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Wprowadzenie

„Jak nie dziękować za to, że dzieci i młodzież mogą ze spokojem pozna-
wać Chrystusa w szkole, w której obecność kapłana, siostry zakonnej czy 
katechety [lub katechetki] jest postrzegana jako cenna pomoc w pracy 
nad wychowywaniem młodego pokolenia!” Te słowa wypowiedział Jan 
Paweł II w roku 1999, w czasie swego ostatniego pobytu w Warszawie. 
Wypowiedział je w  tym samym miejscu, w  którym dwadzieścia lat 
wcześniej wołał o zstąpienie Ducha Świętego na naszą ziemię. Dziękując 
Bogu za dar wolnej Ojczyzny, wśród motywów owego dziękczynienia 
wymienił nauczanie religii w  szkole. Innym razem z kolei zaapelował: 
Zwracam się więc (…) do wszystkich zaangażowanych w katechizację 
– otwierajcie na oścież drzwi Kościoła, aby z  jego ogromnego ducho-
wego skarbca mogli czerpać obfi cie i  skorzystać wszyscy, a  zwłaszcza 
młode pokolenie. Kościół dzisiaj w naszym kraju może bez przeszkód 
prowadzić nauczanie religii w szkołach. Minęły czasy zmagań o swobo-
dę katechizacji. Wielu z was wie, ile to kosztowało ofi ar i odwagi społe-
czeństwo katolickie w Polsce. Została naprawiona jedna z krzywd, która 
spotkała ludzi wierzących w czasach systemu totalitarnego. To wielkie 
dobro, jakim jest nauczanie religii w szkole, domaga się szczerego i od-
powiedzialnego zaangażowania. Winniśmy z  tego dobra jak najlepiej 
skorzystać. Dzięki katechezie Kościół może prowadzić swoją działalność 
ewangelizacyjną z  jeszcze większą skutecznością i w  ten sposób posze-
rzać zasięg swojej misji.

Słowa te warto przypomnieć ćwierć wieku od powrotu lekcji religii 
do szkół. Wskazują one bowiem na sens tych lekcji: na ewangelizację, 
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10 Wprowadzenie

a  jednocześnie na katechezę, realizacja której domaga się uzupełnienia 
działań szkolnych we wspólnocie wierzących. Innymi słowy, lekcja re-
ligii tworzy szansę ewangelizacji, ale domaga się czegoś, co jest bardzo 
fragmentarycznie w Kościele polskim realizowane: duszpasterstwa kate-
chetycznego w parafi i.

Nauczanie religii w polskiej szkole jest względnie trwałą rzeczywi-
stością. Z  tym zdaniem zgadzali się do niedawna właściwie wszyscy 
uczestnicy i obserwatorzy życia społecznego w Polsce. Stwierdzenie to 
jednak nie może być powodem do tego, aby spocząć na laurach, uznać, 
że wszystko już zostało załatwione, że jedyne, co zostało do zrobienia, 
to korygowanie stanu rzeczy. Bo przecież – z drugiej strony – zauwa-
ża się bardzo silne prądy laicyzacyjne, dotykające pokoleń młodszych, 
w pierwszym rzędzie pokolenia rodziców dzisiejszych uczniów. Ta laicy-
zacja niesie trudne do przecenienia zagrożenia i to zarówno w kontek-
ście kościelnym, narodowym, jak i cywilizacyjnym. Dokonująca się na 
naszych oczach zmiana społeczna staje się istotnym wyzwaniem, jakie 
katecheza oraz nauczanie religii w szkole muszą podjąć teraz i stale po-
dejmować w przyszłości.

Cieszy zatem fakt podjęcia refl eksji na tymi wyzwaniami w zbiorowej 
publikacji wydawanej we współpracy Wydziału Teologicznego UKSW 
w  Warszawie z  pallotyńskim Instytutem Statystyki Kościoła Katolic-
kiego. Pozostaje wyrazić nadzieję, że posłuży ona jako podsumowanie 
tego, co udało się dokonać, ale także pomoże wyznaczyć nowe szlaki 
dla polskiej katechezy i nauczania religii w  szkole, która stoi w progu 
nowej reformy.

Ks. Piotr Tomasik,
dziekan Wydziału Teologicznego UKSW,

członek Rady Naukowej ISKK
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