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 Konsekwencje przemian roku 1989 w Polsce zaznaczyły się w wielu dzie-
dzinach życia umysłowego, społecznego, kulturalnego. Jedną z konsekwencji 
przemian było wprowadzenie w roku 1990 nauczania religii do polskiej szko-
ły. W tym roku przypada 20 rocznica tego wydarzenia. Ta znamienna data 
zachęca do podejmowania refleksji nad obecnością i rolą nauczania religii  
w szkole, inspiruje do podejmowania próby oceny minionego czasu i wyzna-
czania dróg na przyszłość. Jednym z wydarzeń, które wpisuje się w szeroki nurt 
refleksji nad szkolnym nauczaniem religii w naszym kraju stało się sympozjum 
Dwadzieścia lat katechezy w szkole, które odbyło się w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Łomży w dniu 13 lutego 2010 roku. Organizacja sympozjum 
dokonała się przy współudziale Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Łomży współpracującego ściśle z UKSW i Wydziału Nauczania i Wy-
chowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. Całość wydarzenia ja-
kim było sympozjum składała się z dwóch części: wykładowej, w której udział 
wzięli wykładowcy akademiccy z Warszawy, Krakowa i Lublina oraz panelu 
dyskusyjnego, w którym wystąpili przedstawiciele Kuratorium Podlaskiego  
i Mazowieckiego oraz pracujący w szkole nauczyciele religii. Sympozjum stało 
się też miejscem spotkania wielu katechetów duchownych i świeckich, odpo-
wiedzialnych za szkołę i wychowanie, przedstawicieli władz samorządowych  
i oświatowych, którzy oprócz wysłuchania prelegentów mogli również wymie-
nić się doświadczeniami i zatroskaniem o religijną formację dzieci i młodzie-
ży. Wydarzenie to stało sie okazją do spotkania i refleksji nad rzeczywistością, 
która traktowana jest przez nas jako codzienność. Lekcja religii w systemie 
szkolnym, stanowiąca „specyficzną formę katechezy” wprowadza młodego 
człowieka w przestrzeń i życie wiary.
 Zgromadzonych powitał Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, biskup po-
mocniczy diecezji łomżyńskiej, wskazując na odpowiedzialność katechetów za 
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religijne wychowanie młodego pokolenia. Lekcja religii jest często jedyną okazją 
dla młodego człowieka, by dowiedzieć się o wzorach świętości i uzyskać funda-
ment chrześcijańskiej formacji. Miłym akcentem było wystąpienie wicewoje-
wody podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego, który stwierdził, iż z wielkim 
szacunkiem wspomina swoich katechetów, z którymi zetknął się w czasie swojej 
katechezy dokonującej się w salkach parafialnych. Zaznaczył też, że sprawą nie-
zwykłej wagi jest otwieranie się szkoły na wartości chrześcijańskie. 
 Pierwszym z prelegentów sympozjum był ks. prof. dr hab. Stanisław Dzie-
koński, Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie.  Przedstawił 
on temat: Uwarunkowania towarzyszące powrotowi katechezy w obszar szko-
ły. W przedłożeniu przedstawianym słuchaczom znalazło się przypomnienie 
o zmaganiach ateistycznej ideologii z Kościołem katolickim i próbach pod-
porządkowania nauczania religii w szkole panującemu systemowi. Szczegól-
nie podkreślone zostały przez prelegenta rola i zasługi Prymasa Tysiąclecia, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla obrony niezależności nauczania religii 
w szkole. Zostały również przypomniane najważniejsze wydarzenia związa-
ne z zawężaniem obecności religii w szkole, aż do jej całkowitego usunięcia. 
Przełomową datą stał się rok 1989 a w konsekwencji zmiany, które zaistniały 
na kanwie zachodzących przeobrażeń społecznych i ustrojowych. Prelegent 
przypomniał atmosferę towarzyszącą powrotowi religii do szkół oraz związane 
z tym nadzieje i obawy. Szczególnie te ostatnie wydawały się groźne i były nad-
miernie podkreślane. Katecheza, jak przypomniał prelegent w swojej istocie 
jest wychowaniem w wierze. Owocność katechetycznej posługi warunkowa-
na jest wieloma czynnikami. Trzeba pamiętać, że jednym z nich jest czytelne 
świadectwo posługiwania i życia nauczyciela religii – katechety. Ksiądz Dzie-
kan odniósł się również do statusu nauczyciela religii – katechety porównując 
go ze statusem katechety w szkole czasu II Rzeczpospolitej. Zaznaczył również, 
że jedną z wyzwań dla katechezy w szkole było zawsze i jest również dzisiaj 
zmierzenie się z laickimi środkami społecznego przekazu. 
 Kolejnym prelegentem był Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, kierownik Ka-
tedry Katechetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Za-
prezentował on temat Dar i zadanie” – czyli próba bilansu 20 lat nauczania reli-
gii w szkole. Stwierdził, że tytuł jego wystąpienia nawiązuje do słów Jana Pawła 
II wypowiedzianych w katedrze we Włocławku w dniu 6 czerwca 1991 roku. 
Papież wyraził wtedy radość, że religia powróciła do szkoły. Zaznaczył jednak, 
że jej powrót trzeba pojmować w kategoriach daru i zadania. W tym znaczeniu 
jest również służbą człowiekowi. Powrót religii do szkoły stał się szansą odno-
wionego spojrzenia społeczeństwa na Kościół. Taka odnowa była potrzebna 
po latach komunizmu oraz jego propagandy ukazującej Kościół w krzywym 
zwierciadle. Czas dwudziestu lat, w którym katecheza jest obecna w szkole stał 
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się okazją szerszego zaangażowania laikatu w działo nauczania wiary młodych 
pokoleń. Był to również czas wytężonej pracy nad podniesieniem jakości ka-
techezy, solidnego kształcenia i stałej formacji katechetów, docierania tych, 
którzy na katechezę parafialną nigdy by nie przyszli. Niewątpliwym darem jest 
zastęp wykształconych katechetów, którzy podejmują swoje codzienne gło-
szenie Chrystusa na jednym ze współczesnych areopagów jakim jest szkoła.  
W wystąpieniu pojawiło się 10 razy na tak dla katechezy w szkole. Dwadzieścia 
lat katechezy w szkole nie jest pasmem samych sukcesów. Prelegent przypo-
mniał, że katecheci często pozostają sami w swoich zmaganiach szkolnych, nie 
zawsze do końca są jasno określone ich relacje z parafią i proboszczem jako ich 
przełożonym. W wystąpieniu znalazło się wezwanie do katechetów, by przyję-
cie i zaakceptowanie a nawet pokochanie szkoły, w której się pracuje stanowi 
zasadniczy element posługi katechety w szkole. Praca w szkole nie może być 
rozważana bez odniesienia do przyjęcia krzyża. Rezygnacja z szkolnej lekcji 
religii byłaby rezygnacją z krzyża. Konieczna jest postawa aktywnej obecności 
w szkole i kreatywności w procesie nauczania.
 Trzeci z przedstawionych wykładów nosił tytuł: Perspektywy rozwoju na-
uczania religii katolickiej w polskiej szkole. Zagadnienie przedstawił ks. prof.  
dr hab. Andrzej Kiciński kierownikiem katedry Katechetyki Szczegółowej In-
stytutu Pastoralnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ka-
techeza i szkoła winny szukać płaszczyzn i możliwości współpracy. Szczególnie 
istotne staje się odnajdywanie istnienia lekcji religii w szkole wespół z innymi 
przedmiotami. Chodzi tutaj o wspólne poszukiwanie prawdy, odkrywania ob-
szarów współpracy i przede wszystkim działania dla dobra ucznia. Spojrzenie 
na perspektywę obecności religii w szkole ukazuje również konieczność do-
strzeżenia talentów, którymi Bóg obdarza człowieka i pomoc w ich rozwoju. 
Prelegent wskazał, że katecheza obecna w szkole musi coraz bardziej pogłębiać 
swoją tożsamość. Szczególnie istotne rozpatrywanie posługi katechetycznej  
w perspektywie znaków „kościelnego pośrednictwa”, które wskazują na obec-
ności i bycia Kościołem w współczesnym świecie: diakonii, koinonii, martyrii  
i liturgii. Katecheza musi pamiętać o fundamentalnym celu, jaki ma realizo-
wać: doprowadzenie młodego człowieka do spotkania z Bogiem. Prelegent 
wskazał również, że nie można zaniedbać posługi katechetycznej wobec naj-
mniejszych i najsłabszych, jakimi są osoby niepełnosprawne.
 Przedstawione w części wykładowej zagadnienia wywołały pytania uczest-
ników sympozjum, na które odpowiadali prelegenci. 
 Na drugą część sympozjum złożyły się prelekcje przedstawicieli kurato-
rium i katechetów oraz dyskusja panelowa. Jako pierwsza głos zabrała pani 
Wiesława Ćwiklińska, podlaska wicekurator oświaty. Przedstawiła ona rolę ka-
techety w szkole. W jej opinii nauczyciel religii powinien dbać o duchowość 
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młodego człowieka i pomóc mu wejść w dorosłe życie. Dużo uwagi poświęci-
ła również przygotowaniu samego katechety do pracy w szkole, co uznała za 
proces trudny i bardzo złożony. Prowadzący katechezę, aby dobrze wywiązać 
się z powierzonych sobie obowiązków, winien zaangażować się w swoją mi-
sję i działać z pasją. Nie zmienia to jednak faktu, że nie istnieje jedna, ściśle 
określona i wypróbowana metoda przygotowania wychowawcy do nauczania 
religii. W wystąpieniu pani wicekurator nie mogło zabraknąć również odnie-
sienia do podmiotu katechezy, czyli uczniów. Jej zdaniem możemy być dum-
ni z naszej młodzieży. Jednocześnie nie powinniśmy absolutyzować pewnych 
trudnych sytuacji wychowawczych. Takie sytuacje były, są i będą. Istotne zdaje 
się w tej prelekcji odniesienie do Konstytucji RP, a konkretnie do artykułów 
48. i 53. ustawy zasadniczej, które mówią o prawie rodziców do wychowania 
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz o wolności sumienia i religii. 
 Następnie swój głos w dyskusji przedstawiła pani Anna gocłowska z ostro-
łęckiej delegatury kuratorium mazowieckiego. Jej zdaniem katecheza jest nie 
tyle kształtowaniem umysłu, co serca. W powrocie katechezy do szkół upa-
truje ona wypełnienie pewnej luki w systemie oświatowym, trudno bowiem 
mówić o wiedzy bez wartości. Podkreśliła również, że katecheci od strony for-
malnej są bardzo dobrze przygotowani do pracy, a dostępne na rynku pod-
ręczniki katechetyczne są coraz lepsze. Jednak współczesny uczeń diametral-
nie różni się od tego sprzed kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu lat. Dlate-
go kwestia powszechnej komputeryzacji życia, rozpatrywana w kategoriach 
szansy i zagrożenia,  nie może ujść uwadze nauczyciela. Wg pani gocłowskiej 
najsłabszym elementem szkolnej katechizacji jest wystawianie ocen. Na tym 
polu wiele jeszcze trzeba zrobić, aby osiągnąć pozytywne rezultaty edukacyjne 
i wychowawcze. 
 Kolejnym prelegentem był ks. dr Dariusz Tułowiecki, doktor nauk socjolo-
gicznych i katecheta w gimnazjum. Ogólnie uznał  aktualną sytuację nauczy-
ciela religii w polskiej szkole za lepszą niż 11 lat temu, kiedy zaczynał pracę  
z młodzieżą. Powołując się na różne badania socjologiczne i statystyki stwier-
dzał kolejno, że wzrasta ogólna akceptacja nauczania religii w państwowych 
placówkach oświatowych, a duża część uczniów uważa katechezę za ważny 
element życia religijnego i źródło wiedzy, a także pomoc w zrozumieniu istoty 
bycia chrześcijaninem. Jednocześnie wyraźnie zaznacza się wpływ katechiza-
cji na życiowe decyzje młodych ludzi, generalnie usatysfakcjonowanych funk-
cjonującym modelem nauczania religii. Młodzież widzi w katechecie przede 
wszystkim człowieka wiary, wzór i autorytet moralny. Jednak ks. Tułowiecki 
wskazywał również na wyzwania i trudności, z jakimi katecheci borykają się 
w szkole. Wśród nich wymienił dużą polaryzację religijności uczniów w do-
brych liceach, nie zawsze uporządkowane relacje miedzy nauczycielem religii 
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a proboszczem i parafią, budowanie właściwych relacji nauczyciela katechety 
z resztą grona pedagogicznego, przełożenie treści religijnych na język współ-
czesności, właściwe zrozumienie pluralizmu światopoglądowego, zmagania  
z tendencjami postmodernistycznymi i biurokracją. 
 Jako ostatni głos zabrał pan Krzysztof Jankowski, katecheta z liceum  
w Ostrołęce. Wyraził on radość z powodu pełnionej przez siebie funkcji w 
społeczeństwie i Kościele. Zwrócił uwagę na konieczność bacznej obserwacji 
serc i umysłów młodych ludzi, których zachowania i tok myślenia łatwo moż-
na przewidzieć, przede wszystkim na drodze śledzenia szeroko pojętej mło-
dzieżowej kultury medialnej i kanałów informacyjnych. W jego opinii ogrom-
ną rolę odgrywa permanentna formacja nauczycieli religii, nie tylko intelektu-
alna, ale także, a może przede wszystkim, duchowa. Zadaniem katechety jest 
bowiem głoszenie Chrystusa, a nie samego siebie.
 Sympozjum zakończyło się wspólną modlitwą w kaplicy Wyższego Semi-
narium Duchownego w Łomży. Podsumowując stwierdzić należy, że podjęta 
refleksja była cenną inicjatywą wpisującą się w dyskusję nad obecnością po-
sługi katechetycznej w szkole. Bardzo cieszą opinie uczestników sympozjum 
twierdzących, że to co jest ich codziennością, codziennością katechetów świec-
kich i duchownych, staje się przedmiotem refleksji i dyskusji. W perspektywie 
dwudziestu lat staje się również docenieniem ich wytrwałej pracy i świadectwa 
o Chrystusie i Ewangelii w polskiej szkole.
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