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Jestem dzielny, nie wiem, kim jestem, 
wiem, że jestem sam. 

Szkolna katecheza w oczach katechetów

Nie mam pojęcia, jak katecheci widzą szkolną katechezę. Nie ma-
ją też o tym pojęcia dyrektorzy wydziałów katechetycznych. Nie ma-
ją też pojęcia biskupi.

Nie mamy o tym pojęcia, bo nie pytamy katechetów. Chodzi o py-
tania zadane w sposób metodologiczny, chodzi o badania socjologicz-
ne, które odkryją te i inne sprawy dotyczące katechetów.

Takich badań nie ma. Otwarte pozostaje pytanie: „dlaczego?”. Czy 
ktoś boi się poznania prawdy, zmierzenia się z rzeczywistością? 

Pytania zadawane przez biskupa w czasie wizytacji parafi i, gdy 
odwiedza jakąś szkołę, przyniosą inne odpowiedzi od odpowiedzi na 
pytania zadawane przez dyrektora Wydziału, który jest jakimś orga-
nem nadzoru i administracji. Jeszcze inne odpowiedzi usłyszy pro-
wadzący szkolenia dla katechetów pasjonatów, którzy dobrowolnie 
w nich uczestniczą (jak w moim przypadku), a jeszcze inne można 
przeczytać na forach, gdzie obecni są katecheci często w swej bardzo 
sfrustrowanej części, która korzystając z anonimowości, łatwo wyle-
wa swoje żale.

Które odpowiedzi będą prawdziwe? Nie wiemy. Stąd postulat ba-
dań na odpowiednio dobranej i reprezentatywnej liczbie katechetów.
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Można natomiast i trzeba stawiać hipotezy, które w ewentualnych 
badaniach należałoby sprawdzać. Hipotezy oparte na własnych ob-
serwacjach, poparte jakimiś cząstkowymi badaniami, ankietami, wy-
wiadami. Ja opieram się na kontaktach z katechetami – tym, co mi 
mówią, czasem w sekrecie. Źródłem poznania, choć bardzo specy-
fi cznym, jest forum internetowe prowadzone przeze mnie jako część 
serwisu http://natan.pl.

Pierwsza sprawa to tożsamość katechety w szkole. Jestem pewien, 
że część katechetów czuje się w szkole katechetami – sam się do nich 
zaliczam. Inni czują się i chcą być wyłącznie nauczycielami religii. 
Nie chodzi tu o ich brak wiary czy złą wolę, ale poczucie, że szkoła 
to miejsce, gdzie można tylko w bardzo szkolny sposób przekazywać 
i sprawdzać wiedzę na temat religii, uczyć teologii. Są to osoby, które 
wręcz obrażają się, gdy ich się nazywa katechetami.

Ilu mamy w szkole katechetów, a ilu nauczycieli religii? Tego nikt 
nie wie. 

Kolejna sprawa to trudności, jakie napotyka katecheta (nauczyciel 
religii) w swojej pracy. Miesięcznik „Katecheta” przed ponad rokiem 
w swoim serwisie internetowym zapytał, z kim katechetom najtrud-
niej się współpracuje. W ankiecie do wyboru byli uczniowie, rodzice, 
dyrekcja i proboszcz. Proboszcz zwyciężył „w cuglach”, uzyskując 
46% głosów. Czy proboszczowie są tacy źli? Mam przekonanie, że 
gdybyśmy zapytali proboszczów o ich największe problemy, wska-
zaliby katechetów. Problem polega, myślę, na istnieniu ogromnego 
pęknięcia na styku: katecheci świeccy i księża. Dwie armie, zamiast 
ramię w ramię wspierać się i walczyć o Królestwo Boże, podgryza-
ją się nawzajem i oskarżają. Moje zdziwienie budzi fakt, że ankieta 
„Katechety” nie spowodowała powołania przez episkopat specjalnej 
komisji śledczej do wyjaśnienia tej sprawy. Jak można dalej udawać, 
że nic się nie dzieje?

Wielu katechetów czuje się wykorzystywanych przez księży, trak-
towanych przedmiotowo, chamsko, zastraszanych odwołaniem misji 
kanonicznych. Czasem są to uciski „strukturalne” – katecheta czuje 
się nauczycielem drugiej kategorii, gdy wydział katechetyczny na-
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rzuca „jedynie słuszny” podręcznik. Każdy nauczyciel ma możliwość 
wyboru, katecheta często nie – pewnie nie potrafi . Jest też sporo na-
rzekania na brak zrozumienia dla rodzinnych sytuacji i obowiązków 
katechetów.

Z drugiej strony wielu katechetów czuje się marginalizowanych 
w szkole. Narzekają na sposób traktowania religii i ich samych przez 
dyrekcję. Dotyczy to ich miejsca w radzie pedagogicznej, w kolejce 
po nagrodę dyrektora, miejsca religii w siatce godzin i w budynku 
szkoły (czasem w piwnicy). Powszechne oburzenie budzi prawne 
rozstrzygnięcie (ignorowane zresztą często), że katecheta nie może 
być wychowawcą klasy.

W sumie budzi to dużą frustrację i poczucie osamotnienia. Dwóch, 
nawet trzech przełożonych (dyrektor, proboszcz, wydział) i żadnego 
wsparcia. 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat odeszło z katechezy wielu przy-
padkowych katechetów. I bardzo dobrze. Czy zdajemy jednak sobie 
sprawę, ile odeszło diamentów, świetnych katechetów, którzy po pro-
stu mieli dość? I to dość Kościoła, bo często oni zostają w szkole. 
A ilu katechetów zbiera się do odejścia? A ilu tego nie robi tylko 
z tego względu, że nie ma dla siebie jakiejś realnej alternatywy?

Jak wielu to katechetów? Zróbmy badania.
Są też katecheci, którzy w szkole czują się jak ryba w wodzie, to 

ich żywioł. Są pewni siebie, radzą sobie z trudnościami, kochają dzie-
ci, robią świetną robotę. Mimo trudności są zwyczajnie szczęśliwi 
i zadowoleni. Ale znowu, ilu ich jest? A skąd ja mam wiedzieć?

Gdy mówię o braku wsparcia, to widzę tu trzy płaszczyzny.
Pierwsza to umocowanie prawne katechezy. Pozostało szereg 

dziur i absurdów prawnych, które skamieniały i zdają się wołać, że 
nikomu nie zależy na ich zmianie. 

Należy do nich wspomniany przepis, że katecheta nie może być 
wychowawcą klasy. Jeśli są opory ministerialne czy rządowe, to dla-
czego Kościół nie udał się do sądu, myślę o Trybunale Konstytucyj-
nym, by zaskarżyć przepis jako niezgodny z Ustawą Zasadniczą? 
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Do absurdów prawnym należy przepis mówiący, że opiekę nad 
uczniami idącymi na szkolne rekolekcje sprawują katecheci. Tu na-
prawdę nie pomogą listy kuratorów – bo to nie jest źródło prawa. I po 
kolejnych wyborach kuratorzy znowu się będą zmieniać.

Z powodu braku prostych dopowiedzeń w ustawach czy rozporzą-
dzeniach ministerialnych bardzo wielu uczniów mających nauczanie 
indywidualne pozbawionych jest religii. Kilka lat temu sam sporzą-
dziłem obszerny raport w tej sprawie i przekazałem go odpowiednim 
władzom kościelnym. Otrzymałem odpowiedź, że mam rację i... nic 
się nie zmieniło.

Innym absurdem jest określenie, że uczęszczanie na religię 
w szkole to decyzja jedynie rodziców czy uczniów szkół średnich. 
Tym samym ubezwłasnowolniono Kościół, który w tej mierze nie ma 
nic do powiedzenia.

Druga płaszczyzna to wsparcie katechetów przez Krajowe Cen-
trum Katechetyczne powołane przez Dyrektorium Katechetyczne. 
Mam proste pytanie: gdzie jest to centrum?

Jest sporo inicjatyw, na różnych płaszczyznach, są ODN-y, są 
ofi arne działania różnych wydziałów i osób. Krajowego Centrum Ka-
techetycznego, uznanego za potrzebne, jednak nie ma. W tym świetle 
trudno przekonać katechetów, że ich praca jest naprawdę przez Koś-
ciół uznana za ważną.

Prowadzę od 6 lat serwis katechetyczny, najpopularniejszy w Pol-
sce. Proszę wskazać miejsce, gdzie każdego dnia wchodzi 1-2 tys. ka-
techetów i ściąga każdego dnia kilka tysięcy plików. Cieszę się z tego 
serwisu, ale jest od swego rodzaju kompromitacją Kościoła. Jakim 
prawem wikary po godzinach, a obecnie proboszcz robiący general-
ny remont plebani, w sile jednej osoby, tworzy taki serwis? Gdzie są 
struktury Kościoła, jego pieniądze i zasoby ludzkie? A może kateche-
za jest tylko werbalnym priorytetem?

Trzecia płaszczyzna to proboszcz – jego zainteresowanie szkołą 
lub brak tego zainteresowania; jego opieka nad katechetami lub gnę-
bienie katechetów. Płaszczyzna, która, jak wcześniej już to ukazałem, 
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także pozostawia wiele do życzenia. Poznanie jej dokładnego kształtu 
wymaga, raz jeszcze to mówię, badań.

To pesymistyczne zapewne wystąpienie chcę zakończyć wyraże-
niem opinii, że katecheci w szkole są najlepszą kategorią nauczycieli. 
Są najlepiej przygotowani merytorycznie i pedagogicznie. Są naj-
bardziej ideowi i traktują swoją pracę jako autentyczne powołanie. 
Nie mogło być inaczej – praca w takich a nie innych realiach szkoły 
i Kościoła sprawiła, że zostały tylko wyselekcjonowane egzempla-
rze – reszta padła. Gdyby były jakieś turnieje katechetów i innych 
przedmiotowców, pewny byłbym zwycięstwa, zarówno wtedy, gdy 
drużyny powoływałby jakiś selekcjoner, jak i w sytuacji, gdy zawod-
ników by losowano. Oczywiście to także opinia, którą należałoby 
zweryfi kować.

Podsumowując moją odpowiedź na pytanie o „widzenie kateche-
zy w szkole przez katechetów”, chciałbym odwołać się do tytułu tego 
wystąpienia: „Jestem dzielny, nie wiem, kim jestem, wiem, że jestem 
sam”.


