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Analizując temat „Nauczanie religii w szkole w oczach kateche-
tów”, sięgnąłem do tekstów opublikowanych w ostatnim roku szkol-
nym w miesięczniku „Katecheta”. Są to przede wszystkim dwa ar-
tykuły, które jak klamra spinają ten okres czasu. Opierają się one na 
ankietach przeprowadzonych wśród nauczycieli religii. Można zatem 
przyjąć, że dają bardziej obiektywny, szerszy ogląd rzeczywistości 
niż tylko opinie pojedynczych osób. Pierwszy tekst – autorstwa re-
daktora Janusza Poniewierskiego – ukazał się we wrześniowym nu-
merze „Katechety” w 2009 roku. Autor przeprowadził ankietę wśród 
kilkudziesięciu katechetów z całej Polski przy współpracy serwisu 
internetowego NATAN1. Drugi artykuł przygotowała prof. Anna Zell-
ma w oparciu o badania przeprowadzone przy współudziale redakcji 
miesięcznika „Katecheta” oraz dyrektorów wydziałów katechetycz-
nych kurii biskupich. Na 2310 wysłanych ankiet wypełnionych wró-
ciło 109. Artykuł ukazał się w tegorocznym numerze wakacyjnym 
„Katechety”2. 

1 J. Poniewierski, „Cienie” katechezy szkolnej, „Katecheta” 9 (2009), 38-43.
2 A. Zellma, Szkolna katecheza – między rzeczywistością a spełnionymi i niespeł-

nionymi oczekiwaniami. Komunikat z badań, „Katecheta” 7-8 (2010), 4-18.
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Po lekturze omawianych tekstów wydaje się, że poruszaną proble-
matykę można zamknąć w trzech zasadniczych punktach, które będą 
stanowiły szkielet mojej wypowiedzi:

1. Problem tożsamości katechetów i samego nauczania religii.
2. Kwestia programów i podręczników.
3. Współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych za kate-

chezę.

1. Tożsamość nauczania religii i katechety w szkole

W roku 1990 powstała w Kościele w Polsce nowa grupa świe-
ckich szkolnych katechetów, zwana też nauczycielami religii. Wcześ-
niej przez niemal 40 lat nawet nie istniało pojęcie „nauczyciel religii” 
czy „katecheta szkolny”. Kim oni są? Co stanowi o ich tożsamości? 
Jakie są ich zadania? Tego właśnie sami katecheci do końca nie są 
pewni. Podobnie jak tego, co powinni robić w szkole. To jest z kolei 
pytanie o specyfi kę nauczania religii. Od samego początku było ono 
traktowane jako swoista forma katechezy, realizowana w kontekście 
szkolnym. Przekonanie to znalazło swój wyraz także w polskich doku-
mentach katechetycznych z 2001 roku, zwłaszcza w Dyrektorium ka-
techetycznym Kościoła katolickiego w Polsce3. Do zadań nauczyciela 
religii należy zarówno wypełnianie wytycznych określonych przez 
szkołę, jak i urzeczywistnianie ewangelizacyjno-katechetycznej misji 
Kościoła, który określa, jakie cele katechetyczne mają być w szkole 
realizowane4. W praktyce powoduje to jednak pewne „rozdwojenie 
jaźni” katechetów. „Kiedyś rozmawiałem z katechetką – mówi jeden 
z uczestników dyskusji redakcyjnej „Katechety” – która zastanawiała 

3 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katoli-
ckiego Polsce, Kraków 2001, 83-86. Por. też Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dy-
rektorium ogólne o katechizacji, Watykan 1997, 73.

4 W dokumentach Soboru Watykańskiego II czytamy, iż katecheta poprzez gło-
szenie Ewangelii, poprzez świadectwo życia i słowa czyni obecnym Kościół w szko-
le (por. LG 33, 34).
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się, kim jest: czy „gorszym wikarym”, nauczycielem w szkole, kimś, 
kto ewangelizuje? Nie mogła do końca ustalić swojej tożsamości. Na-
uczyciele innych przedmiotów mają jasno określone, co do nich nale-
ży, natomiast dla niej nauczanie religii stanowiło czasami wielokrotne 
powtarzanie na poziomie banalnym tych samych zagadnień”5.

Sama lekcja religii w tych warunkach nie jest już ani katechezą 
w pełnym tego słowa znaczeniu, ani w pełni przedmiotem szkolnym. 
Oczywiście dąży się do tego, by nauczanie religii jak najbardziej 
„uszkolnić”, choćby poprzez przygotowanie dla tego przedmiotu 
standardów maturalnych lub wprowadzenie jasnych i obiektywnych 
kryteriów oceniania. Katecheta ma wystawiać oceny za wiedzę, pil-
ność i pracowitość, a nie za praktyki religijne. Z drugiej strony próbu-
je się realizować w szkole wszystkie bez wyjątku cele katechetyczne, 
tj. pogłębianie wiary i ostatecznie „doprowadzenie do komunii z Je-
zusem Chrystusem” (CT 5). Jak to ze sobą pogodzić? To jest pyta-
nie, które na co dzień nurtuje szkolnych katechetów, wywołuje ich 
niepewność i wpływa mniej lub bardziej bezpośrednio na ich pracę. 
Niektórzy znajdują dla siebie odpowiedzi. Problem w tym, że bywają 
one niekiedy skrajnie różne od oczekiwań Kościoła, które łączą się 
z rolą katechety jako nauczyciela, wychowawcy, świadka wiary. Toż-
samość katechety, której oczekuje Kościół, odpowiada rozumieniu 
istoty samej katechezy. Oczekuje się więc od nich, że będą nie tylko 
nauczali prawd wiary, ale także wychowywali w wierze, zwłaszcza 
poprzez świadectwo własnego życia. Według badań przeprowadzo-
nych przed pięcioma laty w archidiecezji gnieźnieńskiej 55% kate-
chetów postrzega siebie właśnie jako świadków wiary, 31% głównie 
jako wychowawców, 11% jako nauczycieli, a 2% jako męczenników6. 
Ciekawe byłoby powtórzenie za jakiś czas tych badań, by sprawdzić, 
w jakim kierunku rozwija się tożsamość szkolnych katechetów, tym 
bardziej w obliczu pojawiających się wypowiedzi katechetów na te-

5 Katecheci o katechezie... po 19 latach w szkole. Z katechetami z sześciu polskich 
diecezji rozmawia Aleksandra Bałoniak, „Katecheta” 9 (2009), 56-62.

6 Por. T. Kowalczyk, Obraz świeckiego katechety szkolnego w świetle badań an-
kietowych w archidiecezji gnieźnieńskiej, „Katecheta” 1 (2006).
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mat niemożliwości przekazywania wiary w kontekście szkolnym. 
Przykładem niech będzie wypowiedź cytowana przez J. Poniewier-
skiego: „Nikt mnie nie przekona, że można uczyć religii w szkole tak, 
aby chodziło w niej o żywą wiarę”7.

Tożsamość katechety szkolnego jest uwarunkowana nie tylko wy-
maganiami ze strony Kościoła. Znajduje się również w polu niejed-
nokrotnie sprzecznych ze sobą oczekiwań społeczeństwa, dyrekcji 
szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Ich różnorodność wzrasta 
jeszcze w zależności od indywidualnej religijności zainteresowanych 
osób, ich zaangażowania w życie Kościoła czy od znaczenia, jakie 
przypisują wychowaniu religijnemu w ogóle. Niekiedy oczekiwania 
te przerastają katechetę. Trzeba sobie jednak uświadomić, że tożsa-
mość katechety nie polega na tym, że będzie on wypełniał oczekiwa-
nia i życzenia wszystkich. „To jednoczesne występowanie tak różno-
rodnych – częściowo też sprzecznych ze sobą – oczekiwań powoduje, 
że katecheta jest niejednokrotnie zmuszony działać w konfl ikcie ról. 
Wymaga to od niego gotowości i umiejętności dystansowania się od 
niektórych oczekiwań oraz umiejętności balansowania między włas-
ną osobowością i tożsamością a określoną rolą społeczną, jaką wy-
pełnia. Teoria tzw. ról społecznych mówi w tym miejscu o zdolności 
dystansowania się od pełnionych ról”8.

W tym kontekście optymizmem napawa fakt, że 94,5% ankieto-
wanych przez prof. Zellmę nauczycieli religii deklarowało, że od-
czuwa satysfakcję z wykonywanej pracy9. Swoje wypowiedzi uza-
sadniali w różny sposób, najczęściej jednak źródła satysfakcji były 
wprost związane z poczuciem misji nauczania i wychowania w wie-
rze uczniów, co świadczyłoby o właściwym postrzeganiu swojej roli 
w szkole, przynajmniej przez te osoby, które wzięły udział w ankiecie. 
Jednocześnie niemal połowa badanych (47,7%) odczuwała (podobne 
do wypalenia zawodowego) zmęczenie pracą katechetyczną, dekla-
rując, że głównym jego źródłem jest brak wsparcia ze strony innych 

7 J. Poniewierski, art. cyt., 38.
8 Por. T. Kowalczyk, art. cyt.
9 Por. A. Zellma, art. cyt., 10.
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nauczycieli, dyrekcji, proboszcza i rodziców (27,6%). W niewystar-
czającej współpracy z wymienionymi osobami respondenci upatrują 
także przyczynę braku satysfakcji i braku sukcesów w wykonywanej 
pracy10. Do tego tematu wypada jeszcze powrócić.

2. Kwestia programów i podręczników

Kolejnym ważnym elementem składającym się na obraz nauczania 
religii w oczach katechetów jest kwestia programów i podręczników. 
Wiele miejsca poświęciła jej w swych badaniach A. Zellma. Ogólnie 
rzecz ujmując, wśród katechetów dominują negatywne oceny aktual-
nie obowiązujących programów i podręczników. Co prawda 74,3% 
stwierdziło, że w planowaniu dydaktycznym uwzględnia propozycje 
zamieszczone w programie nauczania religii, ale już inaczej rzecz się 
przedstawia, gdy chodzi o konkretne wykorzystanie w pracy kateche-
tycznej propozycji zamieszczonych w programach nauczania religii 
oraz w podręcznikach.

45,2% ankietowanych korzysta tylko z programu nauczania reli-
gii. Zmieniają go jednak, a każdą lekcję religii przygotowują sami. 
Niewiele mniejszą procentowo grupę stanowili ankietowani, którzy 
wcale nie korzystali z programu i podręczników do nauczania reli-
gii, bo uważali, że pomoce te są nieadekwatne do potrzeb wynikają-
cych z praktyki katechetycznej (36,3%). Były też osoby (8,9%), które 
uwzględniały temat, cele, formy, metody i środki dydaktyczne, ale 
nie kopiowały tego dosłownie, lecz zmieniały propozycje autorów, 
wykazując własną twórczość. 4,8% wcale nie korzystało z propozycji 
programowych i z podręczników katechetycznych, bo miało własne 
pomysły na dobre, udane i interesujące lekcje religii. 2,4% badanych 
uwzględniało tylko temat i cele zapisane w programie i podręczni-
kach, a pozostałe elementy zmieniało. Tyle samo ankietowanych, 
a więc 2,4%, dokładnie wypełniało zalecenia autorów. Z jednej stro-

10 Por. tamże, 9.
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ny może cieszyć twórcze podejście katechetów do planowania proce-
su nauczania religii i swobodne korzystanie z propozycji programo-
wych. Z drugiej strony takie podejście – jak pokazują badania – wy-
nika raczej z negatywnej oceny podręczników niż z potrzeby własnej 
kreatywności.

Bowiem tylko 2,6% ankietowanych oceniło programy i podręcz-
niki jako dobre. Jedna czwarta (25,3%) respondentów uważa, że 
podręczniki wymagają totalnej zmiany. „Zdaniem 15,7% katechetów 
obowiązujące programy i podręczniki do nauczania religii są trudne, 
nieprzystępne dla uczniów, napisane trudnym, teologicznym języ-
kiem, a przy tym podejmują tematy mało interesujące uczniów i mają 
formę tradycyjną, niezbyt atrakcyjną dla uczniów. 13,5% zaznaczyło, 
że programy i podręczniki są nudne, oderwane od życia i niedostoso-
wane do realiów szkoły, a 11,5% wskazało na niedostosowanie tego 
typu pomocy do poziomu rozwoju wiary i poziomu intelektualnego 
uczniów. W tej grupie były osoby, które określały obowiązujące pro-
gramy i podręczniki jako ambitne. 10,9% uważało obowiązujące pro-
gramy i podręczniki katechetyczne za beznadziejne i nieprzydatne”11. 
Podobne opinie pojawiają się w ankiecie przeprowadzonej przez 
J. Poniewierskiego: „nudne, nienadążające za zmianami cywiliza-
cyjnymi, za rzadko zmieniane i aktualizowane, pisane bez szero-
kiej społecznej konsultacji, ciągle spóźnione o kilka lat (nawet pod 
względem grafi cznym)”. Zdaniem niektórych katechetów ich autorzy 
„zbyt często odpowiadają na pytania, których nikt nie zadaje, uży-
wają niezrozumiałego bądź napuszonego języka, swoistej kościelnej 
nowomowy”12. 

Katecheci skarżą się również na brak swobody w doborze pod-
ręczników. Czują się przymuszeni do korzystania z podręcznika 
obowiązującego w danej diecezji. To jest sytuacja dla nauczyciela 
niezdrowa. Zwłaszcza że o wyborze książek decydują najczęściej ci, 
którzy sami nie katechizują. „Ciekawi mnie – pyta jeden z ankieto-

11 Tamże, 12.
12 J. Poniewierski, art. cyt., 41.
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wanych – czym kierują się wydziały katechetyczne, wybierając jako 
obowiązujące podręczniki określonych wydawnictw”13.

Katecheci czekają na nowe, lepsze programy i podręczniki, opra-
cowane przez praktyków – doświadczonych katechetów, znających 
poziom rozwoju religijnego uczniów (9,0%)14. W rozmowie z kate-
chetami archidiecezji poznańskiej z dnia 9 czerwca tego roku pada 
następujące zdanie: „Uważam, że podręczniki powinny być ‘trójwy-
miarowe’, aby spełniały oczekiwania osób, które chcą umocnić swoja 
wiarę, niewierzących i tych, którzy ciągle szukają. Każda jednostka 
zbudowana z takich trzech propozycji dawałaby katechecie możli-
wość przeprowadzenia katechezy odpowiednio do stanu duchowego 
klasy”15.

„Przed nami nowy czas, nowy program, nowe podręczniki, które 
muszą przyciągnąć uczniów i być dla nich pociągające” – stwierdza 
ten sam katecheta. Jak to osiągnąć? Co zrobić, by nowe programy 
i podręczniki spełniały oczekiwania katechetów? Zdaniem ankie-
towanych programy powinni pisać katecheci, a nie katechetycy 
(18,6%), a jeśli będą to robić teoretycy katechezy, powinni podjąć 
rzetelną, otwartą, uwzględniającą przede wszystkim dobro uczniów 
współpracę z katechetami (14,8%). Trzeba też dostosować progra-
my i podręczniki do aktualnych potrzeb uczniów i nauczycieli religii, 
pamiętając o tym, by były one napisane językiem komunikatywnym 
oraz wzbogacone o interesujące przykłady i ciekawe treści powiązane 
z życiem (11,7%). Katecheci proponowali również: przeprowadzenie 
badań wśród uczniów i nauczycieli religii na temat tego, co powinno 
znaleźć się w poszczególnych podręcznikach (9,4%), wzbogacenie 
podręczników o pomoce dydaktyczne i multimedialne, dostosowanie 
programu i podręczników do realiów szkoły (7,7%). Poza tym w pod-
ręcznikach należy zamieszczać mniej materiału (treści), a więcej ilu-

13 Tamże.
14 Por. A. Zellma, art. cyt., 12.
15 O katechezie, jej przyszłości, szkole, Kościele i katechetach... Zapis rozmowy 

między katechetami archidiecezji poznańskiej – Poznań, 9 czerwca 2010 r., „Kate-
cheta” 7-8 (2010), 78n.
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stracji, grafi ki (14,0%). W opozycji do tych oczekiwań stoi jednak 
opinia, którą przytacza jeden z katechetów: „Pewna mama przyszła 
do szkoły, bo jej syn przez dłuższy czas nie uczestniczył w zajęciach, 
i pyta, czego ona ma się nauczyć, bo tam są same zdjęcia, ona chce 
mu coś przekazać, ale nie wie co...”16. Ten przykład ilustruje, jak trud-
ną jest sprawą stworzenie podręcznika, który spełniałby oczekiwania 
wszystkich. W badaniach A. Zellmy 4,7% respondentów stwierdziło, 
że nie uda się stworzyć idealnego programu i podręcznika, który za-
dowoli wszystkich. Ktoś napisał: „to jest trudne pytanie, bo ilu ka-
techetów, tyle propozycji: każdy ma inne oczekiwania i potrzeby”. 
Wydaje się więc, że – z jednej strony – badani katecheci mieli kon-
kretne oczekiwania, z drugiej natomiast byli świadomi ograniczeń 
związanych z ich realizacją. 

3. Współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych
za katechezę

„Moim największym problemem, gdy ruszam do szkoły, jest to, że 
jestem sam. Nie mam nikogo, kto poda mi rękę. Nie mam sprawnej 
broni i amunicji (podręczniki i pomoce), nikt mnie nie osłania i nikt 
nie opatrzy mi ran, gdy padnę… Chyba tak naprawdę nikomu nie je-
stem potrzebny…”17. Ta przykładowa wypowiedź świadczy o towa-
rzyszącym katechetom poczuciu osamotnienia (13,7% w badaniach 
A. Zellmy), które przewija się we wszystkich omawianych badaniach. 
Jest ono spowodowane m.in. brakiem współpracy z proboszczem, 
dyrekcją, rodzicami, nauczycielami18. 

Brak wsparcia ze strony przełożonych jest przyczyną trudności 
w szkolnej pracy w równym stopniu co niedostosowane – zdaniem 
katechetów – programy i podręczniki (18,3%)19. A mało kto ma tylu 

16 Tamże, 80.
17 S. Zioło, Armia z demobilu, „Katecheta” 9 (2009), 56. 
18 Por. A. Zellma, art. cyt., 14; J. Poniewierski, art. cyt., 41.
19 Por. A. Zellma, art. cyt., 14.
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zwierzchników co katecheta: proboszcz parafi i, dyrektor wydziału ka-
techetycznego, dyrektor w szkole. „Każdego musi słuchać, każdego 
się bać. Wtedy będzie miał pracę”. To kolejny wymiar samotności na-
uczycieli religii: poczucie, że wszyscy od niego wymagają, ale w razie 
kłopotów nikt się za nim nie ujmie. W trakcie rozmów z katechetami 
często powracał motyw lęku przed utratą misji kanonicznej20.

Jeśli zabraknie współdziałania między odpowiedzialnymi za ka-
techezę, którzy mają wspólne lub choćby podobne oczekiwania, to 
powstaje bardzo trudna sytuacja, która dla części katechetów stano-
wi poważny problem. „I tak jak nie wiadomo, czym jest katecheza, 
tak i oni mówią o sobie, że są ‘niczyi’, że są ‘pomiędzy’ Kościołem 
a szkołą”21.

Niepokojący jest – zdaniem ankietowanych – brak zainteresowa-
nia proboszczów szkolną katechezą. Oczywiście trudno uogólniać, 
jednak sonda, ogłoszona w minionym roku przez miesięcznik „Ka-
techeta” wśród blisko 650 katechetów, daje do myślenia. Na pytanie: 
„Z kim ci się najtrudniej współpracuje?”, najwięcej, bo aż 46% an-
kietowanych wskazało księdza proboszcza (np. o uczniach mówiło 
w tym kontekście zaledwie 16%).

Katechetów nie wspierają również dyrektorzy szkół, którzy trak-
tują niekiedy katechezę z lekceważeniem, tak jakby była przedmio-
tem drugorzędnym, mniej istotnym. Katecheta wciąż jeszcze bywa 
postrzegany w niektórych szkołach jak nauczyciel drugiej kategorii. 

 

4. Podsumowanie

Przeprowadzone w minionym roku szkolnym ankiety przedsta-
wiają raczej negatywny obraz szkolnej katechezy, widzianej oczami 
nauczycieli religii. Czy można wyciągać daleko idące wnioski na 
podstawie tak niewielkich prób badawczych? Czy opinie responden-

20 Por. J. Poniewierski, art. cyt., 41.
21 Tamże. 
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tów są rzeczywiście reprezentatywne dla całości wizerunku szkolnej 
katechezy? Pesymistyczną wizję można oczywiście interpretować na 
różny sposób. Można by pokusić się o stwierdzenie, że w badaniach 
wzięli udział jedynie ci niezadowoleni. Byłoby to naturalnym wy-
jaśnieniem, dlaczego przedstawiona rzeczywistość jest tak ponura. 
Z drugiej strony możliwe, że na ankietę odpowiedziały osoby najbar-
dziej zaangażowane, którym najmocniej leży na sercu dobro polskiej 
katechezy. Wówczas wyniki badań stanowiłyby realny powód do nie-
pokoju. Tych wątpliwości nie uda się tutaj rozstrzygnąć. Niemniej 
jednak wydaje się, że na podstawie przeprowadzonych ankiet można 
wysunąć przynajmniej trzy postulaty dotyczące przyszłości naucza-
nia religii w szkole:

1. Potrzeba współdziałania teoretyków z praktykami katechezy 
w opracowywaniu programów, podręczników i pomocy dydak-
tycznych.

2. Konieczność formowania kapłanów (nie tylko proboszczów) do 
współpracy z katechetami świeckimi i na odwrót.

3. Pilna potrzeba określenia tożsamości lekcji religii oraz roli kate-
chety w szkole.


