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SZKOLNA LEKCJA RELIGII 

ISTOTNYM ELEMENTEM WYCHOWANIA W SZKOLE 

Znaczenie nauczania religii w szkole dla wychowania religijnego, stano-

wi�cego warunek integralnego rozwoju człowieka, jest oczywisty. Od pocz�tku 

obecno�ci religii w szkole stawiane jest jednak pytanie o walory edukacyjne 

lekcji religii w kontek�cie poza strice religijnym. Warto rzetelnie odpowiedzie�
na to pytanie, bowiem coraz cz��ciej pojawiaj� si� głosy, �e religia w szkole 

stanowi jedynie pogł�bianie wiary i przekonuje do udziału w praktykach religij-

nych. Z tego wzgl�du podwa�a si� zasadno�� jej obecno�ci w publicznym sys-

temie o�wiaty i finansowanie tego rodzaju zaj�� przez laickie pa�stwo
1
. Niniejsza 

refleksja stawia sobie za cel dokonanie analizy tej materii i podejmuje prób�
odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu nauczanie religii w szkole pu-

blicznej wpisuje si� w wychowanie dzieci i młodzie�y, wspieraj�c w tym szko-

ł�, a w szerszym kontek�cie pa�stwo polskie.  

1. Oczekiwania wychowawcze pod adresem nauczania religii 

Kiedy w 1990 r. nauczanie religii wracało do szkoły, ówczesny Minister 

Edukacji Narodowej w Instrukcji komunikuj�cej t� decyzj� napisał: „Katechiza-

cja dzieci i młodzie�y niesie ze sob� podstawowe warto�ci etyczne i moralne 

w procesie wychowania (…). Otwarcie si� na religi� oraz chrze�cija�skie warto-

�ci etyczne b�dzie istotnym wzbogaceniem procesu wychowawczego młodego 

pokolenia”
2
. Pa�stwo polskie przywracaj�c lekcje religii do szkół publicznych 

oczekiwało zatem, �e pomog� one w przyj�ciu przez dzieci i młodzie� warto�ci 

etycznych i moralnych. Wydaje si�, �e ukonkretnienie tych warto�ci, lub przy-

najmniej ich cz��ci, zawiera preambuła do Ustawy o systemie o�wiaty z 1991 r. 

z pó�niejszymi zmianami. Prawodawca wyja�nia w niej, �e „kształcenie i wy-

chowanie słu�y rozwijaniu u młodzie�y poczucia odpowiedzialno�ci, miło�ci oj-

czyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu si� na warto�ci kultur Europy i �wiata. Szkoła winna za-
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pewni� ka�demu uczniowi warunki niezb�dne dla jego rozwoju, przygotowa� go 

do wypełniania obowi�zków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady so-

lidarno�ci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo�ci i wolno�ci”
3
. Uogólniaj�c, 

obecno�� lekcji religii w szkole miała by� wzmocnieniem, a nawet wr�cz gwaran-

tem realizacji jej funkcji wychowawczej, która w dłu�szej perspektywie miała 

przyczyni� si� do moralnej odnowy społecze�stwa
4
. 

Wychodz�c naprzeciw tym oczekiwaniom, ale przede wszystkim b�d�c 

wewn�trznie przekonanym o konieczno�ci przekazywania tych warto�ci, w do-

kumentach programowych nauczania religii Ko�ciół zawarł liczne wytyczne 

dotycz�ce warto�ci etycznych i moralnych. Dokonuj�c ich syntezy mo�na po-

wiedzie�, �e w�ród najwa�niejszych warto�ci ludzkich promowanych w naucza-

niu religii znajduj� si� przede wszystkim szeroko rozumiane sprawiedliwo��
i miło��. Nast�pnie s� one adoptowane zarówno do �ycia indywidualnego, jak 

równie� społecznego. 

Sprawiedliwo��, do której wychowywa� ma szkolna lekcja religii dotyczy 

przede wszystkim takich kwestii, jak szacunek do drugiego człowieka, bez 

wzgl�du na jego przekonania, unikanie dyskryminacji; obrona �ycia, zdrowia, 

godno�ci ka�dego człowieka i jednoczesne unikanie jakiejkolwiek przemocy; 

prawdomówno�� i unikanie kłamstwa, oszczerstwa i obłudy; uczciwo�� w spra-

wach materialnych, polegaj�ca na poszanowaniu cudzej własno�ci, zarobkowaniu 

zgodnym z zasadami etycznymi, płaceniu podatków z jednoczesnym odrzuce-

niem kradzie�y, niszczeniem cudzego mienia, oszukiwaniem w celu zdobycia 

pieni�dzy, wykorzystywaniem innych ludzi. 

Miło��, do której ma wychowywa� nauczanie religii, to, po pierwsze, empa-

tia okazywana ka�demu człowiekowi, ch�� wej�cia w jego �wiat, wra�liwo�� na 

jego potrzeby i bezwarunkowa akceptacja. To altruizm, który ka�e stawia� dobro 

innych ponad własne i wyra�a si� w bezinteresownej pomocy ka�demu człowie-

kowi, a szczególnie b�d�cemu w potrzebie materialnej czy psychicznej. W tym 

kontek�cie warto przytoczy� słowa Jana Pawła II, który mówił: „W wychowaniu 

bowiem chodzi wła�nie o to, aby człowiek stawał si� coraz bardziej człowiekiem, 

o to, aby bardziej «był», a nie tylko wi�cej «miał», aby wi�c poprzez wszystko, 

co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej by� człowiekiem – to znaczy, aby 

równie� umiał bardziej «by�» nie tylko z «drugimi», ale tak�e i «dla drugich»”
5
. 
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Warto�ci te aplikowane do �ycia szkolnego i rodzinnego maj� przejawia� si� tak-

�e w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia i szukania kompromisów. 

Du�o miejsca w zało�eniach programowych nauczania religii w Polsce do-

tyczy patriotyzmu. Ukazywany jest on jako miło�� do ojczyzny, do ziemi, ludzi 

i szeroko poj�tej kultury. Celem tego wychowania jest gł�bokie uto�samianie 

si� z narodem i pa�stwem, a tak�e gotowo�� do podj�cia obowi�zków wobec 

ojczyzny, takich jak obrona jej granic, to�samo�ci kulturowej, jak równie� pła-

cenie podatków i udział w wyborach
6
. Wiele miejsca po�wi�ca si� te� pokojo-

wemu współistnieniu religii, narodów i pa�stw. 

2. Potencjał wychowawczy lekcji religii 

Nauczanie religii w polskiej szkole podejmuje prób� wychowania opisanych 

warto�ci przez podwójne działania, �ci�le ze sob� zwi�zane. Jest to przekazywa-

nie wiedzy na temat warto�ci etycznych i moralnych, zarówno w kontek�cie �ycia 

indywidualnego jak i społecznego. Wiele godzin religii po�wi�conych jest wi�c 

sprawiedliwo�ci i miło�ci wobec bli�nich, członków rodziny, kolegów i kole-

�anek, znajomych i s�siadów, a tak�e w wymiarze globalnym. Wiele miejsca 

po�wi�cone jest tak�e patriotyzmowi w kontek�cie lokalnym oraz ogólnona-

rodowym i pa�stwowym. Lekcje religii przekazuj� wi�c wiedz� na temat fun-

damentalnych zasad, tj. Dekalog, uszczegóławiaj�, wyja�niaj� ich znaczenie 

oraz aplikuj� do współczesnej sytuacji i kontekstu �ycia uczniów. 

Jako jeden z licznych przykładów mo�na poda� podr�czniki do gimnazjum 

pt. Z Tob� id� przez �ycie. Ju� podczas omawiania przykazania „Nie b�dziesz brał 

imienia Pana, Boga swego, nadaremnie” jest mowa o szanowaniu imienia, god-

no�ci ka�dego, bez wyj�tku, człowieka. Z kolei w jednostce pt. „Czcij ojca swego 

i matk� swoj�” uczniowie s� informowani o konieczno�ci odpowiedniego sza-

cunku wobec rodziców, dziadków, nauczycieli, przeło�onych, a tak�e Ojczyzny. 

W katechezie „Nie zabijaj” jest mowa o obowi�zku troski o �ycie od pocz�cia do 

naturalnej �mierci. Akcent poło�ony jest nie tylko na dbało�� o �ycie innych lu-

dzi, ale tak�e swoje własne przez unikanie u�ywek i wykonywanie koniecznych 

bada� lekarskich. Jednostki lekcyjne zatytułowane „Nie cudzołó�” i „Nie po��daj 

�ony bli�niego swego” stoj� na stra�y rodziny, podaj� argumenty za nierozerwal-

no�ci� mał�e�stwa i zawieraj� rady pomagaj�ce pogł�bia� wi�zy rodzinne. Kate-

chezy „Nie kradnij” i „Ani �adnej rzeczy…” mówi� o warunkach uczciwej pracy 

i zarabiania pieni�dzy. W tym kontek�cie poruszaj� kwesti� oszustw w handlu, 

przest�pstw podatkowych, niesprawiedliwego wynagradzania pracowników, 

niszczenia cudzej własno�ci, marnotrawstwa, plagiatów itp. Silny akcent poło�o-

ny został na przestrzeganie praw autorskich, szczególnie przy pobieraniu plików 

                                                
6 EPISKOPAT POLSKI, List pasterski w sprawie powrotu katechizacji do szkoły polskiej, 

„L’Osservatore Romano”, wyd. pol., (1990), nr 6, s. 22, 27; A. ZELLMA, Wychowanie patriotyczne 

współczesnej młodzie�y polskiej w szkolnym nauczaniu religii, „Studia Warmi�skie” 40 (2003), s. 189. 



WYCHOWANIE W SZKOLE: OD BEZRADNO�CI KU MO	LIWO�CIOM 354

i aplikacji z Internetu. Wiele miejsca po�wi�cono tak�e prawdomówno�ci i prze-

strodze przez kłamstwem, obmow� i plotk�7
. 

Warto prowokacyjnie zapyta�: Jaka z tych wymienionych warto�ci, do któ-

rych stara si� wychowa� nauczanie religii, nie słu�y �yciu społecznemu, nawet 

w skrajnie laickim pa�stwie? Która z nich jest edukacyjn� warto�ci� ujemn�? 

Czy mo�e s� nimi uczciwo�� i przestroga przed kradzie��? Czy raczej bez-

wzgl�dne wezwanie do obrony �ycia? Oczywi�cie istniej� niektóre kwestie 

szczegółowe, co do których s� ró�ne opinie obywateli, takie jak aborcja czy eu-

tanazja. Ale polskie prawo stoi na stra�y �ycia tak�e zdecydowanej wi�kszo�ci 

nienarodzonych, chorych i cierpi�cych. Mo�na wi�c z cał� odpowiedzialno�ci�
stwierdzi�, �e nauczanie religii w Polsce zakłada przekazywanie warto�ci etycz-

nych i moralnych po��danych przez społecze�stwo, co wi�cej – stoj�cych na stra-

�y podstawowego porz�dku prawnego pa�stwa polskiego. Odpowiedzialnie 

mo�na twierdzi� tak�e, a wynika to tak�e z analizy dokumentów o�wiatowych
8
, 

programów i podr�czników wielu przedmiotów szkolnych, �e �adna inna lekcja 

w szkole nie mówi tak wiele i w tak zdecydowany sposób o tych warto�ciach. 

W �ywotnym interesie pa�stwa polskiego le�y wi�c organizowanie lekcji religii.  

Trzeba jednak zwróci� uwag� na jeszcze jedno: na unikalny walor wycho-

wawczy lekcji religii, którego nie posiada �aden inny przedmiot szkolny, 

z lekcjami wychowawczymi wł�cznie. Chodzi tutaj o motywacj�. Doskonale 

bowiem wiadomo, �e sama wiedza, cho�by najbardziej gruntowna, na temat 

warto�ci etycznych i moralnych nie wystarczy do budowania wła�ciwych po-

staw. Oprócz intelektu konieczne jest bowiem zaanga�owanie emocji i woli. 

Potrzebna jest zatem motywacja do interioryzowania warto�ci i ich absolutyza-

cji, czyli postawienia na szczycie hierarchii warto�ci
9
. Bez odpowiedniej moty-

wacji, cho�by uczniowie nauczyli si� na pami�� Dekalogu czy Kodeksu 

karnego, efekty wychowawcze w postaci ukształtowania postaw nie b�d� osi�-
gni�te. Oczywi�cie nie mo�na twierdzi�, �e jedyn� motywacj� do przyj�cia war-

to�ci i �ycia nimi na co dzie� jest wiara religijna. Nie mo�na bowiem odmówi�
ateistom tego, �e mog� by� lud�mi prawymi oraz zdolnymi do po�wi�ce� dla 

drugiego człowieka i społeczno�ci, w której �yj�10
.

Nie zmienia to jednak bezdyskusyjnego faktu, �e jednym z najsilniejszych 

czynników motywuj�cych człowieka jest religia
11

. Istniej� opinie, �e „gdyby 

zabrakło odniesie� religijnych, wówczas wychowanie byłoby skazane na skar-

                                                
7 P. M�KOSA (red.), Z Tob� id� przez �ycie. Podr�cznik do religii dla II klasy gimnazjum, Lublin 2013. 
8 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, Rozporz�dzenie z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podsta-

wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-

pach szkół. Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17. 
9 Por. R. MURAWSKI, Rozwój religijny, w: TEN	E (red.), Teoretyczne zało�enia katechezy 

młodzie�owej, Warszawa 1989, s. 78–81. 
10 Wiele na ten temat pisał Richard Dawkins w ksi��ce Bóg urojony przedstawiaj�c ró�norod-

ne argumenty. Zob. R. DAWKINS, Bóg urojony, tł. P. Szwajcer, Warszawa 2007, s. 128–132. 
11 Por. J. KULA-LIC, Religijno�� człowieka w procesie psychospołecznego rozwoju, „Peda-

gogika Katolicka” 2 (2010) nr 7, s. 158–163. 
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łowacenie”12. A. Just twierdzi wprost, �e „autonomiczne sumienie moralne 
znajduje solidn� podstaw� i oparcie dopiero w religijnej formacji sumienia”13. 
Skuteczno�� motywacji religijnej dotyczy jednak bardzo wielu dziedzin �ycia. 
Istniej� konkretne badania dowodz�ce np. zale�no�ci altruizmu od religijno�ci14. 
Wyniki bada� „potwierdzaj� zasadno�� oczekiwania, �e ludzi z religijno�ci� perso-
naln� powinna charakteryzowa� wy�sza gotowo�� do zachowa� altruistycznych”15. 
Zapewne mniej dziwi fakt, �e „przynale�no�� religijna i wysoki stopie� religijno�ci 
s� czynnikami stabilizuj�cymi mał�e�stwo”16, nieco bardziej to, �e wpływ religii 
widoczny jest w zaufaniu do instytucji pa�stwowych17, a nawet skutkuje wi�ksz�
frekwencj� w wyborach. Du�ym zaskoczeniem mo�e by� jednak pozytywny 
wpływ religijno�ci na zaanga�owanie ekonomiczno-gospodarcze. Twierdził tak 
przed laty Leopold Caro, polski ekonomista zmarły w 1939 r., który mówił, �e bez 
religijno�ci „niemo�liwe jest praktycznie realizowanie stosunków ekonomicznych – 
cho�by w przypadku honorowania umów”18. Do podobnych wniosków dochodz�
tak�e współcze�ni badacze19. 

Okazuje si� zatem, �e potencjał wychowawczy lekcji religii jest ogromny. 
Jego wykorzystanie zale�y jednak od wielu czynników tj. przekazanie rzetelnej 
wiedzy na temat warto�ci etycznych i moralnych, jak równie� argumentów za 
ich praktykowaniem; pomoc w ich zrozumieniu, uznaniu za istotne warto�ci 
i interioryzacji przez wł�czenie w struktur� osobowo�ci; wzbudzenie motywacji 
do ich stosowania, �ycia nimi na co dzie�. Chodzi tu przede wszystkim o mo-
tywacj� religijn�.

                                                
12 J. HOFMEIER, Fachdidaktik Katholische Religion, München 1994, s. 28–29; zob. R. CHA-

ŁUPNIAK, Religa w szkole czy poza szkoł�?, „Pedagogia Christiana” (2012), nr 1, s. 167. 
13 A. JUST, Formowanie si� sumienia. Szkic psychologiczno-pedagogiczny, w: B. BEJZE

(red.), W kierunku człowieka, Warszawa 1971, s. 283. 
14 J. �LIWAK, Altruizm a religijno�� człowieka – badania empiryczne, „Roczniki Filozoficz-

ne” 41 (1993), nr 4, s. 41–52; J. �LIWAK, M. SZAFRA
SKA, Poziom altruizmu a prze�ywane relacje 

religijne do Boga, w: T. DOKTÓR, K. FRANCZAK (red.), Postawy wobec religii. Psychologiczne 

uwarunkowania i konsekwencje, Warszawa 2000, s. 161–185. 
15 J. SZYMOŁON, Postawy prospołeczne a religijno��, „Roczniki Psychologiczne” 5 (2002), s. 189. 
16 M. STYRC, Czynniki wpływaj�ce na stabilno�� pierwszych mał�e�stw w Polsce, „Studia 

Demograficzne” (2010), nr 1–2, s. 32. 
17 M. MARODY, Polak – katolik w Europie, w: W. ZDANIEWICZ (red.), Znaczenie Ko�cioła 

w pierwszych latach Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 146–147; J. BANIAK, Ko�ciół rzymsko-

katolicki i jego medialny obraz w demokratycznym społecze�stwie obywatelskim w Polsce w uj�-

ciu i ocenach katolików �wieckich, w: TEN	E (red.), Religia i Ko�ciół w społecze�stwie demo-

kratycznym i obywatelskim w Polsce. Mi�dzy losem a wyborem, Pozna� 2012, s. 14. 
18 L. CARO, Liberalizm a kapitalizm, „Ateneum Kapła�skie” 37 (1937), s. 101–103; 

C. JACHNIEWICZ, Pa�stwo według Leopolda Caro, „Studia i Prace Kolegium Zarz�dzania i Finan-
sów” (2009), s. 101–112. 

19 R. SMOCZY
SKI, Wpływ katolicyzmu na działanie gospodarcze w polskich małych firmach: 

wybrane w�tki badania empirycznego i stan debaty akademickiej, „Prakseologia” (2012), s. 99–100. 
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3. Egzemplifikacja efektywno�ci wychowawczej funkcji lekcji religii 

Po przedstawieniu potencjalnych mo�liwo�ci wychowawczych lekcji reli-

gii w polskiej szkole, warto si� przyjrze� temu, na ile udaje si� realizowa� ich 

funkcj� wychowawcz�. Badania na ten temat zostały przeprowadzone w 2012 r. 

w�ród maturzystów Rzeszowa
20

. Przedmiotem bada� były m.in. kwestie gotowo-

�ci do zachowa� altruistycznych, uczciwo�ci, prawdomówno�ci. Młodzie� została 

tak�e poproszona o własn� ocen� skuteczno�ci wychowawczej lekcji religii. Uzy-

skane wyniki tych bada� prezentuj� ni�ej zamieszczone tabele. 

Tab. 1. Gotowo�� maturzystów do udzielenia pomocy człowiekowi b�d�cemu w potrzebie21
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N=200 N=128 N=210 N=42 N=36

N=328 

Pomog� mu najlepiej jak potrafi� 73,0 62,5 69,0 69,0 52,8 68,9

Pomog� mu,  

je�li nie b�dzie to zbyt trudne 
23,0 28,1 25,7 19,0 36,1 25,0

Nie udziel� mu �adnej pomocy 0,5 0,8 0,5 – 2,8 0,6

Jak si� zacho-

wasz, je�li si�
upewnisz, �e 

jaki� człowiek 

potrzebuje po-

mocy? Trudno powiedzie� 3,5 8,6 4,8 11,9 8,3 5,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Uzyskane wyniki bada� okazuj� si� do�� optymistyczne. Ł�cz�c bowiem dwie 

pierwsze kategorie odpowiedzi, mo�na stwierdzi�, �e prawie 94% badanych jest 

skłonnych do udzielenia bezinteresownej pomocy potrzebuj�cym. Na szczególn�
uwag� zasługuje jednak wykazana zale�no�� pomi�dzy intensywno�ci� prze�ywa-

nej wiary a postawami altruistycznymi. Wida� bowiem, �e wierz�cy i niezdecydo-

wani w sprawach wiary s� wi�kszymi altruistami ni� oboj�tni i niewierz�cy. 

Wyniki bada� dotycz�cych uczciwo�ci, wyra�anej przez zwrócenie znale-

zionych pieni�dzy, ilustruje zamieszczona ni�ej tabela. 

                                                
20 J. WINIARSKI, Realizacja funkcji katechezy w szkolnym nauczaniu religii. Studium kate-

chetyczne w �wietle bada� maturzystów Rzeszowa, (mps KUL), Lublin 2014. W badaniach wzi�ły 

udział 352 osoby z 16 losowo wybranych klas maturalnych, z czego do dalszej analizy zakwalifi-

kowano 328 ankiet. 
21 Tam�e, s. 91. 
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Tab. 2. Zachowanie maturzystów po znalezieniu du�ej sumy pieni�dzy22

Płe
 Autodeklaracja wiary Ogółem
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N=200 N=128 N=40 N=210 N=42 N=36

N=328 

Wzi�łbym dla siebie 16,0 33,6 10,0 23,3 31,0 25,0 22,9

Podzieliłbym si�  z przyjaciółmi 4,5 3,1 2,5 1,4 9,5 13,9 4,0

Szukałbym wła�ciciela, prosz�c 

o pomoc np. policj� lub ksi�dza 
52,5 35,9 70,0 48,1 31,0 25,0 46,0

Jak by� si�
zachował, gdy-

by� znalazł 

du�� sum�
pieni�dzy 

Trudno powiedzie� 27,0 27,3 17,5 27,1 28,6 36,1 27,1

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  

Prawie połowa z badanych (46%) deklaruje, �e po znalezieniu du�ej sumy 

pieni�dzy b�dzie starała si� odnale�� wła�ciciela i j� zwróci�. Ta postawa jest jed-

nak silnie uzale�niona od deklarowanej wiary. W�ród osób gł�boko wierz�cych 

ch�� oddania pieni�dzy deklaruje a� 70% młodzie�y, a w�ród osób wierz�cych –  

48,1%. Analogiczn� deklaracj� składa 31% niezdecydowanych w sprawach wiary 

i 25% oboj�tnych religijnie lub niewierz�cych. Ró�nice s� bardzo znacz�ce, upraw-

niaj�ce do twierdzenia, �e wierz�cy maturzy�ci s� bardziej uczciwi.  

Kolejna tabela przedstawia wyniki dotycz�ce prawdomówno�ci młodzie�y 

maturalnej. 

Tab. 3. Stosunek maturzystów do prawdomówno�ci23

Płe
 Autodeklaracja wiary Ogółem
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N=200 N=128 N=40 N=210 N=42 N=36

N=328 

mimo wszystko mówi�
prawd�

33,5 33,6 47,5 33,3 33,3 19,4 33,5

mówi� półprawd� 41,0 42,2 27,5 42,9 42,9 47,2 41,5

kłami� 2,5 8,6 5,0 3,8 7,1 8,3 4,9

Je�li powiedzenie 

prawdy o jakiej� sytu-

acji mo�e by� dla mnie 

nieprzyjemne, wów-

czas 
trudno powiedzie� 23,0 15,6 20,0 20,0 16,7 25,0 20,1

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

                                                
22 Tam�e, s. 95. 
23 Tam�e, s. 97. 
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Podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do poprzednich kwestii, tak�e 

w kontek�cie prawdomówno�ci maturzy�ci okazali si� do�� odpowiedzialni. 

Zaledwie 4,9% z nich deklaruje bowiem gotowo�� do kłamstwa. Ciekawa jest 

jednak korelacja pomi�dzy wiar� a prawdomówno�ci� młodzie�y. Mówienie 

prawdy, bez wzgl�du na konsekwencje, deklaruje 47,5% osób gł�boko wierz�-
cych, po 33,3% w�ród osób wierz�cych i niezdecydowanych w sprawach wiary 

i tylko 19,4% oboj�tnych religijnie i niewierz�cych. Po raz kolejny dowodzi to 

zale�no�ci pomi�dzy poziomem wiary a postawami po��danymi społecznie.  

Młodzie� została zapytana tak�e o własn� ocen� wpływu lekcji religii na 

jej zachowanie. Uzyskane wyniki zawiera kolejna tabela. 

Tab. 4. Autoocena wpływu lekcji religii na zachowanie maturzystów24

Płe
 Autodeklaracja wiary Ogółem
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N=328 

N=200 N=128 N=40 N=210 N=42 N=36

Dzi�ki lekcjom religii 

zachowuj� si� lepiej 
22,5 31,3 42,5 30,5 7,1 2,8 25,9

Lekcje religii nie maj�
�adnego wpływu na 

moje zachowanie 

55,5 57,0 25,0 51,9 83,3 83,3 56,1

Lekcje religii powodu-

j�, �e zachowuj� si�
gorzej 

1,5 – 5,0 0,5 – – 0,9

Jaki wpływ na Twoje 

zachowanie maj�
lekcje religii? 

Trudno powiedzie� 20,5 11,7 27,5 17,1 9,5 13,9 17,1

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

W odniesieniu do oceny wpływu lekcji religii na własne zachowanie pozy-

tywny wpływ w tej materii zauwa�a 25,9% badanych. Warto jednak odnie�� te 

wyniki do intensywno�ci prze�ywania wiary. Okazuje si� bowiem, �e w�ród 

osób gł�boko wierz�cych 42,5% dostrzega wyra�ny, pozytywny wpływ religii 

w szkole na ich zachowanie, podobne oceny wyra�a 30,5% osób deklaruj�cych 

si� jako wierz�ce. Na drugim biegunie znajduj� si� osoby niezdecydowane 

(7,1%) oraz oboj�tni i niewierz�cy (2,8%). Bardzo ciekawe jest wi�c to, �e lek-

cje religii wpływaj� pozytywnie na zachowanie du�ego odsetka młodzie�y wie-

rz�cej i marginalnie na niewierz�cych. Mo�e to �wiadczy� o negatywnym 

nastawieniu tych ostatnich do religii lub o ich małej podatno�ci na zabiegi wy-

chowawcze. Jednocze�nie warto podkre�li�, �e tylko sporadycznie młodzie�
mówiła o negatywnym wpływie nauczania religii na jej zachowanie. 

                                                
24 Tam�e, s. 116. 
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Dokonuj�c podsumowania przedstawionych wyników bada�, nale�y 

stwierdzi�, �e nie pretenduj� one do szerszych uogólnie�. Niew�tpliwie jednak 

stanowi� silny argument za tym, �e funkcja wychowawcza religii jest realizo-

wana w zadowalaj�cym stopniu. Badania potwierdzaj� tak�e, �e najmniej po-

datne na działanie wychowawcze s� osoby niewierz�ce i oboj�tne religijnie. 

Zapewne posiadaj� one wiedz� na temat zasad i norm etyczno-moralnych, ale 

brakuje im silnej motywacji do ich �yciowego zastosowania. 

4. Próba diagnozy i perspektywy rozwoju 

Przedstawione wy�ej analizy dowodz� du�ej, cho� wci�� niewystarczaj�-
cej, skuteczno�ci wychowania w ramach nauczania religii w szkole. Podejmuj�c 

prób� okre�lenia przyczyn takiego stanu rzeczy, warto zaznaczy� najpierw, �e 

lekcje religii s� tylko jednym z wielu czynników edukacyjnych, a Ko�ciół jed-

nym z podmiotów wychowania. Je�li wi�c nie b�dzie współdziałania wszyst-

kich podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie, w tym przede wszystkim 

rodziny i szkoły, jest ono z góry skazane na pora�k�25
.

Warto przytoczy� tak�e opini� Benedykta XVI, który zauwa�aj�c współ-

czesne problemy wychowawcze twierdzi, �e jest to tak�e wynik „powszechnie 

panuj�cego klimatu, mentalno�ci i rodzaju kultury, które prowadz� do zw�tpie-

nia w warto�� osoby ludzkiej, w znaczenie prawdy i dobra, a w ostatecznym 

rozrachunku w dobro �ycia. W takiej sytuacji trudne staje si� przekazywanie 

z pokolenia na pokolenie czego� wa�nego i pewnego, reguł post�powania, wia-

rygodnych celów, wokół których mo�na budowa� własne �ycie”
26

.

Potwierdzeniem tych słów s� liczne głosy wzywaj�ce wr�cz do zrezygno-

wania z wychowania. W�ród zwolenników tego typu rozwi�za� s� naturali�ci 

czy modni w niektórych kr�gach antypedagodzy
27

. Twierdz� oni wr�cz, �e 

„wychowanie to mord na człowieku”
28

. Tego typu pogl�dy i wprowadzanie ich 

w praktyk� skutkuje podwa�aniem samych podwalin wychowania. W sukurs 

tym pogl�dom przychodzi współczesny postmodernizm ze swoj� negacj� praw-

dy obiektywnej
29

 i rezygnacj� z poszukiwania dobra moralnego
30

. Jak wi�c 

w �wiecie przepojonym takimi pogl�dami skutecznie wychowywa�? Młodzie�
potrzebuje przecie� bardzo jasnych kryteriów ocen moralnych. 

Powa�nym problemem, szczególnie w Polsce, jest tak�e atakowanie na-

uczania religii w szkole i wzywanie do jego usuni�cia. Cho� najcz��ciej tego 

                                                
25 Por. A. DŁUGOSZ, Miejcie odwag� wychowywa�! Refleksje na temat wychowawczej misji 

współczesnej szkoły, „Katecheta” 55 (2011), nr 10, s. 62. 
26 Por. BENEDYKT XVI, List do Diecezji Rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, 

„L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 29 (2008), nr 4, s. 4. 
27 Zob. H. VON SCHOENEBECK, Wolno�� od wychowywania, Kraków 2008. 
28 Zob. A. DŁUGOSZ, Miejcie odwag� wychowywa�!, s. 60. 
29 Por. B. KOSTRUBIEC, Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obra-

zu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin 2004, s. 15. 
30 Z. SAREŁO, Postmodernizm w pigułce, Pozna� 1998, s. 8–9. 
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typu wypowiedzi maj� charakter czysto polityczny, wyrz�dzaj� niepowetowane 

szkody nie tylko samym lekcjom religii, ale równie� realizowanej w jej ramach 

funkcji wychowawczej, a nawet wychowaniu jako takiemu. Mówi�c o tych pro-

blemach, osłabiaj�cych lub blokuj�cych funkcj� wychowawcz� nauczania reli-

gii w szkole, nie mo�na oczywi�cie pomin�� braków i bł�dów zale�nych od 

jego realizacji. Nie chodzi tu jednak o zało�enia programowe czy podr�czniki, 

ale o niedoci�gni�cia ze strony poszczególnych katechetów. 

Wobec przedstawionych wy�ej problemów mo�na stwierdzi�, �e podsta-

wowym warunkiem wzmocnienia funkcji wychowawczej nauczania religii 

w Polsce jest jeszcze wi�ksze wpisanie go w całokształt działa� wychowaw-

czych polskiej szkoły. Z tego powodu wszyscy powinni zrozumie�, �e ten 

przedmiot szkolny słu�y dobru człowieka i społecze�stwa, kształtuj�c sprawie-

dliwo��, altruizm, patriotyzm i wiele innych pozytywnych postaw. Bez wzgl�du 

na osobiste pogl�dy i wyznawan� religi�, s� to fakty bezsporne.  

Mimo tego, �e polskie społecze�stwo staje si� coraz bardziej pluralistyczne 

w kontek�cie �wiatopogl�dowym i religijnym, wa�ne wydaje si� tak�e dowarto-

�ciowanie wychowania religijnego, oczywi�cie zgodnego z przekonaniami po-

szczególnych ludzi. Ono samo posiada bowiem nieoceniony potencjał wycho-

wawczy, co potwierdzaj� przytoczone wy�ej badania. Wszyscy powinni 

zrozumie�, �e „wychowanie religijne nie znajduje si� w �adnej sprzeczno�ci 

z ide� wychowania ogólnego” i nie mo�na go „oddziela� od zwykłych oddzia-

ływa� pedagogicznych”, gdy� jest ono „zakorzenione w cało�ciowym rozwoju 

osobowo�ci człowieka”
31

. Chodzi jednak o to, aby przekazywa� warto�ci etycz-

ne i moralne, nie jako niezrozumiałe, bezduszne nakazy i zakazy, ale jako naj-

lepsz� recept� na szcz��liwe �ycie. Chodzi o to, aby ukaza� ich pi�kno i w ten 

sposób wzbudzi� motywacj� do �ycia nimi na co dzie�. Du�o w tym wzgl�dzie 

zale�e� b�dzie od konkretnych katechetów, od ich wielowymiarowych kompe-

tencji, w�ród których na pierwszym miejscu powinna znale�� si� empatia
32

.

Zako�czenie 

Wychowanie jest jednym z podstawowych zada� katechezy i nauczania re-

ligii w szkole. Jego skuteczno�� jest jednak uwarunkowana wieloma czynnika-

mi, tak�e zewn�trznymi. W niniejszym artykule skoncentrowano si� na 

elementarnych aspektach wychowania młodych ludzi, bez odniesie� do kształ-

towania postaw �ci�le religijnych. Podj�to prób� odpowiedzi na pytanie: Czy 

i na ile nauczanie religii w polskiej szkole wpisuje si� w jej funkcj� wycho-

                                                
31 Por. G. HANSEMANN, Wychowanie religijne, tł. S. Szczyrbowski, Warszawa 1988, s. 16; 

W. OSIAL, Misja wychowawcza lekcji relgii w szkole, „Warszawskie Studia Teologiczne” 25 

(2012), nr 2, s. 269–280; R. CHAŁUPNIAK, Religa w szkole czy poza szkoł�?, s. 167. 
32 Por. P. M�KOSA, Podstawowe kompetencje komunikacyjne katechety młodzie�y, w: (brak 

red.), Katecheta – wychowawca młodzie�y, Kraków 2008, s. 5–23; TEN	E, Kompetencje ewangeli-

zatorów fundamentem nowej ewangelizacji, w: TEN	E (red.), Nowa ewangelizacja w nowej kate-

chezie, Rzeszów 2013, s. 193–212. 
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wawcz� w kontek�cie altruizmu, uczciwo�ci i prawdomówno�ci. Po przedstawie-

niu celów tego rodzaju wychowania, zostały zaprezentowane tak�e wyniki bada�
empirycznych. Zwie�czeniem podj�tej refleksji jest próba diagnozy aktualnej sy-

tuacji i okre�lenia perspektyw na przyszło��. 

Religious Education as an essential part of the upbringing system  

in Polish schools 

The teaching of religion in Polish schools has different functions, es-

pecially functions such as instruction and upbringing. Is not limited only to 

religious upbringing, but forms a positive ethical and moral attitudes both 

individually and socially. The positive impact of religious education for 

upbringing of the young generation of Poles is also confirmed by empirical 

research. For these reasons, it can be said that religious education serves as 

an indispensable part of the whole upbringing system in Polish schools. 


