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(CZĘSTOCHOWA 22-23 WRZEŚNIA 2015)

W dniach 22-23 września 2015r. w Centrum Duchowości Księży Jezuitów od-
bywało się doroczne sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich (SKP). 
Tematem spotkania – uzgodnionym na poprzednim zjeździe – były „Współczesne 
ujęcia edukacji religijnej”. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał przewod-
niczący Stowarzyszenia – ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ. Powitał wszyst-
kich zgromadzonych gości, złożył gratulacje tym, którzy w trakcie minionego 
roku odnotowali awans naukowy. Podziękował również ks. dr hab. Radosławowi 
Chałupniakowi za prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia. Następnie 
przewodniczący SKP przypomniał program sympozjum, a miejsce za stołem pre-
zydialnym zajęła p. prof. Anna Zellma, której powierzono prowadzenie pierwszej 
sesji naukowej.

Rozważania nad stanem edukacji religijnej w Europie rozpoczął ks. dr Artur 
Filipiak. Tematem jego wystąpienia była „Edukacja religijna w Austrii”. Zanim 
ukazał jej aktualny stan, wyjaśnił stosowane pojęcia oraz sięgnął do przeszłości, 
podkreślając podobieństwa edukacji religijnej w Austrii do niemieckiej katechetyki 
i pedagogiki religii. Przedstawiając model nauczania religii w tym kraju szczegó-
łowo przedstawił sytuację prawną przedmiotu w szkołach publicznych. Następnie 
omówił treść katechetycznych dokumentów programowych, które – jak zauważył – 
obejmowały wiele istotnych aspektów wychowawczych. Prelegent podkreślił przy 
tym, iż model szkolnego nauczania religii pomija funkcję wtajemniczenia. Wyraźnie 
bowiem autorzy programów nauczania przestrzegali przed utożsamianiem na-
uczania religii z wprowadzeniem w praktykę religijną, pozostawiając tę ostatnią 
rodzinie i parafii. Ks. A. Filipiak przytoczył wiele argumentów potwierdzających 
potrzebę lekcji religii w szkole, dzięki którym uczniowie zdobywają określone 
kompetencje religijne oraz mogą bardziej świadomie konfrontować Bożą naukę 
z własnym życiem i jego trudnymi pytaniami. W szczegółowy sposób ukazał pięć 
obszarów kształtowanych kompetencji – aspektu percepcyjnego, kognitywnego, 
performatywnego, interaktywnego i partycypacyjnego. Podsumowując rozważania 
na temat religii w szkole zauważył, iż jest ono postrzegane jako pomoc uczniom 
w radzeniu sobie z życiem. W dalszej części wystąpienia ukazany został model 
katechezy parafialnej. Na podstawie analizy dostępnych materiałów do katechezy 
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parafialnej i literatury przedmiotu, prelegent wyróżnił trzy kategorie charaktery-
styczne dla tej formy posługi słowa: mistagogię, spotkanie i gościnność. Odnosząc 
się do czterech modeli nauczania religijnego wg Rudolfa Englerta stwierdził, iż 
katechezie parafialnej w Austrii najbliżej jest do modelu ekspedycyjnego – jest 
ona wspólną wyprawą w nieznane; procesem dochodzenia do wiary własną drogą. 

Po wystąpieniu ks. A. Filipiaka p. A. Zellma zaprosiła kolejnego prelegenta – 
ks. dra Bogdana Skłodowskiego, który przedstawił uczestnikom „Kształt edukacji 
religijnej we Francji”. Ks. B. Skłodowski odniósł się wpierw do stanowisk uka-
zujących Francję jako „religijnie bezpłodną ziemię, która od dawna nie wydaje 
plonu” zaznaczając przy tym, iż nie mimo ich słuszności można i należy mówić 
o edukacji religijnej w tym kraju. Przechodząc do bezpośredniej refleksji, prelegent 
scharakteryzował społeczeństwo francuskie w aspekcie religijności, opierając się 
na licznych badaniach i statystykach. Następnie omówił status prawny edukacji 
religijnej w szkole publicznej zwracając uwagę na fakt, iż edukacja ta jest szeroko 
rozumiana, a najczęściej występuje w ujęciu religioznawczym – jako przekaz wia-
domości na temat różnych religii, ale także nauka dialogu, szacunku i wrażliwo-
ści na drugiego człowieka. Omówił również katechetyczny charakter nauczania 
w ramach tzw. kapelanii – działalności duszpasterskiej przy gimnazjach i liceach, 
obejmującej poznanie wiary, celebrację wiary i życie wiarą. Po wyczerpaniu tematu 
edukacji religijnej w szkołach publicznych, ks. B. Skłodowski przedstawił szkolnic-
two katolickie we Francji, które ma bogatą tradycję i nieustannie cieszy się dużą 
popularnością. Wyjaśnił, iż szkoły katolickie mają własny charakter. Jednocześnie 
są otwarte na wszystkich, którzy się do nich zwracają, co jest dla Kościoła zarówno 
szansą, jak i wyzwaniem. Szkoły katolickie zapewniają integralną formację uczniów, 
chętnie współpracują z innymi środowiskami katechetycznymi. Refleksja nt. edu-
kacji religijnej we Francji została uzupełniona opisem katechezy parafialnej, na 
gruncie której „logikę podtrzymywania wiary” zastąpiono „logiką proponowania 
wiary”. Katecheza w parafii ma wyraźny wymiar inicjacyjny, inspirowany kate-
chumenatem. Choć zasadniczo organizowana jest dla dzieci między 7 a 12 rokiem 
życia, to w wielu wspólnotach stworzono katechezę międzypokoleniową, a biskupi 
rozszerzają ofertę katechetyczną parafii stosownie do potrzeb – o katechezę na 
różnych etapach życia, w różnych miejscach i okresach liturgicznych i katechezę 
sakramentalną. Podsumowując ks. B. Skłodowski stwierdził, iż każde ze środowisk 
tworzących społeczeństwo we Francji jest w stanie podejmować edukację religijną, 
choć w różnym stopniu i rozumieniu.

W dalszej części sympozjum uczestnicy zapoznali się ze współczesną koncepcją 
edukacji religijnej we Włoszech, o której szczegółowo opowiedział ks. dr Tomasz 
Kopiczko. Zgodnie z zastrzeżeniem prelegenta poczynionym we wstępie, wystą-
pienie nie obejmowało jedynie założeń teoretycznych, ale także zawierało odnie-
sienie do praktyki katechetycznej. Autor zarysował obraz Kościoła katolickiego we 
Włoszech, zwracając uwagę m.in. na malejącą liczbę zarówno katechizowanych, 
jak i katechistów. W dalszej części wystąpienia przedstawił współczesną refleksję 
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katechetyczną – podejmowaną przez Episkopat w dokumentach katechetycznych 
i oficjalnym nauczaniu Kościoła oraz rozwijaną na uniwersytetach i wydziałach 
zajmujących się zagadnieniem edukacji religijnej. Podkreślił przy tym nieocenioną 
rolę, jaką odgrywa departament Pastorale giovanile e catechetica z Università 
Pontificia Salesiana. Kolejnym punktem wystąpienia była prezentacja współcze-
snych kierunków refleksji teologicznej oraz kierunki rozwoju edukacji religijnej. 
Wśród tych ostatnich ks. T. Kopiczko zwrócił uwagę na trzy środowiska – rodzinę, 
parafię i szkołę. Omawiając dokładnie każde z nich stwierdził, iż wszystkie te 
środowiska przeżywają trudności w realizacji edukacji religijnej. Mimo to – jak 
podkreślał w podsumowaniu – odpowiedzialni za katechezę we Włoszech nie tracą 
nadziei i z wielkim zapałem podejmują liczne inicjatywy o charakterze religijnym. 
Pilną potrzebą jest zorganizowanie takich działań, które nie będą jedynie akcją 
angażującą okazjonalnie, ale stałą formacją katechetyczną. Tym i innymi wnio-
skami, jak choćby organizacja katechezy dorosłych, ks. T. Kopiczko zakończył 
swoje wystąpienie. 

Po przerwie rozpoczęto kolejną sesję naukową, której przewodniczył 
ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak. Przedstawił gościa specjalnego sympozjum – 
p. prof. Claudię Gärtner – Dyrektor Instytutu Teologii Katolickiej na Uniwersytecie 
Technicznym w Dortmundzie, przewodniczącą AKRK – Arbeitsgemeinschaft 
Katholische Religionspädagogik und Katechetik. Temat wystąpienia p. C. Gärtner 
brzmiał „Refleksja religijno-pedagogiczna w Niemczech na początku XXI wieku – 
między teorią i praktyką”. Zanim prelegentka omówiła tę refleksję, zarysowała 
wpierw współczesny kontekst działalności religijnej w Niemczech, zwracając uwagę 
na konkretne wydarzenia i trendy, z którymi musi zmierzyć się dzisiejsza peda-
gogika religijna. Następnie przedstawiła aktualne wyzwania tejże pedagogiki, 
podkreślając m.in. bezwyznaniowość, upadek tradycji i religijność bricolage, mul-
tireligijność oraz powszechną dostępność lekcji religii. Niejako w odpowiedzi na te 
wyzwania, p. C. Gärtner omówiła aktualne projekty z zakresu pedagogiki religijnej 
podejmowane w Niemczech. Rozpoczęła od szkoły i lekcji religii, zwracając uwagę 
na jej rozwój strukturalny, i projekty koncepcyjne alternatywne do dydaktyki kore-
lacji. W dalszej części wystąpienia przedstawiła katechezę dokonującą się w ramach 
wspólnoty parafialnej, podkreślając jednak, iż znacząco różni się ona od katechezy 
wtajemniczającej, bowiem względem wielu uczestników podejmuje funkcję ewan-
gelizacyjną. Podsumowując p. C. Gärtner zwróciła uwagę na trzy istotne kwestie 
szczególnie palące w dzisiejszej rzeczywistości katechetycznej w Niemczech – po-
strzeganie katechezy jako procesu ustawicznego, ze wzmocnieniem roli katechezy 
dorosłych; odkrycie nowych form życia wspólnotowego dorosłych oraz odejście 
od przekazu wiedzy na rzecz włączenie różnych obszarów życia (kultury, sztuki) 
w proces katechetyczny. Zdaniem prelegentki, to właśnie żywe wspólnoty, w których 
odbywa się ustawiczne nauczanie i życie, prowadzone przez etatowych moderatorów 
i wolontariuszy, są szansą na odnowę katechetyczną.
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Wystąpienie gościa z  Niemiec było ostatnim referatem podczas sympo-
zjum  – kolejnym punktem obrad była dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał 
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, odnosząc się do pojęcia występującego 
zarówno w temacie sympozjum, jak i obecnego we wszystkich referatach. Jak bo-
wiem zauważył, w Polsce termin „edukacja religijna” nie funkcjonuje. Przypomniał 
również dawne próby wprowadzenia terminu, które jednak nie zostały podjęte 
przez środowiska katechetyczne. W związku z tym zapytał o podstawy posługiwa-
nia się tym terminem, a także kryteria decydujące o tym, co zasługuje na miano 
edukacji religijnej, co zaś nią nie jest? Próby odpowiedzi na to pytanie podjęła się 
zarówno p. C. Gärtner, jak i ks. prof. dr hab. Z. Marek oraz s. dr hab. A. Walulik. 
Ks. R. Chałupniak podsumowując wypowiedzi zachęcił ks. K. Misiaszka do dalszej 
refleksji w danym temacie i przeanalizowania pojęcia. Wobec upływającego czasu 
na dyskusję, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik zachęcił prelegentów, by sprecyzowali 
termin pojawiający się w ich wystąpieniach nadsyłając teksty do kolejnego tomu 
„Studiów Katechetycznych”. Ks. T. Kopiczko przybliżył pojęcie edukacji religijnej 
na podstawie słowników z obszaru języka włoskiego, zaznaczając przy tym, iż nie 
w każdym z nich takie hasło występuje. Była to ostatnia wypowiedź w ramach 
dyskusji, a ks. R. Chałupniak zachęcił do kontynuowania rozmów w kuluarach 
i zamknął sesję.

Po przerwie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacją poszczególnych 
ośrodków podejmujących refleksję nad katechezą. Przedstawiciele uczelni zabierali 
głos omawiając syntetycznie reprezentowane jednostki naukowe, zarówno pod 
względem ich struktury i pracowników, jak i wskazując na główne obszary ba-
dawcze i podejmowane inicjatywy. Prezentacja ta była niezwykle cenna z punktu 
widzenia dalszych badań, a także współpracy między ośrodkami. 

Jak co roku wyczekiwanym przez członków Stowarzyszenia Katechetyków 
Polskich punktem spotkania była prezentacja nowości wydawniczych na rynku ka-
techetycznym. Tę część sympozjum otworzył śp. ks. prof. dr hab. Roman Murawski, 
przedstawiając kolejny tom swego dzieła Historia katechezy cz. II t. I Katecheza 
w średniowieczu. Kolejni autorzy i członkowie redakcji czasopism naukowych 
prezentowali własny dorobek, a także zachęcali do współpracy. Ilość nowych pu-
blikacji katechetycznych potwierdziła zadowalającą aktywność naukową członków 
Stowarzyszenia oraz różnorodność tematów podejmowanych przez nich. 

W kolejnym dniu sympozjum – rozpoczętym Mszą świętą pod przewodnic-
twem ks. bpa Marka Mendyka – miało miejsce Walne Zebranie Stowarzyszenia 
Katechetyków Polskich. Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego SKP, s. A. Walulik 
odczytała protokół z ubiegłorocznego Walnego Zebrania, a także przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Zarządu SKP oraz sprawozdanie finansowe. Następnie 
o. prof. dr hab. Andrzej Potocki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 
sprawozdanie tejże komisji. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, uczestnicy mieli 
możliwość odniesienia się do nich, po czym przeprowadzono głosowanie w sprawie 
przyjęcia przedłożonych sprawozdań. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte. 
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Dalsze obrady Walnego Zebrania dotyczyły współpracy SKP przy organizacji 
Kongresu Teologii Praktycznej w UKSW w Warszawie (19-21.09.2016). Zdecydowano, 
iż Walne Zebranie Stowarzyszenia w roku 2016 odbędzie przy okazji obrad kon-
gresowych. Przewodniczący SKP, ks. Z. Marek przekazał również komunikaty 
i zaproszenia nadesłane z różnych ośrodków naukowych, zawierające zachętę do 
wspólnego podejmowania badań i refleksji katechetycznej, zapoczątkowując wolne 
wnioski. Wpierw oddał głos redakcji „Studiów Katechetycznych” – pisma wyda-
wanego we współpracy z SKP, a także „Katechety”, nad którym Stowarzyszenie 
roztacza patronat naukowy. P. Aleksandra Bałoniak z „Katechety” przekazała 
informację o decyzji wydawcy odnośnie do przekształcenia miesięcznika w kwar-
talnik, począwszy od roku 2016. Na zakończenie wypowiedziała się sekretarz 
SKP – s. A. Walulik, podając informacje organizacyjne i techniczne związane 
z funkcjonowaniem Stowarzyszenia. Po tych informacjach Walne Zgromadzenie 
zostało zamknięte.

Ostatnim punktem sympozjum były bieżące informacje dotyczące katechezy 
w Polsce, przekazane przez bpa Marka Mendyka – przewodniczącego Komisji 
Wychowania Katolickiego KEP, koordynatora Biura Programowania Katechezy – 
ks. P. Tomasika oraz p. minister Grażynę Płoszajską. Na wstępie bp M. Mendyk 
podziękował członkom Stowarzyszenia za wszelkie wsparcie okazywane Komisji 
i jej działaniom. Zaprosił też wszystkich na jubileuszową narodową pielgrzymkę 
katechetów do Gniezna z racji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Odpowiadając na ocze-
kiwania słuchaczy, poinformował o planowanym porozumieniu w sprawie kwa-
lifikacji nauczycieli religii. Po rozmowach z przedstawicielami MEN zapewnił też 
o nadzorze Ministerstwa nad osobami podejmującymi wszelkie formy wychowania 
seksualnego na terenie szkoły. Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji nauczy-
cieli religii przekazał ks. P. Tomasik. Udzielił także odpowiedzi na liczne pytania, 
jakie pojawiły się ze strony uczestników, szczególnie pracowników diecezjalnych 
wydziałów katechetycznych. Z kolei p. G. Płoszajska rozpoczęła od serdecznych po-
dziękowań i gratulacji dla wszystkich zaangażowanych w nauczanie religii w szkole, 
w związku z przeżywanym 25-leciem lekcji religii w polskiej szkole. Wdzięczność 
dotyczyła szczególnie troski o wychowanków i wysiłków na rzecz pełnej formacji 
dzieci i młodzieży. Następnie omówiła aktualne przepisy oświatowe związane 
z organizacją lekcji religii, zwracając szczególną uwagę na wszelkie zmiany, jakie 
nastąpiły w tej kwestii od ubiegłorocznego spotkania (m.in. ocenianie osiągnieć 
i klasyfikowanie uczniów). Na zakończenie bp M. Mendyk poruszył kwestię fre-
kwencji na lekcjach religii i danych pozyskiwanych przez Kościół, a także rozmów 
z MEN podejmowanych na temat korzystania z Systemu Informacji Oświatowej 
w interesującym aspekcie. Powołał się przy tym na badania przeprowadzone przez 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz konferencję prasową nt. 25 lat 
nauczania religii w szkole (28.08.2015).

Podsumowując tegoroczne sympozjum, ks. Z. Marek podkreślił ważność po-
dejmowanego zagadnienia – choć ostatecznie nie zostało sprecyzowane, czym jest 
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omawiana przez nich edukacja religijna. Uznał to jednak za inspirację do dalszych 
poszukiwań i krytycznego podejmowania tematu we własnych badaniach nauko-
wych. Podziękował wszystkim prelegentom za przygotowanie i przedstawienie 
referatów, a także wszystkim zebranym uczestnikom. Zachęcił do dalszej wy-
miany myśli i śledzenia strony Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i wyraził 
nadzieję na spotkanie w Warszawie w podczas I Kongresu Teologii Praktycznej. 
Na zakończenie bp M. Mendyk udzielił wszystkim błogosławieństwa, a uczestnicy 
sympozjum powrócili do własnych środowisk, by w nich pomnażać bogate owoce 
tegorocznego zjazdu SKP.


