r. jest pracownikiem 
naukowym Zakładu Biografistyki Polonijnej PUNO. W 2009 r. opublikował 
zbeletryzowaną opowieść o filozofii, zbudowaną na kanwie podróży do 
różnych krajów, kultur i środowisk, zatytułowaną Podróże z Awicenną.

Peter Redpath – jest rektorem Adler-Aquinas Institute; jest również 
dyrektorem Aquinas School of Leadership, kierownikiem studiów 
tomistycznych w Holy Apostles College and Seminary (USA); a także 
aktywnym badaczem na Uniwersytecie Abat Oliba w Barcelonie (Hiszpanii).

Kacper K. Sakowicz  – doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego 
Uniwersytety Lubelskiego (KUL). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (2015/2016), Laureat Złotej Nagrody im.  Prof. Mieczysława 
Gogacza za pracę magisterską oraz laureat programu stypendialnego im. 
Prof. Stefana Swieżawskiego. Jego zainteresowania filozoficzne ogniskują się 
wokół metafizyki i filozofii społecznej. Jest uczniem księdza Profesora 
Andrzeja Maryniarczyka.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4721-3762

Marcin Sieńkowski – kapłan diecezji ełckiej, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie filozofii, prefekt i wykładowca przedmiotów filozoficznych 
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej, interesuje się 
metafizyką, filozofią religii, relacją wiara-rozum i problematyką powołania, 
jest uczniem prof. dra hab. Piotra Jaroszyńskiego i absolwentem Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0679-5006

Marcin Trepczyński  – dr, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej 
i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, członek 
zespołu dr Magdaleny Bieniak przygotowującego edycje krytyczne 
Quaestiones Theologiae Stefana Langtona i studia dot. twórczości tego 
myśliciela (http://langton.uw.edu.pl). Autor publikacji m.in. z zakresu XII- 
i XIII-wiecznej filozofii, logiki i teologii, w tym książki Ścieżki myślenia Alberta 
Wielkiego i Tomasza z Akwinu, a także edukacji filozoficznej. Od 2019 r. 



redaktor naczelny Edukacji Filozoficznej. Uczeń prof. Mieczysława Boczara  
i dr. Adama Górniaka.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0612-2597

Jerzy Tupikowski – ks. dr hab., profesor Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu. Badania naukowe koncentruje na metafizyce, 
zwłaszcza w jej nurcie klasycznym (realistycznym) oraz na teologii naturalnej. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1086-5000

Marcin Worek – absolwent studiów filozoficznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Współpracownik katolickiego czasopisma dla 
młodych „Adeste”, autor artykułów dotykających problematyki filozoficznej, 
antropologicznej i teologicznej. Reprezentant lubelskiego oddziału fundacji 

„Deo et Patriae” im. o. prof. Mieczysława A. Krąpca. Swoje zainteresowania 
naukowe skupia wokół realizmu filozoficznego, tomizmu, zagadnień 
metafilozoficznych i metaprzedmiotowych.

Michał Zembrzuski – dr, asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej  
i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Pracę 
doktorską poświęcił tematyce zmysłów wewnętrznych w koncepcji  
św. Tomasza z Akwinu. Interesuje się problematyką epistemologiczną 
w starożytności i średniowieczu, a szczególnie problematyką pamięci i teorią 
intelektu możnościowego i czynnego. Jest współredaktorem książek w serii 

„Opera Philosophorum Medii Aevii”. W jej ramach w 2012 opublikował 
autorską monografię zatytułowaną: Tomasz z Akwinu. Komentarz „O pamięci 
i przypominaniu”. Najnowsza jego publikacja to: Filozofia intelektu. Tomasza 
z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, „Liberi libri”, 
Warszawa 2019, stron 404. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4647-479X


