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STANISŁAW DZIEKOŃSKI

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO 
SYMPOZJUM KATECHETYCZNEGO W ŁOMŻY 

„PRZESŁANIE DOKUMENTÓW 
KATECHETYCZNYCH KOŚCIOŁA W POLSCE”

Pod takim tytułem odbyło się w dniu 25.04.2002 r. w Łomży sympozjum 
naukowe, zorganizowane przez Wydział Nauczania i Wychowania Katolic
kiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wyższe Seminarium Duchowne w Łom
ży oraz Sekcję Katechetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Patronat honorowy objął J.E. Ks. Bp Stanisław Stefanek TChr, 
ordynariusz diecezji łomżyńskiej. Prelekcje wygłosili wybitni katechetycy 
z Polski: J.E. Ks. Bp Kazimierz Nycz - Przewodniczącego Komisji Wychowa
nia Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, ks. prof. dr hab. Roman Mu
rawski, ks. prof. dr hab. Jan Szpet, ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek, ks. prof. 
dr hab. Kazimierz Misiaszek, którzy przygotowywali i dokonali ostatecznej 
redakcji dokumentów katechetycznych Kościoła Katolickiego w Polsce, za
twierdzonych w ubiegłym roku przez Konferencję Episkopatu Polski.

Spotkanie rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem 
J.E. Ks. Bp Kazimierza Nycza, w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia 
NMP. Podczas homilii Ks. Biskup zwrócił uwagę między innymi na świa
dectwo wiary, pokazując, iż powinno znajdować się ono u podstaw kate
chezy i tworzonych programów. Wskazał przy tym na przykład św. Marka 
i Ewangelii, której spisanie było poprzedzone świadectwem wiary.

Po Mszy św. rozpoczęła się sesja wykładowa, poprzedzona słowem 
wprowadzającym J.E. Bp Stanisława Stefanka TChr, w którym, oprócz ser
deczności wyrażonych pod adresem prelegentów i wszystkich uczestników 
sympozjum, została podkreślona waga świadectwa wiary we współcze
snym świecie.

Następnie głos zabrał J.E.Ks.Bp Kazimierz Nycz, podejmując temat: 
Wczoraj dziś, jutro katechezy w Polsce. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na 
zwiany, jakie dokonały się w katechezie polskiej w ostatnich latach. Wy
szczególnił też nowe wyzwania dla katechezy, jakie niesie współczesność 
oraz podkreślił między innymi konieczność ożywienia współpracy trzech 
podstawowych środowisk katechezy: rodziny, parafii i szkoły.
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Sprawozdania

Kolejny wykład, wygłosił ks. prof. dr hab. Roman Murawski (Uniwer
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Ślą
ski). Omówił genezę powstania, sens i strukturę Dyrektorium katechetycz
nego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz przedstawił kierunki, jakie wy
znacza ten dokument katechezie polskiej.

Ks. prof. dr hab. Jan Szpet, (reprezentujący Uniwersytet Adama Mic
kiewicza w Poznaniu) omówił natomiast Podstawę Programowa Kateche
zy Kościoła Katolickiego w Polsce. Prelegent oprócz zapoznania słuchaczy 
ze strukturą dokumentu przedstawił nowość niektórych ujęć i treści znaj
dujących w Podstawie oraz na możliwości ich praktycznego zastosowania.

Po godzinnej przerwie głos zabrał ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek 
(Wyższa Szkoła Pedagogiczno -  Filozoficzna w Krakowie). Skoncentrował 
się na Programie Nauczania Religii, uwzględniając kontekst, w jakim do
konuje się współczesna katecheza w Polsce oraz mówiąc o konieczności 
wyakcentowania we współczesnej katechezie jej wymiaru chrystocentrycz- 
nego, antropocentrycznego, egzystencjalnego. Wskazał również na zwią
zek, jaki zachodzi między poszczególnymi dokumentami katechetycznymi 
Kościoła w Polsce.

Ostatni referat, wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Kazimierza Mi- 
siaszka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), do
tyczył Katechezy dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej. Prelegent 
zwrócił uwagę na znaczenie chrześcijańskiej formacji dorosłych w Polsce, 
na obecny stan i realizację katechezy dorosłych. Wskazał też na potrzeby 
w zakresie katechezy dorosłych.

Symozjum zgromadziło dużą liczbę uczestników (ok. 500), którzy 
przyjechali z różnych stron Polski. Wielu z nich reprezentowało poszcze
gólne ośrodki odpowiedzialne za kształcenie i formację katechetów.

Spotkanie dało też możliwość prezentacji nowych publikacji z zakresu 
katechezy. Ks. dr Piotr Tomasik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń
skiego w Warszawie) dokonał promocji dwu nowych książek poświęco
nych katechezie i ewangelizacji: Katechizować czy ewangelizować? (red.
S. Dziekoński, Warszawa 2002, ss.237) oraz Katecheza ewangelizacyjna: 
w rodzinie, parafii, szkole (red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, ss. 237).

Na zakończenie należy dodać, że przedstawione wyżej sympozjum 
jest kontynuacją rozpoczętych trzy lata temu katechetycznych spotkań na
ukowych w Łomży, organizowanych przez Wydział Nauczania i Wycho
wania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej oraz Wyższe Semina
rium Duchowne w Łomży, odbywających się pod honorowym patronatem 
J.E. Ks. Bp Stanisława Stefanka TChr, ordynariusza diecezji łomżyńskiej. 
Pierwsze z nich poświęcone było komunikacji wiary w trzecim tysiącleciu, 
drugie zaś katechezie ewangelizacyjnej w podstawowych środowiskach 
wychowania. W charakterze prelegentów występowali wybitni katechety- 
cy z Polski i z zagranicy.
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