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Katecheta świecki w społecznym odbiorze

Dokumenty Kościoła, jak również literatura katechetyczna, wskazują wyraźnie na osobę 

katechety jako „klucz” do skutecznego przekazu orędzia zbawienia. Postawa z jednej strony do-

brego nauczyciela i taktownego wychowawcy, a z drugiej strony autentycznego świadka Chry-

stusa i otwartego duszpasterza pozwala żywić głęboką nadzieję, że posługa katechetyczna odnie-

sie właściwy skutek w postaci poznania prawd wiary, ich przyjęcia i zjednoczenia katechizowa-

nych z Chrystusem1. Efektywność działania katechety będą więc w dużej mierze warunkowały 

jego przymioty ludzkie, chrześcijańskie, nauczyciela i wychowawcy2. W tym kontekście wydaje 

się ważne poznanie opinii katechizowanych, ich rodziców, nauczycieli innych przedmiotów, ka-

techetów duchownych, sióstr zakonnych i samych katechetów na temat odbioru osobowości ka-

techetów i ich posługi katechetycznej. Na ich podstawie można ukazać rzeczywisty obraz współ-

czesnego katechety, który z kolei może posłużyć między innymi w określeniu odpowiedniej dla 

niego formacji.

Jednakże próba nakreślenia realnego odbioru pracy katechety świeckiego nastręcza trud-

ności z racji braku kompleksowych badań empirycznych w tym zakresie. Katecheci świeccy, po-

dobnie zresztą jak i  katecheci duchowni i zakonni, nie byli obiektem poważniejszych badań. 

Szkoda,  bowiem kadra katechetyczna od 1990 roku przeszła daleko idące zmiany ilościowe  

i jakościowe. Katechetycy i teologowie uczynili przedmiotem swoich rozważań przede wszyst-

kim nowy model obecności katechezy i katechety w szkole3. Podejmowane badania odbioru pra-

cy katechety duchownego, świeckiego i zakonnego oraz ich osoby uwzględniały w głównej mie-

1 Zob. Z. Janczewski, Stosunek młodzieży do katechezy i katechetów, „Katecheta” 7-8 (2001), s. 108.
2 Por. J. Bagrowicz, Katecheta – chrześcijański wychowawca, w: Postawy katechetów, red. M. Majewski, 

Kraków 1996, s. 45-64; R. Czekalski,  Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej, Płock 
2006, s. 322-326; J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 266-273.

3 Zob. np. R. Czekalski,  Konieczność współpracy katechetów z rodzicami, w:  Katecheza wobec wyzwań 
współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 137-149; J. Kostorz, Katecheta w szkole podstawowej, w: Wycho-
wanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Część II. Wychowanie religijne i katecheza, red. J. Stala, Tarnów 2006, s. 
261-294; E. Majcher, Osobowość katechety, w: Katecheza w szkole, red. J. Krucina, Wrocław 1992, s. 133-153; M. 
Majewski (red.),  Postawy katechetów, dz. cyt.; M. Mendyk,  Katecheta – nauczyciel, wychowawca, świadek. Jego 
misja w warunkach nowej ewangelizacji, „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 1 (2007), s. 15-119; K. Mi-
siaszek, A. Potocki,  Katecheta i katecheza w polskiej szkole, Warszawa 1995; J. Stala (red.), Dzisiejszy katecheta.  
Stan aktualny i wyzwania, Kraków 2002; J. Szpet, Katecheta – świadkiem i przyjacielem, „Katecheta” 30 (1986), s. 
15-21; tenże,  Prawa i obowiązki katechety w szkole w świetle przepisów prawa oświatowego i kościelnego, Płock 
1997; M. Śnieżyński (red.), Katecheta w szkole. Poradnik pedagogiczny, Kraków 1994.
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rze opinię uczniów4, rzadziej samych katechetów, rodziców czy nauczycieli innych przedmio-

tów5. Wśród pracowników nadzoru pedagogicznego – zarówno ze strony oświatowej, jak i ko-

ścielnej – nie prowadzono badań empirycznych w tym zakresie. Spośród znanych autorowi, bo 

dostępnych w literaturze przedmiotu, badań kompleksowych na temat pracy dydaktyczno-wy-

chowawczej i postaw katechetów świeckich w opinii nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz 

samych katechetów na uwagę zasługuje przedsięwzięcie E. Okońskiej6.

W niniejszym artykule zostanie zatem podjęta próba ukazania aktualnego odbioru osobo-

wości katechetów świeckich i ich posługi katechetycznej przez uczniów, rodziców, nauczycieli 

innych przedmiotów, katechetów duchownych i zakonnych. Dokonamy tego na podstawie wyni-

ków badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w latach 2005-2009 w diecezji płockiej7. 

Cechy-właściwości osobowe

Wychowawcze znaczenie katechety mierzy się przede wszystkim jakością jego „być”, 

wizerunkiem, który powinien odznaczać się odpowiednią dojrzałością ludzką oraz wyjątkową 

duchowością i tożsamością chrześcijańską8. Ważne jest zatem, aby przymioty ludzkie i religijne 

cechujące katechetę świeckiego, pozwalały mu najpierw samemu dojrzewać jako osobie, jako 

4 Zob. np. R. Czekalski, Obraz i perspektywy rozwoju religijno-moralnego polskiej młodzieży. Refleksja pa-
storalno-katechetyczna po śmierci Jana Pawła II, w:  Informator dla katechetów diecezji płockiej na rok szkolny  
2005/2006, red. R. Czekalski, Płock 2005, s. 90-93; tenże, Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fun-
damentalnej, dz. cyt., s. 324; L. Jarząbek, Kompetencje pedagogiczno-osobowościowe katechetów w ich ocenie oraz  
w opinii uczniów, w: Struktury pedagogiczne w katechezie, red. M. Śnieżyński, Kraków 2001, s. 73-77; A. Krekora, 
Jaką  osobowość  katechety  cenią  uczniowie?,  „Zeszyty  Formacji  Katechetów”  3  (2002),  s.  11-14;  
L. Mergalska, Aktualny obraz katechety, „Zeszyty Formacji Katechetów” 3 (2001), s. 9-14; A. Potocki, Wychowanie  
religijne  w  polskich  przemianach.  Studium  socjologiczno-pastoralne,  Warszawa  2007,  s.  186-193;  
H. Słotwińska, Aktualny i idealny obraz katechety, „Katecheta” 9 (1998), s. 69-72; C. M. Sondej, Osobowość kate-
chety w opinii uczniów, w: Pedagogika w katechezie, red. M. Śnieżyński, Kraków 1998, s. 29-47.

5 Zob.  M.  Burek,  Katecheta  w  opinii  rodziców  dzieci  szkół  podstawowych,  „Katecheta”  4  (1994),  
s. 205-208; L. Jarząbek, Kompetencje pedagogiczno-osobowościowe katechetów w ich ocenie oraz w opinii uczniów, 
art. cyt., s. 68-73; E. Okońska, Nauczyciel religii w szkole. Tezy. Poszukiwania. Propozycje, Bydgoszcz 2006, s. 150-
158. 166-174; A. Omiotek, Katecheta w opinii nauczycieli, w: Katecheza w szkole, red. M. Majewski, Lublin 1992, 
s. 109-112.

6 Badania ankietowe zostały przeprowadzone w latach 1998-1999 w szkołach podstawowych miasta Byd-
goszcz. Terenem badań, obejmujących katechetów świeckich, były wszystkie szkoły podstawowe miasta Bydgosz-
czy, w liczbie 60. Terenem badań opinii uczniów, rodziców i nauczycieli o katechecie były cztery losowo wybrane 
szkoły podstawowe miasta Bydgoszczy. Zob. E. Okońska, Nauczyciel religii w szkole. Tezy. Poszukiwania. Propozy-
cje, s. 16.

7 Autor niniejszego artykułu przeprowadził sondażowe badania wśród młodzieży, ich rodziców, nauczycie-
li, katechetów duchownych i zakonnych na temat odbioru pracy katechety i jego osobowości. Ankietą objęto 935 
uczniów, 29 rodziców, 31 nauczycieli z powiatu sierpeckiego oraz 62 katechetów duchownych i 35 sióstr zakonnych 
pracujących w różnych zakątkach diecezji płockiej. W ankiecie zaproponowano ocenę osobowości katechety świec-
kiego w czterech płaszczyznach, tj. ludzkiej, dydaktycznej, wychowawczej i religijnej. W każdej z tych czterech 
grup podano po piętnaście cech, które respondenci mieli zweryfikować w odniesieniu do katechetów świeckich. An-
kietowani wskazywali trzy cechy, które najbardziej dostrzegają u katechetów świeckich w każdym obszarze. 

8 Zob. M. Mendyk, Katecheta – nauczyciel, wychowawca, świadek. Jego misja w warunkach nowej ewan-
gelizacji, s. 117.
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wierzącemu, jako apostołowi, by następnie potrafił pomóc katechizowanym w kształtowaniu ich 

wymiaru ludzkiego i chrześcijańskiego. 

Dla skuteczności działań katechety świeckiego nie bez znaczenia jest również to, jak jest 

on odbierany na płaszczyźnie osobowej. Doświadczenie wskazuje bowiem, że katechizowani za-

fascynowani osobowością katechety widzą w nim wzór godny naśladowania i przyjmują wiele 

pozytywnych cech9. 

Jak zatem postrzegani są katecheci świeccy na płaszczyźnie ludzkiej, prezentuje poniższe 

zestawienie tabelaryczne. 

Lp. Cechy osobowe

Wskazujący cechę (w %)

Uczn
iowie

Kate-
checi 
du-

chow-
ni

 Sio-
stry
 za-
kon-
ne

Na-
uczy
ciele

Ro-
dzice

1. Autentyczny 65,76 54,83 25,71 41,93 31,03

2. Dobry organizator 89,13 16,12 11,42 12,91 34,41

3. Kontaktowy 56,52 38,70 48,57 51,61 31,03

4. Konsekwentny 37,92 12,90 28,57 16,12 34,48

5. Ma poczucie humoru 51,34 29,03 17,14 25,80 3,45

6. Nie ulega nastrojom 47,24 0 0 12,91 6,89

7. Obowiązkowy 75,33 38,70 28,57 32,25 41,37

8. Odpowiedzialny 88,92 29,03 20 25,80 37,93

9. Pogodny 69,13 12,90 22,85 19,35 6,89

10. Punktualny 65,76 9,67 20 12,91 13,79

11. Samokrytyczny 20,45 6,45 8,57 3,22 3,45

12. Słowny 45,67 6,45 8,57 6,45 13,79

13. Sprawiedliwy 67,33 16,12 14,28 19,35 13,79

14. Szczery 78,33 19,35 28,57 6,45 6,89

15. Tolerancyjny 45,33 9,67 17,14 12,91 20,68

Tabela 1. Cechy osobowe katechetów świeckich

9 Zob. C. M. Sondej, Osobowość katechety w opinii uczniów, s. 29.
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Z powyższych danych wynika, że katecheci świeccy w opinii uczniów są: dobrymi orga-

nizatorami (89,13%), odpowiedzialni (88,92%), szczerzy (78,33%) i obowiązkowi (75,33%).

Większość badanych uczniów, a mianowicie 79,55% spośród nich zauważa u katechetów 

świeckich  brak  samokrytycyzmu;  62,09%  uczniów  wskazuje  na  brak  konsekwentności,  

a 54,67% uczniów nie dostrzega u katechetów tolerancyjności.

Katecheci duchowni uważają, że katechetów świeckich cechuje: autentyczność (54,83%), 

kontaktowość (38,7%) i obowiązkowość (38,7%). 

W opinii księży każdy katecheta świecki ulega nastrojom (100%). Poza tym 93,55% księ-

ży nie zauważa u katechetów świeckich, takich cech jak: samokrytycyzm i słowność. Brak kolej-

nych cech – punktualności i tolerancyjności zauważa u katechetów świeckich aż 90,33% ankie-

towanych księży. 

Siostry zakonne najbardziej dostrzegają u katechetów świeckich umiejętność komuniko-

wania i  porozumiewania się  z  innymi  (48,57%).  Tylko 28,57% sióstr  zauważa,  że katecheci 

świeccy są konsekwentni, obowiązkowi i szczerzy.

W opinii sióstr zakonnych, podobnie jak i księży, katecheci świeccy ulegają nastrojom 

(100%). Brakuje im też, takich cech jak: samokrytycyzm i słowność. Aż 91,43% badanych za-

uważa brak tych cech.

W badanej grupie nauczycieli 51,61% osób zauważa, że katecheci świeccy są kontakto-

wi; 41,93% osób podkreśla ich autentyczność, a 32,25% ankietowanych nauczycieli dostrzega 

ich obowiązkowość.

Najmniej zauważalne cechy u katechetów świeckich przez nauczycieli  to:  samokryty-

cyzm (3,22% badanych nauczycieli dostrzega tę cechę, a 96,78% jej nie zauważa), słowność  

i szczerość (6,45% badanych nauczycieli zauważa te cechy, a 93,55% jej nie dostrzega).

W  opinii  rodziców  katecheci  świeccy  są  obowiązkowi  (41,37%),  odpowiedzialni 

(37,93%), konsekwentni (34,48%). Brakuje im natomiast takich cech, jak: poczucie humoru  

i  samokrytycyzm.  Tylko  3,45%  rodziców  zauważa  te  cechy  u  katechetów  świeckich,  

a 96,55% rodziców nie dostrzega ich w ogóle.

Podobnie słabo oceniane są przez badanych rodziców, takie cechy jak: nie uleganie na-

strojom, pogodność i szczerość. Tylko 6,89% rodziców zauważa je u katechetów świeckich,  

a 93,11% rodziców nie dostrzega ich w ogóle.

Analiza  danych pozwala  usystematyzować cechy osobowe  występujące  u  katechetów 

świeckich  od  najbardziej  dostrzeganych  do  najmniej  zauważanych  przez  ankietowanych 

uczniów, katechetów duchownych i zakonnych, nauczycieli i rodziców, co prezentuje poniższy 

wykres. 
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45,28%

43,85%

43,24%

40,34%

32,79%

27,91%26,22%
26,17%

25,99%

25,35%

24,41%

21,15%

16,18%
13,41%

8,42%

Kontaktowy Autentyczny Obowiązkowy Odpowiedzialny

Dobry organizator Szczery Pogodny Sprawiedliwy

Konsekwentny Ma poczucie humoru Punktualny Tolerancyjny

Słowny Nie ulega nastrojom Samokrytyczny

Wykres 1. Cechy osobowe katechetów świeckich

Z powyższych danych wynika, że uczniowie, katecheci duchowni i zakonni, nauczyciele 

innych przedmiotów i rodzice katechizowanych w grupie cech-właściwości osobowych kateche-

tów świeckich najbardziej dostrzegają u nich przede wszystkim, takie cechy jak: kontaktowość, 

autentyczność, obowiązkowość, odpowiedzialność. W ich opinii, katechetom świeckim brakuje 

samokrytycyzmu, dojrzałości emocjonalnej. Zdaniem respondentów katecheci świeccy nie potra-

fią też często dotrzymywać danego słowa.

 

Cechy-właściwości dydaktyczne

Katecheta w procesie katechetycznym przekazuje wiedzę religijną.  Do podstawowych 

jego zadań w funkcji nauczającej należy: nauczenie prawd wiary, nauczenie modlitwy oraz wła-

ściwego odczytywania znaków i symboli liturgicznych oraz sakramentalnych. Powinien czynić 

to w sposób adekwatny do możliwości percepcyjnych katechizowanych. Wymaga to ze strony 
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katechety wysokich kompetencji merytorycznych, dydaktycznych i metodycznych; posiadania 

przymiotów, które umożliwiają mu pełnienie funkcji nauczyciela.

W ukazaniu obrazu katechety świeckiego ważne jest zatem uwzględnienie postrzegania 

jego cech nauczycielskich  przez katechizowanych, katechetów duchownych i  zakonnych, na-

uczycieli innych przedmiotów i rodziców. Opinie w tym zakresie prezentuje poniższe zestawie-

nie tabelaryczne.

Lp. Cechy dydaktyczne

Wskazujący cechę (w %)

Uczn
iowie

Kate-
checi 
du-

chow
ni

Sio-
stry 
za-

kon-
ne

Na-
uczy-
ciele

Ro-
dzice

1. Ciekawie prowadzi lekcje 78,33 32,25 45,71 48,38 41,37

2. Dobrze wyjaśnia 89,13 9,67 25,71 38,70 41,37

3. Kompetentny 84,45 31,75 34,28 32,25 31,03

4. Korzysta z Pisma Świętego 65,76 29,03 28,57 12,91 34,48

5. Nawiązuje do praktyki życiowej 89,13 38,71 40 25,80 31,03

6. Odpowiada na pytania uczniów 91,45 19,35 8,57 6,45 3,45

7. Prowadzi dyskusje z uczniami 76,33 12,91 5,71 3,22 3,45

8. Przekazuje wiedzę religijną 65,76 9,67 14,29 25,80 34,48

9. Stawiając ocenę uzasadnia ją 39,23 0 2,86 3,22 3,45

10. Stosuje różnorodne pomoce 48,56 22,58 11,43 29,03 24,13

11. Stosuje środki audiowizualne 28,33 9,67 2,86 3,22 6,89

12. Uczy uczniów samodzielnego 
myślenia

75,33 25,81 2,86 3,22 0

13. Wykorzystuje podręcznik 63,23 19,35 28,57 25,80 13,79

14. Wymagający 51,67 12,90 37,14 25,58 17,24

15. Zadaje i sprawdza prace 
domowe

33,25 25,81 11,43 19,35 17,24

Tabela 2. Cechy dydaktyczne katechetów świeckich
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Z powyższych danych wynika, że spośród zaproponowanych cech katechety świeckiego 

jako nauczyciela największe uznanie uczniów uzyskała umiejętność udzielania odpowiedzi na 

pytania katechizowanych podczas zajęć katechetycznych. Tę cechę wybrało aż 91,45% osób.

Zdecydowana większość uczniów (89,13%) wskazała, że katecheci świeccy, przekazując 

wiedzę religijną, nawiązują do praktyki życiowej i dobrze ją wyjaśniają. 

Niewątpliwie do słabych stron katechetów świeckich na płaszczyźnie dydaktycznej nale-

ży: stosowanie środków audiowizualnych (28,33%), zadawanie i sprawdzanie prac domowych 

(33,25%) oraz uzasadnianie oceny, którą otrzymuje uczeń (39,23%).

W opinii księży katecheci świeccy nawiązują do praktyki życiowej (38,71%) i ciekawie 

prowadzą zajęcia katechetyczne (33,25%). Ponadto – ich zdaniem – są oni kompetentni meryto-

rycznie, dydaktycznie i metodycznie (31,25%). 

Katecheci duchowni w ogóle nie zauważyli u katechetów świeckich umiejętności uzasad-

niania stawianych ocen katechizowanym (100%). Znikomy procent księży (9,67%) uważa, że 

katecheci świeccy dobrze wyjaśniają wiedzę religijną, przekazują wiedzę religijną i stosują środ-

ki audiowizualne w procesie katechetycznym.

Siostry zakonne najwyżej oceniły u katechetów świeckich umiejętność ciekawego prowa-

dzenia lekcji (45,71%) i nawiązywania do praktyki życiowej (40%). Poza tym 37,14% sióstr za-

uważa, że katecheci świeccy są wymagający. Tylko 2,86% sióstr zakonnych dostrzega, że kate-

checi świeccy stosują  środki audiowizualne,  uczą katechizowanych samodzielnego myślenia  

i uzasadniają stawiane oceny.

W badanej grupie nauczycieli 48,38% osób zauważa, że katecheci świeccy prowadzą cie-

kawie lekcje. Co trzeci nauczyciel dostrzega, że katecheci dobrze wyjaśniają przekazywane tre-

ści  religijne  (38,70%)  oraz  są  kompetentni  merytorycznie,  dydaktycznie  i  metodycznie 

(32,25%). 

Znikomy procent badanych nauczycieli (3,22%) uważa, że katecheci świeccy prowadzą 

dyskusje z katechizowanymi podczas katechezy, stosują środki audiowizualne, uczą uczniów sa-

modzielnego myślenia oraz uzasadniają stawianą ocenę. 

W opinii rodziców, podobnie jak i nauczycieli, katecheci świeccy prowadzą ciekawie lek-

cje  (41,37%) i  dobrze  wyjaśniają  przekazywane  treści  (41,37%).  Ponadto  34,48% rodziców 

wskazało, że katecheci świeccy korzystają z Pisma Świętego i przekazują wiedzę religijną.

Zdaniem rodziców katecheci świeccy w ogóle nie uczą uczniów samodzielnego myślenia 

(100%), a tylko 3,45% respondentów zauważa, że katecheci odpowiadają na pytania katechizo-

wanych, prowadzą z nimi dyskusje oraz uzasadniają stawiane oceny. Podobnie słabo oceniane 

jest stosowanie w procesie dydaktycznym środków audiowizualnych (6,89%).
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Analiza danych pozwala usystematyzować cechy dydaktyczne, które występują u kate-

chetów  świeckich  od  najbardziej  dostrzeganych  do  najmniej  zauważanych  przez  badanych 

uczniów, katechetów duchownych i zakonnych, nauczycieli i rodziców, co prezentuje poniższy 

wykres. 

49,32%

45,08%

42,75%

40,96%

34,06%
30,15%30%

28,91%

27,14%

25,85%

21,44%

21,41%

20,32%
10,19% 9,75%

Ciekawie prowadzi lekcje Nawiązuje do praktyki życiowej

Kompetentny Dobrze wyjaśnia

Korzysta z Pisma Świętego Wykorzystuje podręcznik

Przekazuje wiedzę religijną Wymagający

Stosuje różnorodne pomoce Odpowiada na pytania uczniów

Uczy uczniów samodzielnego myślenia Zadaje i sprawdza prace domowe

Prowadzi dyskusje z uczniami Stosuje środki audiowizualne

Stawiając ocenę uzasadnia ją 

Wykres 2. Cechy dydaktyczne katechetów świeckich

Z  powyższych  danych  wynika,  że  respondenci  najbardziej  dostrzegają  u  katechetów 

świeckich następujące cechy dydaktyczne: umiejętność ciekawego prowadzenia zajęć kateche-

tycznych oraz umiejętność nawiązywania do praktyki życiowej. Ponadto – w ich opinii – kate-

checi świeccy są kompetentni merytorycznie, dydaktycznie i metodycznie oraz dobrze wyjaśnia-

ją przekazywane treści religijne.

Niewątpliwie do słabszych stron katechetów świeckich na płaszczyźnie dydaktycznej na-

leży: rzadkie uzasadnianie stawianych ocen, stosowanie środków audiowizualnych w procesie 

katechetycznym oraz prowadzenie dyskusji z uczniami.
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Cechy-właściwości wychowawcze

Katecheza jest nauczaniem wychowującym, w którym katechizowani mają nauczyć się 

żyć wiarą na co dzień, aby w podejmowanych przez nich działaniach nie dochodziło do rozdź-

więku między życiem a wiarą10. Dla katechety ważne jest więc, aby jego posługa prowadziła do 

integracji wiary i życia katechizowanego. To z kolei oznacza, że nie może on ograniczać swojej 

misji w szkole wyłącznie do wymiaru nauczania. Katecheta jest również uprawniony, a zarazem 

zobowiązany do podjęcia wychowawczego działania w procesie katechetycznym. Ma nie tylko 

przekazywać wiedzę religijną, ale również kształtować postawy, wzbudzać potrzebę wartości, 

wzmacniać wolę dążenia do dobra11, a przede wszystkim ma kształtować młodego człowieka  

w kierunku celu ostatecznego12. 

Katecheta ma być więc nie tylko nauczycielem, ale przede wszystkim wychowawcą mło-

dego człowieka w wierze13. Wymaga to ze strony katechety wysokich kompetencji wychowaw-

czych; posiadania przymiotów, które umożliwiają mu pełnienie funkcji wychowawcy.

Chcąc zatem ukazać obraz katechety świeckiego nie można pominąć również i tej płasz-

czyzny jego działalności katechetycznej. Ważne jest tu odwołanie się do postrzegania katechety 

świeckiego jako wychowawcy. Opinie katechizowanych, katechetów duchownych i zakonnych, 

nauczycieli innych przedmiotów i rodziców na temat jego cech wychowawczych prezentuje po-

niższe zestawienie tabelaryczne.

Lp. Cechy wychowawcze

Wskazujący cechę (w %)

Uczn
iowie

Kate-
checi 
du-

chow
ni

Sio-
stry 
za-

kon-
ne

Na-
uczy-
ciele

Ro-
dzice

1. Budzi zaufanie 76,33 41,93 42,85 29,03 31,03

2. Lubi uczniów 78,33 25,81 20 29,03 20,68

3. Nawiązuje indywidualne 45,33 6,45 14,28 9,67 6,89

10 Zob. S. Dziekoński, Podmiotowy charakter wychowawczego działania katechety, w: Dzisiejszy kateche-
ta. Stan aktualny i wyzwania, s. 91.

11 Por. KKK, nr 4.
12 Zob. DWCH, nr 1.
13 Por. CT, nr 22.
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rozmowy z uczniami

4. Nie tylko uczy, ale i wychowuje 69,13 35,48 31,43 35,48 31,03

5. Nie uraża i nie ośmiesza 
uczniów

65,76 9,67 17,14 25,80 17,24

6. Otwarty na problemy uczniów 75,33 9,67 25,71 25,80 20,68

7. Posiada autorytet 65,76 29,03 8,57 22,58 27,58

8. Postępuje z uczniami jak równy 
z równym

63,23 3,22 11,43 19,35 10,34

9. Przeżywa z uczniami troski 
i radości

56,52 9,67 14,29 25,80 13,79

10. Stosuje pochwały 63,23 29,03 8,57 3,22 10,34

11. Utrzymuje kontakt z rodzicami 28,33 6,45 28,57 3,22 13,79

12. Wyrozumiały 76,33 25,81 14,29 22,58 17,24

13. Zaangażowany w sprawy 
uczniów

48,56 25,81 25,71 25,80 27,58

14. Zachowuje określony dystans 47,24 16,13 11,43 3,22 24,13

15. Życzliwy 84,45 25,81 25,71 19,35 27,58

Tabela 3. Cechy wychowawcze katechetów świeckich

Z powyższych danych wynika, że większość ankietowanych uczniów zauważa, że kate-

checi świeccy są: życzliwi (84,45%), lubią uczniów (78,33%), budzą zaufanie i są wyrozumiali 

(76,33%). Ponadto uczniowie dostrzegają u katechetów świeckich otwartość na ich problemy 

(75,33%).

Tylko 28,33% uczniów uważa, że katecheci świeccy utrzymują kontakt indywidualny  

z rodzicami oraz 45,33% ankietowanych uczniów wskazuje, że katecheci nawiązują z nimi indy-

widualne rozmowy. Poza tym 47,24% badanych uczniów stwierdza, że katecheci świeccy zacho-

wują określony dystans do pojawiających się problemów wychowawczych.

Katecheci duchowni stwierdzają, że katecheci świeccy budzą zaufanie (41,93%) oraz nie 

tylko  przekazują  wiedzę  religijną,  ale  też  kształtują  określone  postawy  u  katechizowanych 

(35,48%).

W opinii księży, podobnie jak i uczniów, niewielu katechetów świeckich utrzymuje kon-

takt indywidualny z rodzicami katechizowanych oraz nawiązuje i prowadzi indywidualne roz-

mowy z uczniami. Cechy te zauważa u katechetów świeckich tylko 6,45% księży,  a 93,55% 

księży nie dostrzega ich w ogóle. 
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Większość katechetów duchownych (90,33%) wskazuje, że katecheci świeccy urażają i 

ośmieszają uczniów, nie otwierają się na ich problemy oraz brakuje im postawy empatycznej.

Katecheci świeccy – w opinii sióstr zakonnych – budzą zaufanie (42,85%) oraz nie tylko 

przekazują wiedzę religijną,  ale i  kształtują określone postawy u katechizowanych (31,43%). 

Tylko 8,57% ankietowanych sióstr wskazuje, że katecheci świeccy posiadają autorytet oraz po-

trafią docenić mocne strony swoich uczniów.

W badanej grupie nauczycieli najbardziej dostrzegana cecha-właściwość wychowawcza u 

katechetów świeckich to troska o kształtowanie młodego człowieka (35,48%). Tylko 3,22% na-

uczycieli  wskazuje,  że  katecheci  świeccy  stosują  pochwały,  nawiązują  kontakt  z  rodzicami 

uczniów oraz zachowują określony dystans przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Poza tym większość nauczycieli (90,33%) zauważa, że katecheci nie prowadzą indywidualnych 

rozmów z uczniami.

Ankietowani  rodzice  najbardziej  podkreślają  to,  że  katecheci  świeccy budzą  zaufanie 

oraz nie tylko uczą, ale i wychowują (31,03%). Tylko 27,58% rodziców wskazuje, że katecheci 

świeccy posiadają  autorytet,  angażują  się  w sprawy uczniów i  są  życzliwi.  Ponadto  jedynie 

6,89% badanych rodziców stwierdza, że katecheci świeccy rozmawiają indywidualnie z ucznia-

mi oraz 10,34% rodziców zauważa stosowanie pochwał przez katechetów.

Analiza danych pozwala usystematyzować cechy – właściwości wychowawcze występu-

jące u katechetów świeckich od najbardziej dostrzeganych do najmniej zauważanych przez bada-

nych uczniów, katechetów duchownych i zakonnych, nauczycieli i rodziców, co prezentuje po-

niższy wykres. 
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44,23%

40,51%

36,58%

34,77%

31,43%
31,25%30,70%

30,69%

27,12%

24,01%

22,87%

21,51%

20,43%
16,52% 16,07%

Budzi zaufanie Nie tylko uczy, ale i wychowuje

Życzliwy Lubi uczniów

Otwarty na problemy uczniów Wyrozumiały

Posiada autorytet Zaangażowany w sprawy uczniów

Nie uraża i nie ośmiesza uczniów Przeżywa z uczniami troski i radości

Stosuje pochwały Postępuje z uczniami jak równy z równym

Zachowuje określony dystans Nawiązuje indywidualne rozmowy z uczniami

Utrzymuje kontakt z rodzicami

Wykres 3. Cechy wychowawcze katechetów świeckich 

Z powyższych danych wynika, że respondenci najbardziej podkreślają to, że katecheci 

świeccy budzą ich zaufanie. Ponadto wskazują, że kształtują oni postawy młodego człowieka, są 

życzliwi i lubią swoich uczniów. 

Niewątpliwie do najsłabszych stron katechetów świeckich na płaszczyźnie wychowaw-

czej należy niewystarczająca współpraca z rodzicami oraz nawiązywanie i prowadzenie indywi-

dualnych rozmów z uczniami.
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Cechy-właściwości religijne

Ze względu na istotę katechezy, która jest przepowiadaniem orędzia zbawczego, kateche-

ta, aby móc owocnie katechizować, musi odznaczać się szczególnymi cechami odróżniającymi 

go od każdego innego nauczyciela i wychowawcy14. 

W przekazie katechetycznym dla przekazania wiary nie wystarczą cechy dobrego na-

uczyciela i wychowawcy. Konieczny jest kontakt osobowy, w którym katecheta występuje z całą 

autentycznością żywej wiary i głębokiej duchowości. Zatem jego rola wychodzi poza ramy na-

uczania i wychowania,  obejmując całe życie wiary,  jego zaangażowanie jako świadka wiary. 

Świadectwo wiary jest niewątpliwie najistotniejszym elementem posługi katechetycznej i osobo-

wości katechety. Tylko autentyczność wiary może uczynić go „wychowawcą w wierze” innych15. 

Do nakreślenia obrazu katechety świeckiego konieczne jest więc uwzględnienie odbioru 

cech szczególnych, charakterystycznych dla jego posłannictwa przez katechizowanych, kateche-

tów duchownych i zakonnych, nauczycieli innych przedmiotów i rodziców. Jak zatem postrzega-

ni są katecheci świeccy jako ludzie wiary prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne. 

Lp. Cechy religijne

Wskazujący cechę (w %)

Uczni
owie

Kate-
checi 
du-

chow
ni

Sio-
stry 
za-

kon-
ne

Na-
uczy-
ciele

Ro-
dzice

1. Dzieli się własnym 
doświadczeniem wiary

89,13 32,25 28,57 29,03 24,13

2. Interesuje się życiem 
religijnym uczniów

78,33 22,58 22,85 19,35 20,68

3. Jest świadkiem wiary 88,92 29,03 28,57 35,48 27,58

4. Kieruje się miłością 74,56 6,45 20 16,12 20,68

5. Korzysta z sakramentów 
świętych

67,33 35,48 34,28 6,45 20,68

6. Modli się z uczniami 76,33 22,58 28,57 22,58 24,13

7. Niesie pomoc potrzebującym 76,33 6,45 17,14 29,03 24,13

14 Zob. W. Koska, Katechetyka, Poznań 1987, s. 58-59.
15 Zob. CT, nr 64.
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i zachęca do pomocy innym

8. Organizuje pielgrzymki 10,45 6,45 5,71 12,90 10,34

9. Prowadzi grupy religijne 
i zachęca do uczestnictwa 
w nich

51,34 9,67 14,29 25,80 17,24

10. Promieniuje pokojem 
i radością

39,33 9,67 5,71 3,22 10,34

11. Prowadzi katechezę 
z przekonaniem

67,33 12,91 31,42 25,80 20,68

12. Uczestniczy we Mszy Świętej 
i nabożeństwach

84,45 45,16 25,71 9,67 24,13

13. Wpływa na wiarę uczniów 47,24 12,91 8,57 6,45 13,79

14. Zdolny do przebaczenia 69,13 9,67 5,71 19,35 20,68

15. Żyje zgodnie z tym, co mówi 88,92 38,71 22,85 38,70 20,68

Tabela 4. Cechy religijne katechetów świeckich

Z powyższych  danych  wynika,  że  większość  badanych uczniów uważa,  że  katecheci 

świeccy dzielą się własnym doświadczeniem wiary (89,13%), są świadkami wiary (88,92%)  

i żyją zgodnie z tym, co mówią (88,92%).

Znaczny odsetek uczniów (89,55%) podkreśla, że katecheci świeccy nie organizują piel-

grzymek. Ponad połowa badanych uczniów uważa, że katecheci świeccy nie promieniują poko-

jem i radością (60,67%) oraz nie mają wpływu na ich wiarę (52,76%).

Tylko  45,16% ankietowanych  księży dostrzega,  że  katecheci  świeccy  uczestniczą  we 

Mszy Świętej  i  nabożeństwach; 38,71% księży zauważa, że katecheci świeccy żyją zgodnie  

z  tym, co mówią,  zaś  35,48% księży wskazuje,  że  katecheci  świeccy korzystają  regularnie  

z sakramentów świętych.

Duchowni zdecydowanie słabo oceniają u katechetów świeckich umiejętność kierowania 

się miłością, chęć niesienia pomocy potrzebującym i zachęcanie katechizowanych do pomocy 

innym oraz  organizowanie  pielgrzymek.  Tych  cech-właściwości  nie  dostrzega  u  katechetów 

świeckich aż 93,55% ankietowanych księży. 

Prawie co trzecia siostra zakonna zauważa, że katecheci świeccy korzystają z sakramen-

tów świętych (34,28%) oraz prowadzą katechezę z przekonaniem (31,42%). Tylko 5,71% sióstr 

zakonnych dostrzega, że katecheci świeccy organizują pielgrzymki, promieniują pokojem i rado-

ścią oraz potrafią przebaczać.
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W badanej grupie nauczycieli 38,70% osób zauważa, że katecheci świeccy żyją zgodnie 

z tym, co mówią; zaś 29,03% nauczycieli dostrzega u katechetów świeckich umiejętność dziele-

nia się własnym doświadczeniem wiary, chęć niesienia pomocy potrzebującym i zachęcanie in-

nych do pełnienia uczynków miłosierdzia. 

Najmniej zauważalne cechy – właściwości religijne u katechetów świeckich przez na-

uczycieli to: promieniowanie pokojem i radością (3,22%), wpływ na wiarę uczniów i korzystanie 

z sakramentów świętych (6,45%) oraz uczestnictwo we Mszy Świętej i nabożeństwach (9,67%).

Prawie  jedna  czwarta  rodziców stwierdza,  że  katecheci  świeccy  są  świadkami  wiary 

(27,58%), dzielą się własnym doświadczeniem wiary (24,13%), modlą się z uczniami (24,13%), 

uczestniczą we Mszy Świętej i nabożeństwach (24,13%) oraz pomagają potrzebującym i zachę-

cają innych do tego (24,13%). Tylko 10,45% rodziców zauważa, że katecheci świeccy organizują 

pielgrzymki oraz promieniują pokojem i radością, zaś 13,79% rodziców dostrzega wpływ kate-

chetów świeckich na wiarę katechizowanych. 

Analiza  danych  pozwala  usystematyzować  cechy-właściwości  religijne  występujące  

u katechetów świeckich od najbardziej dostrzeganych do najmniej zauważanych przez badanych 

uczniów, katechetów duchownych i zakonnych, nauczycieli i rodziców, co prezentuje poniższy 

wykres.
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41,97%

41,91%

40,62%

37,82%

34,83%

32,84%32,75%

31,62%

30,61%

27,56%

24,91%

23,67%

17,79%
13,65% 9,17%

Żyje zgodnie z tym, co mówi
Jest świadkiem wiary
Dzieli się własnym doświadczeniem wiary
Uczestniczy we Mszy Świętej i nabożeństwach
Modli się z uczniami
Korzysta z sakramentów świętych
Interesuje się życiem religijnym uczniów
Prowadzi katechezę z przekonaniem
Niesie pomoc potrzebującym i zachęca do pomocy innym
Kieruje się miłością
Zdolny do przebaczenia
Prowadzi grupy religijne i zachęca do uczestnictwa w nich
Wpływa na wiarę uczniów
Promieniuje pokojem i radością
Organizuje pielgrzymki

Wykres 4. Cechy religijne katechetów świeckich

Z powyższych danych wynika, że uczniowie, katecheci duchowni i zakonni, nauczyciele 

i rodzice stwierdzają, że katecheci świeccy żyją zgodnie z tym, co mówią; ponadto są oni świad-

kami wiary oraz potrafią dzielić się własnym doświadczeniem wiary. 

Niewątpliwie do najsłabszej strony katechetów świeckich na płaszczyźnie religijnej nale-

ży  organizowanie  pielgrzymek,  promieniowanie  pokojem  i  radością  oraz  wpływ  na  wiarę 

uczniów.
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Wnioski

Analiza przeprowadzonych badań pozwala stwierdzić, że w postrzeganiu cech-właściwo-

ści osobowych, dydaktycznych, wychowawczych i religijnych katechetów świeckich wystąpiły 

znaczne rozbieżności między opiniami uczniów, katechetów duchownych i zakonnych, rodziców 

i nauczycieli innych przedmiotów. Najbardziej zbliżone opinie wystąpiły w przypadku, takich 

cech jak:  budzenie zaufania,  bycie  świadkiem wiary,  dzielenie się  własnym doświadczeniem 

wiary, kompetentność, kontaktowość, kształtowanie postaw młodego człowieka, nawiązywanie 

do praktyki życiowej, organizowanie pielgrzymek, promieniowanie pokojem i radością, samo-

krytycyzm,  stosowanie  środków  audiowizualnych,  uzasadnianie  stawianych  ocen,  wpływ na 

wiarę uczniów oraz życie zgodne z głoszoną prawdą.

Znacznie gorzej przedstawia się ocena katechetów duchownych i zakonnych, nauczycieli 

i rodziców do oceny uczniów, jeżeli chodzi o takie cechy jak: nawiązywanie indywidualnych 

rozmów z uczniami, nieuleganie nastrojom, prowadzenie dyskusji z uczniami, słowność, stoso-

wanie pochwał, szczerość, uczenie uczniów samodzielnego myślenia, udzielanie odpowiedzi na 

pytania uczniów oraz zdolność do przebaczania.

Najbardziej krytyczni wobec katechetów świeckich okazali się najpierw nauczyciele, ro-

dzice, katecheci duchowni i zakonni, a najwięcej ich pozytywnych cech-właściwości dostrzegli 

uczniowie. Można mieć zatem nadzieję, że takie cechy, które katechizowani najbardziej zauwa-

żają u katechetów świeckich są dla nich jednocześnie wartościowe i będą pielęgnowane przez 

młodych ludzi w bliższej lub dalszej przyszłości.

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że katechetom świeckim stawia się wy-

sokie wymagania, przyjmując często krytyczną postawę wobec ich wad i braków.  Należy przy 

tym pamiętać, że zarówno katecheci świeccy, jak i katecheci duchowni i zakonni, w większym 

stopniu  niż  nauczyciele  innych  przedmiotów,  znajdują  się  wciąż  w  polu  –  niejednokrotnie 

sprzecznych ze sobą – oczekiwań ze strony Kościoła, władz oświatowych, nauczycieli, uczniów 

i ich rodziców oraz społeczeństwa. Niewątpliwie oczekiwania te mają wpływ na postrzeganie 

pracy katechetów.

Przedstawiony odbiór posługi katechetycznej i osobowości katechetów świeckich pozwa-

la również „nakreślić” wizerunek katechety świeckiego, co prezentuje poniższy wykres:
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Wykres 5. Wizerunek katechety świeckiego

Z powyższej analizy danych wyłania się obraz katechety świeckiego, na który składają 

się cechy-właściwości osobowe, dydaktyczne, wychowawcze i religijne najbardziej dostrzegane 

przez  uczniów,  katechetów  duchownych  i  zakonnych,  nauczycieli  innych  przedmiotów  

i rodziców. Poszczególne części „mozaiki” wizerunku katechety świeckiego to wzajemnie uzu-

pełniające się przymioty, ukazujące go jako nauczyciela, wychowawcę i świadka wiary.

Autor zdaje sobie sprawę z tego, że wyniki badań przedstawione w artykule są odzwier-

ciedleniem określonego środowiska i nie mogą być one traktowane jako wykładnik odbioru pra-

cy katechety świeckiego i jego osobowości w skali diecezji płockiej czy kraju. Każde bowiem 

środowisko społeczne ma swoje uwarunkowania. Chcąc zatem uzyskać realny obraz katechety 
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świeckiego w polskiej szkole, po 19 latach obecności katechezy w edukacji szkolnej, należałoby 

przeprowadzić kompleksowe badania empiryczne na reprezentatywnych próbach w skali kraju. 

Możemy powiedzieć, że katecheci świeccy stanowią dziś względnie stabilną, najlepiej wykształ-

coną i  najliczniejszą  grupę  ludzi  świeckich zaangażowanych w życie  Kościoła.  Nieodzowne 

więc wydaje się poznanie zarówno tej grupy i samej tożsamości katechety świeckiego, jego oso-

bistej relacji w odniesieniu do nauki Kościoła, do zmian społeczno-politycznych, jego ducho-

wych potrzeb czy też najważniejszych problemów odnoszących się do jego życia codziennego i 

posługi katechetycznej16, jaki i społecznego odbioru jego pracy przez katechizowanych, rodzi-

ców, nauczycieli, katechetów duchownych i zakonnych oraz wizytatorów. Taki rzeczywisty ob-

raz katechety świeckiego pozwoliłby sformułować wnioski i postulaty, które posłużyłby między 

innymi wypracowaniu przyszłościowego projektu podstawowej i permanentnej formacji  kate-

chetów świeckich w integralnym wymiarze „być”, „wiedzieć” i „umieć działać”.

16 Tożsamość katechety świeckiego, na tle wciąż zmieniających się sytuacji Kościoła, rzeczywistości szkol-
nej i  społeczno-politycznej  poddała analizie Teresa Kowalczyk w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone 
wśród katechetów świeckich w archidiecezji  gnieźnieńskiej. Zob. T. Kowalczyk,  Obraz katechety świeckiego w 
świetle badań ankietowych w archidiecezji gnieźnieńskiej, „Katecheta” 1 (2006).
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