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Powrót nauczania religii do szko³y dokona³ siê w 1990 r. Wraz z tym
historycznym wydarzeniem nie opublikowano nowych programów nauczania,
lecz pos³ugiwano siê dotychczas obowi¹zuj¹cym programem z 1971 r.1, który
realizowano w nauczaniu prowadzonym przy parafiach. Jednak wraz z wprowadzeniem do szko³y katechezy musiano w jej wyk³adaniu przystosowaæ siê
do wymogów stawianych przez system edukacji oraz na nowo uwzglêdniæ
kontekst kulturowy, spo³eczny i polityczny, który zasadniczo zmieni³ siê po
upadku komunizmu w Polsce. Kongregacja ds. Duchowieñstwa w dokumencie
Dyrektorium ogólne o katechizacji (1997)2 domaga³a siê równie¿ przystosowania nauczania religii do nowych warunków po wprowadzeniu tego przedmiotu
do szkó³.
Po trzydziestu latach obowi¹zywania programu z 1971 r. dokonano istotnej zmiany programowej w nauczaniu religii, dostosowuj¹c katechizacjê do
funkcjonowania jej w rodowisku szkolnym3. Zasady prowadzenia nauczania
religii przez Koció³ katolicki w Polsce reguluj¹ umowy zawarte pomiêdzy
Adres/Addresse/Anschrift: ks. dr Adam Bielinowicz, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, bielinowicz@gmail.com.
1 Ramowy program katechizacji w zakresie szko³y podstawowej IVIII, Warszawa 1971; Ramowy
program katechizacji w zakresie szko³y redniej IIV, Warszawa 1971.
2 Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznañ 1998.
3 R. Murawski, O konstruktywn¹ dyskusjê nad programem katechizacji, Katecheta 42 (1998),
nr 8, s. 7274.
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Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencj¹ Episkopatu Polski4. Zapewniaj¹ one Konferencji Episkopatu Polski wy³¹czne prawo do zatwierdzenia
zarówno programów, jak te¿ podrêczników do nauczania religii w szkole. Konferencja Episkopatu Polski zobowi¹zana jest jedynie do przedstawienia w³aciwemu ministrowi wykazu zatwierdzonych do u¿ytku szkolnego programów
i podrêczników. Procedury zwi¹zane z zatwierdzaniem programów i podrêczników do nauczania religii w szkole zapisane zosta³y w Regulaminie zatwierdzania programów nauczania i podrêczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci
i m³odzie¿y5. Prawo do zatwierdzania zarówno programów, jak te¿ podrêczników
do nauczania religii o zasiêgu ogólnopolskim le¿y w gestii przewodnicz¹cego
Komisji Wychowania Katolickiego. Te same prawa ma biskup diecezjalny, gdy
idzie o programy i podrêczniki o zasiêgu lokalnym na terenie diecezji.
Konferencja Episkopatu Polski 20 czerwca 2001 r. zatwierdzi³a Podstawê programow¹ katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce6. Dokument ten dzieli³ proces
edukacji religijnej na okresy odpowiadaj¹ce etapom wdra¿anej reformy owiaty7.
Realizuj¹c za³o¿enia Podstawy programowej Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski opracowa³a nowy Program nauczania
religii8. W dokumencie wystêpuje terminologia odpowiadaj¹ca standardom
szkolnym oraz uwzglêdniono dotychczasowe dowiadczenia i tradycjê katechetyczn¹. Adresowany by³ do autorów podrêczników do nauki religii i w za³o¿eniu mia³ byæ pomocny osobom tworz¹cym programy katechizacji w diecezji
lub programy autorskie9.
4 Nauczanie religii w szkole prowadzone jest na podstawie aktów prawnych: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Konkordatu z 28 lipca 1993 r. (ratyfikowanego w 1998 r.),
Ustawy z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, Rozporz¹dzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach (z póniejszymi zmianami).
5 P. Tomasik (red.), W trosce o dobre podrêczniki. Vademecum dla autorów i recenzentów podrêczników katechetycznych, Kraków 2003.
6 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce, Kraków 2002.
7 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Reforma systemu edukacji, Warszawa 1998.
8 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii,
Kraków 2001.
9 W dokumencie wprowadzono podzia³ uwzglêdniaj¹cy trzy okresy, odpowiadaj¹ce szkolnym
etapom edukacyjnym:
 klasy IIII szko³y podstawowej pt. Jestemy dzieæmi Bo¿ymi  zmierza siê do kierowania
inicjacj¹ i jej pog³êbieniem w sakramentach pokuty i pojednania oraz Eucharystii;
 klasy IVVI szko³y podstawowej, pt. Wezwani przez Boga  akcentuje siê historiê zbawienia;
 gimnazjum pt. Wierzyæ Chrystusowi  podkrela siê znaczenie wyznania i rozumienia wiary;
 szko³y ponadgimnazjalne pt. Z Chrystusem  szczególn¹ uwagê zwraca siê na wiadectwo
chrzecijañskiego ¿ycia. Zob. Z. Marek, Program nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski, w: S. Dziekoñski (red.), Przes³anie dokumentów katechetycznych
Kocio³a w Polsce, Warszawa 2003, s. 4647.
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Prezentowany program dopuszcza istnienie innych programów ogólnopolskich, które zatwierdza Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski10. W archidiecezji warmiñskiej nie opracowano programu
diecezjalnego, lecz dopuszczono do realizacji program opracowany przez Komisjê Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. 10 czerwca
2002 r. abp Edmund Piszcz zatwierdzi³ do u¿ytku na lekcjach religii podrêczniki wydane przez Wydawnictwo WAM w Krakowie i Wydawnictwo w. Wojciech w Poznaniu11. Podrêczniki te u¿ywane s¹ aktualnie we wszystkich przedszkolach i szko³ach na terenie archidiecezji warmiñskiej, przy czym obowi¹zuje zasada, ¿e na terenie danej szko³y u¿ywany jest tylko jeden typ podrêcznika.
Wybór podrêczników pozostawiono nauczycielom religii.
Podczas konferencji duszpasterskich, które odby³y siê 1219 wrzenia
2011 r. w szeciu miastach archidiecezji warmiñskiej, przeprowadzono badania
wród nauczycieli religii. Katecheci w ankiecie wskazali program nauczania,
wed³ug którego prowadz¹ zajêcia w szkole. W badaniu udzia³ wziê³o 581 osób,
co stanowi 89% populacji katechetów zatrudnionych w archidiecezji warmiñskiej w roku szkolnym 2011/1212. Na podstawie ankiety stwierdzono, ¿e 509
katechetów (87%) korzysta z programu i podrêczników wydanych przez Wydawnictwo WAM w Krakowie, 59 osób (10%) pracuje, wykorzystuj¹c materia³y wydane przez Wydawnictwo w. Wojciecha w Poznaniu. Sporód badanych
13 osób nie poda³o nazwy programu, na podstawie którego prowadz¹ zajêcia.
Ustaw¹ z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw13 Sejm zaakceptowa³ wprowadzenie reformy
edukacji. Do g³ównych za³o¿eñ reformy zalicza siê nie tylko obni¿enie wieku14,
w którym ma siê zacz¹æ realizacja obowi¹zku szkolnego, ale równie¿ wprowadzenie nowej Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego. W poprzedniej
10
11

Ibidem, s. 46.
E. Piszcz, Dekret o programach katechizacji w archidiecezji warmiñskiej, Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne 60 (2002), s. 1317.
12 W archidiecezji warmiñskiej w roku szkolnym 2011/12 zatrudnionych jest 649 nauczycieli
religii. Zob. Teczka Ankiety katechetyczne 2011/12, Archiwum Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, ul. Pieniê¿nego 22.
13 Dz.U. 2009, nr 56, poz. 458.
14 Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej Cywilizacyjna zmiana, jak¹ jest jak najwczeniejsze objêcie dzieci zorganizowan¹ edukacj¹, zapewnia im szybszy rozwój, wczeniejsze odkrywanie
ich talentów i korygowanie ewentualnych deficytów. Chcemy, aby pod tym wzglêdem polskie dzieci
mia³y warunki porównywalne z ich europejskimi rówienikami. W wiêkszoci krajów europejskich
naukê podejmuj¹ dzieci szecioletnie i m³odsze, np. od 4. roku ¿ycia w Irlandii Pó³nocnej i Luksemburgu; od 5. roku ¿ycia w Anglii, Holandii, na £otwie, w Szkocji, Walii i na Wêgrzech; od 6. roku ¿ycia
w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, S³owacji, S³owenii i we W³oszech, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2650%3Ajeszcze-przez-dwa-lata-szeciolatki-w-pierwszej-klasie-zgodnie-z-wolrodzicow-projekt-nowelizacji-ustawy-do-konsultacji-&catid=100%3Awazne&Itemid=207 (13 X 2011).
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Podstawie programowej opisano cele, zadania szko³y, treci i osi¹gniêcia
ucznia. W nowej Podstawie opisano, jak¹ wiedzê uczeñ powinien posi¹æ
i jakie umiejêtnoci zdobyæ. W Podstawie programowej kszta³cenia ogólnego
dokonano zasadniczej zmiany podzia³u przedmiotów.
Dotychczas obowi¹zuj¹ca Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce (2001) wyra¿a³a najwa¿niejsze podstawy programowe nauczania religii w szkole i katechizacji w parafii. Oczywiste wydaje siê, ¿e
zmiana Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego poci¹gnê³a za sob¹ zmianê Podstawy programowej katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce. Dlatego
dokument ten zapisano w jêzyku wymagañ ucznia i dostosowano go do g³êbokich zmian w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Równie¿ kwestia obni¿enia wieku, w którym ma rozpocz¹æ siê realizacja obowi¹zku szkolnego oznacza, ¿e uczniowie ju¿ nie drugiej, ale trzeciej klasy szko³y podstawowej bêd¹
przyjmowaæ Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹. Te zmiany przyczyni³y siê do przekszta³cenia programów dla okrelonych etapów edukacyjnych. Nowa Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce zosta³a zaaprobowana 8 marca 2010 r. podczas 351 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. W dokumencie odniesiono siê do poszczególnych
etapów edukacji szkolnej i zawarto: charakterystykê psychologiczn¹ dzieci
i m³odzie¿y na danym etapie edukacji; podstawê programow¹ nauczania religii
(w przedszkolu lub w szkole) obejmuj¹c¹ cele katechetyczne, zadania nauczyciela religii, treci oraz sposób ich realizacji; wykaz wymagañ innych przedmiotów szkolnych, s³u¿¹cych korelacji nauczania religii z edukacj¹ szkoln¹;
propozycje wspó³pracy rodowisk katechetycznych (rodziny i parafii). Zwrócono uwagê na korelacjê miêdzyprzedmiotow¹ nauki religii i innych przedmiotów szkolnych. Umiejscowiono j¹ tak¿e w odniesieniu do realizowanych
w szkolnictwie cie¿ek edukacyjnych15.
Pierwszy rozdzia³ dokumentu nosi nazwê Wprowadzenie w ¿ycie religijne
i dotyczy dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola. Wytyczono tu a¿ 21 celów
katechetycznych16. Rozdzia³ drugi to Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty
i pojednania oraz Eucharystii  klasy IIII szko³y podstawowej  i dotyczy
kszta³cenia zintegrowanego w wieku 79 lat. Cele katechetyczne wytyczono
15 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego
w Polsce, Kraków 2010.
16 Przyk³adowo: zapocz¹tkowanie pierwszej socjalizacji umo¿liwiaj¹cej poznawanie oraz rozumienie siebie i wiata w wietle Bo¿ego objawienia; zapocz¹tkowanie inspirowanego wiar¹ wychowania
ludzkiego i chrzecijañskiego w rodzinie, przedszkolu i Kociele; nabywanie umiejêtnoci wyra¿ania
w znakach w³asnej religijnoci; religijne wyjanianie zdobywanych dowiadczeñ; wprowadzanie w rzeczywistoæ niematerialn¹; odkrywanie Boga jako osoby; odkrywanie Boga jako dawcy wiata i ¿ycia.
W dalszej czêci cele dotycz¹ modlitwy, ¿ycia liturgicznego, chrzecijañskiego systemu wartoci
i Kocio³a jako wspólnoty wierz¹cych.
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w nawi¹zaniu do ¿ycia sakramentalnego i Kocio³a jako wspólnoty, aby dzieci
dziêki temu mog³y wiadomie w³¹czyæ siê w sakramentalne ¿ycie Kocio³a.
Trzeci rozdzia³ prezentuje Katechezê wprowadzaj¹c¹ w historiê zbawienia
 klasy IVVI (dzieci w wieku 1012 lat). Cele odnosz¹ siê do wychowania
w odpowiedzialnoci. Uwzglêdniaj¹ trudny okres wchodzenia w dojrzewanie.
Rozdzia³ czwarty to Katecheza wyznania i rozumienia wiary. Dotyczy uczniów
uczêszczaj¹cych do gimnazjum (1316 rok ¿ycia), czyli w okresie adolescencji. Cele edukacyjne zak³adaj¹ wychowanie katolika wiadomego i odpowiedzialnego za swoj¹ wiarê, kochaj¹cego Boga, Koció³ i ojczyznê. Rozdzia³
pi¹ty opisuje Katechezê wiadectwa wiary i odnosi siê do m³odzie¿y szkó³
ponadgimnazjalnych (1720 lat). Cele katechetyczne zak³adaj¹ odkrywanie
w³asnego powo³ania i swego miejsca w Kociele i wiecie. W szkole zawodowej przedmioty s¹ grupowane w bloki. Naukê religii wpisuje siê w blok humanistyczno-spo³eczny. Ostatni rozdzia³ to Katecheza osób szczególnej troski.
Jest on skierowany do osób niepe³nosprawnych. Cele dotycz¹ ukazania mi³osiernego obrazu Boga, w³¹czania siê do ¿ycia Kocio³a, kszta³towania osobistego kontaktu z Bogiem poprzez modlitwê i sakramenty17.
Jak s³usznie zauwa¿a Kazimierz Misiaszek, w Podstawie programowej
ogólne ukierunkowanie ca³ego procesu nauczania religii w szkole przyjmuje
inne brzmienie ni¿ w Dyrektorium katechetycznym Kocio³a katolickiego
w Polsce. Zosta³o ono zapisane w optyce chrystocentrycznej (zjednoczenie
z Chrystusem i g³êboka z nim za¿y³oæ), a nie teocentrycznej, jak to ma miejsce w Dyrektorium (umi³owanie Boga i przylgniêcie do Niego). To ujêcie
nale¿y uznaæ za po¿¹dane i bardziej trafne. Ukazuje siê w ten sposób rolê
i znaczenie Jezusa Chrystusa w planie zbawienia i wychowaniu, przez co
wskazuje siê wyraniej na rzeczywicie chrzecijañski charakter proponowanego wychowania w szkole. Autorzy dokumentu wskazuj¹ na to, co mo¿na nazwaæ
egzystencjalnym znaczeniem prawdy o Jezusie. Podkrelaj¹ przede wszystkim
prawdê o bliskoci Chrystusa wzglêdem cz³owieka, co z pewnoci¹ dla katechizowanego poszukuj¹cego wzorów ¿yciowych jest niezmiernie istotne18.
17 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego
w Polsce, s. 37125.
18 K. Misiaszek odnosi siê tak¿e krytycznie do Podstawy programowej, wykazuj¹c brak spójnoci i harmonijnoci pomiêdzy celami i zadaniami lekcji religii. Zauwa¿a brak koherencji miêdzy ogólnie
sformu³owanymi celami a zadaniami, które wyznacza siê zarówno samemu procesowi edukacji religijnej, jak i nauczycielowi religii. Szczególnie ostro zarysowuje siê nieuwzglêdnienie procesu rozwoju
ucznia, który jest jednym z podstawowych elementów wychowania nie tylko szkolnego, ale i religijnego, o czym wiadcz¹ osi¹gniêcia w obszarze katechezy, uwzglêdniaj¹ce aspekty antropologiczne. Autor
postuluje, aby dokonaæ gruntownej korekty programu nauczania religii w szkole, która powinna przyczyniæ siê do wychowawczej skutecznoci lekcji religii. Zob. K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii
katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny, Warszawa 2010, s. 259278.
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Adresatami Podstawy programowej katechezy Kocio³a katolickiego
w Polsce s¹ przede wszystkim twórcy programów i podrêczników nauczania
religii. Jednak¿e odbiorcami Podstawy winni staæ siê tak¿e nauczyciele religii,
poniewa¿ w dokumencie jasno okrela siê, jakie wymagania mo¿na i nale¿y
postawiæ przed uczniem uczêszczaj¹cym na szkolne lekcje religii i jakie
w zwi¹zku z tym dzia³ania powinien podj¹æ katecheta. Zaprezentowana charakterystyka psychologiczna dzieci i m³odzie¿y oraz opis zalecanych warunków i sposobu realizacji stanowi¹ dla katechety drogowskaz, jak formowaæ
religijnie katechizowanych, a jednoczenie daj¹ mu konkretne narzêdzie, przydatne we w³¹czeniu lekcji religii w system wychowawczy szko³y. Podstawa
daje katechetom tak¿e wiedzê o wymaganiach nauczycieli innych przedmiotów
oraz stanowi praktyczny przewodnik do podejmowania korelacji nauczania
religii z edukacj¹ szkoln¹19.
W dalszych latach w archidiecezji warmiñskiej realizowany bêdzie Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP20. Program ten jest w pe³ni
zgodny z za³o¿eniami zawartymi w nowej Podstawie programowej. Publikacja
zawiera uchwa³ê w sprawie obowi¹zywania znowelizowanych dokumentów
katechetycznych oraz dotychczasowych podrêczników. Ksi¹¿ka sk³ada siê
z 8 czêci:
 przedszkole: Kochamy dobrego Boga, nr programu AZ-0-01/10;
 klasy IIII szko³y podstawowej: W drodze do Wieczernika, nr programu
AZ-1-01/10;
 klasy IVVI szko³y podstawowej: Poznajê Boga i w Niego wierzê, nr programu AZ-2-01/10;
 gimnazjum: Pójæ za Jezusem Chrystusem, nr programu AZ-3-01/10;
 liceum: wiadek Chrystusa, nr programu AZ-4-01/10;
 technikum: wiadek Chrystusa, nr programu AZ-6-01/10;
 szko³a zawodowa: Z Chrystusem przez wiat, nr programu AZ-5-01/10;
 katecheza specjalna: Do takich bowiem nale¿y Królestwo Bo¿e.
Ka¿da z poszczególnych czêci programu sk³ada siê z wprowadzenia do
etapu edukacyjnego, podzia³u materia³u na poszczególne klasy oraz dzia³u dotycz¹cego wspó³pracy rodowisk wychowawczych (parafii i rodziny). W blokach tematycznych dla poszczególnych klas zapisano cele katechetyczne, treci,
19

w Polsce.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego

20 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii
rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach, Kraków 2010. Dokument zosta³ przyjêty podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP w Bia³ymstoku 9 czerwca 2010 r.
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wymagania oraz korelacjê z edukacj¹ szkoln¹. W zakoñczeniu programu dla
poszczególnego etapu edukacyjnego zamieszczono propozycje tematyki spotkañ w ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii21.
Zmiany Podstawy poci¹gn¹ za sob¹ wymianê programów i podrêczników. Wymiana ta bêdzie wprowadzana sukcesywnie. W archidiecezji warmiñskiej w okresie przejciowym przewiduje siê, ¿e bêd¹ wspó³istnieæ oba programy oraz podrêczniki katechetyczne zarówno stare, jak i nowe. Zmiana podrêczników podyktowana jest nie tylko reform¹ polskiej owiaty, ale przede
wszystkim potrzebami uczniów i nauczycieli religii.
Nowe podrêczniki nauczania religii, wydane zarówno przez Wydawnictwo WAM w Krakowie, jak i Wydawnictwo w. Wojciecha w Poznaniu, realizuj¹ za³o¿enia nowej Podstawy programowej i programu nauczania. Ka¿da
jednostka lekcyjna zawiera okrelone w tych dokumentach wymagania, takie
jak: indywidualizacja procesu nauczana, stosowanie nowych technik edukacyjnych, korelacja miêdzyprzedmiotowa, wspó³praca rodowisk wychowawczych
(rodzina, szko³a, parafia) oraz ma sprzyjaæ rozwojowi indywidualnemu i spo³ecznemu ucznia. Sposób realizacji materia³u zapewnia harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny i psychomotoryczny ucznia, pozwala na indywidualizacjê procesu nauczania, rozbudza wra¿liwoæ na Boga, cz³owieka i wiat.
Atrakcyjna szata graficzna ksi¹¿ek pomaga katechizowanym w wykazaniu siê
wiedz¹ zdobyt¹ na innych przedmiotach. Podrêczniki te stanowi¹ bezcenn¹
pomoc w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji religii.

Podręczniki wydawnictwa WAM w Krakowie zgodne z nową
Podstawą programową (wydane)
Przedszkole

Trzylatki: Nasza Bo¿a Rodzina, [red.] W. Kubik, Kraków 2011. Nr podrêcznika: AZ-01-01/10-KR-1/11, data zatwierdzenia: 11.04.2011 r.
Czterolatki: Bóg kocha dzieci, [red.] W. Kubik, Kraków 2011. Nr podrêcznika: AZ-02-01/10-KR-1/11, data zatwierdzenia: 7.03.2011 r.
Klasa zerowa (piêciolatki): Jestemy dzieæmi Boga, [red.] W. Kubik, Kraków 2011. Nr podrêcznika: AZ-03-01/10-KR-1/11, data zatwierdzenia:
11.04.2011 r.
21 W dokumencie za³o¿ono, ¿e uczeñ: przyst¹pi do Pierwszej Komunii wiêtej w kl. III szko³y
podstawowej, przyst¹pi do sakramentu bierzmowania w kl. III gimnazjum lub na pocz¹tku szko³y
ponadgimnazjalnej oraz zacznie siê przygotowywaæ do zawarcia sakramentalnego ma³¿eñstwa w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zob. ibidem.
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Szkoła podstawowa

I klasa (szeciolatki): Jestemy w rodzinie Pana Jezusa, [red.] W. Kubik,
Kraków 2011. Nr podrêcznika: AZ-11-01/10-KR-1/11, data zatwierdzenia:
11.04.2011 r.
Gimnazjum

I klasa: Szukam Was, [red.] W. Kubik, Kraków 2011. Nr podrêcznika:
AZ-31-01/10-KR-1/11, data zatwierdzenia: 30.05.2011 r.22
Szkoła specjalna

Za rêkê z Jezusem. Materia³y pomocnicze do katechezy uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepe³nosprawnoci intelektualnej, [red.] M. Alberska, J. Mó³ka Kraków 201123.
Podręczniki Wydawnictwa WAM w Krakowie
(w przygotowaniu, ukażą się w latach 2012–2014)24
Szkoła podstawowa – nauczanie zintegrowane

II klasa: Kochamy Pana Jezusa.
III klasa: Przyjmujemy Pana Jezusa.
Szkoła podstawowa (klasy IV–VI)

IV klasa: Zaproszeni przez Boga.
V klasa: Obdarowani przez Boga.
VI klasa: Przemienieni przez Boga.

22
23

http://www.wydawnictwowam.pl/?Page=info&Id=Nowe_podreczniki_do_religii_2011 (2 XI 2011).
Adresatami materia³ów katechetycznych s¹ przede wszystkim katecheci oraz duszpasterze
i rodzice dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ksi¹¿ka
zawiera: scenariusze katechez, karty pracy, podstawê programow¹ katechezy specjalnej. Zaproponowane
treci maj¹ na celu wprowadzenie uczniów w dowiadczenie obecnoci Boga w konkretnych realiach ich
codziennego ¿ycia poprzez rozwijanie w nich przekonania, ¿e s¹ w sposób szczególny kochani przez
Pana Boga (rozdzia³ 1). Z kolei wiêzy ³¹cz¹ce ich z najbli¿szym otoczeniem winny pomagaæ im
w nabywaniu dowiadczenia przynale¿noci do spo³ecznoci ludzi wierz¹cych (rozdzia³ 2), do której
zostali w³¹czeni przez chrzest (rozdzia³ 3). Dwa ostatnie rozdzia³y ksi¹¿ki odkrywaj¹ tajemnicê Jezusa
ukazan¹ w wybranych scenach ewangelicznych (rozdzia³ 4) oraz koncentruj¹ uwagê katechizowanych
wokó³ spotkania z Nim w Eucharystii (rozdzia³ 5). Na p³ycie CD znajduj¹ siê materia³y do wydrukowania: karty pracy w wersji kolorowej, ilustracje do kolorowania, rysunki, zdjêcia, multimedialne gry
dydaktyczne zwi¹zane z treci¹ zajêæ oraz nagrania piosenek, ich wersje instrumentalne i krótkie opowieci biblijne w interpretacji Anny Dymnej. Zob.: http://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=61992 (2 XI 2011).
24 Informacjê przekaza³ Bart³omiej Bester, konsultant ds. katechetycznych Wydawnictwa WAM
w Krakowie. Zob. Teczka korespondencja 2011, Archiwum Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, ul. Pieniê¿nego 22.
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Gimnazjum

II klasa: Jestem z wami.
III klasa: Chodmy razem.
Gimnazjum (nowa wersja – nazwa serii: W drodze do Emaus)

I klasa: Jezus uczy i zbawia.
II klasa: Jezus dzia³a i zbawia.
III klasa: Jezus prowadzi i zbawia.
Szkoła średnia (nowa wersja – nazwa serii: Drogi świadków Chrystusa)

I klasa: Jestem wiadkiem Chrystusa w Kociele.
II klasa: Jestem wiadkiem Chrystusa w wiecie.
III klasa: Jestem wiadkiem Chrystusa w rodzinie25.
Wydawnictwo WAM w Krakowie opracowa³o i wyda³o poradniki metodyczne dla nauczycieli religii. Znajduj¹ siê w nich m.in. konspekty lekcji,
treci, cele katechetyczne i wymagania, które zosta³y zapisane wed³ug za³o¿eñ
nowych dokumentów. Poradniki nie maj¹ ju¿ formy segregatorów z zeszytami,
obecnie wydawane s¹ w formie ksi¹¿kowej. Katecheci dzieci przedszkolnych
w scenariuszach zajêæ znajd¹ propozycje wielu zabaw. Do poradników metodycznych dla czterolatków oraz kl. 0 i kl. I szko³y podstawowej do³¹czone
zosta³y p³yty mp3 z piosenkami w wykonaniu dzieci, ich wersje instrumentalne
oraz materia³y do wydrukowania. Nauczyciele pierwszaków znajd¹ w poradniku równie¿ p³ytê DVD z filmem Ojcze nasz, który jest w niebie, a katecheci
gimnazjalistów film Biblia.
Poradniki metodyczne Wydawnictwa WAM w Krakowie

Szukam Was. Poradnik metodyczny do religii dla klasy I gimnazjum,
[red.] W. Kubik, T. Czarnecka, G. £uszczak, Kraków 2011.
Jestemy dzieæmi Boga. Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0, [red.]
W. Kubik, T. Czarnecka, G. £uszczak, Kraków 2011.
Bóg kocham dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich, [red.] D. Czarnecka, T. Czarnecka, W. Kubik, G £uszczak, Kraków 2011.
Jestemy w rodzinie Pana Jezusa. Poradnik metodyczny do religii dla
klasy I szko³y podstawowej, [red.] W. Kubik, T. Czarnecka, G. £uszczak,
A. Duka, Kraków 2011.
25

Numery programów, które bêd¹ odpowiada³y poszczególnym ksi¹¿kom, zostan¹ nadane po
zatwierdzaniu podrêczników przez Komisjê Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
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Nasza Bo¿a rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich,
[red.] W. Kubik, G. £uszczak, T. Czarnecka, D. Czarnecka, Kraków 201126.
Podręczniki Wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu
zgodne z nową Podstawą programową (wydane)
Przedszkole

Klasa zerowa (piêciolatki): J. Szpet, D. Jackowiak, Jestemy dzieæmi Bo¿ymi, Poznañ 2011. Nr podrêcznika AZ-03-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia
18.07.2011.
Szkoła podstawowa

I klasa (szeciolatki): J. Szpet, D. Jackowiak, Jestemy w rodzinie Pana
Jezusa, Poznañ 2011. Nr podrêcznika AZ-11-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 9.05.2011.
IV klasa: J. Szpet, D. Jackowiak, Jestem Chrzecijaninem, Poznañ 2011.
Nr podrêcznika AZ-21-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 9.05.2011.
Gimnazjum

I klasa: J. Szpet, D. Jackowiak, Spotkanie ze S³owem, Poznañ 2011.
Nr podrêcznika AZ-31-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 18.07.2011.
Szkoła średnia

I klasa: J. Szpet, D. Jackowiak, Moje miejsce w Kociele, Poznañ 2011.
Nr podrêcznika AZ-41-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 12.09.2011.
Podręczniki Wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu
(w przygotowaniu, ukażą się w latach 2012–2014)27
Przedszkole

Piêciolatki: Jestemy dzieæmi Bo¿ymi.
Szkoła podstawowa nauczanie zintegrowane

II klasa: Kochamy Pana Jezusa.
III klasa: Przyjmujemy Pana Jezusa.
Szkoła podstawowa (klasy IV–VI)

V klasa: Wierzê w Boga.
VI klasa: Wierzê w Koció³.
26
27

http://katecheza.wydawnictwowam.pl/?Page=info&Id=Nowe_poradniki_metodyczne (19 XI 2011).
Informacjê przekaza³a Maria Brzostowska, konsultant ds. katechetycznych Wydawnictwa
w. Wojciecha w Poznaniu. Zob. Teczka korespondencja 2011, Archiwum Wydzia³u Nauki Katolickiej
Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, ul. Pieniê¿nego 22.
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Gimnazjum

II klasa: Aby nie ustaæ w drodze.
III klasa: ¯yæ w mi³oci Boga.
Szkoła średnia

II klasa: Moje miejsce w wiecie.
III klasa: Moje miejsce w rodzinie.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 24 listopada
2011 r. ukaza³ siê komunikat zatytu³owany Jeszcze przez dwa lata szeciolatki
w pierwszej klasie zgodnie z wol¹ rodziców  projekt nowelizacji ustawy do
konsultacji oraz Projekt ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Z zamieszczonych informacji dowiadujemy siê, ¿e przekazuje siê do konsultacji spo³ecznych projekt
nowelizacji ustawy o systemie owiaty zak³adaj¹cy, m.in. przed³u¿enie o dwa
lata okresu, w którym rodzice podejmuj¹ decyzjê o rozpoczêciu przez dziecko
szecioletnie edukacji szkolnej. Oznacza to, ¿e o rozpoczêciu nauki w szkole
dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydowaæ bêd¹ rodzice28.
Obecnie trudno jest okreliæ, czy nowelizacja wejdzie w ¿ycie i jaki procent
szecioletnich dzieci rozpocznie naukê w roku szkolnym 2012/13. We wrzenia 2011 r. naukê w klasach pierwszych szkó³ podstawowych rozpoczê³o oko³o 20% wszystkich dzieci szecioletnich29. Je¿eli nowelizacja ustawy wejdzie
w ¿ycie, wówczas wyd³u¿y siê równie¿ proces wymiany programów i podrêczników nauczania religii.
Propozycje tematyczne nowych podrêczników nauczania religii zawieraj¹
szerok¹ ofertê zagadnieñ, które s¹ wa¿ne i atrakcyjne z punktu widzenia katechizowanych. Oprócz tematów zwi¹zanych z religi¹, poruszaj¹ inne istotne
problemy m³odych ludzi. Materia³y do pracy na lekcjach religii dotykaj¹ wielu
kwestii egzystencjalnych i metafizycznych, odnosz¹ siê np. do pytañ o sens
¿ycia, odpowiedzialnoæ moraln¹, ¿ycie osobiste i spo³eczne, rolê rodziny. S¹
niew¹tpliw¹ pomoc¹ w krytycznej ocenie wspó³czesnych zagro¿eñ, takich jak
narkomania, alkoholizm, hedonizm, sekty.
28

Zdaniem ministra edukacji narodowej wyd³u¿enie do 2014 r. terminu wprowadzenia obowi¹zku nauki dla szeciolatków ma umo¿liwiæ samorz¹dom odpowiednie przygotowanie wszystkich szkó³,
bior¹c jednoczenie pod uwagê oczekiwania rodziców i chc¹c zapewniæ jak najszerszy udzia³ dzieci
piêcioletnich w wychowaniu przedszkolnym; ma tak¿e pomóc samorz¹dom skorzystaæ m.in. ze rodków
przeznaczonych na realizacjê rz¹dowego programu Radosna szko³a. Zob. http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2650%3Ajeszcze-przez-dwa-lata-szeciolatki-w-pierwszej-klasie-zgodnie-z-wol-rodzicow-projekt-nowelizacji-ustawy-do-konsultacji-&catid=100%3Awazne&Itemid=207 (22 XI 2011).
29 W obecnym roku szkolnym szeciolatki uczêszczaj¹ do blisko 90% szkó³ podstawowych lub
oddzia³ów przedszkolnych funkcjonuj¹cych w szko³ach. Zob. ibidem.
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M³odzi ludzie ¿yj¹ we wspó³czesnej rzeczywistoci, która nacechowana
jest ogromnym wp³ywem mass mediów i oddzia³ywaniem ró¿norodnych treci
zamieszczonych w Internecie. Dostrzegaj¹ i czêsto krytycznie odnosz¹ siê do
atmosfery ¿ycia publicznego, zwyczajów obecnych w polityce i spo³eczeñstwie. Pod wp³ywem tych zjawisk dewaluuj¹ siê w opinii m³odych takie sprawy, jak zaufanie, prawdomównoæ, honor, patriotyzm. Lekcje religii powinny
przybli¿aæ wiat zapomnianych wartoci, aby m³ody cz³owiek móg³ dokonywaæ wiadomych wyborów w swoim ¿yciu.
Zestawiaj¹c podrêczniki do katechizacji z podrêcznikami z innych przedmiotów ³atwo mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w nauczaniu religii zawarto bogactwo treci interesuj¹cych i wa¿nych dla m³odego pokolenia. Warto tê szansê edukacyjn¹ odpowiednio wykorzystaæ, aby lekcje religii mog³y jeszcze bardziej staæ
siê miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim wychowania
do dobrego i szlachetnego ¿ycia oraz przygotowywa³y do wtajemniczenia
chrzecijañskiego. Bez w¹tpienia wartoci te przekazuj¹ zaprezentowane powy¿ej nowe programy i podrêczniki nauczania religii, bez uwzglêdnienia tych
wartoci nie by³aby mo¿liwa autentyczna formacja moralna i integralny rozwój
uczniów.

NEW PROGRAMS AND BOOKS OF THE RELIGIOUS EDUCATION
IN THE ARCHDIOCESE OF WARMIA
(SUMMARY)

In the Act of 19 March 2009 the Polish Parliament approved the introduction of further
education reforms. The main principles of the reforms include the introduction of a new general
program of education and a lowering of the age when the implementation of compulsory education
of the children can start. The changing of the general education curriculum entailed changing the
catechesis curriculum of the Catholic Church in Poland in 2001 and, thus, changes in the curricula
and books used to teach religion. In this article, the author presents these new documents and
books and describes the process of exchange. The studies used tests that show the current number
of catechists in the Archdiocese of Warmia and the numbers of religious teachers who use various
programs and textbooks. The author discusses the proposed theme of new textbooks and notes and
the wide range of issues contained therein. In addition, he discusses the major problems of young
people, especially in the context of many current existential and metaphysical questions. New
programs and books are certainly helpful in a critical assessment of current threats and the world
of universal values, but also to deepen the knowledge of religion and to give rise to the integral
education of the younger generation.
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NEUE CURRICULA UND LEHRBÜCHER FÜR DEN RELIGIONSUNTERRICHT
IN DER ERZDIÖZESE ERMLAND
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im Gesetz vom 19. März 2009 bestimmt das polnische Parlament die Einführung der
nächsten Reform des Bildungswesens. Zu den wichtigsten grundlegenden Neuerungen gehört unter
anderem ein allgermeiner Lehrplan und die Herabsetzung des Schuleintrittsalters. Die Änderung
des allgemeinen Lehrplans bewirkte eine Änderung der Grundlagen der Katechese der Katholischen Kirche in Polen im Jahr 2001 und zogdie Einführung neuer Lehrpläne und Schulbücher für
den Religionsunterricht nach sich. In dem vorliegenden Artikel stellt der Autor diese neuen Dokumente und Bücher vor und beschreibt den Umstellungsprozess auf die neuen Unterrichtsmaterialien. Mit Hilfe einer Untersuchung wurde festgestellt, wie viele Religionslehrer nach aktuellem
Stand tätig sind und welche Curricula und Lehrbücher sie benutzen. In diesem Artikel beschäftigt
sich der Autor ferner mit den vorgeschlagenen Themen der neuen Lehrbücher und macht insbesondere umfasssende Anmerkungen zu den Lehrbuchthemen. Der Autor diskutiert weiterhin wichtige
Probleme von jungen Menschen, vor allem im Kontext der zahlreichen aktuellen existenziellen
und metaphysischen Fragen. Neue Unterrichtsprogramme und Lehrbücher sind sicherlich hilfreich,
nicht nur für die kritische Beurteilung der aktuellen Bedrohungen auf der Welt und wegen der
Infragestellung universeller Werte. sie vertiefen aber auch die Erziehung und führen zu einer
ganzheitlichen Erziehung der jüngeren Generation.

