
KS.TADEUSZ PANUŚ
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Nowe dokumenty katechetyczne
– nowe szanse, nowe obawy

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku czytamy, że „zada-
niem biskupa diecezjalnego jest wydawanie norm odnośnie do kate-
chezy i troska o dostarczenie odpowiednich pomocy katechetycznych, 
w razie potrzeby także przygotowanie katechizmu a także popieranie 
i koordynowanie poczynań katechetycznych” (KPK, kan. 775, § 1). 
Oznacza to, że każdy biskup winien troszczyć się o katechezę. Zanim 
skupimy naszą uwagę na tym, jak biskupi w Polsce wywiązują się 
z tych zadań, prezentując nowe dokumenty katechetyczne Kościoła 
w Polsce, ukażemy realizację tej troski w skali europejskiej, następnie 
zaprezentujemy katechetyczne bogactwo Kościoła polskiego, czyli 
polskie dokumenty katechetyczne i w trzeciej części zatrzymamy się 
nad nowymi dokumentami katechetycznymi, dokonując ich oceny. 

1. Bogactwo literatury katechetycznej po Vaticanum II 

Wydaje się, że jak najbardziej uzasadnionym jest twierdzenie, że 
po Soborze Watykańskim II można mówić o niezwykle dynamicz-
nym rozwoju katechetyki. W sposób szczególny ilustrują to doku-
menty katechetyczne. W oparciu o dokumenty Soboru Watykańskie-
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go II stworzona została Ogólna instrukcja katechetyczna, pierwszy 
w dziejach Kościoła powszechnego odrębny dokument poświęcony 
posłudze katechetycznej, wydany przez rzymską Kongregację ds. Du-
chowieństwa w 1971 roku1. W 1979 roku została wydana adhortacja 
apostolska Catechesi tradendae autorstwa Jana Pawła II2. W 1992 
roku wydany zostaje Katechizm Kościoła Katolickiego, dokument, 
który w bezpośrednim sensie nie jest dokumentem katechetycznym, 
ale pełni funkcję niewątpliwie katechetyczną3. W 1997 roku opubli-
kowane zostało Dyrektorium ogólne o katechizacji4. Tematyka ka-
techetyczna jest obecna w Kodeksie Prawa Kanonicznego5. Zatem 
w ciągu trzydziestu lat pojawiają się dokumenty, które szeroko oma-
wiają zagadnienia katechezy w skali całego Kościoła. 

Warto więc przyjrzeć się jak owe wskazania dokumentów Koś-
cioła powszechnego są realizowane w praktyce katechetycznej Koś-
ciołów lokalnych, na przykładzie niektórych krajów Europy. Naszą 
uwagę skupimy na dyrektoriach, programach i podręcznikach. 

Krajowe dyrektoria katechetyczne w Europie6

Kraj Pełna nazwa Rok wydania

Austria Österreichisches Katechetisches 
Direktorium für Kinder – und Jugendarbeit 1981

Belgia Brak

Chorwacja Biskupi Jugoslavije, Radosno naviještanje 
evanđelja i odgoj u vjeri 1983

Czechy Brak
Finlandia Brak

1 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna, (11 kwietnia 
1971). 

2 Jan Paweł II, Catechesi tradendae, (16 października 1979).
3 Katechizm Kościoła Katolickiego, (11 października 1992).
4 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, (15 

sierpnia 1997). 
5 Jan Paweł II, Kodeks Prawa Kanonicznego, (25 stycznia 1983).
6 A. Kielian, Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europej-

skich, Kraków 2010, 270.
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Francja
Alzacja-Mozela Brak

Hiszpania Brak
Holandia Brak – planowane wydanie w 2009 roku

Lichtenstein Brak
Litwa Brak
Malta Brak

Niemcy Brak
Norwegia Retningslinjer for katekesen 1999

Polska Dyrektorium katechetyczne Kościoła 
katolickiego w Polsce 2001

Portugalia Brak
Rumunia Brak
Słowacja Brak
Słowenia w opracowaniu

Szwajcaria Brak
Szwecja Nordiska riklinger for katekes 1981
Węgry Magyar Kateketikai Direktórium 2000

Włochy Il rinnovamento della catechesi
Catechismi Nazionali

1970
1992

Zjednoczone Królestwo

Anglia, Walia National project, On the Way to Life 1971
2005

Szkocja Brak

Irlandia Płn. Be Good News. National Directory of 
Catechesis 2008

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowana większość 
krajów europejskich nie posiada krajowych dyrektoriów katechetycz-
nych. Pięć krajów może poszczycić się wydaniem dyrektorów po 1997 
roku, a więc po roku publikacji Dyrektorium ogólnego o katechizacji. 
Wcześniej takie dyrektoria opracowały Anglia, Chorwacja, Szwecja 
i Austria. Niektóre kraje zamiast dyrektoriów posiadają dokumen-
ty, które zawierają refl eksje biskupów na tematy katechetyczne. Tak 
jest przykładowo w Niemczech, które nie posiadają krajowego dy-
rektorium, ale taka rolę spełniają dokumenty z roku 1974, dotyczące 
nauczania religii w szkole zatytułowane: Der Religionsunterricht in 
der Schule. Ein Beschluss oraz w parafi i: Das katechetische Wirken 



42 KS. TADEUSZ PANUŚ

der Kirche7. Aktualnie tematykę katechetyczną podejmują opracowa-
ne i wydane przez Konferencję Episkopatu Niemiec: Katechese in 
veränderter Zeit8 oraz Der Religionsunterricht vor neuen Herausfor-
derungen9.

Jednym z zadań biskupów jest troska o to, aby każdy kościół die-
cezjalny posiadał programy do nauczania religii. 

Programy nauczania religii rzymskokatolickiej 
w szkole w krajach Europy10

Kraj Nazwa programu Zatwierdzony przez
Data 

zatwier-
dzenia

Kraje UE

Austria

Lehrplan für Religionsunterricht 
in Pfl ichtschulen und 
Sonderpädagogischem Bereich 
sowie Berufsschulen

Bischofskonferenz 2001

Belgia

Programm Religionsunterricht

Interdiocesane 
commissie voor 
catechese (ICC) 
wraz z Konferencją 
Episkopatu

2000

Programme de religion de 
l’enseignement fondamental, 1993 
Programme de religion 
catholique. Humanités générales 
et technologiques, humanités 
professionnelles et techniques 
(D/2003/0279/087)

Instytucje religijne 

1993

2003

7 Por. R. Chałupniak, Sekularyzacja szkolnej lekcji religii a narodowe dyrektoria 
katechetyczne we Włoszech, w Niemczech i w Polsce, [w:] Przesłanie dokumentów 
katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Warszawa 2003, 256.

8 Die deutschen Bischöfe, Katechese in veränderter Zeit, 22. Juni 2004, Bonn 
2004.

9 Die deutschen Bischöfe, Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, 
16. Februar 2005, Bonn 2005.

10 A. Kielian, Modele…, dz. cyt., 281n.
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Chorwacja

Plana i programa katoličkoga 
vjeronauka prema HNOS-u (szkoła 
podstawowa i średnia 1. stopnia)

Program nastave katoličkoga 
vjeronauka (szkoła średnia 2. 
stopnia)

Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i športa,
Hrvatska Biskupska 
Konferencija

2006

2002

Czechy

Osnovy k výuce náboženské 
výchovy římskokatolocké církve 
v 1. – 9. ročníku základní školy 
(szkoła podstawowa)

Česká Biskupská 
Konference
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

2003

Finlandia National Core Curriculum for 
Basic Education

Ministry of Education 2004

Francja 
Alzacja-Mozela

Amandier en Fleur – Arbre aux 
Oiseaux – Rose des vents (szkoły 
podstawowe) 

Evêque et Conseil 
Episcopal 1998

Hiszpania

Currículo de la Opción 
Confesional Católica y materiales 
de desarrollo 

Currículo del área de religión 
y moral Católica

Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Catequesis

2003

2007

Holandia Tak b.d. b.d.
Lichtenstein Brak

Litwa Tikybos (katalikų) bendroji 
programa

Lietuvos Vyskupų 
Konferencija 
i Ministerstwo Oświaty 

2006

Malta Brak 

Niemcy

Lehrpläne der einzelnen 
Bundesländer für den 
Religionsunterricht, an denen auch 
die Bistümer mitarbeiten – plany 
nauczania w poszczególnych 
landach.

Kościół i państwo
Ministerien für 
Schule der einzelnen 
Bundesländer

różne daty

Norwegia Kristendom – læreplan for de 
katolske skolene i Norge

Bishop dr. Gerhard 
Schwenzer SSCC 1997

Polska Program nauczania religii
Komisja Wychowania 
Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski

2001

Portugalia Programa de Educacão Moral 
e Religiosa Católica

Conferenza episcopale 2007

Rumunia Tak Ministerstwo
Może się 
corocznie 
zmieniać
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Słowacja

Učebné osnovy rímskokatolíckeho 
a gréckokatolíckeho náboženstva 
pre základné školy, gymnázia 
a stredné odborné školy a stredné 
odborné učilišťa (pre štátne školy 
a pre školy zriadené Katolíckou 
cirkvou)

Konferencia biskupov 
Slovenska, 
Ministerstvo školstva 
Slovenskej Republiky

2002

Słowenia Brak 
Szwajcaria – kantony:

St Gallen Lehrplan Religion Bischof und evang. 
Kirchenratspräsident 1996

Tessin Mappa orientativa per l’IR 
(istruzione religiosa)

Le bureau pour 
l’instruction réligieuse du 
Diocese (UIRS)

2004

Węgry Rahmenlehrplan des Römisch-
Katholischen Religionsunterrichtes

Katechetische 
Kommission Ungarn 1996

Włochy Tak b.d. b.d.
Zjednoczone Królestwo

Anglia, Walia

Religious Education Curriculum 
Directory for Catholic Schools;

Here I am (szkoła podstawowa); 
Icons (szkoła średnia 1. stopnia – 
Key Stage 3)
(w przygotowaniu nowy program 
dla szkół średnich 2. stopnia)

Catholic Education 
Service b.d.

Szkocja

Religious Education 5-14 (szkoła 
katolicka)

Alive-O (szkoła podstawowa 
katolicka)

National Syllabus for Religious 
Education for Catholic Secondary 
Schools (szkoła średnia katolicka)

Scottish Offi ce Education 
Department
Bishops’ Conference of 
Ireland
Catholic Education 
Commission

1994

2005

Irlandia Płn.
Alive-O (szkoły podstawowe)
Community of Faith/hope/love 
(szkoły średnie)

Episcopal Conference
2003
2002

Sytuacja Kościołów w Europie pod względem propozycji progra-
mowych jest dobra. Zaledwie w trzech krajach brak jest programu na-
uczania religii w szkole. Z wyjątkiem Słowenii są to kraje, w których 
lekcja religii prowadzona jest w szkolnictwie publicznym, w pozosta-
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łych krajach są one opracowane do wszystkich typów szkół. Należy 
ocenić poziom opracowania programów katechezy jako zadowalają-
cy. Są sytuacje, kiedy za program odpowiada zarówno strona kościel-
na, jak i władze państwowe, tak jest w sześciu państwach, bądź tylko 
władze kościelne – w dziesięciu państwach, bądź też jest on ogłasza-
ny tylko przez władze państwowe (dwa kraje)11. 

A oto jak wygląda sytuacja na płaszczyźnie podręczników. 

Zasady korzystania z podręczników do nauczania religii 
w szkole w krajach Europy12

Zasada Kraje

O wyborze podręcznika decyduje 
biskup diecezjalny

Niemcy, Finlandia, Francja Alzacja-Mozela, Polska, 
Lichtenstein (w szkołach średnich), kanton Tessin, 
Norwegia

Istnieją podręczniki 
ogólnokrajowe

Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Litwa, 
Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Anglia
i Walia, Irlandia Płn.

O wyborze podręcznika 
decyduje katecheta

Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Holandia, 
Francja Alzacja-Mozela, Polska, Rumunia, Węgry, 
Włochy, Lichtenstein (w szkołach podstawowych), 
kanton St. Gallen

O wyborze podręcznika 
decyduje uczeń Francja Alzacja-Mozela (wg wieku)

Tabelka powyższa ilustruje jak wygląda sytuacja na płaszczyźnie 
podręczników w Europie. Podręcznik jest oczywiście funkcją swoje-
go czasu, będąc instrumentem poznania i wychowania, pozostaje za-
wsze w określonej relacji do swojego czasu. Przestaje być podręcznik 
jedynym źródłem informowania dla ucznia, przestaje być wyłącznym 
źródłem wiedzy, przestaje być niezbędny, zmieniają się jego funkcje, 
niemniej pozostaje ważnym narzędziem komunikacji wiary. Różne 
są doświadczenia w tym temacie. Z uzyskanych danych wynika, iż 
najczęściej o wyborze podręcznika decyduje katecheta (12 krajów 

11 A. Kielian, Modele…, dz. cyt., 282.
12 Tamże, 285n.
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i 1 kanton) lub biskup diecezjalny (6 państw i 1 kanton). W przy-
padku podręczników ogólnokrajowych są one zatwierdzane przez 
krajowe konferencje episkopatów lub też przez nie rekomendowane, 
jak to ma miejsce w Anglii i Walii. Tylko w Alzacji-Mozeli o wybo-
rze podręcznika może decydować sam uczeń osiągnąwszy właściwy 
(niesprecyzowany jednak bliżej) wiek. Warto zwrócić uwagę na nie-
które szczegółowe regulacje, dotyczące publikacji i upowszechniania 
podręczników w niektórych krajach. Ukazują one bowiem lokalną 
specyfi kę w zakresie korzystania z pomocy dydaktycznych do na-
uczania religii13.

Katechezy nie można zredukować tylko do szkoły. Istnieją także 
programy i pomoce do katechezy parafi alnej. 

Programy nauczania religii katolickiej w parafi i w krajach Europy14

Kraj Nazwa programu Data zatwierdzenia
Austria Brak
Belgia Brak

Chorwacja Župna kateheza u obnovi župne zajednice. Plan 
i program 2000

Czechy Brak
Finlandia Brak
Francja
Alzacja-
Mozela

Tak, diecezjalny b.d.

Hiszpania Brak
Holandia Brak

Lichtenstein Brak
Litwa b.d. b.d.
Malta Brak 

Niemcy Brak
Norwegia Tak, tylko dla diecezji Oslo 1999

Polska
Program nauczania religii
Program katechezy parafi alnej młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych

2001

2004

13 Tamże, 286.
14 Tamże, 288.
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Portugalia Programa Nacional de Catéquese da Infãncia 
e Adolescencia 1988, revisad 2005

Rumunia Brak
Słowacja Brak

Słowenia Osnutek načrta za katehezo v devetletni 
osnovni šoli 1999

Szwajcaria – kantony:
St. Gallen Tak b.d.

Tessin Brak
Szwecja På vāg med Kristus 2004-2007
Węgry Brak
Włochy Catechismi Nazionali 1992

Zjednoczone Królestwo
Anglia, Walia Brak

Szkocja Brak
Irlandia Płn. Brak

W świetle powyższej tabelki należy stwierdzić, że w zdecydo-
wanej większości państw Europy brak ogólnokrajowego programu 
katechezy parafi alnej. W tym kontekście Polska jawi się jako kraj, 
który na tym polu ma duże osiągnięcia. Powrót nauczania religii do 
szkoły, reforma oświaty, konieczność dopracowania, przemyślenia 
dotychczasowego modelu katechezy parafi alnej przystosowanego do 
rzeczywistości szkolnej przyczyniły się do tego, że Kościół w Pol-
sce nie lękał się wyzwań i katecheza Kościoła w Polsce ma bogaty 
dorobek. 

2. Dokumenty katechetyczne Kościoła w Polsce

W środę 1 września 2010 roku katecheta, przekraczając próg pol-
skiej szkoły, rozpoczął 21. rok nauczania religii w polskiej szkole 
po jej powrocie w roku 1990. Minęło 20 lat, w czasie których Koś-
ciół koncentrował swe siły na kształceniu nowych katechetów, do-
stosowywał parafi alny model katechezy do szkolnej rzeczywistości. 
Wyrażało się to m.in. w dostosowaniu podręczników oraz nieśmia-
łym tworzeniu nowych podręczników, a także rodziły się pierwsze 
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pomysły o nowych dokumentach katechetycznych, takich jak m.in. 
Małe dyrektorium katechetyczne, które zostało opracowane w roku 
1999 przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episko-
patu Polski, gdy jej przewodniczącym był bp E. Materski. Miało to 
Dyrektorium służyć za podstawę do opracowania pełnego15, czyli Dy-
rektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce w 200116, 
a także stworzenia Podstawy programowej katechezy Kościoła kato-
lickiego w Polsce17, która w dniu 8 marca 2010 roku została zastąpio-
na nową. Trzeci dokument, który pojawił się w 2001 roku, to Pro-
gram nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzony w Radomiu 20 września 
2001 roku, który w dniu 9 czerwca 2010 roku w czasie posiedzenia 
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 
w Białymstoku został zastąpiony nowym programem nauczania re-
ligii. Dwa dokumenty, które zostały zastąpione nowymi, czyli Pod-
stawa programowa i Program nauczania religii, oddają pewien rys 
minionych dwudziestu lat, a szczególnie minionego dziesięciolecia. 
Warto przez chwilę zatrzymać się nad bilansem tego minionego dwu-
dziestolecia w aspekcie pomocy katechetycznych, prezentując doku-
menty katechetyczne oraz podręczniki. 

2.1 Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 313. zebrania plenarne-
go w Łowiczu, 20 czerwca 2001 roku, przyjęła jako obowiązującą 
dla wszystkich diecezji w Polsce Podstawę programową katechezy 

15 Por. Sprawozdanie z działalności Komisji Wychowania Katolickiego Konferen-
cji Episkopatu Polski w latach 1999-2004. Por. http://www.katecheza.episkopat.pl/
sprawozd.htm

16 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katoli-
ckiego w Polsce, Kraków 2001.

17 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła 
katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
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Kościoła katolickiego w Polsce. Adresatami dokumentu byli „przede 
wszystkim twórcy programów nauczania religii”, których zadaniem 
jest „skonkretyzowanie założeń przyjętych w Podstawie”18. 

Podstawa odnosi się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej 
i zawiera następujące zagadnienia: 

– charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym 
etapie edukacji; 

– Podstawę programową nauki religii (w szkole); 
– korelację ze szkolnymi przedmiotami ogólnokształcącymi 

i ścieżkami edukacyjnymi (od klasy IV szkoły podstawowej);
– propozycje współpracy środowisk katechetycznych19.

Charakterystyka psychologiczna dzieci i młodzieży na danym eta-
pie edukacji ma służyć pomocą w poznawaniu procesu rozwojowego 
ucznia, głównie w odniesieniu do rozwoju religijnego. Podstawa wy-
szczególniała cele katechetyczne, zadania nauki religii, treści i osiąg-
nięcia. Zaprezentowane były one w dwóch wersjach: tabelarycznej, 
która ukazuje ich wzajemne powiązanie, oraz opisowej, konwencją 
zbliżona do analogicznych dokumentów ministerialnych. Korelacja 
międzyprzedmiotowa miała zwrócić uwagę twórców programów na 
te treści przedmiotów szkolnego nauczania, które mogą być wyko-
rzystane na lekcji religii. Zakładana korelacja oznacza podjęcie nie 
tylko funkcji integrującej, ale także uzupełniającej lub polemicznej20. 
Obejmuje zasadniczo przedmioty humanistyczne, głównie język pol-
ski, historię, wiedzę o społeczeństwie, aczkolwiek nie brakuje też ko-
relacji ze sztuką (plastyka, muzyka), przyrodą, biologią, geografi ą, 
podstawami przedsiębiorczości. Podstawowymi ścieżkami edukacyj-
nymi zaproponowanymi w Podstawie są: edukacja pozdrowotna, fi lo-
zofi czna, ekologiczna, czytelnicza i medialna, wychowanie do życia 
w społeczeństwie (wychowanie do życia w rodzinie, edukacja regio-
nalna – dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie patriotyczne 

18 Tamże, 8.
19 Tamże, 9.
20 Tamże, 12.
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i obywatelskie), edukacja europejska, kulturowa. Ostatnie wymie-
nione zagadnienie wskazywało na możliwości współpracy odpowie-
dzialnych za prowadzenie lekcji religii z podstawowymi środowiska-
mi katechezy, jakimi są rodzina i parafi a. We wzajemnej współpracy 
tych środowisk dokonuje się w stopniu najbardziej pełnym proces 
chrześcijańskiej formacji młodego pokolenia. Proces edukacji chrześ-
cijańskiej ucznia w czasie podstawowej edukacji szkolnej dzielił się 
na etapy odpowiadające etapom współczesnej oświaty. Wyróżniona 
została więc katecheza przedszkolna, katecheza klas I-III, kateche-
za IV-VI, katecheza w gimnazjum, w szkołach ponadgimnazjalnych 
oraz katecheza osób szczególnej troski. 

2.2 Programy nauczania religii

W ciągu dziewięciu lat funkcjonowania Podstawy programowej 
z 2001 roku zostało do niej stworzonych sześć programów, w tym 
najbardziej popularny, jakim był Program nauczania religii autorstwa 
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

2.2.1 Program nauczania religii Komisji 
Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski

Program nauczania religii zatytułowany: Życiem odpowiadamy 
na wezwanie Boże, został zatwierdzony przez Komisję w Radomiu, 
20 września 2001 roku21. Według założeń wstępnych dokument ten 
miał być podstawą do tworzenia „podręczników powstających z in-
spiracji Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski lub po-
dejmujących to zadanie z własnej inicjatywy. Program miał stanowić 
również pomoc dla tworzących programy w diecezji lub programy 
autorskie, a także katechetów praktyków zamierzających adoptować 
niniejszy program do zapotrzebowań własnej szkoły”22. 

21 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program 
nauczania religii, Kraków 2001.

22 Tamże, 7.



51Nowe dokumenty katechetyczne – nowe szanse, nowe obawy

Program jest zbiorem poszczególnych programów nauczania 
religii na poszczególne etapy edukacji. Są one zgodne ze wskaza-
niami zawartymi w Podstawie programowej, tyczącymi się formacji 
chrześcijańskiej ucznia. Każdy z nich posiada odrębne zatwierdzenie 
Komisji Wychowania Katolickiego. 

W strukturze programu dla każdej klasy, mieszczą się następujące 
elementy składowe: tytuł roku, wstęp, bloki tematyczne zawierają-
ce cele katechetyczne, treści, zadania nauczyciela religii, korelacje 
z innymi przedmiotami i ze ścieżkami edukacyjnymi, wskazania do 
realizacji programu, zamierzone osiągnięcia23. 

Autorzy przedstawili także, jak ma wyglądać współpraca środo-
wisk katechetycznych w poszczególnych latach nauki oraz podali te-
matykę spotkań dla katechezy parafi alnej przeznaczoną do poszcze-
gólnych klas.

Struktura Programu odzwierciedla podział na trzyletnie okresy, 
zgodne ze szkolnymi etapami edukacyjnymi oraz okresami rozwo-
jowymi ucznia. Założenia tematyczne dla poszczególnych etapów 
zawierają:

– klasa I-III szkoły podstawowej – kierowanie inicjacją i jej po-
głębienie w sakramentach pokuty i pojednania oraz Eucharystii – Je-
steśmy dziećmi Bożymi,

– klasa IV-VI szkoły podstawowej – wprowadzenie w historię 
zbawienia – Wezwani przez Boga,

– gimnazjum – prowadzenie do wyznania i rozumienia wiary – 
Wierzyć Chrystusowi, 

– szkoły ponadgimnazjalne – umożliwienie dawania świadectwa 
życia chrześcijańskiego – Świadek Chrystusa24.

23 Tamże, 8.
24 Tamże, 7.
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2.2.2 Program kielecki – Wydawnictwo Jedność

Program W rodzinie dzieci Bożych, obejmujący klasy I-III szkoły 
podstawowej, jest zgodny z Podstawą programową katechezy Koś-
cioła katolickiego w Polsce i został zatwierdzony 18 VII 2002 r.25. 
Każdej klasie nadany został osobny tytuł, który odzwierciedla tema-
tykę danego rocznika:

Klasa I – Bóg naszym Ojcem.
Klasa II – Jezus jest z nami.
Klasa III – Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem26.

W przyjaźni z Bogiem. Program nauczania religii dla klas IV-VI 
szkoły podstawowej

Program nauczania religii rzymskokatolickiej: W przyjaźni z Bo-
giem, obejmuje swym zakresem klasy IV-VI szkoły podstawowej. 
Jest on kontynuacją programu W rodzinie dzieci Bożych dla klasy 
I-III. Został zatwierdzony 28 maja 2003 roku27. Podobnie jak w pro-
gramie dla klas I-III każdej klasie został nadany osobny tytuł, który 
odzwierciedla tematykę danego rocznika:

Klasa IV – Słuchamy Boga.
Klasa V – Wielbimy Boga.
Klasa VI – Z Jezusem idziemy do Boga28.

W drodze do Ojca. Program nauczania religii dla klas gimnazjal-
nych

Program przeznaczony dla gimnazjum W drodze do Ojca został 
zatwierdzony 10 lipca 2002 roku29. Każdej klasie przypisano charak-
terystyczny tytuł:

25 T. Śmiech, W rodzinie dzieci Bożych. Program nauczania religii dla klasy I – III 
szkoły podstawowej, Kielce 2002, 2. Program ten otrzymał numer AZ-1-02/9.

26 Tamże, 3-4.
27 Por. T. Śmiech, W przyjaźni z Bogiem. Program do nauczania religii dla klas IV-

VI szkoły podstawowej, Kielce 2003, 1-2. Program ten otrzymał numer AZ-2-03/6.
28 Tamże, 3-4. 
29 T. Śmiech, W drodze do Ojca. Program nauczania religii dla klas gimnazjal-

nych, Kielce 2001, 2. Program ten otrzymał numer AZ-3-02/9.
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Klasa I – W moim Kościele.
Klasa II – W miłości Ojca.
Klasa III – W życiu i w prawdzie30.

Żyć, aby wierzyć i kochać. Program nauczania religii dla liceum 
i technikum

Program nauczania religii rzymskokatolickiej określony tytułem: 
Żyć, aby wierzyć i kochać, został zatwierdzony 22 marca 2004 ro-
ku i przeznaczony jest dla uczniów liceum i technikum31. Tak jak na 
wcześniejszych etapach edukacji każda klasa tego trzyletniego okre-
su nauczania została opatrzona tytułem:

Klasa I – Na drodze dojrzałej wiary.
Klasa II – Z wiarą w życie i świat.
Klasa III – Z wiarą na progu miłości32.

2.2.3 Program nauczania religii dla gimnazjum 
– tzw. poznański – Księgarnia św. Wojciecha

Przyjąć blask Bożej prawdy. Program nauczania religii dla gim-
nazjum

Program nauki religii dla gimnazjum zatytułowany: Przyjąć blask 
Bożej prawdy, został zatwierdzony 27 II 2002 r.33. Realizuje on zało-
żenia Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Pol-
sce34 oraz wpisuje się w program Życiem odpowiadamy na wezwanie 
Boże35. Program poszczególnych lat nauki w gimnazjum skupia się 
wokół haseł:

Klasa I – Słowo Boga jest blisko Ciebie.

30 Tamże, 4.
31 T. Śmiech, Żyć, aby wierzyć i kochać – program nauczania religii dla liceum 

i technikum, Kielce 2005, 2. Program ten otrzymał numer AZ-4-04/2.
32 Tamże, 4-5.
33 J. Szpet, D. Jackowiak, Przyjąć blask Bożej Prawdy. Program nauczania religii 

dla gimnazjum, Poznań 2002, 4-5. Program ten otrzymał numer AZ-3-02/2.
34 Tamże, 5.
35 Tamże.
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Klasa II – Wolni przez miłość.
Klasa III – Żyjąc z innymi dla innych36.

2.2.4 Program nauczania religii dla gimnazjum 
– Wydawnictwo warszawsko-praskie

Iść za Jezusem. Program nauczania religii dla gimnazjum
Program nauczania religii rzymskokatolickiej zatwierdzony 27 lu-

tego 2002 roku przeznaczony jest dla klas gimnazjalnych37. „Powstał 
w wyniku prac podjętych w 1997 r. w diecezji warszawsko-praskiej 
nad dostosowaniem nauczania religii do nowej rzeczywistości szkol-
nej i społecznej. Stanowi on owoc ponownego przemyślenia treści 
dotychczasowych programów i związania ich z potrzebami kateche-
tycznymi dzisiejszej młodzieży”38. Celem programu jest przedstawie-
nie „wartości wyznania wiary i ukazanie głównych idei potrzebnych 
do jej zrozumienia”. Każdej klasie został nadany tytuł charakteryzu-
jący poruszaną w niej tematykę:

Klasa I – Słowo blisko Ciebie.
Klasa II – Dom na skale.
Klasa III – Tak niech świeci wasze światło39.

2.2.5 Program nauczania religii w gimnazjum – Wydawnictwo
Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla Apostolicum

Program nauczania religii w gimnazjum – Jezus Chrystus drogą, 
prawdą, życiem

Powyższy program jest autorskim programem nauczania religii 
rzymskokatolickiej w gimnazjum40. Część pierwsza programu zawie-

36 J. Szpet, D. Jackowiak, Przyjąć blask Bożej Prawdy…, dz. cyt., 6.
37 P. Tomasik, Iść za Jezusem. Program nauczania religii dla gimnazjum, Warsza-

wa 2002, 4. Program ten otrzymał numer AZ-3-02/3.
38 Tamże, 5.
39 Tamże. 
40 M. Krawczyk, B. Misiek, Program nauczania religii w gimnazjum – Jezus 
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ra wyjątki z rozporządzeń MEN oraz z Regulaminu zatwierdzania 
programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii 
dzieci i młodzieży oraz ogólne cele nauczania religii w gimnazjum. 
Część zasadniczą stanowi program nauczania religii dla poszczegól-
nych klas gimnazjum zawierający treści Podstawy programowej re-
alizowane w danej klasie oraz rozkład materiału nauczania zebrany 
w piętnaście działów (szczegółowe cele edukacyjne, treści podsta-
wowe i uzupełniające, zadania nauczyciela religii, osiągnięcia ucznia 
w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw). W końcowej części przed-
stawiono korelację z innymi przedmiotami szkolnymi i ścieżkami 
edukacyjnymi, procedury osiągania celów, przewidywalne osiągnię-
cia ucznia na zakończenie gimnazjum, propozycje pomiaru osiągnięć 
oraz propozycje współpracy z parafi ą i rodziną41.

2.2.6 Program dla diecezji płockiej 
– Płocki Instytut Wydawniczy

Bliscy sercu Jezusa. Program nauczania religii dla klasy II szkoły 
podstawowej

Program dla diecezji płockiej dla kl. II szkoły podstawowej. Bazu-
je na programie Bliscy sercu Jezusa zaproponowanym przez Komisje 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W pro-
gramie przeczytać możemy iż „cele katechetyczne i zadania nauki 
religii zgodne z Programem nauczania religii dla kl. II Bliscy sercu 
Jezusa”42. 

Z powyższego zestawienia wynika, że mamy 6 programów na-
uczania religii rzymskokatolickiej, które powstały do Podstawy pro-
gramowej z 2001 roku. Do tych programów zostały stworzone przez 

Chrystus drogą, prawdą, życiem, Warszawa 2002, 4. Program otrzymał numer 
AZ-3-02/10.

41 Tamże, 5.
42 Bliscy sercu Pana Jezusa. Program nauczania religii obowiązujący na terenie 

diecezji płockiej w klasie II szkoły podstawowej – zbiory prywatne.
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10 wydawnictw43 94 podręczniki, zawierające łącznie 5379 jednostek 
katechetycznych, w oparciu o które polski katecheta może się przy-
gotowywać do prowadzenia katechizacji. Jest to wielkie bogactwo, 
z którego mogą polscy katecheci korzystać, niestety czasami w spo-
sób ograniczony przez różnego rodzaju zwyczaje czy zalecenia ogra-
niczające wybór podręczników przez katechetów tylko do jednego, 
wskazanego przez przełożonych

Można zatem w tym kontekście postawić takie pytanie: Jeżeli jest 
tak dobrze, jeżeli jesteśmy tak bogaci w podręczniki, to dlaczego zo-
stała stworzona nowa podstawa programowa, nowy program i w kon-
sekwencji nowe podręczniki?

3. Przyczyny powstania nowych 
dokumentów katechetycznych

Rok szkolny 2009/2010 jest początkiem obowiązywania nowej 
Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z zaleceniami 
Ministerstwa Edukacji Narodowej Podstawa będzie wchodziła w ży-
cie stopniowo, obejmując w pierwszym roku swego obowiązywania 
klasy pierwsze szkół podstawowych i gimnazjum a następnie kolejne. 
Powoduje to, że obowiązująca dotąd Podstawa programowa kateche-
zy Kościoła katolickiego w Polsce musi zostać znowelizowana. Taka 
jest podstawowa przyczyna zmiany Podstawy programowej katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce. Ale zatrzymajmy się przez chwilę nad 
przyczynami zmian w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Reforma, którą wprowadził minister Mirosław Handke w 1999 
roku, wprowadziła w rzeczywistość szkolną programowy pluralizm. 

43 Są to następujące wydawnictwa: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy z Kra-
kowa; Księgarnia św. Wojciecha z Poznania; Wydawnictwo Jedność z Kielc; Wy-
dawnictwo Diecezjalne Ave z Radomia; Wydawnictwo Gaudium z Lublina; Wydaw-
nictwo Diecezji warszawsko-praskiej; Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos; 
Płocki Instytut Wydawniczy; Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej; 
Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla Apostolicum.
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Autorzy Podstawy programowej kształcenia ogólnego, opracowanej 
wtedy, zaproponowali bardzo ogólny zapis treści nauczania. Powo-
dowało to, że ci, którzy tworzyli programy, mieli dużą swobodę in-
terpretacji, co pozostawało w dużej rozbieżności z opracowanymi 
w późniejszym czasie Standardami wymagań edukacyjnych, które 
miały przeciwdziałać tej spontaniczności, poprzez opis osiągnięć 
uczniów kończących poszczególne etapy edukacyjne, a więc szkołę 
podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną. Powstał w ten 
sposób duży rozdźwięk pomiędzy zbyt ogólnymi zapisami Podstawy 
a skonkretyzowanymi wymaganiami standardów. Powodowało to, że 
na egzaminie kończącym dany etap edukacyjny pojawiały się treści, 
które nie zostały programowo zrealizowane44.

Kolejną przyczyną powodującą zmianę Podstawy programowej 
kształcenia ogólnego oprócz dotychczasowych niespójności progra-
mowych widzi się w tym, że ogromna ilość młodzieży po gimnazjum 
wybiera szkołę z maturą. Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
kilka lat temu około 50% uczniów z każdego rocznika podejmowało 
naukę po ukończeniu gimnazjum, obecnie szkołę z maturą wybiera 
ponad 80% uczniów, zaś z nich, spośród tych 80%, z powodzeniem 
zdaje maturę ponad 80% uczniów, kontynuując naukę na studiach. 
W rezultacie statystycznie przyjmuje się, że co drugi Polak w wieku 
19-24 studiuje, a liczba studentów w Polsce w ciągu zaledwie kil-
ku lat wzrosła aż pięciokrotnie. Konsekwencją wzrostu liczby osób 
zdających maturę i liczby studentów jest m.in. fakt, że w szkołach 
z maturą później w murach uczelni pojawia się duża grupa młodzieży, 
która dawniej kończyła swą edukację na poziomie szkoły zawodowej, 
obecnie zaś kontynuuje edukację studiując. Powoduje to, że zdaniem 
części wykładowców wielu studentów wyższych uczelni wykazuje 
fundamentalne braki w swoim wykształceniu. Z tych powodów ob-
niżył się w sposób naturalny średni poziom edukacji młodych ludzi 
aspirujących do wyższego wykształcenia. System edukacji nie mo-
że pozostać obojętny wobec tak istotnej zmiany, stąd chcąc popierać 

44 A. Fyda, A. Kielian, Nowelizacja Podstawy programowej katechezy, [w:] Ka-
techeza w Roku Kapłańskim, red. T. Panuś, Kraków, 50.
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edukację młodego pokolenia, trzeba dostosować system edukacji tak, 
aby uczył efektywniej, a ucząc w dotychczasowym systemie osiąg-
nąć jak najlepsze wyniki45. Wobec faktu, iż obniżył się średni poziom 
uzdolnień populacji młodych ludzi, aspirujących do zdobycia wyż-
szego wykształcenia, system edukacji nie może pozostać obojętny. 
Stąd, ponieważ szkole nie udaje się osiągnąć satysfakcjonujących 
efektów kształcenia – inaczej bowiem uczy się zdolniejszą część po-
pulacji, a inaczej mniej zdolną – trzeba – jak zaznaczają ministerialni 
eksperci – uczyć w innym tempie, ale nie można uczyć gorzej46.

Zmianą Podstawy programowej kształcenia ogólnego Minister-
stwo chce przeciwdziałać kolejnej sprzeczności. Otóż reforma min. 
M. Handkego zakładała, iż w systemie edukacyjnym będą dwa cykle, 
jeden dla szkoły podstawowej, drugi dla gimnazjum i liceum, czyli 
6+6. Reforma tego założenia, dokonana przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej w 2001 roku, doprowadziła do tego, że wobec bardzo 
ogólnych sformułowań Podstawy programowej ministra Handkego 
z 1999 roku wielu nauczycieli pragnęło pomieścić wszystkie treści 
w trzyletnim cyklu edukacyjnym gimnazjum i liceum, wskutek czego 
w liceum uczono tego samego co w gimnazjum, tylko w innych mu-
rach, przez innych nauczycieli. Nowa Podstawa programowa kształ-
cenia ogólnego traktuje czas nauki w gimnazjum oraz w szkole po-
nadgimnazjalnej jako spójny program sześcioletniego, a jeśli chodzi 
o technikum, to siedmioletniego okresu kształcenia. Pewne novum, 
które ma pomóc nauczycielom w wywiązaniu się z możliwości po-
głębiania treści edukacyjnych w sposób spokojny, wolny od pośpie-
chu, polega na tym, że zostają wprowadzone przedmioty wyznaczając 
podział na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru. Uczeń 
będzie miał możliwość wybierania kilku przedmiotów, których bę-
dzie się uczył w zakresie rozszerzonym, obok przedmiotów, które bę-
dą obligatoryjne. 

45 Por. Z. Marciniak, O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego, 
[w:] Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa z komentarzami, t. I: 
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Warszawa 2009, 7.

46 Tamże, 7n.
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Najbardziej spektakularny powód wszelkiej zmiany Podstawy 
programowej kształcenia ogólnego to obniżenie wieku obowiązko-
wej edukacji. Ustalono, że obowiązkiem szkolnym 2009/2010 zosta-
ną objęte na wniosek rodziców dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 
kwietnia 2003 roku. Oznacza to, że od 1 września 2009 roku dzieci 
w wieku sześciu lat mogą uczęszczać do szkoły i uczyć się wg nowej 
Podstawy programowej kształcenia ogólnego i nowych programów 
nauczania. Nadal też trwa okres przygotowania się szkół do pracy 
z dzieckiem sześcioletnim, bowiem od 1 września 2012 roku obo-
wiązkiem szkolnym będą objęte wszystkie dzieci, które w danym ro-
ku kalendarzowym kończą szósty rok życia. W konsekwencji oznacza 
to, że od 1 września 2009 roku dzieci w wieku pięciu lat mają prawo 
do wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2011 roku prawo to 
zostaje przekształcone w obowiązek przygotowania przedszkolnego 
dla pięciolatków. Nowa Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
oraz nowe programy mają za zadanie uwzględnić te istotne dla pol-
skiego szkolnictwa zmiany47.

Harmonogram wdrażania nowej 
Podstawy programowej kształcenia ogólnego

Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach
2009/2010 I SP1 I Gimnazjum
2010/2011 II SP II Gimnazjum

2011/2012 III SP
III Gimnazjum

Egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej 
Podstawy programowej

2012/2013 IVSP I L I T I ZSZ
2013/2014 V SP II L II T II ZSZ

2014/2015

VI SP
Sprawdzian 

dostosowany 
do nowej 
Podstawy 

programowej

III L
Egzamin maturalny 

dostosowany do 
nowej Podstawy 

programowej

III T III ZSZ

47 Tamże, 15n.
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2015/2016 IV T I LU
2016/2017 II LU

Objaśnienia: SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza 
szkoła zawodowa, LU – liceum uzupełniające.

Kolejny powód nowelizacji Podstawy programowej kateche-
zy Kościoła katolickiego w Polsce wynika z faktu, że Ministerstwo 
w nowej Podstawie programowej kształcenia ogólnego przyjęło no-
wy język wyrażania. I tak nowa Podstawa precyzyjnie określa to, 
czego szkoła zobowiązuje się nauczyć ucznia, ucznia o przeciętnych 
zdolnościach na każdym etapie kształcenia. W nowej Podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego wiadomości oraz umiejętności, które 
uczniowie mają zdobyć na kolejnych etapach kształcenia, zostały wy-
rażone w języku wymagań. Zasadnicza zmiana nastąpiła w przyjętym 
modelu w określeniu zobowiązań szkoły i poszczególnych nauczy-
cieli. Twórcy nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
odeszli od modelu, który akcentuje proces uczenia, do modelu, który 
akcentuje efekty nauczania. Przy konstruowaniu podstawy progra-
mowej są możliwe dwa podejścia: precyzyjny opis samego procesu 
nauczania, czyli tego, co chcemy, by uczeń umiał po zakończeniu 
danego etapu edukacyjnego (a jakie będą efekty, to się okaże), bądź 
też ów proces pozostawiony zostanie danej szkole (przy zapewnie-
niu warunków, w których będzie możliwy), natomiast w podstawie 
znajdzie się precyzyjny opis efektów (nie musi być obszerny, ale daje 
pewność, że to, co opisuje, zostanie nauczone)48.

Tak więc nowa Podstawa programowa została zapisana w języku 
wymagań, czyli efektów nauczania. Wymagania te znajdują się na 
dwóch poziomach: na poziomie wymagań szczegółowych (czyli opi-
su treści, np. w nauczaniu matematyki na poziomie liceum zapisane 
jest wymaganie: „uczeń potrafi  rozwiązać równanie kwadratowe”), 
oraz na poziomie wymagań ogólnych, które odpowiadają na pytanie: 
po co się uczy danego przedmiotu? W matematyce zostały wyznaczo-

48 Tamże, 11.
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ne trzy główne cele ogólne: rozumowanie i argumentacja; myślenie 
strategiczne, czyli podejmowanie decyzji w sytuacji wyboru, i mode-
lowanie, czyli zapisywanie systemu matematycznym liczb, funkcji, 
sytuacji rzeczywistych, żeby korzystać z matematyki w życiu49.

Wobec tych faktów Kościół w Polsce, będąc z nauczaniem religii 
w szkole, musi zmienić także podstawę programową a także progra-
my nauczania. Te dokumenty zostaną obecnie zaprezentowane.

4. Prezentacja nowych dokumentów

4.1 Nowa Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce

Konferencja Episkopatu Polski podczas 351. zebrania plenarne-
go w Warszawie, w dniu 8 marca 2010 roku, zatwierdziła Podstawę 
programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce50. Adresatami 
tego dokumentu są „twórcy programu nauczania religii”51. Podsta-
wa składa się z wprowadzenia, w którym wyjaśnione jest, dlaczego 
została dokonana nowelizacja Podstawy programowej z 2001 roku, 
a więc „z konieczności dostosowania nauczania religii do zmian 
zachodzących w strukturze świeckich programów nauczania a tak-
że z potrzeby usunięcia niedoskonałości poprzedniej Podstawy”52. 
Oprócz wyjaśnienia terminologii Podstawy programowej katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce składa się z sześciu rozdziałów, które 
zbudowane są podobnie, czyli ukazana jest charakterystyka psycho-

49 Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa z komentarza-
mi, t. 6: Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i li-
ceum, matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka, Warszawa 
2009, 28n, 43.

50 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła 
katolickiego w Polsce. Nowe wydanie, Kraków 2010.

51 Tamże, 10.
52 Tamże, 12.
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logiczna dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyj-
nych, następnie zaprezentowana jest Podstawa nauczania religii na 
poszczególne etapy oraz omówiona jest korelacja nauczania religii 
z wychowaniem przedszkolnym i edukacją szkolną w zależności od 
poszczególnych etapów edukacyjnych. Następnie ukazana jest moż-
liwość współpracy środowisk wychowawczych, czyli rodziny i para-
fi i. Znowelizowana Podstawa programowa odzwierciedla podział na 
trzyletnie okresy edukacyjne, opisuje na poszczególne okresy edu-
kacyjne treści, które powinny być przekazane w następującym po-
rządku: najpierw ukazuje cele katechetyczne – wymagania ogólne, 
a następnie w zapisie tabelarycznym zadania adekwatnie do sześciu 
zadań, o których wspomina Dyrektorium ogólne o katechizacji (por. 
DOK 85-86), omawia zadania nauczycieli religii i wymagania szcze-
gółowe, w tym te ostatnie dzieli na wiadomości i co powinien uczeń 
wiedzieć. Rozróżnienie to określa wiadomości, które uczniowie po-
winni posiąść, i umiejętności, które powinni opanować, a także posta-
wy, które powinny być kształtowane u uczniów. W ramach Podstawy 
programowej ukazane są przez autorów Podstawy warunki i sposoby 
realizacji. Godne podkreślenia jest, i to jest pewne novum, że autorzy 
Podstawy określają treści przeznaczone do zapamiętania. Przykłado-
wo na pierwszym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej Podsta-
wa precyzuje, iż podręczniki dla klas pierwszych, drugich i trzecich 
powinny zwierać następujące przeznaczone do zapamiętania treści: 
„Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo oraz dialogi występujące w liturgii 
mszalnej, formuły wyznania wiary, zwłaszcza Wierzę w jednego Bo-
ga, przykazania miłości Boga i bliźniego, Dekalogu oraz przykazań 
kościelnych, siedem sakramentów świętych, zwięzłe defi nicje Ob-
jawienia, Pisma Świętego, zbawienia, sakramentu Eucharystii, wa-
runków dobrej spowiedzi, uczynków dobrych i złych, łaski Bożej, 
grzechu i jego rodzajów”53.

W swojej budowie nowa Podstawa programowa katechezy od-
zwierciedla podział na okresy edukacyjne. Edukacja przedszkolna 

53 Tamże, 33.
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zatytułowana jest: Wprowadzenie w życie religijne. Pierwszy etap 
edukacyjny – klasy I-III szkoły podstawowej – to: Katecheza inicjacji 
w sakramenty pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii, klasy 
IV-VI szkoły podstawowej to: Katecheza mistagogiczna; gimnazjum 
to kolejny etap edukacyjny zatytułowany: Katecheza wyznania i ro-
zumienia wiary; zaś ostatni etap edukacyjny szkoły ponadgimnazjal-
ne to: Katecheza świadectwa wiary. Ponadto Podstawa programo-
wa poświęca szósty rozdział katechezie specjalnej, zwracając uwagę 
na osoby z niesprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym 
i znacznym), charakteryzuje katechezę osób z autyzmem, niesłyszą-
cych lub słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących. 

4.2 Program nauczania religii rzymskokatolickiej 
w przedszkolach i szkołach 

W dniu 9 czerwca 2010 roku podczas posiedzenia Komisji Wy-
chowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymsto-
ku został przyjęty dokument Program nauczania religii rzymskoka-
tolickiej w przedszkolach i szkołach54. Dokument ten stanowi kon-
kretyzację Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce przyjętej na posiedzeniu w dniu 8 marca 2010 roku. Pro-
gram został opracowany wg terminologii respektującej standardy 
szkolne i wytyczne Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce do-
tyczące katechezy, szczególnie zaś Podstawy programowej oraz Dy-
rektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce. Adresa-
tami Programu są autorzy podręczników, powstających z inicjatywy 
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 
lub powstających z własnej inicjatywy autorów podręczników. Do-
kument odzwierciedla podział na trzyletnie okresy, zgodne ze szkol-
nymi etapami edukacyjnymi i zakłada, że na te poszczególne etapy 

54 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program 
nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, (mps). Tekst w dys-
pozycji autora. Kraków 2010.
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celami katechezy są w przedszkolu wprowadzenie w życie religijne, 
w klasach I-III szkoły podstawowej inicjacja w sakramenty pokuty 
i pojednania oraz Eucharystii, w klasach IV-VI szkoły podstawowej 
mistagogia i w klasach gimnazjum prowadzenie do wyznawania i ro-
zumienia wiary oraz systematyczne wprowadzanie w historię zba-
wienia i w klasach szkół ponadgimnazjalnych umożliwienie dawania 
świadectwa życia chrześcijańskiego. Program tak jest skonstruowa-
ny, by zrealizował dwa zakresy integralności treści katechetycznych 
w szkole podstawowej i gimnazjum wraz ze szkołą ponadgimna-
zjalną. Dla poszczególnych etapów edukacyjnych przyjęte zostały 
następujące określenia: dla przedszkola – Kochamy dobrego Boga; 
klasy I-III szkoły podstawowej – W drodze do Wieczernika, klasy IV-
-VI – Poznaję Boga i w Niego wierzę; klasy gimnazjum – Pójść za 
Chrystusem; na liceum i technikum, a więc szkoły ponadgimnazjalne 
– Świadek Chrystusa; dla szkół zawodowych – Z Chrystusem przez 
świat. Program składa się z następujących elementów: tytuł, wstęp, 
bloki tematyczne, w każdym z nich omówione są cele katechezy, tre-
ści i wymagania i korelacja z edukacją szkolną oraz wskazania do 
realizacji Programu. W związku z tym, że pierwszoplanowym miej-
scem katechezy jest parafi a jako podstawowe miejsce przygotowania 
do sakramentów, jest to odpowiednio wyeksponowane w Programie. 
Zakłada on, że uczniowie będą przystępowali do sakramentów poku-
ty i pojednania i Eucharystii w klasie trzeciej szkoły podstawowej, do 
sakramentu bierzmowania w trzeciej klasie gimnazjum lub na począt-
ku szkoły ponadgimnazjalnej, zaś przygotowanie do sakramentu mał-
żeństwa będzie w szkołach ponadgimnazjalnych. Program zakłada, 
że przygotowanie do sakramentów dokonuje się w ramach katechezy 
w szkole oraz katechezy parafi alnej. Autorzy Programu zakładają, 
że uczniom będą wręczane uroczyście egzemplarze Pisma Świętego 
w klasie czwartej szkoły podstawowej, a na zakończenie szkoły pod-
stawowej tekstu wyznania wiary, lub przewiduje się uroczyste obcho-
dzenie rocznicy Komunii Świętej. 
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4.3 Zestawienie porównawcze starych 
i nowych dokumentów 

Porównanie Podstaw
Autorzy zarówno nowej Podstawy programowej katechezy Koś-

cioła katolickiego w Polsce, jak i nowego Programu nauczania re-
ligii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach podkreślają, że 
są to znowelizowane dokumenty. Są to dokumenty poprawione, tak 
jak to czytamy we wprowadzeniu do Podstawy programowej kate-
chezy55. Zasadniczo zachowany jest stary układ, przy czym są pewne 
nowości, w postaci pominięć. Przykładowo w Podstawie programo-
wej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce nowe wydanie nie ma 
podwójnego opisu treści, mamy tylko układ tabelaryczny (pominięty 
został układ opisowy), sformułowany w języku wymagań. Podsta-
wa programowa katechezy z roku 2001 koncentrowała się na opisie 
procesu kształcenia religijnego, zaś nowa Podstawa z 2010 roku for-
mułuje treści nauczania w języku efektów kształcenia. Przykładowo 
uczeń pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej wymie-
nia „sakramenty święte, wyjaśnia podstawowe znaki, gesty i symbole 
liturgiczne, wskazuje na religijny wymiar Świąt Bożego Narodze-
nia i Wielkanocy, kojarzy nabożeństwo Drogi krzyżowej, różańco-
we, majowe i czerwcowe z czcią do Jezusa Ukrzyżowanego, Maryi, 
Najświętszego Serca Jezusowego, wskazuje elementy świętowania 
niedzieli”56. 

Nowa Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce precyzyjnie określa zobowiązania nauczyciela-katechety. 
Co katecheta ma nauczyć na danym etapie edukacyjnym, a zatem 
przykładowo w odniesieniu do szkoły podstawowej katecheta ma na-
uczyć ucznia „modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. Ojcze nasz 
i inne modlitwy. Pozdrowienia świeckie i chrześcijańskie. Postawy 
służące słuchaniu drugiego człowieka i dobremu rozumieniu słów. 

55 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła 
katolickiego w Polsce. Nowe wydanie…, 12.

56 Tamże, 29.
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Charakterystyczne cechy koleżeństwa i przyjaźni”57. Dla katechety 
oznacza to, że w sytuacji gdy uczeń tych modlitw, postaw nie zna, 
nie umie, winien jest nauczyciel. Przy poprzedniej Podstawie, gdzie 
akcent był położony na proces, nauczyciel religii mógł powiedzieć, ja 
zrealizowałem program, materiał, ale nie jestem odpowiedzialny za 
to co uczeń się w końcu nauczył. Teraz jest inaczej.

Nowa Podstawa programowa zawiera przeznaczone do zapa-
miętania treści, czego nie było w starej Podstawie. Nowa Podsta-
wa w miejsce procedur osiągania celów, co było w starej Podstawie 
programowej, wprowadza „zalecane warunki i sposoby realizacji”. 
Wiele uwagi poświęcone jest w nowej Podstawie programowej ko-
relacji nauczania religii z edukacją szkolną. Przykładowo w klasach 
IV-VI szkoły podstawowej zostały wprowadzone nowe treści z za-
kresu języka polskiego, wymienione zostają teksty kultury, korelacja 
wskazana jest z językiem obcym nowożytnym, co wydaje się bardzo 
istotne, ponieważ ważne jest, żeby słownictwo religijne oraz religijne 
aspekty kultury danego kraju były wymieniane; muzyka, plastyka,
historia i społeczeństwo, przyroda, zajęcia komputerowe, wychowa-
nie do życia w rodzinie. W tej korelacji istnieje także dział poświęco-
ny językom mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regio-
nalnego58.

Nowa Podstawa programowa postawiła sobie za cel unikanie po-
wtórzeń na poszczególnych etapach edukacyjnych, starając się po-
głębić wymagania wcześniejszych etapów edukacyjnych. Zakłada 
nowa Podstawa programowa, że wymagania wcześniejszych etapów 
edukacyjnych będą obowiązywały na etapach późniejszych, tak jak to 
zaplanowała reforma programowa kształcenia ogólnego przygotowa-
na przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ukazując korelację istniejącą w Podstawie programowej z edu-
kacją szkolną, chodziło o uwzględnienie tych treści przedmiotów na-
uczania, które są istotne z punktu widzenia celów katechetycznych 

57 Tamże, 31.
58 Tamże, 43-48.
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nauczania religii. W związku z powyższym Podstawa programowa 
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zawiera wyciąg z analo-
gicznego dokumentu prawa szkolnego. Przyjmuje sformułowania dla 
tych programów oświatowych, które z pozycji innych przedmiotów 
szkolnych chcieliby zaproponować nauczaniu religii integrowanie 
treści. Ta korelacja ma służyć integracji całego kształcenia, czasami 
uzupełnieniu, a czasami polemice59. Warte zauważenia jest, że nowa 
Podstawa programowa poprawia błąd, który był w poprzedniej Pod-
stawie, mianowicie zgodnie z Dyrektorium ogólnym o katechizacji 
w korelacji należy zwrócić uwagę na m.in. relację ze środowiskiem 
naturalnym, nie zaś relację z naturą, tak jak to chciała stara Podstawa 
programowa60.

Porównanie Programów
Nowy Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszko-

lach i szkołach porównaniu do poprzedniego programu nauczania re-
ligii jest kompletny, tzn. dodany został program dla przedszkola. Pro-
pozycje dla katechezy dzieci przedszkolnych podzielone są na dwie 
grupy: trzy- i czterolatki, dla których propozycja zatytułowana jest: 
Pan Bóg kocha dzieci, a dla pięciolatków: Jesteśmy dziećmi Boży-
mi. Dla szkoły podstawowej pierwszy etap edukacyjny zatytułowany 
jest: W drodze do Wieczernika. Ten etap ma na celu przygotowanie 
dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. W klasie pierwszej 
wprowadzone są treści związane z hasłem: Jesteśmy w rodzinie Pana 
Jezusa, w drugiej klasie: Kochamy Pana Jezusa, w trzeciej klasie zaś 
Przyjmujemy Pana Jezusa. Pod koniec tej klasy ma dziecko spotkać 
Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz Komunii Świętej. 
Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych w szkole podstawowej 
pod hasłem: Poznaję Boga i w Niego wierzę w klasie czwartej po-
głębiają swoją świadomość Jestem chrześcijaninem, w piątej Wierzę 
w Boga – pod takim hasłem przekazywane są treści kształcenia posta-

59 Tamże, 14.
60 Por. Stara Podstawa, 12, nowa Podstawa, 14.
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wy wiary, w klasie szóstej zaś Wierzę w Kościół to hasło, pod którym 
uczniowie poznają treści dotyczące sakramentów i życia Kościoła. 

Z kolei w gimnazjum – pod hasłem: Pójść za Jezusem Chrystu-
sem uczniowie w klasie pierwszej gimnazjum zapoznawani są ze 
słowem Bożym (Spotkanie ze słowem Bożym), w drugiej (Aby nie 
ustać w drodze) i trzeciej klasie (Miłość Boga) z treściami dotyczący-
mi pogłębienia wiedzy i kształceniem postaw religijnych związanych 
z historią zbawienia.

W szkołach ponadgimnazjalnych (Świadek Chrystusa – dla lice-
um i technikum; Z Chrystusem przez świat – dla szkół zawodowych) 
w pierwszej klasie liceum uczniowie wprowadzeni są w dawanie 
świadectwa o Jezusie Chrystusie: Świadek Chrystusa w Kościele to 
pierwsza klasa, druga klasa Świadek Chrystusa w świecie, trzecia kla-
sa zaś Świadek Chrystusa w rodzinie. Program nauczania religii dla 
technikum wprowadza dodatkową tematykę na klasę drugą techni-
kum zatytułowaną Świadek Chrystusa wobec drugiego człowieka. 

Z kolei w odniesieniu do szkół zawodowych katecheza świadectwa 
wiary zatytułowana Z Chrystusem przez świat proponuje w pierwszej 
klasie z Chrystusem przemienianie świata, w drugiej Z Chrystusem 
budowanie wspólnoty rodzinnej.

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach 
i szkołach jest zasadniczo kompletny, bo zawiera propozycje na każdy 
etap edukacyjny. (Zasadniczo, gdyż nie zawiera propozycji na szkoły 
specjalne. Znajdujemy tutaj instrukcja tworzenia programu nauczania 
religii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Oprócz treści 
zaproponowane jest także tematyka spotkań duszpasterstwa w para-
fi i. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach 
i szkołach zawiera także propozycje dla spotkań z rodzicami. Są to 
propozycje spotkań parafi alnych do każdego poziomu klas. Można 
powiedzieć, że rzeczywiście propozycja tego Programu jest komplet-
na całościowo.

Nowy Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszko-
lach i szkołach podejmuje to, co było dobre w poprzednim progra-
mie, oraz uzupełnia pewne braki poprzedniego, chociażby związane 
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z tym, że w poprzednim programie z 2001 roku nie było propozycji 
dla przedszkoli, nie było propozycji dla uczniów technikum.

5. Próba wniosków

Nowe dokumenty w sposób wyraźny uświadamiają, że katecheta 
początku XXI wieku jest nauczycielem – katechetą, który ciągle musi 
uczyć się. Uczyć się nowych technik, rozwijać nowe umiejętności 
katechetyczne a także poznawać nowe dokumenty katechetyczne, po 
to, aby stare prawdy przekazywać w sposób nowy, atrakcyjny, zrozu-
miały dla współczesnego ucznia w nowym, zrozumiałym dla dzisiej-
szego człowieka języku.

Cieszyć się należy tym, że katecheci dostają nowe dokumenty 
kompatybilne do Podstawy kształcenia ogólnego, wyrażone w języku 
szkoły, zrozumiałym tak, że przy pewnej autonomii, którą cieszy się 
katecheza w szkolnej rzeczywistości, możemy mówić także o współ-
brzmieniu języka religijnego z językiem szkolnym.

Nowa Podstawa programowa otwiera nowe możliwości przed 
twórcami programów i autorami. Jeżeli za dziewięć lat funkcjono-
wania starej Podstawy powstało sześć programów, 94 podręczniki, 
prawie 5400 katechez, to wolno przypuszczać, że podobnie będzie 
teraz. Bogactwo materiałów, z których katecheci będą mogli uczyć, 
z nich korzystać, niewątpliwie jest to szansa. Ciągle trzeba nam się 
uczyć i to w sposób wyraźny uświadamiają nam nowe dokumenty. 
Obawa, że tak jak Podstawa programowa i nowy Program zostały 
skorygowane, znowelizowane, tak samo będzie przy tworzeniu no-
wych-starych, tzn. przerobionych katechez. Jestem bowiem świadom, 
że twórcze możliwości człowieka są ograniczone, najprawdopodob-
niej stare katechezy będą modernizowane, nowelizowane. Natomiast 
to, co na pewno będzie nowe, to będą nowe podręczniki, nowe ceny 
i nowe wydatki, no i zyski dla wydawnictw, więc tu są pewne obawy, 
że ta nowelizacja, jej fi nansowy ciężar dotknie najbardziej rodziców. 
Wydaje się, i to jest najważniejszy wniosek, że tak jak w ciągu dwu-
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dziestolecia powstało wiele znakomitych podręczników do naucza-
nia religii, wiele znakomitych programów, powstały dwie podstawy 
programowe, które pokazują, że w polskim Kościele katechetyka jest 
bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, nie brak nam no-
wych podręczników, nowych pomocy dydaktycznych, najważniejsze 
jest jednak to, żeby nam nie zabrakło entuzjazmu i zapału do przepo-
wiadania Radosnej Nowiny.


