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W S T ĘP

Inspiracji do napisania książki Pedagogika świadectwa. Perspektywa 
antropologiczno ‑kerygmatyczna dostarczyły nam rozmowy o tym, 
czym w rzeczywistości jest składane przez człowieka świadec‑
two, czego ono dotyczy, jak należy je przekazywać. Wówczas 
przyszła nam na myśl osoba biskupa Antoniego Długosza. To 
emerytowany biskup, który całe swoje życie związał z Często‑
chową. Tam się urodził 18 kwietnia 1941 roku; tam też uczęszczał 
do szkoły podstawowej oraz szkoły średniej. Po zdaniu matury 
podjął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Częstochowskiej. Po ich ukończeniu – w roku 1965 – 
otrzymał święcenia kapłańskie i został skierowany przez bisku‑
pa do posługi duszpasterskiej. W latach 1965‑1972 pełnił funkcję 
wikariusza w Wieruszowie, Maczkach i Radomsku. W kolejnych 
latach 1971‑1993 pracował w Wydziale Katechetycznym Kurii 
Diecezjalnej jako wizytator katechizacji. W tym czasie organizo‑
wał i kierował ośrodkiem dla narkomanów „Betania” w Mstowie. 
W latach 1974‑1994 był dyrektorem Studium Katechetycznego, 
a następnie Kolegium Teologicznego w Częstochowie. W roku 
1968 podjął w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie studia 
specjalistyczne w zakresie biblistyki, a później także katechety‑
ki. Ich ukoronowaniem była obrona rozprawy doktorskiej, co 
nastąpiło w roku 1976. W roku 1994 uzyskał stopień naukowy 
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doktora habilitowanego. Jako wykładowca prowadził zajęcia 
w Studium Katechetycznym, Instytucie Teologicznym i Wyż‑
szym Seminarium Duchownym w Częstochowie oraz w Wyż‑
szym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej w Kra‑
kowie i w Kolegium Teologicznym w Sosnowcu, jak również 
w Wyższym Instytucie Katechetycznym i Akademii Ignatianum 
w Krakowie. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakre‑
su katechetyki i biblistyki, a także publikacji popularyzujących 
wiedzę biblijną i pomocy duszpasterskich. Ich wykaz czytelnik 
znajdzie w aneksie 2. 
 18 grudnia 1993 został mianowany biskupem pomocni‑
czym diecezji częstochowskiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk 
ojca świętego Jana Pawła II 6 stycznia 1994 roku w Watykanie. 
W archidiecezji pełnił funkcję wikariusza generalnego od roku 
1994 do 2016, a z ramienia Episkopatu Polski funkcję Krajowego 
Duszpasterza Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie (lata 
1996‑2016). Był członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu 
Polski, asystentem kościelnym Instytutów Świeckich oraz człon‑
kiem Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
 Posługa biskupia siłą rzeczy domaga się zaangażowania 
duszpasterskiego. To jednak nie stoi na przeszkodzie do prowa‑
dzenia badań naukowych i publikowania ich wyników, co do‑
skonale obrazuje bibliografia osiągnięć naukowych biskupa Dłu‑
gosza. Trudno jest wskazywać na szczególne punkty ciężkości 
w zakresie zaangażowań apostolskich, ale bezsprzecznie należy 
podkreślić, że szczególnymi grupami, do których kieruje swoją 
posługę, są dzieci i osoby „specjalnej troski”: niepełnosprawni, 
uzależnieni, chorzy (do dziś jest kierownikiem ośrodka rehabili‑
tacyjnego dla narkomanów i alkoholików „Betania” w Mstowie 
k. Częstochowy i kapelanem Zakładu Kobiet Psychicznie Cho‑
rych). Przez całe kapłańskie i biskupie życie związany jest z ka‑
techezą – najpierw jako wikariusz, a potem jako odpowiedzialny 
za formację katechetów i katechetyczną formację studentów. 
Znany jest w Polsce jako biskup „od dzieci” promujący kulturę 
inspirowaną Ewangelią podczas Mszy Świętych z udziałem dzie‑
ci, rekolekcji i związanych z nimi ewangelizacyjnych koncertów. 
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 Nasze zainteresowanie biografią biskupa Antoniego wynika 
stąd, że czujemy się niejako spadkobiercami jego idei kateche‑
tycznej, która nie ogranicza się tylko do wymiaru religijnego, 
ale odnosi się do troski o rozwój człowieka we wszystkich jego 
wymiarach. Działalność biskupa Antoniego w naszym rozumie‑
niu jest pedagogią świadectwa. To wewnętrzne odkrycie i do‑
świadczenie zaowocowało próbą refleksji naukowej nad istotą 
świadectwa i jego przełożeniem na płaszczyznę pedagogiczną. 
O wartości takiej refleksji przekonuje łacińska sentencja: verba 
docent, exempla trahunt – słowa uczą, przykłady pociągają. Stąd 
też tytuł Pedagogika świadectwa. 
 Podczas prowadzonych analiz odkryliśmy, że narrator swo‑
je rozumienie codzienności przedstawia w dwóch wymiarach: 
wierności Bogu i człowiekowi 1. Wiele o ich praktycznym za‑
stosowaniu pisał wielki przyjaciel księdza biskupa Antoniego 
ksiądz profesor Roman Murawski 2, który uważał, że powinna 
ona inspirować i przenikać całe nauczanie katechetyczne. Wy‑
kazywał również, że wierność Bogu domaga się od człowieka 
dołożenia trudu umożliwiającego lepsze rozumienie Bożego 
objawienia. Wskazywał niezbędność odstąpienia od samego 
przekazu doktryny wiary (bo tą drogą można zubożyć przekaz 
treści wiary) po to, by nawiązywać osobowe relacje z Bogiem. 
W nich też upatrywał możliwość realnego towarzyszenia lu‑
dziom na ich drodze wiary, to znaczy prowadzenia ich do wia‑
ry coraz bardziej dojrzałej i doskonałej 3. Drugi człon tej zasady 
„wierność człowiekowi” domaga się z kolei brania pod uwagę 
wszystkich tych czynników, które w sposób istotny wpływają 
na docieranie do osoby Boga i całej prawdy objawionej. Chodzi 
przy tym o to, by odbiorca Bożego orędzia o zbawieniu – o za‑
proszeniu człowieka do życia z Bogiem – był w stanie odkrywać 
łączące go z Bogiem relacje 4. Realizacja tego założenia domaga 
się przyjęcia prawdy o człowieku, adresacie Bożego orędzia, 

1 Jej zasady przedstawiamy w rozdziale 2.
2 R. Murawski, Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, „Katecheta” 18 (1974), 

s. 196‑201; tenże, Etapy rozwoju katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1978), s. 63. 
3 R. Murawski, Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, art. cyt., s. 197‑200.
4 A. Hajduk, Katecheza i liturgia, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 35‑40.
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że jest on osobą uwarunkowaną czynnikami psychicznymi, 
społecznymi, kulturowymi i religijnymi bez względu na to, czy 
jest tego świadomy, czy też nie 5. Można przyjąć, że uwzględ‑
nianie możliwie całej palety ludzkich uwarunkowań rozwoju 
osoby sprzyjać będzie rozwojowi jej religijności, a w konse‑
kwencji odkrywaniu ostatecznego sensu życia 6. Dzisiaj pewnie 
autor ten dodałby i to, że można, a nawet należy się do niej 
odwoływać nie tylko w działalności katechetycznej, ale w całej 
działalności pedagogicznej. Z tego spostrzeżenia zrodził się 
podtytuł: Perspektywa antropologiczno ‑kerygmatyczna, a my za‑
częliśmy poszukiwania takiej techniki badania narracji, która 
uwzględnia oba aspekty. Za najbardziej adekwatną uznaliśmy 
analizę kategorialną, której zasady dla potrzeb badań pedago‑
gicznych wypracowaliśmy na podstawie analizy strukturalnej 
biblijnych tekstów narracyjnych 7. Analiza ta nie ma charakteru 
porządkowania kwestii teoretycznych ani chronologicznych, 
lecz pozwala odkrywać bogactwo doświadczeń i umożliwia 
badaczowi formułowanie przesłanek do budowy teorii. Dzieje 
się tak dzięki temu, że pokazanie faktów (res gestae) tworzy 
przestrzeń interpretacji (res gestarum). 
 Zasadę wierności Bogu i człowiekowi odkrywamy w dzia‑
łalności księdza biskupa Antoniego, analizując jego opowieść 
o życiu, której wysłuchał, a następnie przygotował w formie 
multimedialnej, Michał Tkaczyński; w wywiadzie rzece, który 
przeprowadził ks. Stanisław Jasionek, oraz muzycznej opowieści 
Na ścieżkach czasu wyśpiewanej przez księdza biskupa z okazji 
50. rocznicy kapłaństwa. W opowiedzianych i wyśpiewanych do‑
świadczeniach biograficznych odkryliśmy w biskupie Antonim 

5 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Wy‑
dawnictwo Pallottinum, Poznań 1998, nr 167 (odtąd używać będziemy skrótu 
DOK. W dokumentach Kościoła katolickiego nie podaje się stron, lecz numery 
dokumentu).

6 A. Hajduk, Katecheza i liturgia, dz. cyt., s. 48; R. Murawski, Potrzeba antropo‑
logicznego ukierunkowania na katechezę, „Katecheta” 19 (1975)4, s. 165.

7 Proces ten opisujemy w rozdziale 1.
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człowieka artystę z „iskrą transcendentnej mądrości” 8, który jest 
świadkiem, twórcą i inspiratorem. 

Świadkiem, bo przeżył doświadczenie spotkania; twórcą, bo 
wyraża je w różnych formach ekspresji za pomocą posiadanych 
talentów, kompetencji i sprawności; inspiratorem, bo zachęca 
odbiorcę do jego własnej aktywności 9.

 Podjęcie w refleksji pedagogicznej wiodących założeń po‑
dwójnej zasady wierności może dostarczać nowych impulsów 
do wspierania osoby w odkrywaniu i uznawaniu za ważne łączą‑
cych ją relacji z Bogiem. To z kolei domaga się zwracania uwagi 
na wszystkie elementy, jakie wchodzą w grę przy wspomaganiu 
osiągania przez nią dojrzałości. Służyć temu winna troska o in‑
tegralną formację osoby, która potrzebuje wielowymiarowego, 
w tym także religijnego wsparcia w stawaniu się człowiekiem 
przez duże C.
 Przedstawione przemyślenia, a także wskazane założenia 
zmierzają do tego, aby podjąć próbę wyjaśnienia znaczenia 
świadectwa w kontekście działalności wychowawczej. Wydaje 
się, że analiza opowieści biskupa Antoniego o własnym życiu 
dostarcza doskonałego materiału do zwrócenia uwagi nie tylko 
na ważność samego świadectwa, ale przede wszystkim na różne 
konteksty, w jakich jest ono przekazywane. W prowadzonych 
analizach przekaz ten łączymy z osobami, które pozostają z sobą 
w ścisłych relacjach, a także ze środowiskiem i czasem, w jakim 
przychodzi człowiekowi żyć, a wreszcie z wartościami, które 
dzięki tym okolicznościom do niego docierają i nadają konkret‑
ny kierunek własnemu życiu. Idąc tym tokiem rozumowania, 
zmierzać będziemy do wskazania istotnych punktów stano‑
wiących podstawę teorii, którą nazwaliśmy pedagogiką świa‑
dectwa. Przyjmujemy za Mieczysławem Malewskim, że teoria 

8 W. Kawecki, Teologia piękna na przykładzie twórczości Caravaggia, w: Chrześ‑
cijańska kultura. Myśl i Edukacja, red. B. Bogołębska i M. Worsowicz, Wydawnic‑
two UŁ, Łódź 2016, s. 62.

9 A. Bach, Piękno jako obszar towarzyszenia wychowawczego, w: Służyć (z) mi‑
łością, red. R. Ceglarek, Z. Marek, N. Pikuła, A. Walulik, Wydawnictwo Regina 
Poloniae, Częstochowa 2019, s. 403‑414.



16 Pedagogika świadectwa

to system „twierdzeń, praw i prawidłowości wyjaśniających 
związki i zależności pomiędzy elementami konstytuującymi 
przedmiot poznania” 10, którym – w tym przypadku – jest feno‑
men świadectwa. 
 Mamy świadomość, że nasze rozważania wcale nie muszą 
być odpowiedziami na pytania czytelników niniejszej publi‑
kacji. Naszym zamiarem nie jest też narzucanie komukolwiek 
własnych przekonań ani też własnego punktu widzenia, dlatego 
w wielu miejscach oddajemy głos samemu narratorowi, aby 
w refleksję nad proponowaną problematyką mógł się włączyć 
każdy czytelnik.

10 M. Malewski, Andragogika w perspektywie metodologicznej, Wydawnictwo 
UWr., Wrocław 1999, s. 3. 



1

O D  O P O W I E ŚC I  O  ŻY C I U 

D O  T E O R I I  P E D A G O G I C Z N E J

Fundament opowieści o życiu biskupa Antoniego, którą podda‑
liśmy badaniu, stanowią wspomniane wcześniej wspomnienia, 
refleksje oraz filmowe fragmenty wydarzeń pt. Służyć zapisane 
w formacie wideo przez Michała Tkaczyńskiego. Opowieść tę 
uzupełniają: wywiad rzeka, który przeprowadził w roku 2006 
ks. Stanisław Jasionek 1, oraz muzyczna opowieść wyśpiewa‑
na przez księdza biskupa z okazji 50. rocznicy kapłaństwa 2. 
Wszystkie te elementy uznaliśmy za dane zastane, które mogą 
być poddane analizie w obrębie badań za pomocą metody bio‑
graficznej (ang. biographical method) 3. Metodą tą posługują się ba‑
dacze w obrębie jakościowej strategii badawczej, co w pedagogi‑
ce oznacza, że wiedza o wychowaniu budowana jest na dwóch 
wzajemnie się przenikających warstwach: faktograficznej oraz 
indywidualnej i symbolicznej 4. W tym kontekście pojawia się 

1 Służyć z radością. Z biskupem Antonim Długoszem rozmawia ksiądz Stanisław 
Jasionek, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2007.

2 Na ścieżkach czasu. W 50. rocznicę kapłaństwa o swoim życiu śpiewa Biskup 
Antoni Długosz, Studio Jacka Otręby 2014.

3 D. Sipińska, Metoda biograficzna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 
t. III, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004, s. 156.

4 J. Saran, Biografia jako metoda badań pedagogicznych, „Studia i Prace Peda‑
gogiczne” 2016 (3); Rozprawy i Materiały (Pedagogika), Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie, Lublin 2016, s. 16.
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pytanie o drogi jej wypracowywania na podstawie materiałów 
tworzących opowieść o życiu biskupa Antoniego Długosza. 
W rozdziale tym przedstawiamy założenia metodologiczne pro‑
wadzonych analiz i interpretacji. 
 Nawet pobieżne zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem 
uzmysłowiło, iż opowieść o życiu biskupa Antoniego może stano‑
wić źródło wiedzy pedagogicznej. Za podstawę prowadzonych 
analiz przyjęliśmy dwie perspektywy: antropologiczną i keryg‑
matyczną. Pozwoliło to ustalić, że proces badawczy będzie prze‑
biegał w nurcie paradygmatu podmiotowo ‑partycypacyjnego 5. 
 Refleksja antropologiczno ‑kerygmatyczna nad podmioto‑
wością i partycypacją skłoniła do zastosowania techniki analizy 
kategorialnej, której specyfikę przedstawiamy w punkcie dru‑
gim niniejszego rozdziału 6. Jej zastosowanie pozwala wskazać 
implikacje pedagogiczne, na podstawie których można formu‑
łować wiedzę w postaci teorii. Wskazując w opowieści o życiu 
biskupa Antoniego kategorie typowe dla analizy kategorialnej, 
takie jak: „aktorzy”, czas, miejsca oraz wartości i oczekiwania, 
poddaliśmy je interpretacji w perspektywie antropologiczno‑
‑kerygmatycznej i na tej podstawie wypracowaliśmy teorię, 
której istotę najlepiej oddaje nazwa: pedagogika świadectwa. 
Przy czym należy zauważyć, że zgodnie z ideą, na której bu‑
dowane są paradygmaty humanistyczne, nazwa ta została 
ustalona dopiero po wcześniejszym przeprowadzeniu analiz 
i interpretacji. 

5 M. Ciechowska, M. Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach 
pedagogicznych. Część I, Wydawnictwo Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kra‑
ków 2017, s. 42‑51.

6 Pierwsze próby adaptacji analizy strukturalnej biblijnych tekstów narra‑
cyjnych dla potrzeb badań pedagogicznych przedstawiliśmy w: J. Krysztofik, 
A. Piestrzyńska, A. Walulik, Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – 
implikacje pedagogiczne, „Jakościowe Badania Pedagogiczne” 2016, t. I, nr 1, 
https://wnus.edu.pl/jbp.
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1.1. Opowieść o życiu jako źródło 
wiedzy pedagogicznej
Przyjmując, że autobiografia to „losy, przemyślenia i przeżycia 
jednostki przez nią samą przedstawione w większym lub mniej‑
szym powiązaniu z rzeczywistością zewnętrzną” 7, a biografia to 
opis przedstawiający zdarzenia kolejnych etapów życia postaci 
znaczących w danej kulturze i wpływających na dokonujące 
się w niej zmiany 8, ale przedstawiony przez inną osobę, uzna‑
liśmy, że opowieść o życiu biskupa Antoniego Długosza, którą 
poddaliśmy analizie i interpretacji, łączy w sobie cechy zarówno 
autobiografii, jak i biografii. Najbliżej jej do historii życia, która 
jak zauważa Jadwiga Szymaniak, nie jest tożsama ani z biogra‑
fią, ani z autobiografią, ani tym bardziej z życiorysem. Jej cechą 
charakterystyczną jest to, że oprócz zasadniczej treści auto‑
biografii czy biografii mogą wystąpić inne elementy, takie jak: 
opisy krajobrazu, charakterystyka osób czy danego środowiska, 
elementy historii, a w przypadku analizowanej narracji także re‑
fleksje teologiczne. Z kolei od życiorysu różni ją to, że ważne są 
w niej nie tylko osiągnięcia obiektywne, ale także kryzysy i inne 
subiektywnie ważne doświadczenia 9.
 Maria Chodkowska zauważa, że biografie pojawiły się w kul‑
turze jako jeden z pierwszych przekazów pisanych i choć nie 
zawsze wiernie odzwierciedlają fakty i zdarzenia, to ich główne 
przesłanie można nazwać pedagogicznym. Autorka wyjaśnia, że 

we wszystkich epokach biografie miały na celu tworzenie wzo‑
rów określających cechy szczególnie w społeczeństwie pożąda‑
ne, moralne (świętość, rycerskość, odwaga), jak i fizyczne (siła 
fizyczna, piękno, harmonia ciała). Współcześnie także powstają 

7 D. Szajnert, Autobiografia, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, 
red. G. Gazda i S. Tynecka ‑Makowska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 
2006, s. 51‑54.

8 M. Chodkowska, Metoda biograficzna wobec wyzwań pedagogiki specjalnej, 
„Przegląd Badań Edukacyjnych” 18 (1/2014), s. 126.

9 J. Szymaniak, Metoda biograficzna w pedagogice, „Studia Gdańskie. Wizje 
i rzeczywistość” 2013, t. X, s. 370.
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biografie literackie, w których fakty historyczne „wzbogaca” 
literacka fikcja i mogą one, podobnie jak przed wiekami, wypeł‑
niać swoje wychowawcze przesłanie 10.

Wyjaśnienie to sugeruje, że dla pedagogiki szczególną wartość 
posiada autobiografia ze względu na to, że odzwierciedla ona 
rzeczywistość w sposób najbardziej adekwatny do oglądu i per‑
cepcji piszącego. 
 Zarówno biografia, autobiografia, historia, jak i opowieść 
o życiu przyjmują postać narracji. Według Ricoeura 

życie to historia tego życia poszukująca sposobu opowiedzenia 
o niej. Zrozumieć samego siebie to być zdolnym do opowiadania 
o samym sobie historii zrozumiałych i zarazem możliwych do 
przyjęcia przez innych 11.

Oznacza to, że narracja nie jest jedynie strukturą określonego 
typu tekstów, lecz strukturą ludzkiego poznania czy rozumienia 
(samorozumienia). Jej podstawową/pierwotną funkcją jest or‑
ganizowanie doświadczenia czasu, czyli ujmowanie życia oraz 
zachodzących w czasie zmian w całościowe struktury sensu. 
W tym znaczeniu narracja jest prymarnym aktem umysłu, prze‑
niesionym do sztuki z życia, a wszystko, co odgrywa zasadniczą 
rolę w codzienności, w co człowiek się angażuje, co tworzy czy 
konstruuje, czyni w sposób narracyjny 12. Dietrich Baacke kate‑
gorii opowiadania przyznaje rangę równą takim kategoriom, 
jak: nauczać, objaśniać, doradzać czy animować 13. Przy czym 
uzyskiwanie wiedzy z narracji wymaga rzetelnego wglądu 
w jej treść w celu odczytania sensu przedstawianych wydarzeń 
i ich interpretacji, a to zakłada przyjęcie określonych zasad 

10 M. Chodkowska, Metoda biograficzna wobec wyzwań pedagogiki specjalnej, 
art. cyt., s. 126.

11 P. Ricoeur, Filozofia osoby, Wydawnictwo PAT, Kraków 1992, s. 58.
12 Szerzej piszemy o tym w: C. Kisiel ‑Dorohinicka, A. Walulik, Narracyjne 

i etyczne rozumienie tożsamości osoby w badaniach biograficznych. Perspektywa Paula 
Ricoeur’a (w druku).

13 D. Baacke, Ausschnitt und Ganges. Theoretische und methodologische Probleme, 
w: D. Baacke, Th. Schulze, Aus Geschichten lernen. Zur Einübung pädagogischen 
Verstehens, Juventa Verlag, Weinheim–München 1993, s. 121, 176 (tłumaczenia 
cytatów z niemieckiego: J. Szymaniak).
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i stosowanie odpowiednich metod oraz technik gromadzenia, 
analizy i interpretacji materiału badawczego. 

1.2. Badanie biografii w perspektywie 
paradygmatu podmiotowo ‑partycypacyjnego
Opowieść o życiu biskupa Antoniego utworzona w świadomo‑
ści badaczy na podstawie wymienionych wcześniej źródeł wy‑
raźnie wskazała na konieczność uwzględnienia w refleksji ba‑
dawczej idei podmiotowości i zasad partycypacji 14. Uznaliśmy, 
że podmiotowość wyraża się w personalistycznym spojrzeniu na 
człowieka, czyli uznaniu go za osobę. Umożliwia to podkreśla‑
nie autonomicznej wartości osoby oraz zakłada wspieranie jej 
rozwoju na drodze nabywania umiejętności podporządkowania 
wartości ekonomicznych i technicznych wartościom osobowo‑
‑duchowym. Oznacza też otwarcie na egzystencję człowieka uj‑
mowaną w wymiarze przestrzenno ‑czasowym poprzez porzu‑
cenie statycznej koncepcji osoby i poszukiwanie determinantów 
życia człowieka, zanurzonych w jego egzystencję 15. Jak wyjaśnia 
Karol Wojtyła, osoba jest zdolna do spełniania czynów, które 
pozwalają poznać osobę w całym jej bogactwie: 

Czyn stanowi szczególny moment ujawnienia osoby. Pozwala 
nam najwłaściwiej wglądnąć w jej istotę i najpełniej ją zrozu‑
mieć. Doświadczamy tego, że człowiek jest osobą, i jesteśmy 
o tym przekonani dlatego, że spełnia on czyny 16.

14 Szerzej w: A. Walulik, Pedagodzy – młodzi badacze w przestrzeni podmioto‑
wości, partycypacji i synergii, w: M. Ciechowska, M. Szymańska, Wybrane metody 
jakościowe w badaniach pedagogicznych. Część I, dz. cyt., s. 7‑17. 

15 M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, w: Pedagogika. Podręcznik akade‑
micki, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2003, s. 232‑237.

16 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1985, 
s. 15.
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Założenia te wynikają z przyjęcia istotowej różnicy w poznawa‑
niu prawdy o sobie i o świecie oraz przekonaniu, że w „ujawnia‑
niu się osoby w czynie” biorą udział rozum i emocje. Pozwala 
to zrozumieć, jak w doświadczeniu ujawnia się osoba – jej war‑
tości, wybory i sprawczość. Oznacza to, że czynom przysługuje 
wartość moralna. Dlatego też człowiek poprzez spełniane przez 
siebie czyny sam staje się dobry lub zły. Przy czym na tak ro‑
zumiane doświadczenie siebie składa się także doświadczenie 
innych ludzi, którzy „znajdą się w bezpośrednim kontakcie 
poznawczym” 17.
 W prowadzonych analizach podmiotowość postrzegamy 
z perspektywy dwóch typów personalizmu: antropocentrycz‑
nego i teocentrycznego, co pozwala objaśnić naturę człowieka 
i jego ostateczny cel, korzystając z dwóch różnych źródeł odnie‑
sień. Personalizm antropocentryczny uznaje człowieka, a per‑
sonalizm teocentryczny Boga za ostateczne centrum odniesień. 
Personalizm teocentryczny określa naturę człowieka mianem 
„bytu pochodnego”, co oznacza, że człowiek całe swe istnie‑
nie zawdzięcza Bogu jako Bytowi nieskończonemu i pozostaje 
w istotnej od Niego zależności 18. Z personalizmu wynika prze‑
konanie o konieczności odkrywania prawdy o ludzkiej osobie 
po to, by po ludzku żyć, czyli właściwie postępować i odpowie‑
dzialnie wykonać człowiecze (osobiste i społeczne) zadanie 19. 
 Podmiotowość nierozerwalnie wiąże się z partycypacją, która 
w rozumieniu Karola Wojtyły wykracza poza słownikowo przy‑
pisany do tego pojęcia synonim: uczestnictwo. Autor rozumie 
uczestnictwo jako wewnętrzną właściwość osoby, która stanowi 
o tym, że bytuje ona i działa wspólnie z innymi, a spełniając 
czyn, spełnia w nim siebie 20. Dla zaistnienia tak rozumianej par‑
tycypacji potrzeba działania wspólnie z innymi, działania osoby 
(samostanowienie), spełniania czynu (intencjonalność, wartości) 

17 Tamże, s. 5‑7.
18 R. Niparko, Wychowanie religijne jako wychowanie humanistyczne – perspek‑

tywa personalistyczna, „Pedagogia Christiana” 2003 (2) 12, s. 19.
19 Z.J. Zdybicka, Człowiek i religia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 

Lublin 2006, s. 282‑289. 
20 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 331‑336. 
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i spełnienia siebie (samoopanowanie, samospełnienie). Oznacza 
to, że posiada ona dynamiczny charakter i 

po akcie uczestnictwa nic nie jest już takie samo. Uczestnictwo 
sprawia, że zmienia się zarówno człowiek, jak i jego otoczenie. 
Rzeczywiste uczestnictwo, przez brak determinizmu, prowadzi 
do nieprzewidywalnych wyników, bo wkład poszczególnych osób 
i ich zaangażowanie jest w znacznej mierze nieprzewidywalne 21.

Karol Wojtyła wyjaśnia, że osoba poprzez spełnianie czynów 
„sama siebie posiada i sama sobie panuje”. Wynika z tego, że 
czyny człowieka posiadają wartość moralną, która stanowi ich 
we wnętrzną właściwość. Wartość moralna czynu ujawnia osobę 
głębiej niż sam czyn. Czyny, które są zawsze moralnie dobre 
lub moralnie złe, nie występują w działaniu innych „działaczy” 
poza osobą. Tylko działanie, które zakłada jako „działacza” oso‑
bę, zasługuje na nazwę „czyn” i odznacza się moralnością. Woj‑
tyła, łącząc osobę z czynem i moralnością, przyjmuje, że czyny 
są szczególnym momentem oglądu osoby, a moralność jeszcze 
głębiej i gruntow niej ujawnia osobę niż sam czyn. Ten egzysten‑
cjalny aspekt moralności jest integralną częścią doświadczenia 
człowieka, co stanowi podstawę zrozumienia osoby 22. 
 Przenosząc te refleksje na płaszczyznę wychowania, należy 
pamiętać, że 

fakt bycia ‑osobą – zauważa Marian Nowak – opiera się na 
istotnym otwarciu się człowieka na inne osoby. Można zatem 
powiedzieć, że miarą najbardziej decydującą jest TY drugiej oso‑
by, widziane jako konstytutywne dla osobowego życia mojego 
JA. Dogłębnie wejrzał w tę kwestię F. Nietzsche, stwierdzając: 
„Ty jest starsze od Ja”, a zwłaszcza M. Buber, wyrażając tę myśl 
w lapidarnym stwierdzeniu: „Człowiek staje się JA dopiero 
przez TY”. Istota ludzka jako osoba jest zatem od podstaw swojej 
egzystencji wpisana w TY innych osób, a w sensie ostatecznym 
i najwyższym w TY Boga. Jest to podstawa ludzkiej egzystencji. 
Człowiek zatem nie tylko okazjonalnie, lecz istotowo jest isto‑
tą społeczną, która realizując swoją egzystencję, jest włączona 

21 R. Stocki, Dobro wspólne w psychologicznym modelu partycypacji, w: Synergia 
a dobro wspólne, red. Z. Uchnast, TN KUL, Lublin 2012, s. 63‑64.

22 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 16‑17.
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w relację z drugim TY. Od drugiego TY przychodzi do mnie 
zawołanie, wypowiedzenie słowa, które ukierunkowując się na 
mnie, stwarza mi możliwość wyrażenia istoty mojej egzystencji 23.

Jednocześnie zwraca też uwagę na możliwość pojawienia się błęd‑
nego rozumienia personalizmu. Może to nastąpić przy nadmiernym 
i jednostronnym promowaniu intelektualizmu, woluntaryzmu, 
czy też przez determinowanie osoby czynnikami psychologiczno‑
‑socjologicznymi 24. Należy bowiem mieć świadomość, że para‑
dygmat zbudowany na fundamencie tak rozumianych terminów: 
podmiotowość i partycypacja, charakteryzuje się tym, że 

zarówno badacz, jak i osoby uczestniczące w badaniu przekłada‑
ją w bardziej lub mniej świadomy sposób własny światopogląd 
na badaną rzeczywistość z uwzględnieniem jej kontekstu i per‑
spektywy badawczej 25.

Oznacza to, że przeżycie własnej podmiotowości może prowadzić 
do otwarcia się na drugiego człowieka i umożliwiać kreowanie 
relacji międzyosobowych na drodze dialogu. Wymaga to reflek‑
syjnego, otwartego, dywergencyjnego i krytycznego podejścia do 
rzeczywistości badawczej oraz implikuje rozwój i samorozwój 
osobowy, których efektem jest transformacyjny charakter badanej 
rzeczywistości 26.
 Refleksja w nurcie paradygmatu podmiotowo ‑partycypa‑
cyjnego uwrażliwia na pedagogiczne funkcje biografii, zwłaszcza 
w aspekcie etycznym i moralnym. Maria Szymańska zauważa, 
że normy i zasady moralne przekładają się na proces wartościo‑
wania dokonywanych wyborów, decyzji oraz podejmowanych 
aktywności 27. To właściwości etyczne i moralne podmiotu, 
których jakości w sposób bezpośredni lub pośredni, zamierzony 

23 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999, 
s. 313.

24 Tamże, s. 313‑317.
25 M. Ciechowska, M. Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach 

pedagogicznych. Część I, dz. cyt., s. 43.
26 Tamże. 
27 Tamże, s. 51. 
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lub niezamierzony, są przez badacza projektowane na badaną 
rzeczywistość, umożliwiają realizację takich funkcji metody 
biograficznej jak: wychowawcza, profilaktyczna, demaskatorska 
czy aktywizująca 28.

1.3. Analiza kategorialna sposobem badania 
biografii – założenia i ustalenia proceduralne
Podstawowym celem badania biografii jest dotarcie do tego, 
jak wydarzenia dostrzega sam badany i jakie przypisuje im 
znaczenie poprzez umiejscowienie doświadczeń w kontekście 
całokształtu życia. Osiągnięcie tego celu wymaga zastosowa‑
nia określonych procedur. Za prekursora metody biograficznej 
rozumianej jako celowe, metodyczne wykorzystanie tego typu 
źródeł Chodkowska uznaje Anglika Jamesa Boswella, który 

w książce The Life of Samuel Johnson zaprezentował usystema‑
tyzowany sposób opracowywania materiałów biograficznych, 
nazywany metodą Boswella. Polegała ona na przytaczaniu frag‑
mentów listów, odpowiednich anegdot oraz cytowaniu rozmów, 
których autor był świadkiem 29.

 Biografie zastane, wywołane, sprawozdania przedstawiające 
jednostkowe interpretacje własnych doświadczeń indywidual‑
nych czy społecznych, listy, pamiętniki, wywiady narracyjne, 
autobiografie czy historie o życiu 30 muszą być poddane analizie 
z wykorzystaniem odpowiednich technik. Jan Saran zauważa, 
że materiały biograficzne mogą być analizowane w dwóch uzu‑
pełniających się aspektach: obiektywnym i subiektywnym. We‑
dług niego opis zdarzeń składających się na życie osoby można 

28 M. Chodkowska, Metoda biograficzna wobec wyzwań pedagogiki specjalnej, 
art. cyt., s. 130‑132.

29 Tamże. 
30 D. Sipińska, Metoda biograficzna, art. cyt., s. 156.
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rozpatrywać obiektywnie na podstawie innych faktów oraz ich 
subiektywnej interpretacji dokonanej przez narratora 31. 
 Wykorzystana w analizie opowieści o życiu biskupa An‑
toniego technika analizy kategorialnej jest adaptacją metody 
analizy strukturalnej tekstów narracyjnych stosowaną w pracy 
z narracyjnymi tekstami biblijnymi. Jej zasady i możliwości 
praktycznego zastosowania polskiemu czytelnikowi prezentują 
Roman Murawski i Zbigniew Marek 32. Autorzy wyjaśniają, że 
ma ona prowadzić do odkrywania zbawczego orędzia poprzez 
refleksję nad elementami typowymi dla dzieła literackiego, któ‑
rymi są: miejsce, czas, „aktorzy”, wartości i oczekiwania. Wielo‑
letnia praktyka dydaktyczna z wykorzystaniem tej metody 33 
wskazuje na jej owocność zarówno w sferze poznawczej, jak 
i terapeutycznej. Walory te zachęciły do wykorzystania zapropo‑
nowanych procedur w praktyce badawczej 34. Zauważyliśmy, że 
wszystkie elementy wskazywane podczas analizy strukturalnej 
tekstów biblijnych występują w tekstach o charakterze biogra‑
fii, a formułowane po ich analizie tak zwane zbawcze orędzie 
z pedagogicznego punktu widzenia odpowiada implikacjom, 
które mogą stanowić przesłanki do budowania teorii lub działań 
wychowawczych. 
 Analizując stosowane terminy w perspektywie metodolo‑
gicznej, doszliśmy do przekonania, że procedury analizy struk‑
turalnej narracyjnych tekstów biblijnych odpowiadają cechom 
przypisywanym technice badawczej, a nie metodzie. Z kolei 

31 J. Saran, Biografia jako metoda badań pedagogicznych, art. cyt., s. 16.
32 R. Murawski, Katecheza w formie analizy tekstu, w: Katechizacja różnymi 

metodami, red. M. Majewski, Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 
1994; Z. Marek, Kurs biblijny, z. 2, Wydawnictwo WAM, Kraków 1993; tenże,  
O korzystaniu z Pisma Świętego w głoszeniu zbawczego orędzia, „Horyzonty Wiary” 
6 (1995)3, s. 53‑55; tenże, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 1998; J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna w katechezie, Wy‑
dawnictwo WAM, Kraków 2012.

33 Analizę strukturalną narracyjnych tekstów biblijnych stosowaną w prak‑
tyce katechetycznej autorzy nazywają metodą, jednak w odniesieniu do badań 
naukowych proponowany sposób pracy z tekstem należy uznać za technikę.

34 Z. Marek, A. Walulik, Ewangelia inspiracją dla nauk o wychowaniu, „Hory‑
zonty Wychowania” (tekst przyjęty do druku, ukaże się w 2019 r.).
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wskazywane elementy („aktorzy”, miejsca, czas, wartości i ocze‑
kiwania) nie tyle budują strukturę narracji biograficznych, ile 
identyfikują typowe dla niej kategorie. Dlatego aplikację metody 
analizy narracyjnych tekstów biblijnych dla badań narracyjnych 
okreś liliśmy jako technikę analizy kategorialnej. W celu uczynie‑
nia techniki bardziej uniwersalną dokonaliśmy możliwie szero‑
kiej identyfikacji cech poszczególnych elementów wyróżnionych 
w analizie strukturalnej tekstów biblijnych. Wskazywane w po‑
szczególnych kategoriach elementy określiliśmy mianem encji 
(ang. entity – jednostka, istota, podmiot, byt). Mimo że termin 
ten wprowadzony w roku 1976 przez Petera Pin ‑Shan Chena do 
modelowania danych podczas analizy informatycznej jest różnie 
definiowany 35, to z uwagi na to, że odnosi się do rzeczywistej lub 
wyobrażonej rzeczy, która może być wyraźnie identyfikowalna 
lub odróżnialna i powiązana relacjami z innymi, doskonale od‑
daje istotę elementów wskazywanych w poszczególnych katego‑
riach. Analiza strukturalna wymaga, by w nazywaniu encji po‑
sługiwać się terminami narratora lub takimi określeniami, które 
oddają ich rozumienie. Należy również zauważyć, że analiza 
kategorialna nie ogranicza się do wymienienia poszczególnych 
encji. Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie relacji między 
wskazanymi encjami. Badacz, wyodrębniając je z narracji i usta‑
lając zachodzące pomiędzy nimi relacje, dokonuje charakterysty‑
ki zarówno jednych, jak i drugich. Ważne jest także wskazanie 
fragmentów narracji, które skłaniają badacza do takiej, a nie 
innej interpretacji. W procesie tym szczególnie cenne może się 
okazać graficzne przedstawienie dostrzeżonych związków.
 Osoby występujące w tekście, w rozumieniu analizy katego‑
rialnej, nazywane są „aktorami”, bo zalicza się do nich nie tylko 
ludzi, ale także inne – nieosobowe podmioty, którym przypisuje 
się działanie. Na przykład w tekstach biblijnych jest często mowa 
o Bogu i Jego wysłańcach, ale też o mocach nieosobowych, takich 

35 P. Chen Pin ‑Shan, The Entity ‑Relationship Model ‑Toward a Unified View 
of Data, „ACM Transactions on Database Systems” Vol. 1, No. I, March 1976, 
s. 9‑36 (dostęp: 05.07.2018); R. Barker, Case*MethodSM. Modelowanie związków 
encji, WNT, Warszawa 2005.
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jak: moce ciemności, moce demoniczne, wiatr czy burza 36. W od‑
niesieniu do tekstów biograficznych można wskazać:

• osoby fizyczne uczestniczące w wydarzeniu;
• podmioty ‑przedmioty, które mają wpływ na interpretację 

zdarzenia, takie jak książka, osoby prawne, instytucje, 
urzędy, organizacje;

• podmioty ‑przedmioty abstrakcyjne (z lub bez antropo ‑ 
morfizacji). 

Przy wskazaniu „aktorów” dobrze jest również rozróżnić „akto‑
rów” planu głównego i „aktorów” mniej istotnych dla przebiegu 
życia, a w razie potrzeby pogrupować encje. W interpretacji 
związków pomiędzy „aktorami” wykorzystuje się zwykle zasady 
wypracowane przez personalizm, co umożliwia podkreślanie au‑
tonomicznej wartości osoby oraz zakłada wspieranie jej rozwoju na 
drodze nabywania umiejętności podporządkowania wartości eko‑
nomicznych i technicznych wartościom osobowo ‑duchowym 37. 
Zasady te, chociaż nie odnoszą się wprost do relacji pomiędzy „ak‑
torami” nie ‑osobami, to także w ich identyfikacji mogą być zasto‑
sowane w określaniu przestrzeni budującej egzystencję człowieka. 
W zależności od typu wskazanych „aktorów” i przyjmowanej 
przez badacza i badanego koncepcji człowieka stosuje się zasady 
odpowiedniego rodzaju personalizmu. Być może w analizach 
opowieści biskupa Antoniego zamiast słowa „aktor” należałoby 
użyć określenia „świadek” albo też „osoba znacząca”, ale biorąc 
pod uwagę fakt, że proponowana analiza może być stosowana 
w różnych rodzajach narracji, oraz to, że występują w tej roli nie 
tylko osoby, konsekwentnie będzie używane określenie „aktor”. 
 Drugą kategorię identyfikowaną w narracji przy pomocy 
omawianej analizy stanowi „miejsce”. Maria Mendel i Astrid 
Męczkowska przyjmują, że 

miejsce to tam, gdzie toczy się nasze życie, to tam, gdzie jeste‑
śmy, z uwzględnieniem wszystkich ontologicznych aspektów 
znaczenia bycia. Jeżeli „świat” rozumieć jako bliżej nieokreślo‑
ną, przeczuwaną jedynie, niedotkniętą przestrzeń, „nasz świat” 

36 J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna w katechezie, dz. cyt., s. 296‑297.
37 M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, art. cyt., s. 237.
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będzie miejscami pamiętającymi naszą obecność. Noszącymi jej 
ślady, znaczącymi to, co o nich myślimy, mówimy, snując życio‑
we narracje, żyjąc własne życia 38.

Leszek Koczanowicz jest przekonany, że 

wprowadzenie kategorii „miejsce” w centrum dyskursu pedago‑
gicznego zmienia znacząco cały ten dyskurs, otwiera go na nowe 
możliwości interpretacyjne i ujawnia związki, które w innym 
przypadku pozostałyby ukryte 39.

W określaniu miejsca z wykorzystaniem analizy kategorialnej 
tekstów narracyjnych przyjmuje się szerokie rozumienie tego 
pojęcia, co upoważnia do dokonywania identyfikacji:

• geograficznej (np. kontynent, kraj, województwo, miasto, 
miejscowość, dzielnica, ulica itp.);

• instytucjonalnej (np. dom, szkoła, miejsce wykonywania 
pracy zawodowej, urząd itp.);

• emocjonalnej (np. podwórko, łąka, droga, ulica itp.). 
Wyodrębniając kategorię miejsca, można wskazywać wszystkie 
te, w których autorzy narracji umiejscawiają swoje doświadczenia. 
Ważne jest, by odkryć ich znaczenie dla „aktorów” zdarzenia i dy‑
namiki rozumienia przez nich identyfikowanego doświadczenia. 
Dla interpretacji wskazanych miejsc nie jest obojętne, czy autor, 
wspominając dzieciństwo, mówi o tym, że wychodziło się na dwór, 
na pole czy na podwórko. Frank Ankeramit uznaje, że wszelkie do‑
świadczenie (także doświadczenie historyczne) jest nieodwołalnie 
kontekstualne 40, a Ewa Kurantowicz zauważa, że w badaniach nad 
uczeniem się dorosłych coraz częściej akcentuje się w nich uczenie 
się jako proces o charakterze społecznym, kontekstowym, a nie 
tylko indywidualnym czy psychologicznym 41. Dlatego należy 

38 M. Mendel, A. Męczkowska, Kategoria miejsca w pedagogice, w: Pedagogika 
miejsca, red. M. Mendel, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2006, s. 22.

39 L. Koczanowicz, Pedagogika miejsca, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2006, 
okładka.

40 F. Ankeramit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z torii historio‑
grafii, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004, s. 213

41 E. Kurantowicz, Badanie lokalnych kontekstów uczenia się. Wybrane (andrago‑
giczne) uzasadnienia i spory, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2006, nr 2 
(34), s. 63‑64.
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przyjąć, że miejsca wyodrębnione w procesie analizy kategorialnej 
ze względu na ich subiektywny i kontekstowy charakter posiadają 
wymiar proksemiczny. Pozwala to nie tylko dostrzegać wzajemne, 
przestrzenne relacje między „aktorami”, ale także związki między 
osobami i otoczeniem materialnym z uwzględnieniem różnych 
kultur i innych kontekstów doświadczenia. 
 Kolejną kategorią umożliwiającą analizę narracji z wykorzysta‑
niem omawianej techniki jest „czas”. Grecy używali dwóch słów 
odpowiadających nowożytnemu słowu czas – Chronos i Kairos, 
które posiadają nieco inne znaczenia. Chronos odnosi się do cza‑
su, którego rozciągłość można zmierzyć i umieścić na osi czasu, 
podając jego długość. Jest trwającym okresem, w którym pojawia 
się możliwość zrobienia, pojawienia się czegoś, a także możliwość 
przedłużenia, gdy jest to konieczne. Stąd urządzenia do mierze‑
nia czasu nazywa się „chronometrami”. Kairos posiada nieco inny 
sens. Określenie to odnosi się również do pewnego okresu, ale 
akcent położony jest nie na mierze, lecz na tym, co się dzieje, staje, 
wydarza w „mierzonym” okresie. Tak rozumiany czas jest bar‑
dziej sposobnością do zdobycia, osiągnięcia, ukazania się czegoś 
niż rozciągłością. Jest czasem wydarzenia, to znaczy odpowiednią 
porą na coś 42. Te dwa różniące się od siebie w języku greckim po‑
jęcia czasu pozwalają lepiej zobaczyć to, co się w rzeczywistości 
odnosi do przeżywania i doświadczania czasu. 
 Dlatego identyfikując kategorię czasu w procesie analizy ka‑
tegorialnej, można mieć na uwadze: 

• czas liczony obiektywnie, na przykład kalendarzowy 
(np. rok, miesiąc, dzień), zegarowy (np. pory dnia lub nocy);

• czas zakresowy określany subiektywnie (np. w latach..., 
w okresie studiów, po zawarciu małżeństwa, po ukończe‑
niu szkoły, w trakcie choroby);

• czas sytuacyjny (np. w trakcie wykonywanej pracy, będąc 
za granicą). 

To rozróżnienie oparte jest na fenomenologicznych ujęciach cza‑
su, w których czas subiektywny jest doznawany, a obiektywny 

42 W. Zatorski, Kairos i Chronos w życiu lidera, http://ps ‑po.pl//wpcontent/
uploads/2013/08/kairos_i_chronos_w_zyciu_lidera.pdf.
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postrzegany. Co więcej, czas ludzkiego doświadczenia uznaje 
się za pierwotniejszy od potocznego czasu świata i rozumiany 
jako czas źródłowy: czas życia, przeżyć, pamięci, oczekiwania, 
wyobraźni i świadomości 43. 
 Opowiadanie o codzienności zwykle zawiera informacje 
o wartościach i oczekiwaniach, jakie autor przypisuje poszcze‑
gólnym osobom czy wydarzeniom, oraz kierowanych wzglę‑
dem nich oczekiwaniach. Rola wartości polega na przenikaniu, 
poruszaniu i kształtowaniu ludzkiej świadomości oraz wywoły‑
waniu przeżyć i pobudzaniu do działania, a przyjęta hierarchia 
wartości wytycza cele, kierunki działania oraz scala ich wytwo‑
ry 44. Podstawę dokonywanych przez osobę identyfikacji stanowi 
poznanie, które ukazuje wartość w pozytywnym albo negatyw‑
nym świetle. Wynika z tego, że wartości wpływają na kształt 
nadawany zarówno życiu poszczególnych osób, jak i większych 
społeczności. Dlatego w kolejnych etapach posługiwania się 
metodą analizy kategorialnej badacz zmierza do odtworzenia 
i uporządkowania występującego w opowiadaniu świata war‑
tości i oczekiwań, które są różne dla poszczególnych „aktorów” 
lub sytuacji. 
 Świat wartości również w rozumieniu analizy kategorialnej 
odnosi się do norm, sądów i ocen moralnych 45, dlatego badacz 
ustala i wskazuje wartości odnoszące się do poszczególnych 
„aktorów”. W narracjach biograficznych zwykle wskazać można 
prezentowane przez „aktorów” wartości:

• etyczne i moralne; 
• wartości pragmatyczne (przydatne – nieprzydatne);
• utylitarne (bez wartości, tanie, drogie, bezcenne); 
• estetyczne (brzydkie – ładne);
• emocjonalne i uczuciowe (straszne – obojętne – wzruszające);

43 A. Ziółkowska, Czas, tożsamość i podmiotowość. Wokół wybranych ujęć feno‑
menologicznych i hermeneutycznych, w: Aporie czasu, red. P. Orlik, Wydawnictwo 
UAM, Poznań 2011, s. 167‑198.

44 L. Dyczewski, Miejsce i funkcja wartości w kulturze, „Keryks” 7 (2008), 
s. 58‑61.

45 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Wydawnictwo WSF‑P „Igna‑
tianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 34‑35.
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• egzystencjalne (bezsensowne – sensowne, pesymistycz‑
ne – optymistyczne);

• symboliczne. 
Wartości stanowią nie tylko kryterium oceny rozstrzygania 
o tym, czy coś jest wartościowe lub niewartościowe, ale przede 
wszystkim są one samym dobrem identyfikowanym z przed‑
miotem oceny 46. 
 Identyfikacja „aktorów”, miejsca, czasu i wartości ułatwia 
ustalenie wzajemnych oczekiwań i życzeń poszczególnych 
„aktorów” opowiadania. W rozumieniu analizy kategorialnej 
oczekiwania można odnieść do dwóch słownikowych znaczeń:

• oczekiwanie jako „spodziewanie się czegoś od kogoś, spo‑
dziewanie się po kimś jakiegoś zachowania”;

• oczekiwanie jako „nadzieja człowieka, który liczy na pew‑
ne powodzenie, opierając się na posiadanych przez siebie 
obiektywnych przesłankach” 47. 

 Należy również zauważyć, że oczekiwania wskazywane 
w procesie analizy kategorialnej „obiektywizują” się przez sam 
fakt odnoszenia ich do innych osób. Mimo że pojęcie „życzenie” 
uznawane jest za bliskoznaczne w odniesieniu do pojęcia „ocze‑
kiwanie”, to wyodrębnienie tej kategorii pozwala poszerzyć 
rozumienie interpretowanej rzeczywistości. Można je również 
rozpatrywać w dwóch znaczeniach: 

• jako pragnienie, chęć posiadania czegoś;
• „pragnienie, aby coś się ziściło” 48. 

Oznacza to, że analiza kategorialna pozwala wskazać oczeki‑
wania „aktorów” względem sytuacji, względem siebie, innych 
osób, instytucji i organizacji, a także oczekiwania zracjonalizo‑
wane, uzasadnione wydarzeniem i sytuacją lub doświadczeniem 
życiowym oraz odnoszące się do całej sfery życzeń i nadziei 
formułowanych i kierowanych do siebie oraz innych. Określe‑
nie oczekiwań i życzeń pozwala badaczowi odkrywać to, co 

46 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, 
Kraków 2002, s. 72.

47 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 25, red. H. Zgółkowa, Wy‑
dawnictwo Kurpisz, Poznań 2000, s. 210.

48 Tamże, s. 322.
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narratorzy uznają za prawdopodobne, możliwe, godne uwagi, 
konieczne, przypadkowe, a także to, jakie posiadają cele, moty‑
wy czy intencje swego działania i wreszcie jakie pojawiają się 
rozczarowania, zaskoczenia, pytania. 
 Przy porządkowaniu świata wartości i oczekiwań można się 
posługiwać wcześniej sporządzonymi schematami relacji za‑
chodzących między encjami, co w interpretacji pozwala określić 
stosunek do dobra i zła, zajmowane pozycje, wyrażane przeko‑
nania, a także to, w jakiej relacji pozostają poszczególne encje 
do zamierzeń narratora. Działania te odgrywają znaczącą rolę 
w podejmowanych próbach zrozumienia doświadczenia, gdyż 
zarówno narrator, jak i badacz opowiadają się za konkretnymi 
wartościami czy też wzorcami i posiadają określone oczekiwania 
bądź życzenia. 
 Wskazywanie encji w poszczególnych kategoriach służy 
przygotowaniu możliwie różnorodnej przestrzeni interpretacji 
z pozornie przeciwstawnych perspektyw: wewnętrznej i ze‑
wnętrznej, obiektywnej i subiektywnej, badanego i badacza. 
Przy czym to, co zewnętrzne i obiektywne, jako podlegające 
interpretacji narratora i/lub badacza służy uzyskiwaniu wiedzy 
o charakterze podmiotowym i subiektywnym. 

1.4. Implikacje pedagogiczne przesłankami 
do budowy teorii 
Zastosowanie analizy kategorialnej w badaniach zmierzających 
do odkrywania rozumienia doświadczeń wpisuje się w biogra‑
ficzną refleksję nad uczeniem się dorosłych 49. Zaproponowany 
sposób analizy narracji odwołuje się do rozumienia procesu 
wychowania „w ujęciu drogi edukacyjnej” 50. Olga Czerniawska 
postrzega go jako 

49 O. Czerniawska, Przedmowa, w: Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, 
red. E. Dubas, O. Czerniawska, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Warszawa 2002, 
s. 7.

50 Tamże.
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zjawisko przenikania wzajemnego, wpływów środowiska spo‑
łecznego, które tworzy natura i kultura, a także środowisko 
niewidzialne jednostki, na które składa się jej bieg życia: czas 
historyczny, wydarzenia osobiste i globalne, przeżycia, wspo‑
mnienia, zapamiętane krajobrazy; przedmioty, zapachy, war‑
tości, cała pamięć serca, to co ulotne, co było, cała przeszłość 
z symbolami i przedmio tami, których już nie ma, obyczaje 51.

Tak dokonana analiza prowadzi do sformułowania implikacji 
pedagogicznych/andragogicznych, w których badacz (opierając 
się na poczynionych wcześniej interpretacjach) wskazuje na to, 
co wyjątkowe w doświadczeniu osoby. Im głębiej badacz od‑
kryje struktury i poziomy współistnienia poszczególnych encji 
i kategorii, tym głębsze będzie rozumienie zjawiska, a w kon‑
sekwencji tym bardziej znacząca wiedza uzyskana na drodze 
interpretacji. Czynniki sprzyjające powstawaniu doświadczenia 
i jego interpretacji zawsze tworzą sieć wzajemnych powiązań. 
Ich współdziałanie wzmacnia lub osłabia skutki, jakie osoba 
uzyskuje w wyniku doświadczenia. Może wpływać zarówno na 
korektę dotychczasowych postaw i zachowań, jak i wprowadzać 
w życie osoby nową jakość. Wszystko to pokazuje, że analiza 
kategorialna poprzez wielopłaszczyznową identyfikację ele‑
mentów tworzących biografię i relacji zachodzących pomiędzy 
nimi wydobywa na światło dzienne procesy, których efektem 
jest nowa jakość życia, czyli procesy synergiczne. Analizowane 
doświadczenia stają się źródłem informacji i wiedzy o tym, jak 
poszczególne osoby rozwiązują życiowe problemy i jak wspo‑
magają innych w przejmowaniu odpowiedzialności za życie. 
Identyfikowana na tej drodze synergia 52 stanowi przesłanki do 
budowania nowych teorii pedagogicznych. 
 Wskazane w opowieści o życiu biskupa Antoniego encje i zin‑
terpretowane relacje zachodzące pomiędzy nimi w przestrzeni 
poszczególnych kategorii pozwoliły wypracować nową wiedzę 
w postaci pedagogiki świadectwa. Termin świadectwo odnosimy 

51 Tamże.
52 A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typolo‑

gii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, 
Wydawnictwo WSF‑P „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 139.
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do procesów wychowania, wskazując na konteksty miejsca 
i czasu, w których zachodzą relacje pomiędzy uczestnikami 
sytuacji wychowawczej, oraz prezentowane przez nich wartości 
i oczekiwania. Wydaje się, że na tej drodze możliwe jest szybkie 
przyjęcie przez wychowanka za własną przekazywaną mu mą‑
drość życiową. W rzeczywistości mamy więc do czynienia z for‑
mą wspomagania wychowawczego. Podczas prowadzonych 
analiz odkryliśmy, że w kontekście refleksji antropologiczno‑
‑kerygmatycznej zachodzi proces towarzyszenia wychowaw‑
czego, w którym jest miejsce na składanie świadectwa choćby 
dlatego, że jest ono oparte na osobowych relacjach wychowanka 
z wychowawcą. 





2

J A  –  T Y  –  O N I  –  M Y . 

W  Z G O D Z I E  Z  S O B Ą I  I N N Y M I

Związków zachodzących pomiędzy „aktorami” wyznaczonymi 
przez zaimki wskazane w tytule szukać będziemy w opowieści 
o życiu biskupa Antoniego Długosza. Na wstępie trzeba też za‑
uważyć, że po pierwszym czytaniu dokumentu wydawało się, że 
wskazanie „aktorów” narracji jest zadaniem karkołomnym, żeby 
nie powiedzieć, że niewykonalnym. Zaskakuje choćby wielość 
wymienianych osób. Można odnieść wrażenie, że każda z nich 
jest kimś niezwykle znaczącym dla biografii narratora. Jeżeli do‑
damy, że „aktorami” w rozumieniu analizy strukturalnej nie są 
jedynie osoby, to rodzi się przekonanie, że ich wyróżnienie jest 
już nie tylko zadaniem, ale ogromnym wyzwaniem, o tyle jednak 
motywującym do podjęcia, że opowieść ta rodzi w badaczu za‑
równo podziw, jak i ciekawość, co inspiruje do dalszych badań. 
Kolejne czytanie, już z intencją wskazania „aktorów”, bardzo 
szybko tworzy w świadomości badacza sieć wzajemnych powią‑
zań (zob. schemat 1) i rodzi pytanie: kto i kogo wychowuje? 
 Sam narrator, wymieniając osoby czy zjawiska, umieszcza je 
w szerokich kontekstach swojego życia. Rodzi to przekonanie, 
że poddaje je głębokiej refleksji i niejako skłania do niej innych, 
w tym również badacza 1. Przedstawiony schemat nie  informuje 

1 D. Lalak, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicz‑
nej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010, s. 20‑21.
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o wszystkich wskazanych „aktorach”. Jest to niemożliwe ze 
względów technicznych, ale też nie wydaje się konieczne 
ze wzglę dów metodologicznych. Już na tym etapie można bo‑
wiem było dokonać pierwszej kategoryzacji, przyporządkowując 
„aktorów” do ukazywanych przez narratora przestrzeni życia. 
Utworzona sieć powiązań informuje o dostrzeżonych związkach 
pomiędzy „aktorami” i nie ma charakteru hierarchicznego, lecz 
opisowy. Wynika to ze sposobu prowadzonej przez biskupa An‑
toniego narracji. Utworzony na jej podstawie schemat nie ma nic 
ze statyczności, która kryje się w tym pojęciu 2. Z tego względu 
przypomina bardziej pajęczynę niż sieć, gdyż w miarę opowieści 
liczba i zakres „aktorów” poszerza się. Co więcej, można odnieść 
wrażenie, że graficzna prezentacja związków zachodzących 
pomiędzy nimi ma charakter wielowymiarowy i bardziej przy‑
pomina „odwróconą” spiralę hermeneutyczną niż wspomnianą 
sieć czy nawet pajęczynę. 
 Rekonstrukcja życia, jakiej dokonuje narrator, dzieje się po‑
przez pryzmat „aktorów” umieszczonych niejako w pierwszym 
zwoju sprali 3. Dlatego graficzną interpretacją tej rzeczywistości 
są linie łączące ich ze sobą i znajdujące wspólny punkt w osobie 
narratora. Z tego powodu nie są one również zakończone strzał‑
kami wskazującymi kierunek relacji. Oznacza to, że niezależnie, 
w którym miejscu biografii umieszczeni zostali inni „aktorzy”, 
ich wzajemne związki są na różne sposoby obecne w biografii. 
„Aktorami” tymi są: Bóg, Jezus Chrystus, Biblia, Kościół, czło‑
wiek, kultura. 

2.1. Pryzmat postrzegania siebie i innych
Już ogólne spojrzenie na schemat przedstawiający związki po‑
między „aktorami” zwraca uwagę na osobę Boga. Bóg jawi się 

2 Słownik języka polskiego wyjaśnia, że schemat to „gotowy wzór czegoś, po‑
wielany potem wielokrotnie”, https://sjp.pwn.pl/slowniki/schemat.htm.

3 Należy w tym miejscu powtórzyć, że ani kolejność wymieniania poszcze‑
gólnych aktorów, ani kręgi nie mają charakteru hierarchicznego. 
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na nim jako osoba, z którą każdy inny „aktor” nawiązuje własne, 
osobiste relacje, ale często w sposób niejako zapośredniczony. 
Ten sposób rozumowania jest możliwy tylko w kontekście 
odniesień do religii. Zofia Zdybicka podkreśla, że trudno jest 
jedno znacznie i wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie o to, 
czym jest religia. Ograniczenie takie wynika z tego, że istnieje 
wiele religii, które różnią się między sobą przedmiotem kultu. 
Raz może to być byt osobowy, innym razem nieosobowy; może 
być też bytem duchowym lub materialnym; może wreszcie 
posiadać wymiar moralny albo być jakąś techniczną siłą. Poza 
tymi różnicami należy wskazać na wielość i bogactwo form życia 
religijnego czy też na specyfikę przeżyć i aktów religijnych, które 
jako akty osoby, a nie natury, są niepowtarzalne 4. Zachodzące 
różnice decydują o niewymierności religii, gdyż każda z nich 
staje się aktem indywidualnym i spontanicznym. Ponadto religia, 
która jest „faktem” i „doświadczeniem” osoby, jednocześnie jest 
też zjawiskiem społecznym. Nie bez znaczenia jest też i to, że 
poszczególne religie: wszystkie razem i każda osobno, stanowią 
„część” kultury, „obok” nauki, moralności i sztuki. W znalezieniu 
możliwie jednolitego wyjaśnienia istoty religii nie pomagają też 
próby etymologicznego wyjaśnienia tego pojęcia choćby dlatego, 
że w literaturze znajdziemy różne jego definicje i klasyfikacje 5. 
Według U. Bernera z gruntu nie są one ani fałszywe, ani prawdzi‑
we dlatego, że w każdej z nich zmierza się do określenia przed‑
miotu badań nauk religiologicznych oraz formułowania pytań 
i perspektyw z zakresu teorii religii 6. Sam termin „religia” może 

4 Z. Zdybicka, Transcendentne odniesienie człowieka, w: Wychowanie persona‑
listyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, 
s. 73.

5 K. Rahner, H. Vorgrimler, Religia, w: Mały słownik teologiczny, Instytut Wy‑
dawniczy PAX, Warszawa 1987, s. 387; U.H.J. Körtner, Wiederhehr der Religion? 
Das Christentum zwischen neuer Spiritualität und Gottvergessenheit, Gütersloher 
Verlagshaus, Gütersloh 2006, s. 33; U. Berner, Religia, w: Leksykon religii, red. 
F. König, H. Waldenfels, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1997, s. 392‑393; 
J. Michalski, Edukacja i religia jako źródło rozwoju egzystencjalno ‑kognitywnego. 
Studium hermeneutyczno ‑krytyczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 107; 
E. Sakowicz, Religioznawstwo, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009, s. 9‑10.

6 U. Berner, Religia, art. cyt., s. 392‑393.
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pochodzić od łacińskiego „relegere”, co znaczy: „często zwracać 
się, skrupulatnie rozważać”, albo od słowa „religari”, co ozna‑
cza: przywiązywać się; lub od słowa „reeligere” – ponownie 
wybierać. U. Berner przy objaśnianiu tego terminu przywołuje 
chrześcijańskiego pisarza Laktancjusza, który słowo „religia” 
wywodził z łacińskiego „religare”. U. Berner tłumaczy je jako 
„ponowne związanie człowieka z Bogiem”. Uważa on, że wy‑
jaśnienia Laktancjusza wykluczały znaczenia podawane przez 
Cycerona, który termin „religio” wyprowadzał od łacińskiego 
„relegare”, co znaczy „skrupulatne oddawanie czci bogom”. 
Twierdzi on, że łacińskie „religare” to termin, który zawiera od‑
niesienie zarówno do sfery ludzkiej, jak i boskiej 7. Wszystko to, 
w jego rozumieniu, pokazuje, że w każdej religii występują trzy 
istotne elementy: podmiot religii – człowiek, akt religijny – relacja 
między człowiekiem i transcendencją, oraz absolut, istota ponad‑
ziemska, sacrum, czyli przedmiot religii 8. 
 Pojęcie sacrum ściśle łączy się z religijnością człowieka. U jej 
podstaw leży ludzkie doświadczenie ograniczoności i przy‑
godności, o czym pisaliśmy wcześniej. Tutaj zwróćmy uwagę 
natomiast na to, że sacrum określane jest różnymi terminami, 
takimi jak: tajemnica, bóstwo, coś wyższego, radykalnie inne, 
numinosum, Bóg. Uważa się, że w zakres tego pojęcia wchodzą 
cztery konstytutywne elementy: transcendencja, rzeczywistość, 
świętość i osobowość. Transcendencja wskazuje, iż sacrum nie 
należy do bytów ziemskich, ale stwarza człowiekowi możliwość 
nawiązywania z nią kontaktu. Dla człowieka religijnego oznacza 
to, że 

Sacrum nie jest fikcją, lecz rzeczywiście istnieje. Co więcej, sacrum 
odznacza się najwyższą świętością i boskością. W odniesieniu do 
tej świętości człowiek czuje się grzesznikiem, dłużnikiem, a tak‑
że oczekuje od transcendencji ocalenia czy wybawienia. W tym 
oczekiwaniu zawiera się przeświadczenie o właściwej tylko 

7 Tamże, s. 392; E. Sakowicz, Religioznawstwo, dz. cyt., s. 10; Z. Zdybicka, 
Transcendentne odniesienie człowieka, art. cyt., s. 71; J. Michalski, Edukacja i religia 
jako źródło rozwoju egzystencjalno ‑kognitywnego, dz. cyt., s. 107.

8 E. Sakowicz, Religioznawstwo, dz. cyt., s. 10.
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Bogu mocy do podniesienia człowieka, a także obdarowania go 
cząstką swej boskiej mocy 9.

 Należy też zauważyć, że chociaż w każdej religii mamy do czy‑
nienia z odnoszeniem się człowieka do sacrum, to jednak sacrum 
jest różnie rozumiane, opisywane i interpretowane 10. Trzeba też 
podkreślić, że choć niekiedy wydaje się, iż wszystkie religie są 
do siebie podobne, bo promują wiarę w Boga, to jednak w rze‑
czywistości zachodzą między nimi istotne różnice, które nie 
wykluczają istnienia między nimi punktów stycznych czy nawet 
pewnych podobieństw. Tak na przykład chrześcijanie wespół 
z żydami i muzułmanami podobnie wyjaśniają jedno z najbardziej 
podstawowych pytań o początek świata i człowieka. Religie te jed‑
nym głosem odpowiadają: Bóg jest ich stwórcą. 
 Zdaniem Z. Zdybickiej w nowożytnych określeniach religii 
akcent zostaje zwykle położony na elementach subiektywnych: 
poznawczym, wolitywnym czy emocjonalnym 11. To zaś powo‑
duje, że człowiek nadaje religii kształt na miarę własnych potrzeb 
i oczekiwań, co prowadzi do znacznej deformacji pierwotnego 
znaczenia tego terminu. Być może właśnie te subiektywne ob‑
jaśnienia dotyczące religii przyczyniają się do tego, że dla wie‑
lu wciąż jeszcze stanowi ona tabu; nieistniejący problem, obok 
którego przechodzi się obojętnie czy wręcz wrogo. Nastawienie 
takie może wynikać z przeświadczenia o tym, że Bóg istnieje tyl‑
ko po to, by człowieka od siebie uzależniać, „coś” mu odebrać 
albo „w czymś” go ograniczyć 12. To z kolei pokazuje, że takie 
nastawienie do religii sprowadza Absolut – Boga, który jest 
podmiotem i przedmiotem kultu religijnego, do roli „nieprzy‑
jaciela człowieka”. Następstwem takiego rozumienia religii jest 

9 F. Adamski, Kultura między sacrum i profanum, w: Człowiek – wychowanie – 
kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków 1993, 
s. 202.

10 E. Sakowicz, Religioznawstwo, dz. cyt., s. 9.
11 Z. Zdybicka, Transcendentne odniesienie człowieka, art. cyt., s. 71‑72.
12 M.J. Buckley, Ateizm w sporze z religią, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 

s. 134‑179. Autor wyjaśnia istotę tego nieporozumienia, ukazując, w jaki sposób 
na przestrzeni dziejów ludzie tworzyli pogląd, jakoby Bóg był przeciwnikiem 
człowieka.
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postrzeganie jej w kategoriach zjawiska kulturowego, które nie 
ma związków z ludzkim życiem 13. 
 Bez wdawania się w polemikę i objaśnianie różnic między 
poszczególnymi religiami w kontekście analizowanej opowieści 
o życiu, należy podkreślić, że religia chrześcijańska odwołuje się 
do wiary w Boga osobowego, Boga wyzwalającego, uzdrawia‑
jącego i obdarowującego człowieka życiem przez Jezusa Chry‑
stusa. Mówimy, że treści te stanowią istotę – kerygmat chrześci‑
jański. Chrześcijański sposób myślenia o Bogu i Jego związkach 
z człowiekiem domaga się dogłębnej refleksji nad istotą wiary, 
o jaką chodzi w chrześcijaństwie. W pierwszej kolejności w wie‑
rze chrześcijańskiej chodzi zaś o wskazanie źródła pewności 
chrześcijan o tym, że Bóg pragnie człowieka zbawić. Jest nim 
wiara w wydarzenie wielkanocne – w zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. W ujęciu Biblii wiara posiada dwa bieguny: 

zaufanie, którym się obdarza osobę „wierną” i które angażuje 
całego człowieka, oraz pewien akt intelektualny, dzięki któremu 
przez słowo i odpowiednie znaki można dotrzeć do rzeczywi‑
stości aktualnie niewidzialnej 14.

To z kolei domaga się respektowania procesów zachodzących 
w człowieku, który pragnie wiary się uczyć. Należy bowiem zda‑
wać sobie sprawę z tego, że „uwierzyć” dla wielu stanowi długi 
proces odkrywania istoty wiary – tajemnicy Jezusa Chrystusa. 
 Charakterystyczne dla tego procesu jest stopniowe budzenie 
zainteresowania i przybliżanie Jego tajemnicy, któremu począ‑
tek daje składane 

świadectwo chrześcijańskie, dialog i obecność miłości, głoszenie 
Ewangelii i wezwanie do nawrócenia, katechumenat i wtajem‑
niczenie chrześcijańskie, formowanie wspólnoty chrześcijańskiej 
za pośrednictwem sakramentów i posług 15.

13 A. Offmański, Wychowanie młodzieży w wierze, w: Pedagogika wiary, 
red. A. Hajduk, J. Mółka, Wydawnictwo WSF‑P „Ignatianum”, Wydawnic‑
two WAM, Kraków 2007, s. 438‑439.

14 J. Duplacy, Wiara, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon ‑Dufour, Wy‑
dawnictwo Pallotinum, Poznań–Warszawa 1973, s. 1025.

15 DOK, nr 47.
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Z tego też powodu używając słów „wiara” i „wierzyć”, H. Wal‑
denfels zwraca uwagę na konieczność, i to nie tylko w języku 
potocznym, ale również w języku religijnym, aby 

zwracać uwagę na ich konkretne znaczenie. W obszarze 
żydowsko ‑chrześcijańskim podstawowe jest absolutne, w słowie 
i czynie, podporządkowanie się całego człowieka Bogu, udziela‑
jącemu się człowiekowi w historii, w słowie i czynie, tj. osobowo, 
które znajduje wyraz w aklamacji „Amen”. Wiara w swej istocie 
jest wydarzeniem interpersonalno ‑dialogowym, które także tam 
musi nim pozostać, gdzie wiara, w sensie uznawania za praw‑
dziwe prawd wiary względnie słownego wyznawania wiary, 
przybiera konkretną postać.

Autor ten zauważa przy tym, że 

jeszcze nie udzielono dostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy 
i w jakim stopniu w kwestii religioznawczej, dotyczącej wiary 
w innych religiach, chrześcijańskie rozumienie wiary może słu‑
żyć jako kryterium 16.

 Świadomość Bożej obecności w życiu każdego człowie‑
ka – niezależnie, czy uznaje siebie za osobę wierzącą, czy nie, 
a nawet odrzucającą Boga – towarzyszy całej opowieści biskupa 
Antoniego. Próbując podać definicję Boga, narrator powołuje się 
na słowa z listu św. Jana Apostoła, który mówi, że „Bóg jest mi‑
łością” (1 J 4, 16). Przy czym relacja ta nie jest jednokierunkowa. 
W rozumieniu narratora przejawia się ona w tym, że 

trzeba, abym dał siebie Bogu tak, żeby Bóg miał pewne prawo 
powiedzieć o mnie „mój”, „moja” i żeby tego oddania nie zabie‑
rać za chwilę wśród codziennych zajęć. Muszę jednak pamiętać, 
że aby oddać się Bogu, muszę dać wszystko, co stanowi moje 
życie. Nie mogę sobie zostawić czegoś, gdyż godnym darem jest 
tylko dar całkowity.

 Działanie Boga, którego doświadcza biskup Antoni w swoim 
życiu, rodzi w świadomości badacza przekonanie, że Bóg za‑
wsze stoi po stronie człowieka. Doskonale ilustruje to refleksja 

16 H. Waldenfels, Wiara/Wierzyć, w: Leksykon religii, dz. cyt., s. 507.
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związana z jakże drażliwą kwestią stosunku do posiadania dóbr 
materialnych. W tym kontekście biskup Antoni pyta sam siebie: 
„Co jest ważniejsze: dużo posiadać czy być pełnowartościowym 
człowiekiem, zasługującym na to miano u Boga i u ludzi?”. 
Wskazuje przy tym kierunki poszukiwania odpowiedzi na pyta‑
nie: „być czy mieć”? W jego przekonaniu 

jest to fundamentalne pytanie, na które każdy człowiek musi sobie 
odpowiedzieć. Wydaje się jednak, że jedno nie wyklucza dru‑
giego. Można być bogatym i być pełnym i wartościowym czło‑
wiekiem. Można też nic nie posiadać i być skończonym łajda‑
kiem. Przecież Bóg nie zabronił nam posiadania czegokolwiek, 
nie chciał nas skazywać na nędzę. Zostawił w ziemi i na ziemi 
tyle dóbr i możliwości, że nie sposób jest je w pełni wyczerpać. 
Ostatecznie, ubogi Chrystus też nie żył na ziemi w ostatecznej 
nędzy. Nędza nie jest zamiarem Bożym, choć Chrystus kierował 
w pierwszym rzędzie słowa pociechy do biednych, smutnych 
i cierpiących. Nędza nie powinna być ideałem życia chrześcijan 
na ziemi.

Zwraca przy tym uwagę na potrzebę religijnej refleksji nad samą 
tajemnicą transcendencji, czego efektem jest kształtowany przez 
człowieka obraz Boga. Posługując się tym określeniem, należy 
mieć na uwadze to, że pojęcia tego nie można kojarzyć z wyob‑
rażeniem Boga, lecz łączyć z ludzkimi doświadczenia Jego obec‑
ności i działania w życiu człowieka i w otaczającym go świecie. 
Doświadczenia te pozwalają dostrzec, że Bóg zawsze stoi po 
stronie człowieka i że aktywnie angażuje się w jego najwyższe 
dobro, jakim jest życie w bliskości i miłości z Nim nazywane 
przez chrześcijan nieśmiertelnością. Źródłem i inspiracją dla tak 
odkrywanego obrazu Boga jest Biblia 17.
 Wskazany tok myślenia o Bogu wynika z tego, że w rzeczy‑
wistości Bóg jest dla człowieka niepoznawalny – jest tajemnicą. 
Nie bez znaczenia jest też świadomość tego, że w ciągu życia 
człowieka podlega wielorakim przemianom. Decydujący wpływ 
na jego kształt wywierają poszczególne etapy rozwoju osoby 
oraz pojawiające się wewnętrzne i zewnętrzne bodźce natury 

17 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Wydawnictwo 
WSF‑P „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 66.
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religijnej. Są one warunkowane charakterem gromadzonych 
doświadczeń Boga, które w początkowym etapie życia mają 
charakter doświadczeń heteronomicznych, by poczynając od 
okresu dorastania, stopniowo przemieniać się w autonomiczne 
doświadczenia Boga. Na nich też można dopiero opierać proce‑
sy osiągania wiary dojrzałej – autonomicznej 18. 
 Kształtowany obraz Boga ma wspierać działania człowieka, 
które zmierzają do budowania postaw chrześcijańskich. Chodzi 
tutaj o nabywanie umiejętności zajmowania w życiu postaw 
wynikających z wyznawanej przez człowieka wiary. Kiedy więc 
mówimy o obrazie Boga, powinniśmy pamiętać, że człowiek 
może jedynie doświadczyć Jego bliskości, obecności i działania 
zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym, a także w otacza‑
jącym nas świecie 19. Dlatego też chrześcijaństwo za podstawowe 
źródło poznania Boga i w konsekwencji tworzenia Jego obrazu 
przyjmuje Biblię. Inspirowany nią obraz Boga 

stanowi – pod względem poznawczym i od strony filozofii 
natury – odpowiedź na pytanie o ostateczne „skąd” kosmosu 
i człowieka. Natomiast od strony emocji i w perspektywie filo‑
zofii wartości jest on dopełniony pytaniem o wartość najwyższą 
i ostateczną podstawę koniecznej zgody na wartość własnej oso‑
by, innych ludzi i życia, które to stanowi podstawę rozumienia 
Boga jako istoty zasługującej w ponadludzki sposób na zaufanie, 
cześć i współdziałanie (współ ‑miłość) 20.

Obraz Boga, jaki buduje doświadczenie biskupa Antoniego, jest 
konsekwencją poprawnego odczytania tego, co Bóg objawia o so‑
bie na kartach Pisma Świętego. Narrator stwierdza: 

Biblijny kerygmat wyraża intencję Boga, by zbawić wszyst‑
kich ludzi. Bóg udziela samego siebie człowiekowi, aby ten 

18 R. Murawski, Dorastający, w: Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Pod‑
ręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, 
red. A. Hajduk, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 40‑48.

19 Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole. 
Zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2000, s. 89‑90.

20 B. Grom, Psychologia wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym, 
szkolnym oraz młodzieży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 152.
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przyjął Bożą miłość i interpretował swoje życie przez pryzmat 
Jego pouczenia.

Aby uczynić tę ideę zasadą życia każdego człowieka, biskup 
Antoni stosuje w przekazie treści biblijnych czas teraźniejszy. 
Uznaje, że tą drogą człowiek poznaje Boga zarówno w sferze 
intelektualnej, jak i emocjonalnej. Twierdzi, że 

prezentowanie wydarzeń biblijnych w czasie teraźniejszym 
stanowi nie tylko wspominanie, ale przede wszystkim ponow‑
ne przeżywanie zbawczych działań oraz czynne włączanie się 
w kerygmatyczną 21 tematykę. W ten sposób uczeń staje się nie 
tylko biernym słuchaczem, lecz świadkiem, czynnym uczestni‑
kiem Boskiego działania.

Idea ta bardzo konsekwentnie wprowadzana w praktykę dusz‑
pasterską i katechetyczną pozwoliła uznać Pismo Święte za ko‑
lejnego „aktora” kształtującego biografię niejako „na pierwszym 
froncie”. Jest ona nie tylko praktyczną realizacją homiletycznej 
zasady aktualizacji słowa Bożego, ale ją poszerza i metodycznie 
uwiarygadnia.
 W rozumieniu narratora przekaz treści biblijnych w czasie 
teraźniejszym służy odkrywaniu tajemnicy Boga. Jest to jednak 
możliwe tylko wówczas, gdy Pismo Święte traktowane bę‑
dzie jako źródło poznawania Boga, a nie jako zbiór, być może 
pouczających i moralizujących, ale odległych czasowo i men‑
talnie historii. Takie podejście do Pisma Świętego jest konse‑
kwencją interioryzacji idei odnowy kerygmatycznej w Kościele 
katolickim. 
 Sam termin „kerygmat” pochodzi z języka greckiego i ozna‑
cza proklamację, obwieszenie, ogłoszenie, czynność głoszenia 
określonego przekazu przez publicznego posłańca. Chrześcijań‑
stwo, posługując się tym terminem, wskazuje na treść przynie‑
sionego i głoszonego ludzkości przez Jezusa Chrystusa orędzia 
o zbawieniu dokonanym w tajemnicy Jego śmierci i zmartwych‑
wstania. Orędzie to przekazuje także prawdę o Jezusie Chry‑
stusie obecnym i działającym mocą Ducha Świętego w naszej 

21 R. Murawski, Etapy rozwoju katechezy, art. cyt., s. 60‑61.
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historii. Kerygmat zawiera wydarzenia, w których Bóg za po‑
średnictwem głoszonego słowa spotyka oraz zbawia każdego, 
kto w Niego wierzy 22. 
 Dzięki ruchowi kerygmatycznemu zauważono w Piśmie 
Świętym i liturgii Kościoła treści pełne życia. Chodziło w nim 
przede wszystkim o powrót do głoszonego przez Jezusa Chry‑
stusa orędzia o nastaniu królestwa Bożego i przyniesionym lu‑
dziom Bożym zbawieniu. W odnowie tej ważne było zatem uka‑
zanie każdemu człowiekowi znaczenia głoszonego przez Jezusa 
Chrystusa zbawczego orędzia, które jest czymś więcej niż nauką. 
Nie chodzi w nim o wyjaśnienie określonych pojęć i zasad ani 
też o przyjęcie go do wiadomości, lecz o odkrycie w nim Bożego 
zaproszenia, wezwania, na które należy odpowiedzieć 23. To od‑
nowa kerygmatyczna, doceniając znaczenie roli Pisma Świętego 
i liturgii Kościoła dla życia wiarą, w centrum stawia osobę Jezusa 
Chrystusa. Działanie to nazywane zasadą chrystocentryzmu 
w języku katechetycznym oznacza formułę 

wyrażającą nie tyle centralne miejsce tajemnicy Jezusa Chrystu‑
sa (rzecz sama w sobie oczywista), ile Jego determinującą rolę 
w przedstawianiu i wyjaśnianiu całego orędzia objawionego. 
Chodzi o wszechobecność Chrystusa, o promieniowanie Jego 
osobowości, która rzuca światło na najdrobniejsze nawet szcze‑
góły doktryny, aż po okolicznościowe rodzaje przepowiadania 24. 

Przy objaśnianiu istoty poznania religijnego 25 należy zwracać 
uwagę na to, że chodzi w nim o czerpanie wiedzy o człowieku 
i jego egzystencji przekazanej w Bożym objawieniu, bo jak mówił 
w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papież 
Jan Paweł II, bez Boga, bez Jezusa Chrystusa 

22 A. Paciorek, Kerygmat, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, red. B. Migut, 
TN KUL, Lublin 2000, s. 1360‑1362.

23 R. Murawski, Etapy rozwoju katechezy, art. cyt., s. 60.
24 C. Bissoli, Chrystocentryzm, w: Słownik katechetyczny, Wydawnictwo Sale‑

zjańskie, Warszawa 2007, s. 136.
25 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Aka‑

demia Ignatianum, Kraków 2017, s. 90‑94.
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człowiek nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego 
właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne 
przeznaczenie 26. 

Nadmieńmy przy tym, że możliwość poznania religijnego nie 
przez wszystkich ludzi jest uznawana i przyjmowana. Wydaje 
się, że jednym z powodów nieporozumień jest niewiedza, nie‑
znajomość zakresów ludzkiej egzystencji objaśnianych przez 
poznanie religijne, a także wykluczanie źródeł tego poznania 
oraz brak umiejętności posługiwania się nim w codziennym 
życiu 27. Tomasz Halik jest przekonany, że ignorancja religijna 
chrześcijan staje się nie tylko źródłem niewiary w Boga, ale także 
idolatrii 28. Brak wiedzy na temat podstaw wiary chrześcijańskiej 
buduje religijność, która posiada charakter magiczny i niewiele 
ma wspólnego z dojrzałą wiarą 29.
 Korzystanie/niekorzystanie z tej formy poznania jest też efek‑
tem wolności człowieka, który albo je przyjmuje, albo też odrzu‑
ca. Zadaniem poznania religijnego jest niesienie człowiekowi 
pomocy w poznaniu tego, co dla jego rozumu jest niedostępne. 
I tak chrześcijaństwo, opierając się na poznaniu religijnym, 
wyjaśnia, że człowiek może osiągnąć stawiane sobie cele dzię‑
ki Jezusowi Chrystusowi, który zmartwychwstając, zwyciężył 
śmierć i wprowadził człowieka w nowe życie z Bogiem 30. 
 Różnica między poznaniem naturalnym i poznaniem reli‑
gijnym wynika z przyjmowanych źródeł oraz zakresów ich do‑
stępności. O ile w poznaniu naturalnym człowiek posługuje się 
zdolnością poznawczą płynącą z rozumu, który dostarcza mu 

26 Jan Paweł II, Kazanie wygłoszone na placu Zwycięstwa w Warszawie 
w 1979 r.

27 J. Krysztofik, A. Walulik, Między ignorancją a eksperckością. Edukacja religij‑
na w kształtowaniu codzienności dorosłych, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2016, 
s. 101‑127.

28 T. Halik, Cierpliwość wobec Boga, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 
s. 117.

29 Szerzej: A. Walulik, Bierzmowanie versus rytuały przejścia, „Studia 
Koszalińsko ‑Kołobrzeskie” 24‑2017, s. 289‑298.

30 Por. W. Granat, Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 141‑142.
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wiedzy i pewności wynikającej z własnego (ludzkiego) wglądu 
i doświadczenia świata, o tyle źródłem poznania religijnego 
jest Boże objawienie, w którym człowiek poszukuje i odnajduje 
wyjaśnienia swych egzystencjalnych pytań 31. Poznanie religijne 
objaśnia tylko tę rzeczywistość, której rozum, opierając się na na‑
turalnych przesłankach, nie jest w stanie wytłumaczyć. Oznacza 
to, że przedmiotem poznania religijnego są wyłącznie sprawy, 
których człowiek nie jest w stanie wytłumaczyć jedynie przy 
pomocy rozumu. Tym samym poznanie religijne wkracza w rze‑
czywistość, która dla rozumu jest niedostępna, i czyni je bardzo 
osobistym aktem człowieka. Dzięki niemu człowiek jest w stanie 
przyjąć za prawdę to, czego nie może ogarnąć umysłem, a co 
objawia – objaśnia i pozwala poznać Bóg. 
 Można zatem powiedzieć, że poznanie religijne w odróżnie‑
niu od poznania naturalnego pomaga człowiekowi zrozumieć 
rzeczywistość, której ten nie może poznać drogą empirycznych 
doświadczeń oraz jedynie intelektualnych poszukiwań. Dlatego 
też o poznaniu religijnym można mówić, że poszerza ono hory‑
zonty ludzkiego poznania. Pozwala dotrzeć do tajemnicy, w jaką 
zanurzona jest jego egzystencja. Nie oznacza to oczywiście, że 
poznanie religijne udziela osobie zadowalających odpowiedzi 
na wszystkie jej pytania. Daje natomiast możliwość poszerzania 
wiedzy o sobie i świecie. Do tych uwag należy jeszcze dopowie‑
dzieć i to, że dzięki poznaniu religijnemu podmiotem chrześ‑
cijańskiego kerygmatu jest osoba Boga i Jego tajemnica, jak też 
Jego działanie za pośrednictwem Jezusa Chrystusa mocą Ducha 
Świętego obecnego i działającego w Kościele i jego sakramentach. 
 Takie określenie chrześcijańskiego kerygmatu uświadamia, że 
prawdy o zbawieniu nie można ujmować i przekazywać w kate‑
goriach rzeczowych (jedynie wiedzy o Bogu), ale należy ją uka‑
zywać w kategoriach osobowych, czyli w postaci związków Boga 
z człowiekiem, który doświadcza zbawczego działania w osobie 
Jezusa Chrystusa 32. Prawdę tę Kościół łączy z  przyniesionym 

31 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 9.
32 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 41 i nn.
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i zapoczątkowanym przez Jezusa królestwem Bożym 33, „nowym 
panowaniem”, które ustanowił w świecie Bóg. 
 Kerygmat o Bogu zbawiającym zakłada doprowadzenie czło‑
wieka „nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia, 
a nawet głębokiej z Nim zażyłości” 34. Stopniowanie przebiegu 
„spotkania” oraz „zjednoczenia i zażyłości” z Jezusem Chry‑
stusem podkreśla niezbędność wyciągania z niego życiowych 
konsekwencji. Spotkanie ma wyzwalać w człowieku pragnienie, 
a nadto ma prowadzić do „zjednoczenia” i „przylgnięcia” do Je‑
zusa. Ma więc wyzwalać gotowość bycia oraz związania z Nim 
swego życia. Zjednoczenie to, w języku teologicznym nazywane 
też komunią z Jezusem, ma być oparte na przyjęciu Jezusowego 
nauczania, czyli dobrej nowiny o nowej i ostatecznej interwencji 
Boga w dziejach ludzkości. 
 Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia nakreślonego celu 
związanego z głoszeniem kerygmatu jest dostępne poznanie 
osoby Jezusa Chrystusa. Jego istotą jest nie tylko pytanie, kim 
jest Jezus, ale przede wszystkim objaśnianie, z czym On do ludzi 
przychodzi. Bez zrozumienia i przyjęcia, że został On ustanowio‑
ny i posłany do ludzi jako jedyny pośrednik zbawienia, że przez 
tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa 
Bóg usprawiedliwia cały świat 35, trudno mówić o dogłębnym 
poznaniu Jego osoby. Dlatego też nawiązywana na drodze po‑
znania i nawrócenia komunia z Jezusem umożliwia człowiekowi 

zjednoczenie się z tym wszystkim, z czym głęboko był zjedno‑
czony sam Jezus Chrystus: z Bogiem, Jego Ojcem, który posłał 
Go na świat, i z Duchem Świętym, który kierował Nim w Jego 
posłaniu; z Kościołem, Jego Ciałem, za które się wydał, i z ludź‑
mi, Jego braćmi, których los zechciał podzielić 36.

Co więcej, doświadczenie to poszerza horyzont chrześcijańskie‑
go kerygmatu o prawdę o człowieku, zaproszonym przez Boga 

33 H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Wydawnictwo Więź, Warszawa 
1996, s. 40‑42.

34 DOK nr 80.
35 G.L. Müller, Podręcznik teologii dogmatycznej, Wydawnictwo M, Kraków 

1998, s. 130.
36 DOK, nr 80‑81.
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do udziału w opartym na miłości Jego życiu, które nigdy się 
nie kończy. Dlatego też przyjęcie chrześcijańskiego kerygmatu 
związane jest z działaniami Kościoła, które go nie tylko objaś‑
niają, ale też ukazują jako rzeczywistość odsłaniającą nowy sens 
ludzkiego życia. Rzeczywistość tę nazywamy katechezą albo 
nauczaniem religii (chrześcijańskiej). 
 Katecheza określa działanie Kościoła, które obejmuje poucze‑
nia, jak przyjmować Ewangelię, głosić ją, celebrować, przeżywać 
i przekazywać wszystkim, którzy idą za Jezusem Chrystusem 37. 
Stąd katechezę nazwa się szkołą wiary, w której człowiek uczy 
się ją pogłębiać i praktykować 38. Znaczenie, jakie nadaje się ka‑
techezie, należy łączyć z czasownikiem „wierzyć” i bliskim mu 
rzeczownikiem „wiara”. 
 Słowo „wierzyć” (łac. credere) otrzymuje zazwyczaj różne zna‑
czenia 39. W chrześcijańskim rozumieniu wierzyć znaczy przede 
wszystkim uznać za prawdę to, czego do końca nie ogarnia nasz 
umysł; przyjąć to, co Bóg objawia o sobie, o człowieku i o całej 
rzeczywistości także tej niewidzialnej, niepojętej, niewyobra‑
żalnej. Przy takim rozumieniu tego terminu należy jeszcze pod‑
kreślić drugi jego wymiar: zaufanie osobie Jezusa Chrystusa – 
prawdziwemu Bogu i człowiekowi. Wynika z tego, że ważne 
jest, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy 40. 
Zatem w wierze religijnej chodzi nie tylko o przyjęcie istnienia 
Boga, ale nade wszystko o nawiązywanie z Nim osobowych kon‑
taktów oraz okazywanie Mu posłuszeństwa. 
 Biografia biskupa Antoniego przeniknięta jest licznymi, a przy 
tym nowatorskimi sposobami ukazywania związków człowieka 
z Bogiem i wynikającymi z nich związków z innymi ludźmi. 
Świadczy to o interioryzacji idei chrystocentryzmu zarówno 
w wymiarze teoretycznym, jak i pragmatycznym. Narrator moc‑
no akcentuje, że 

37 Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, dz. cyt., s. 20. 
38 DOK, nr 30.
39 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 165‑169.
40 Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski, Wydaw‑

nictwo KAI, Warszawa 2006, s. 81.
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Chrystus, Syn Boży. Uczy o Bogu, który jest Miłością (…) Jezus 
chce każdego człowieka przyprowadzić do Boga. To właśnie 
Chrystus przychodzi na ziemię, by konanie, śmierć i poniżenie 
uczynić naszym zbawieniem i odkupieniem. Chrystus jako 
Bóg ‑Człowiek wybiera poniżenie, cierpienie, konanie, śmierć, 
którymi nas zbawia. Jezus jednym aktem woli mógł zbawić 
ludzi. Pragnie jednak cierpieniem zadośćuczynić Bogu Ojcu, by 
udowodnić ludziom miłość Boga do człowieka.

Słowa te świadczą o bliskiej, bardzo osobistej i wręcz oczywistej 
wzajemnej więzi, na której narrator buduje swoje relacje z ludź‑
mi. Ich podstawą jest dostrzeżenie Jezusa, który 

pochyla się szczególnie nad ludźmi nieszczęśliwymi, pogar‑
dzanymi, chorymi. Chce przybliżyć Boga człowiekowi, dlatego 
wchodzi w życie każdego człowieka, a kiedy stawiają Mu zarzut, 
że kontaktuje się z tak zwanymi nieczystymi, ma tylko jedną 
odpowiedź, że przychodzi do owiec, które poginęły w Izraelu. 
Jezus chce każdego człowieka przyprowadzić do Boga. Nie tyl‑
ko przez zewnętrzny kontakt pozwala ludziom zbliżyć się do 
siebie, ale pozostawia taki sposób, dzięki któremu każdy z nas 
może Go mieć na własność. Każdy kościół jest największą świę‑
tością naszej wiary, bo jest tam ołtarz, na który przychodzi nasz 
Zbawiciel podczas Mszy św., ale pozostawia taki sposób, dzięki 
któremu każdy z nas może Go mieć na własność.

Takie rozumienie zasady chrystocentryzmu przez biskupa An‑
to niego jest wyrazem respektowania zasady wierności Bogu 
i człowiekowi. Ma ona służyć osobie pomocą w rozpoznawaniu 
działania Boga w jej formacji, w rozwijaniu jej życia religijnego 
oraz inspirować do udzielania Bogu wolnej odpowiedzi na Jego 
zbawczą inicjatywę. Przywoływanie tej zasady w katechezie 
ma wskazywać na potrzebę wzajemnego uzupełniania się dwu 
podmiotów: Boga i człowieka i wywoływać wzajemnie rozwi‑
jające się relacje na płaszczyźnie Bóg – człowiek, jak również 
człowiek – Bóg 41.
 Biografia biskupa Antoniego pokazuje, że postawienie 
Jezusa Chrystusa w centrum życia człowieka wymaga także 

41 Z. Marek, Zbawcze orędzie w posłudze katechetycznej, w: Katecheza Kościoła 
w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, red. A. Hajduk, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 1999, s. 112. 
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uznania wyjątkowego miejsca człowieka w historii zbawie‑
nia. Integralność ta ma swoje źródło w Bożym objawieniu, 
którego poprawna interpretacja wymaga nowego spojrzenia 
na człowieka. Idea ta przyjęła w Kościele katolickim postać 
odnowy antropologicznej 42, nazywanej również katechezą 
o nachyleniu antropologicznym czy orientacją antropologicz‑
ną w katechezie 43. Zakłada ona poza powrotem do źródeł, co 
spowodował ruch kerygmatyczny, odniesienie zbawczego 
orędzia do człowieka. Inspiracji dostarczyły dokumenty Sobo‑
ru Watykańskiego II wskazujące na to, że chrześcijaństwo jest 
religią obejmującą całą egzystencję człowieka oraz afirmującą 
wszystkie autentycznie ludzkie wartości. Poprzez analizę ludz‑
kich doświadczeń, w tym zagadnień związanych z ludzkimi 
pytaniami o pochodzenie czy przeznaczenie człowieka, sens 
wolności i miłości, o zło i śmierć, zmierza do ich objaśniania 
i interpretowania w świetle słowa Bożego 44. Dodajmy jeszcze, 
że na fundamencie katechezy ukierunkowanej antropologicz‑
nie zaczęła się również rozwijać tendencja coraz silniejszego 
zwrotu „ku człowiekowi i próba ujmowania go jako drugiego, 
równie ważnego podmiotu katechezy 45. Powyższe wymaga‑
nie domaga się respektowania całego procesu rozwojowego 
człowieka, umożliwiającego odkrywanie i dochodzenie do 
źródeł życia – Boga. Ten tok myślenia biskupa zwraca uwagę 
na zasadę wierności Bogu i wierności człowiekowi promowaną 
w katechetyce od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 46. Jej 
zadaniem jest udzielanie człowiekowi pomocy 

42 M. Majewski, Antropologiczna koncepcja katechezy, Poligrafia Salezjańska, 
Kraków 1995, s. 131‑210.

43 J. Charytański, W kręgu zdań i treści katechezy, Wydawnictwo WAM, Kra‑
ków 1992, s. 68‑79.

44 R. Murawski, Etapy rozwoju katechezy, art. cyt., s. 68‑70; J. Bevaert, Antropo‑
logia, w: Słownik katechetyczny, dz. cyt., s. 49‑52.

45 M. Majewski, Wartości antropologiczne i kerygmatyczne we współczesnej kate‑
chezie, „Katecheta” 19 (1975) 4, s. 154. 

46 Zasada ta została wprowadzona do języka katechetycznego podczas 
Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego w Rzymie w 1971 r. Od 
tego wydarzenia jest ona przywoływana we wszystkich dokumentach 
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w rozpoznawaniu działania Boga w jego formacji, w rozwijaniu 
jego życia religijnego, a zarazem w udzielaniu Bogu wolnej od‑
powiedzi na odkrytą inicjatywę Boga 47.

Przez realizację zasady wierności Bogu i człowiekowi zmierza 
się do podkreślenia znaczenia dla człowieka prawdy o Bogu 
żywym, obecnym w jego historii. Chodzi przy tym o podkre‑
ślenie, że treścią i podmiotem głoszonego orędzia zbawczego 
jest żywy Bóg. Poza wskazywaniem na osobowego Boga za‑
sada ta zwraca również uwagę na drugi podmiot katechezy, 
którym jest człowiek. Skierowanie uwagi na oba podmioty ma 
jeszcze bardziej uwrażliwić na zachodzący między nimi zwią‑
zek, który ma prowadzić do tego, by katecheza wspomagała 
człowieka w odkrywaniu jego związków z Jezusem Chrystu‑
sem – Bogiem i człowiekiem po to, by ten drugi był w stanie 
uczyć myśleć, działać i kochać jak On. Przy takim jej rozumie‑
niu można mówić o tym, że staje się ona dla współczesnych 
swego rodzaju drogowskazem, który ułatwia katechezie wy‑
pełnianie właściwych jej funkcji: wtajemniczenia, wychowania 
i nauczania. 
 Na to, jak bliska jest biskupowi Antoniemu idea odnowy an‑
tropologicznej i wynikająca z niej zasada wierności człowiekowi, 
wskazuje nie tylko liczba wyodrębnionych „aktorów” – osób, 
ale przede wszystkim to, jak różnymi określeniami narrator ich 
charakteryzuje, oraz konteksty, w których ich przywołuje. W re‑
fleksji nad człowiekiem można w narracji odkryć wyjątkową 
paralelność w stosunku do refleksji nad osobą Jezusa Chrystusa. 
Na przykład o cierpiących ludziach mówi, że 

każdy cierpiący człowiek, utrzymujący więź z Chrystusem, 
spełnia wielkie zadanie w historii zbawienia oraz stanowi przy‑
kład bezinteresownej miłości do Boga.

katechetycznych. R. Murawski, Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, art. cyt., 
s. 196. 

47 DOK, nr 145. 
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Z kolei przywołując wspomnienie z dnia prymicji kapłańskich, 
mówi, że „wielu księży, przyjaciół, znajomych, sąsiadów i wier‑
nych zamieszkujących naszą parafię uczestniczyło w prymi‑
cjach”, a on był szczęśliwy, że po Mszy Świętej mógł zaprosić 
gości na przyjęcie prymicyjne do domu rodzinnego. Konkluduje 
to wydarzenie, mówiąc: „Nie muszę dodawać, że prawie wszy‑
scy sąsiedzi z naszej ulicy dopisali i przybyli na to uroczyste 
przyjęcie”. Z kolei wspominając powrót do parafii, gdzie pro‑
boszczem był ksiądz prałat Kazimierz Lubas, mówi: „Cieszyłem 
się z tego powodu, bo z księdzem proboszczem, jego chorą 
matką Ludwiką i z prowadzącą kuchnię siostrą Michaliną byłem 
bardzo zżyty”. 
 Cechą charakterystyczną relacji łączących biskupa Antoniego 
z ludźmi jest wrażliwość na ich potrzeby i gotowość adekwatnej 
pomocy. Ksiądz Stanisław Jasionek wspomina wspólny wyjazd 
do Rosji i zdziwienie, jakie swoim zachowaniem wywołał biskup 
Antoni: 

Wykłady prowadziliśmy na zmianę, pięć godzin Ksiądz Biskup, 
pięć godzin ja. Któregoś dnia, na prośbę sióstr, skończyłem za‑
jęcia godzinę wcześniej i poszedłem zwiedzać zabytki Lwowa. 
Spacerując po jego uliczkach, doszedłem do jakiegoś zaułku 
i zobaczyłem coś, co na trwałe pozostało w mej pamięci. Ksiądz 
Antoni Długosz pochylony nad leżącymi narkomanami, coś do 
nich mówił w języku rosyjskim. Oni byli wpatrzeni w niego jak 
w obraz świętego. Szybko jednak z tego miejsca odszedłem, nie 
chcąc swoją obecnością Księdza peszyć.

Epizod ten narrator komentuje krótko: „Tymi ludźmi nikt wów‑
czas się nie zajmował. Myślę, że byli zdziwieni faktem, że ktoś 
się do nich życzliwie odezwał…”.
 Zachowania prezentowane przez biskupa Antoniego, których 
przykłady zostały powyżej przytoczone, świadczą o jego głębo‑
kim przekonaniu, że postrzeganie człowieka w duchu odnowy 
antropologicznej wymaga zrozumienia jego natury. H.‑G. Zie‑
bertz i S. Heil, pisząc o ludzkiej naturze, zwracają uwagę na 
niezmienne właściwości każdego człowieka, które łączą z trze‑
ma sferami: cielesną, umysłową i duchową. W rozumieniu tych 
autorów sfery te są ze sobą ściśle związane, przez co stanowią 
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podstawowe uposażenie każdej osoby. Cielesność uważają za 
synonim tego, co materialne 48. Przyjmuje się też, że 

materia i dusza to dwa podstawowe współczynniki bytu ludz‑
kiego, tworzące i stanowiące wspólnie jedną istotę: człowieka, 
którego cechuje głęboka, wewnętrzna jedność 49.

W odróżnieniu od pojęcia materii, które według nich jest uniwer‑
salne, cielesność jest indywidualną właściwością każdej osoby. 
Autorzy tłumaczą, że odnoszony do cielesnej natury człowieka 
termin „umysłowy” obejmuje struktury kognitywne i emocjo‑
nalne człowieka. Zostaje w ten sposób uwypuklone znaczenie 
indywidualnej i psychicznej jego konstytucji. Trzecią sferę na‑
dającą kształt naturze człowieka autorzy ci łączą z wymiarem 
duchowym. Uważają, że nie można jej wyjaśnić w kategoriach 
ciała i umysłu. Na tym miejscu dopowiedzmy, że w refleksji teo‑
logicznej można napotkać rozróżnienie między duszą i duchem. 
O ile termin duch wyraża to, że człowiek od chwili swego stwo‑
rzenia jest skierowany ku określonemu celowi nadprzyrodzone‑
mu – życiu z Bogiem, o tyle dusza zwraca bardziej uwagę na 
istniejącą w nim „zasadę duchową”, która ożywia ludzkie ciało, 
wespół z którym tworzy istotę zwaną człowiekiem. Podkreśla 
się przy tym, że 

owo zorganizowanie jednostkowej natury człowieka dokonuje 
się zasadniczo przez akty duchowe, gdyż naturę uważamy za 
źródło działania człowieka w aspekcie czysto ludzkim 50.

48 „Ciału przypisujemy czyn ności, które niekiedy uważamy za materialne, 
np. odżywianie, wzrost itp., choć ściśle biorąc nie są one materialne (mineral‑
ne), ale biologiczne, życio we. Duszy zaś przypisujemy czynności niematerialne, 
w szczególności po znanie, pragnienia, wolne decyzje, postawy moralne itp. 
Odkrywamy w nich poziom życia wyższy od biologicznego. Materia i duch 
stanowią mnie jako człowieka, są człowiekiem. Nie tyle mam ciało, co w pew‑
nej mierze jestem ciałem, czyli «postacią», jaką dusza nadała (nadaje) materii”. 
R. Darowski, Cielesno ‑duchowy wymiar człowieka, w: Wychowanie personalistyczne, 
dz. cyt., s. 42.

49 Tamże, s. 41.
50 M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby, w: Wychowanie personali‑

styczne, dz. cyt., s. 39.
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Oznacza to, że dusza ludzka jest ściśle powiązana z ciałem. Po‑
wiązanie to nie jest przygodne czy też narzucone z zewnątrz siłą. 
Przeciwnie, stanowi naturalną całość określającą istotę zwaną 
człowiekiem 51. 
 Dopowiedzmy jeszcze, że rozróżnienie duch i dusza nie 
wprowadza żadnego dualizmu w duszy. W Biblii termin dusza 
określa życie ludzkie lub całą osobę. Oznacza zatem wszystko, 
co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościow‑
sze; wszystko, co sprawia, że jest on w sposób najbardziej 
szczególny obrazem Boga, który człowiek tworzy nie na pod‑
stawie własnych wyobrażeń, ale doświadczeń Jego obecności 
i działania 52. To dzięki duszy duchowej ciało utworzone z ma‑
terii jest ciałem żywym i ludzkim, które dąży do osiągnięcia 
ostatecznego celu życia 53. Dlatego też sferę duchową człowieka 
odróżnia się jakościowo od kategorii ciała i umysłu 54. Według 
nauczania Kościoła katolickiego człowiek, stanowiący jedność 
ciała i duszy, dzięki swej cielesnej naturze skupia w sobie 
elementy świata materialnego do tego stopnia, że przez niego 
sięgają one swego szczytu i wznoszą głos w dobrowolnym 
chwaleniu Stwórcy 55. Oznacza to, że dusza ludzka jest ściśle 
powiązana z ciałem. Powiązanie to nie jest przygodne czy 
też narzucone z zewnątrz siła. Przeciwnie, stanowi naturalną 
całość określającą istotę zwaną człowiekiem 56. Właściwości te 
mieszczą się w wymienionych sferach natury człowieka (cie‑
lesna, umysłowa i duchowa), jako że zarówno sfera duchowa, 
jak też cielesna oraz umysłowa posiadają cechy indywidualne 
i zawsze towarzyszą każdej jego decyzji życiowej. Tłumaczą, 

51 W. Granat, Fenomen człowieka, dz. cyt., s. 409.
52 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2014, s. 92.
53 Tamże, s. 22.
54 Duch uważany jest za ten pierwiastek (czynnik), który sprawia, że mo‑

żemy mówić o człowieku. „Ducha określa się (opisuje), przeciwstawiając go 
materii: duch nie jest materią, nie jest istotowo (wewnętrznie) związany z ma‑
terialnością, jest przeciwieństwem materii”. R. Darowski, Cielesno ‑duchowy 
wymiar człowieka, art. cyt., s. 48.

55 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 21.
56 W. Granat, Fenomen człowieka, dz. cyt., s. 409.
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że duchowy czy też spirytualny obszar ludzkiego życia wyraża 
zdolność do ponoszenia przez osobę odpowiedzialności za po‑
siadaną wolność 57. 
 Sferę niematerialną (duchową) człowieka teologia nazywa 
sednem jego osobowości, co nie wyklucza, że istotną rolę przy 
jej określaniu odgrywa także ludzkie ciało. Jego funkcja polega 
na umożliwianiu duchowi nawiązania kontaktu ze światem rze‑
czy. Dzieje się tak dlatego, że istniejący w człowieku pierwiastek 
duchowy, stanowiąc przy tym 

źródło dynamizmu wła ściwego osobie, sam musi być dynamicz‑
ny. (…) Ponieważ dynamiczność odpo wiada potencjalności, stąd 
można wnosić o potencjalności duchowej czło wieka, o władzach 
natury duchowej. Władzom tym odpowiadają dwie funkcje: 
poznawcza – w jej ramach dokonuje się dynamiczne odniesienie 
do prawdy przez rozum oraz funkcja samostanowienia – jako 
dynamiczne uzależnienie wolności od prawdy, dzięki woli. Tak 
więc rozum i wola są władzami natury duchowej, którym za‑
wdzięczamy dynamizm czynów 58.

W takim też rozumieniu ciało człowieka umożliwia jego du‑
chowi komunikację z innymi osobami. Ponadto pozwala ono 
kształtować świat przyrody i zmieniać go według własnej myśli 
twórczej.
 Wskazane właściwości, odróżniające człowieka od innych 
istnień, dobrze oddaje termin: „byt substancjalny”. Wskazuje 
on na to, że przy określaniu istoty człowieka nie chodzi o wiąz‑
kę aktów świadomościowych, lecz dostrzeżenie, że w jego 
strukturze występują dwie konstytutywne zasady, które 
ostatecznie pozostają dla siebie niesprowadzalne. Jedną łączy 
z pierwiastkiem materialnym (ciałem człowieka), a drugą – 
duchową z duszą nieśmiertelną. Obie są jednakowo realne, co 
powoduje, że

57 H.‑G. Ziebertz, S. Heil, Antropologiczne podstawy kształcenia religijnego, 
„Horyzonty Wychowania” 1 (2002)1, s. 131‑132.

58 E. Cymańska, Duchowa rzeczywistość czyniąca człowieka osobą (koncepcja 
K. Wojtyły), w: Wychowanie personalistyczne, dz. cyt., s. 66.
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pozostają we wzajemnej relacji istotowej, stanowią elementarne 
części składowe jednej (czyli wewnętrznie jednolitej) natury 
człowieka 59.

Stąd też w rozumieniu M.A. Krąpca bycie człowiekiem osobą 
znaczy tyle co otrzymanie istnienia – życia 

bez pośrednictwa natury, bo istnienie osobowe (w tym wypadku 
istnienie człowieka) nie jest następstwem natury, lecz przeciw‑
nie – natura jest wynikiem istnienia samoistnego duszy, która 
jest zarazem formą organizmu. Istnienie osoby jest więc istnie‑
niem unikalnym, które sobie organizuje naturę 60.

 Z powyższego wynika, że zarówno wewnętrzność, jak i ze‑
wnętrzność ludzkiego życia są ze sobą powiązane, zmierzając do 
przezwyciężenia własnej ograniczoności i zwrócenia się do trans‑
cendencji – Boga ukazującego człowiekowi ostateczny sens jego 
egzystencji. Dlatego też doświadczenie ograniczoności wywołuje 
w człowieku przekonanie o konieczności istnienia bytu transcen‑
dentnego, który umożliwia przekroczenie granic niemożności. 
Konsekwentnie wobec transcendencji 

człowiek może zająć postawę religijną – wówczas uznaje ist‑
nienie pierwiastka boskiego (sacrum), oddaje mu cześć i podpo‑
rządkowuje swe życie określonym normom. W ten sposób żyje 
w religijnej relacji z bóstwem, które odsłania tajemnice spełnienia 
się człowieka w wieczności. Religijny akt ludzki posiada w tej 
koncepcji swój przedmiot (sacrum) i podmiot (człowiek) oraz 
występujące między nimi relacje 61.

Postawę religijną, jaką człowiek zajmuje wobec sacrum, charakte‑
ryzuje nie tylko zajmowanie postawy pierwotnej: „jest to postawa 
stała. Wynika ona u człowieka z uświadomienia sobie jego włas‑
nego losu” – twierdzi Bernard Sesboüé 62.

59 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 51.
60 M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby, dz. cyt., s. 38.
61 F. Adamski, Kultura między sacrum i profanum, w: Człowiek – wychowanie – 

kultura, dz. cyt., s. 201.
62 B. Sesboüé, Wierzę. Wezwanie do wiary katolickiej dla kobiet i mężczyzn XXI 

wieku, Wydawnictwo Księży Marianów/Księgarnia św. Wojciecha, Warszawa–
Poznań 2000, s. 352.
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 Pragnienie wychodzenia poza własną ograniczoność spra‑
wia, że człowiek staje się podmiotem działania. Sam termin 
„podmiot” występuje w kontekście funkcji gramatycznej, este‑
tycznej, psychologicznej, moralnej, prawnej, filozoficznej, religij‑
nej 63, a także pedagogicznej 64. W jeszcze innych klasyfikacjach 
refleksja nad osobą jako podmiotem prowadzona jest w aspek‑
cie antropologicznym, ontycznym, aksjologicznym 65, a także 
metafizycznym i funkcjonalnym 66. Istniejąca wielość spojrzeń 
na człowieka stanowiącego podmiot refleksji uświadamia bo‑
gactwo ludzkiego życia i działania. Zasadniczo podmiotowość 
człowieka wiązana jest z jego osobowym „ja”. Uważa się ją za 
coś oddzielnego od człowieka i funkcjonującego w jego świecie 
duchowym. Refleksja ta często kieruje naszą uwagę na cel jego 
istnienia. W rozumieniu M.A. Krąpca podmiotowość człowieka 
przybiera charakter wewnętrzny, osobowy przez 

wzbogacenie poznania, wzbogacenie miłości, uzyskanie wyż‑
szego sta nu wolności w stosunku do wszelkich determinan‑
tów – czy to wewnętrz nych, czy zewnętrznych. (…) Przez 
taki typ wewnętrznego ubogacenia się człowiek transcenduje 
przyrodę, chociaż jest w niej obecny poprzez swe życiowe akty, 
zwłaszcza akty psychiczne. Dokonuje autoafirmacji i rozwo‑
ju głównie poprzez wykształcenie w sobie sposobu bytowania 
„dla ‑osoby ‑drugiej” 67.

 Dla potrzeb prowadzonych analiz istotne wydaje się spojrze‑
nie na zagadnienie podmiotowości człowieka z perspektywy 
pedagogicznej i religijnej. W tym pierwszym przypadku mamy 
na uwadze człowieka, osobę, 

63 S. Zarzycki, Człowiek jako podmiot w ujęciu teologicznym, „Paedagogia Chri‑
stiana” 2009 (2) 24, s. 26.

64 E. Walter, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, „Paedagogia Christia‑
na” 2009 (2) 24, s. 55.

65 M. Nowak, Podmiotowość – jej znaczenie i wartość w pedagogice chrześcijań‑
skiej, „Paedagogia Christiana” 2009 (2) 24, s. 12; E. Walter, Podmiotowość jako 
kategoria pedagogiczna, art. cyt., s. 56.

66 J. Horowski, Podmiotowość w pedagogice chrześcijańskiej o inspiracji tomi‑
stycznej, „Paedagogia Christiana” 2009 (2) 24, s. 64.

67 M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby, art. cyt., s. 40.
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która ma świadomość siebie, poczucie odrębności we wszyst‑
kich aktach ludzkich (materialnych, cielesnych, duchowych, 
poznawczych, decyzyjnych, twórczych) oraz samoprzekształ‑
canie się w procesie przechodzenia od epoki nowoczesnej do 
epoki ponowoczesnej; od formacji społeczeństwa industrialnego 
i ortodoksyjnego ujmowania edukacji do społeczeństwa wiedzy, 
akceptacji heterogeniczności; poszerzania się przedmiotu badań 
pedagogiki – także w zakresie pedagogii (społecznej praktyki 
edukacyjnej) – w cywilizacji globalnej, która nie jest systemem 
liniowym 68.

W znaczeniu religijnym natomiast podmiotowość odnosi się do 
człowieka, 

który nawiązuje relację z transcendencją, rzeczywistością sa‑
kralną (nazywaną „tajemnicą”, „bóstwem”, „czymś wyższym”, 
„Bogiem”), uznaje jej realną obecność i udziela jej odpowiedzi na 
jej wezwanie, słowo, miłość z pełnym zaangażowaniem swych 
władz poznawczych i wolitywno ‑emocjonalnych, mając nadzieję 
na osiągnięcie ostatecznego swego celu, szczytu swej bytowości. 
(…) W chrześcijaństwie podmiotem jest człowiek wiary w Boga 
objawionego w Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego. 
Wchodzi on w relację z Trójosobowym Bogiem 69.

Oznacza to, że człowiek jest w stanie nawiązywać relacje ze 
swym otoczeniem zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak 
i wertykalnym. Z tych powodów fakt bycia podmiotem powo‑
duje, że człowiek stara się tak zarządzać rzeczami, by służyły 
wspólnemu dobru. Podobnie rzecz się ma przy dążeniu do 
prawdy i dobra. Dążąc do nich, kieruje się nie tylko własnym 
interesem, lecz także dobrem innych. Ma przy tym poczucie 
własnej powinności wobec innych, czego konsekwencją jest ak‑
ceptacja obowiązujących w życiu norm 70. Dlatego człowiek jako 

68 E. Walter, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, art. cyt., s. 55.
69 S. Zarzycki, Człowiek jako podmiot w ujęciu teologicznym, art. cyt., s. 27.
70 Z. Teinert, Osoba, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Wy‑

dawnictwo Verbinum, Warszawa 2007, s. 497; M.A. Krąpiec, Człowiek bytem 
osobowym, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. 
F. Adamski, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999, s. 81‑83.
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podmiot własnych działań w sposób świadomy i wolny staje się 
nośnikiem własnej godności 71. 
 W swych rozważaniach nad naturą człowieka Albert Krąpiec 
stwierdza, że w chrześcijańskim rozumieniu 

człowiek jest bytem osobowym, a nie tylko egzemplarzem okre‑
ślonego gatunku: „homo sapiens”. Być egzemplarzem okreś‑
lonego gatunku znaczy otrzymać swoje bytowanie ‑istnienie 
na mocy natury, do której się przynależy. Istnienie osobnika 
określonego gatunku jest wynikiem organizacji do określonej 
natury. Człowiek natomiast otrzymuje istnienie jako dusza, któ‑
ra organizuje materię i konstytuuje gatunek poprzez organizację 
materii. Być osobą znaczy otrzymać istnienie ‑życie bez pośred‑
nictwa natury, bo istnienie osobowe (w tym wypadku istnienie 
człowieka) nie jest następ stwem natury, lecz przeciwnie – natura 
jest wynikiem istnienia samoistnego duszy, która jest zarazem 
formą organizmu 72.

 Przytoczone wyjaśnienia natury człowieka pozwalają przy‑
jąć, że 

materia i dusza to dwa podstawowe współczynniki bytu ludz‑
kiego, tworzące i stanowiące wspólnie jedną istotę: człowieka, 
którego cechuje głęboka, wewnętrzna jedność 73.

Oczywiste przy tym wydaje się to, że 

owo zorganizowanie jednostkowej natury człowieka dokonuje 
się zasadniczo przez akty duchowe, gdyż naturę uważamy za 
źródło działania człowieka w aspekcie czysto ludzkim 74.

Znamienne przy tym jest stwierdzenie W. Granata, w którym 
podkreśla, „że człowiek «jest», to znaczy ma w jakimś stopniu 
bytową trwałość”. W jego przekonaniu 

71 J. Bagrowicz, Godność osoby fundamentem wychowania, w: Wychowanie per‑
sonalistyczne, dz. cyt., s. 184‑185.

72 M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby, art. cyt., s. 25‑31.
73 R. Darowski, Cielesno ‑duchowy wymiar człowieka, art. cyt., s. 41.
74 M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby, art. cyt., s. 39.
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jedynie pod tym warunkiem można mówić o doczesnej i poza‑
grobowej nieśmiertelności duszy, o trwałej odrębności każdego 
człowieka od świata przyrody i ludzi innych, o niepowtarzalno‑
ści każdego indywidualnego ludzkiego istnienia 75.

 Kontynuując ten tok rozumowania, możemy powtórzyć za 
Barbarą Kiereś, że w świetle metafizyki człowiek jest bytem ży‑
wym i rozumnym, tożsamym z sobą i niepodzielnym. Jego życie 
charakteryzuje jedność biologii (życia wegetatywnego), życia 
popędowo ‑zmysłowego oraz życia osobowego 76. Wynika z tego 
też i to, że 

człowiek nie jest wyłącznie zespołem struktur, płynnym stru‑
mieniem świadomości, częścią jakiejś wielkości, która trwa, 
mimo że jednostki znikają. Osobowość psychiczno ‑etyczna trwa, 
chociaż okoliczności się zmieniają, działania po sobie następują, 
psychika się ubogaca, a jej istotne składniki mimo to trwają i są 
podstawą odpowiedzialności za czyny minione 77.

 Wszystko, co powiedzieliśmy o naturze człowieka, pozwala 
odkrywać godność człowieka poznawaną zarówno w wymiarze 
naturalnym, jak i religijnym. Należy przy tym zauważyć, że 

wiedza o człowieku, jego naturze, funkcjach życiowych, kulturze, 
a szczególnie życiu społecznym będącym jej warunkiem rozwija 
się tak, że człowiek jest istotą coraz bardziej znaną; pozostaje 
jednak sfera tajemnicza w życiu umysłowym i moralnym czło‑
wieka, gdzie on spotyka się z Bożym Absolutem i dlatego można 
mówić, że człowiek jest tajemnicą: nie należy jednak z tego wy‑
ciągać wniosków o zacieśnianiu granic wiedzy o człowieku. Im 
więcej będziemy o nim wiedzieli, tym bardziej zobaczymy jego 
wielkość, a może także jego nadziemskie powołanie 78.

75 W. Granat, Fenomen człowieka, dz. cyt., s. 408.
76 B. Kiereś, Podstawy antropologiczne pedagogiki personalistycznej, w: Antro‑

pologiczna pedagogika ogólna, red. M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak, Wydaw‑
nictwo Gaudium, Lublin 2010, s. 96.

77 W. Granat, Fenomen człowieka, dz. cyt., s. 408‑409.
78 Tamże, s. 413.
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Do jej nabywania w dużej mierze przyczynia się pochylanie nie 
tylko nad sferą biologiczno ‑psychiczną człowieka, ale też nad 
duchowym wymiarem jego życia choćby dlatego, że duch two‑
rzy jego naturę. Dlatego też nakreślone możliwości postrzegania 
człowieka stają się wyzwaniem do poszukiwań najwłaściwszych 
sposobów otwierania człowieka na wieloaspektowo bogatą rze‑
czywistość jego życia. 
 To, w jaki sposób lokuje wszystkich „aktorów” w swojej 
biografii biskup Antoni, wskazuje na konieczność respektowa‑
nia (już nie tylko w katechezie, ale w całym życiu człowieka) 
wspomnianej wcześniej zasady wierności Bogu i człowiekowi. 
Jej przywoływanie ma przeciwdziałać sztucznym podziałom 
między treścią zbawczego orędzia i metodą jej przekazywania 79. 
Chodzi zatem o zrozumienie, że jeśli katecheza pragnie być sku‑
teczna i dobrze spełnić swe zadanie, to musi być bezwzględnie 
wierna objawieniu Bożemu, którego orędzie przekazuje. Tym 
samym, wskazywał Roman Murawski, punktem wyjścia dla 
zrozumienia natury katechezy i jej istotnych zadań musi być 
pogłębiona refleksja nad Bożym objawieniem. Domaga się ona 
odstąpienia od samego przekazu doktryny wiary, bo byłoby to 
wielkie zubożenie katechezy, na rzecz ukazywania słuchające‑
mu całej głębi zbawczej Bożego orędzia oraz przyzwolenia na 
jej przeżycie i odczucie po to, aby był on w stanie udzielić na 
nią osobistej odpowiedzi 80. Troska o pełny i poprawny przekaz 
treści zbawczego orędzia domaga się nadto zwrócenia uwagi na 
możliwości ich przyjmowania przez odbiorcę katechezy. Dlate‑
go też przywołanie drugiej części tej zasady – wierność człowie‑
kowi – zwraca uwagę na drugi podmiot katechezy: jej adresata. 
 Można więc mówić, że zasada „wierności człowiekowi” do‑
maga się zwrócenia uwagi na uwarunkowania rozwojowe oso‑
by, w tym rozwój psychofizyczny, warunkowany określonym 
typem kultury oraz grupą społeczną, do której należy i która 

79 DOK, nr 149.
80 R. Murawski, Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, art. cyt., s. 197; tenże, 

Etapy rozwoju katechezy, art. cyt., s. 63.
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świadomie włącza go w realizację swoich celów 81. Ponadto 
duże znaczenie dla tych procesów posiada poziom religijności 82. 
Wszystko to pozwala uznać przywoływanie i opieranie procesów 
wychowania na założeniach zasady wierności Bogu i wierności 
człowiekowi za wyraz troski Kościoła o dostępność głoszonego 
orędzia zbawczego. Sprzyja temu wieloaspektowe rozumienie 
natury człowieka, prowadzące do lepszego zrozumienia kolej‑
nych „aktorów”, którymi w analizowanej opowieści o życiu są: 
Kościół i kultura. 
 Relacje postrzegane przez ich pryzmat wskazują na zaanga‑
żowanie biskupa Antoniego w realizację wspomnianej wcześniej 
zasady wierności Bogu i człowiekowi. Świadczy o tym między 
innymi uznanie cierpiących ludzi za „najcenniejsze perły Koś‑
cioła, które ubogacają jego skarbiec oraz stanowią przykład bez‑
interesownej miłości do Boga”. W stwierdzeniu tym połączone 
zostało rozumienie Kościoła i kultury jako elementów konsty‑
tuujących biografię narratora. „Aktorów” tych integruje rów‑
nież samo słowo Kościół. Narrator odnosi je zarówno do ludzi 
tworzących wspólnotę wierzących, zaliczając do nich biskupów, 
kapłanów, siostry i braci zakonnych oraz wszystkich wiernych, 
jak i budynku, w którym się ta wspólnota gromadzi: 

Wierni z radością przyjmowali każdą duszpasterską inicjatywę. 
W ten sposób wierni włączają się w troskę o Kościół i zaradza‑
ją różnym jego potrzebom. Pieniądze, które składa się na tacę 
w czasie Mszy św., nie są przeznaczone na prywatne potrzeby 
księży. Są one wydawane przede wszystkim na utrzymanie koś‑
cioła, na prąd, ogrzewanie, sprzęty liturgiczne, remonty. Kościół 
nie jest własnością księży. Jest naszą wspólną własnością, wspól‑
nym domem i naszym wspólnym dobrem. Tutaj się modlimy, 
tutaj się dobrze czujemy. Zarówno budowanie kościoła, jak 
i utrzymanie go ciąży na każdym z nas.

 Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Koście‑
le wyjaśnia, że Przedwieczny Ojciec postanowił wierzących 
w Chrystusa 

81 M. Majewski, Antropologiczna koncepcja katechezy, dz. cyt., s. 164. 
82 A Hajduk, Katecheza i liturgia, dz. cyt., s. 48.
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zgromadzić w Kościele świętym, który – już od początku świata 
zapowiedziany przez prefiguracje, cudownie przygotowany 
w historii narodu izraelskiego i w starym przymierzu, ustano‑
wiony w czasach ostatecznych – został objawiony przez wylanie 
Ducha, a w końcu wieków osiągnie chwalebne dopełnienie 83.

Dla biskupa Antoniego soborowe nauczanie o Kościele łączy 
w swej treści zarówno kwestie dogmatyczne, jak i społeczne: 

Dla Kościoła najważniejsze jest służenie człowiekowi. Szcze‑
gólnie temu najbiedniejszemu i najsłabszemu. Duszpasterstwo 
wynika nie tylko z przesłanek misyjnych czy z konieczności 
uświęcania, ale także z obowiązku miłości bliźniego. Trudno 
sobie wyobrazić, by księża, katecheci czy w ogóle ludzie wie‑
rzący przechodzili obojętnie obok osób dotkniętych najróżniej‑
szymi nieszczęściami. Wśród nich jednym z najpoważniejszych 
są uzależnienia, które potrafią człowieka tak bardzo zniewolić 
i wyniszczyć. Pan Jezus w Ewangelii szczególnie uwrażliwia na 
ludzi z marginesu. Dlatego każda diecezja winna mieć w po‑
szczególnych dekanatach księdza odpowiedzialnego za sprawy 
uzależnień. Staramy się także, aby w Polsce powstawały nowe 
ośrodki dla ludzi uzależnionych. W ogólnym duszpasterstwie 
na pierwszym miejscu widziałbym stosowanie profilaktyki. 
Kościół spełnia tę misję w swojej zwyczajnej działalności po‑
przez katechezę czy też posługę sakramentalną oraz głoszenie 
Słowa Bożego.

Wszystkie te działania mają uwrażliwiać wierzących na to, że 
Kościół żyje w świecie przeżywającym różnego rodzaju do‑
świadczenia. Co więcej, w nich i za ich pośrednictwem Bóg wy‑
pełnia swój zbawczy zamiar wobec świata i ludzkości. Dlatego 
tak ważne jest, by wierzący rozumieli, iż zadaniem Kościoła jest 
dzielenie się ze światem nadzieją i miłością. To zaś domaga się 
od wierzących rozumienia, że „w chwili obecnej rodzaj ludzki 
znajduje się w nowej epoce swojej historii, w której cały świat 
ogarniają głębokie i szybkie zmiany” 84. Dlatego też 

83 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Konstytucje, 
dekrety, deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, nr 2.

84 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ‑
czesnym, w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., nr 4.
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lud Boży inspirowany wiarą, że jest prowadzony przez wypeł‑
niającego świat Ducha Pańskiego, w wydarzeniach, potrzebach 
i pragnieniach, w których ma udział wraz z pozostałymi ludźmi 
naszej epoki, stara się rozpoznawać, jakie są w nich prawdziwe 
znaki obecności albo zamysłu Bożego 85.

 Niewątpliwym znakiem czasu, który łączy pokolenia, jest 
kultura w jej wymiarze materialnym i duchowym. W biografii 
biskupa Antoniego kultura jawi się jako „aktor” motywujący do 
twórczego życia. Narrator posiada w swoim domu bogaty zbiór 
obrazów, filiżanek i piosenek, które wykonuje indywidualnie, 
z dziećmi, ale także z artystami, takimi jak: Krzysztof Kraw‑
czyk czy Eleni. Uznanie kultury za „aktora” wynika z faktu, 
że choć biskup śpiewa, to nie uznaje siebie za piosenkarza, lecz 
katechetę głoszącego słowo Boże nowymi sposobami w myśl 
idei nowej ewangelizacji. Jak wskazaliśmy wcześniej, znaczenie 
tego terminu objaśnia pojęcie ewangelizacji, które definiuje całe 
 posłannictwo Kościoła. Oznacza ona całościowy proces,

dzięki któremu Kościół, lud Boży poruszony przez Ducha Świę‑
tego, głosi światu Ewangelię królestwa Bożego, daje świadectwo 
między ludźmi o zainaugurowanym przez nią nowym sposobie 
życia i bycia; wychowuje w wierze tych, którzy nawracają się na 
Ewangelię; celebruje poprzez sakramenty we wspólnocie wie‑
rzących obecność Pana Jezusa i dar Ducha Świętego; przenika 
i przekształca swoją mocą cały porządek doczesny 86.

Tymczasem we współczesnym świecie coraz wyraźniej daje się 
odczuć brak elementów kształtujących w człowieku drogę wia‑
ry. Świadomość zobojętnienia religijnego w naszych czasach sta‑
ła się powodem wołania współczesnego Kościoła, który uczynił 
to między innymi przez usta papieża Jana Pawła II, o podjęcie 
dzieła nowej ewangelizacji 87.

85 Tamże, nr 11.
86 N. Canizares, Ewangelizacja, w: Słownik katechetyczny, dz. cyt., s. 255.
87 R. Murawski, Stosunek ewangelizacji do katechezy w dziejach katechezy, 

w: Ewangelizować czy katechizować?, red. S. Dziekoński, Wydawnictwo Verbi‑
num, Warszawa 2002, s. 22.
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 Według biskupa Długosza urzeczywistnianie nowej ewange‑
lizacji będzie możliwe tylko wtedy, gdy życie ewangelizatorów 
będzie miało twórczy charakter. Zdaniem Szmidta wiek XX 
przynosi istotną zmianę w ewolucji znaczenia twórczości, co 
wiek XXI istotnie podtrzymał i rozwinął. Można wręcz mówić 
o swego rodzaju pankreacjonizmie, gdyż w tym rozumieniu 
człowiek, by być twórczym, nie musi posiadać wyjątkowych pre‑
dyspozycji, a niemal każde działanie, w każdej sferze życia może 
być twórcze, jeśli spełni kryterium nowości, ale też i wartości 88. 
 Jak wynika z przeprowadzonych analiz, takie rozumienie 
twórczości jest szczególnie bliskie biskupowi Antoniemu. Inte‑
grując jej wymiar materialny i duchowy, a zwłaszcza religijny, 
w swoich pasjach wskazuje na związki człowieka z Panem 
Bogiem: 

Sztuka jest mi bardzo bliska. Uczy piękna, podprowadza do 
Boga, który jest samym Pięknem. Artyści to ludzie wrażliwi i tej 
wrażliwości na drugiego człowieka nas uczą.

Powiązanie religijności i twórczości może tworzyć pewną stra‑
tegię realizacji siebie i odnajdywania swojego miejsca w świecie. 
 W graficznym przedstawieniu relacji pomiędzy „aktorami” 
każdy z „aktorów” wyznaczających perspektywę interpretacji 
(pierwsza spirala hermeneutyczna) staje się swego rodzaju 
źródłem, z którym w sposób bezpośredni powiązani są inni „ak‑
torzy”, tworząc kolejne poziomy spirali hermeneutycznej. Przy 
czym konteksty, w których umieszcza biskup Antoni poszcze‑
gólnych „aktorów”, uprawniają do wyznaczenia wielorakich 
bezpośrednich połączeń pomiędzy nimi. Jedynym „aktorem”, 
który bezpośrednio łączy się tylko z „aktorami” z pierwszej 
spirali, jest Bóg (zob. schemat 1). Przyjęcie tego rodzaju rozu‑
mowania może w pierwszej chwili budzić wątpliwości. Jeżeli 
jednak odwołamy się do kontekstów, w których narrator poka‑
zuje obecność i działanie Boga w jego osobistym życiu i życiu 
wspominanych osób, to wyraźnie widać, że jest to postępowanie 

88 K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz‑
ne, Gdańsk 2007, s. 60‑61.
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słuszne, bo zgodne z odkrytym przez narratora obrazem Boga. 
Co więcej, spostrzeżenie to skierowało badawczą uwagę w kie‑
runku pedagogiki transcendentnej, którą Bogusław Śliwerski 
charakteryzuje niejako pośrednio poprzez pokazanie niewy‑
starczalności tych teorii pedagogicznych, które pomijają lub nie 
uznają wymiaru duchowego w człowieku 89. Autor wykazuje, 
że pedagogika transcendentna dzięki odwoływaniu się do tre‑
ści religijnych umożliwia człowiekowi odkrycie nowego sensu 
swej egzystencji i dostarczenie mu nowych wyjaśnień swej eg‑
zystencji, a to ułatwia osiąganie pełni człowieczeństwa 90. Proces 
ten odbywa się na drodze postrzegania rzeczywistości, w jakiej 
człowiek żyje zarówno przy pomocy intelektu i zmysłów, jak 
też za pośrednictwem poznania religijnego. Chodzi mianowicie 
o przyjmowanie wyjaśnień czerpanych nie tylko z badań empi‑
rycznych, ale też wiedzy teologicznej 91.

2.2. Uczestnictwo w człowieczeństwie innego
O respektowaniu założeń pedagogiki transcendentnej w codzien‑
nej aktywności biskupa Antoniego świadczą jego odniesienia 
do poszczególnych „aktorów” niezależnie od tego, w którym 
miejscu zostali oni umieszczeni przez narratora czy podczas 
prowadzonych analiz. Oprócz scharakteryzowanych powyżej 
wiodących „aktorów” narrator ukazuje swoje związki z wielo‑
ma innymi (wcale nie mniej ważnymi) podmiotami. 
 Biskup Antoni rozpoczyna opowieść o życiu od przedstawie‑
nia swoich rodziców: „Ojciec był mistrzem murarskim, prowa‑
dził własny zakład, a mamusia była fryzjerką”. Wskazując na 
więzi łączące go z rodzicami, wyznaje: 

89 B. Śliwerski, Pedagogika bez transcendencji, w: Pedagogika ignacjańska wobec 
wyzwań współczesnego humanizmu, Wydawnictwo WSF‑P „Ignatianum”, Wy‑
dawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 79‑80.

90 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 28‑29.
91 Tamże, s. 187.
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Tato mówił mi skończ świeckie studia, będziesz anonimem 
po co ci to. Po drugie tato nie wierzył w moje powołanie, bo 
ja byłem taki wesoły, tańczyłem, śpiewałem, mówił, gdzie taki 
wariat zostanie księdzem. Nie mieściłem się w pojęciu, jakie miał 
o kapłaństwie. I nie chciał, by mnie jako księdza krytykowano, 
bo przecież ludzie jak plotkują, to zwykle zaczynają od księdza. 
Chciał, żebym miał nieco spokojniejsze życie. Tatuś oczywiście 
nie oponował, przeprowadził ze mną taką męską rozmowę. 
Dopiero uwierzył, że może zostanę księdzem, kiedy na drugim 
roku trzeba było szykować sutannę. No i powiedziałem tatusio‑
wi, żeby mi pomógł w tym wszystkim i wtedy szalał poprzez 
wszystkie sklepy w Częstochowie – jaką piękną krepę kupił, 
potem znaleźliśmy krawca. No i już potem po założeniu sutanny 
tata bardziej był spokojny o mnie. Potem finansował moje po‑
mysły na prowadzenie katechezy dzieci – kupował piłki, farbki, 
gry. Mamusia z kolei nic się nie odzywała, ale wewnętrznie się 
cieszyła, kiedy jej powiedziałem, bo kazano mi szykować taką 
tak zwaną wyprawkę do seminarium. Bo trzeba było wszystkie 
części garderoby, które oddawało się do prania, trzeba było na 
nich wyszyć numer. Ja miałem 27. Jest to więc bardzo pracowite 
i czasochłonne. (…) Chciałem, aby jechała ze mną na konsekrację 
do Rzymu mamusia, ale ona była już wówczas mocno scho‑
rowana i w tej sytuacji nie mogła. (…) Rodzicom, a zwłaszcza 
mamusi, podobał się sposób, w jaki przemawiałem do dzieci. 
Pomagała mi niejednokrotnie w przygotowaniu rekwizytów do 
moich katechetyczno ‑liturgicznych wystąpień. (…) Mam dwóch 
braci bliźniaków: Janka i Mirka. Mamusia nie doczekała się 
córki, ale ponieważ przez kilka lat wychowywała się w naszym 
domu kuzynka Stefcia, zwana Betulką, traktuję ją jak siostrę. 
Ojciec z początku nie wierzył w moje powołanie. Mówił mi, że 
jestem za wesoły.

 Sposób, w jaki biskup Antoni wspomina swoich rodziców 
i rodzeństwo, pokazuje, że więzi ich łączące stanowią źródło 
przejmowanych doświadczeń. Świadczą o tym również przywo‑
łane sytuacje z udziałem braci: 

Mój brat Janek, bardzo zresztą umuzykalniony, wspomaga mnie 
w tym dziele [wydawanie płyt – przyp. ZM, AW], akompaniując 
na gitarze. (…) Mojego brata Mirka poprosiłem o podwiezienie 
do Warszawy [na pilną rozmowę z Nuncjuszem Arcybiskupem 
Józefem Kowalczykiem, który przekazał nominację biskupią 
w późnych godzinach wieczornych – przyp. ZM, AW], mówiąc, 
że mam ważne dokumenty dostarczyć do pewnego urzędu 
[do momentu oficjalnego ogłoszenia nominacji kandydata na 
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biskupa obowiązuje tajemnica – przyp. ZM, AW]. Mirek nie był 
zdziwiony, bo wiedział, że prowadzę „Betanię” i ciągle coś trze‑
ba było załatwiać, aby właściwie funkcjonowała.

 Opowiadając o swojej rodzinie, biskup Antoni nie ogranicza 
się do wspomnień o rodzicach i rodzeństwie. Przytacza między 
innymi epizod z dziadkiem z czasów dzieciństwa: 

Pewnego razu, bez pozwolenia ojca, wziąłem rower wujka 
i pojechałem nim z kolegami. Po ten wujkowy rower przyjechał 
dziadek i sporo się naczekał, zanim przyjechałem. Podczas 
jazdy wywróciłem się i złamałem ramę roweru, którą naj‑
pierw należało jakoś zespawać. Dziadek musiał wracać, tak jak 
przyjechał – autobusem. 

 Innych członków rodziny wspomina w kontekście przeży‑
wanych osobistych wydarzeń, takich jak prymicje, święcenia 
biskupie czy imieniny: „Wszyscy oni wraz ze mną przeżywali 
w sposób podniosły te uroczyste chwile”. Wielu z nich mieliśmy 
okazję osobiście poznać podczas corocznego świętowania imie‑
nin księdza biskupa. Pojęcie rodziny i związane z nim doświad‑
czenie bezpieczeństwa, akceptacji, a przede wszystkim miłości 
biskup Antoni przenosi na rodziny z parafii, w których pracuje. 
Mówi: 

[Tato – przyp. ZM, AW] traktował moich parafian jak moją 
rodzinę. (…) Ponieważ sam składałem wizytę kolędową przez 
dwa kolejne lata, znałem wszystkich wiernych. Znałem sytuację 
zarówno materialną, jak i moralną rodzin moich uczniów. Po‑
znałem wiele wspaniałych ludzi, m.in. rodzinę państwa Wajsów, 
których syn Jan w czasie, gdy byłem wikariuszem, wstąpił do 
seminarium i teraz pracuje w naszej archidiecezji.

Mówiąc o rodzinie, przywołuje także rodziny uczniów i rodzi‑
ny uzależnionych, którym od wielu lat służy pomocą w różny 
sposób – poczynając od zauważenia i zainteresowania, poprzez 
terapeutyczną, duchową i religijną pomoc, czy wreszcie poprzez 
wspomaganie tych, którym udało się wyjść z nałogu. Przy czym, 
co ważne, nie przypisuje sobie sukcesów związanych z absty‑
nencją uzależnionych, lecz wskazuje na zaangażowanie wielu 
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kompetentnych, profesjonalnie przygotowanych osób pracu‑
jących z uzależnionymi oraz konieczność otwarcia się na Bożą 
pomoc. Sobie „pozostawia” funkcję kapłana, ale i tu wskazuje 
ks. Zbigniewa Zalejskiego, którego nazywa nowym kapelanem, 
bo oficjalnie przejął tę funkcję, gdy ksiądz Antoni został miano‑
wany biskupem. 
 W kontekście doświadczeń rodzinnych i szerszych odniesień 
antropologicznych biskup Antoni wymienia wielu „aktorów”, 
którzy w procesie analizy zostali przyporządkowani do kolej‑
nych zbiorowych „aktorów”. Są nimi: każdy potrzebujący po‑
mocy i nauczyciele. Ich działanie w biografii biskupa Antoniego 
opisane zostało poprzez pryzmat „aktorów” pierwszej spirali 
z głównym akcentem położonym na człowieka i kulturę. Są w tej 
grupie zarówno „aktorzy” osoby, jak i nie ‑osoby, przy czym 
w tym miejscu odnosimy się tylko do tych pierwszych. „Aktora‑
mi” z tej grupy, którzy doskonale charakteryzują relacje narrato‑
ra, są: chorzy, cierpiący, starsi wiekiem, narkomani i wspólnota 
„Betanii”. Biskup Antoni wyznaje: 

Pomagam jak tylko potrafię osobom cierpiącym i chorym, gdyż 
wiem, że ten krzyż niesiony samotnie przygniata człowieka do 
ziemi. Każdy człowiek w różny sposób doświadcza tajemnicy 
cierpienia psychicznego lub fizycznego. Panie upośledzone 
umysłowo, dzieci specjalnej troski, narkomani, alkoholicy, 
wśród których przebywam z posługą kapelańską, cierpią psy‑
chicznie i fizycznie.

 Drugiego zespołowego „aktora” w obszarze doświadczeń 
rodzinnych nazwaliśmy: nauczyciele. Nie sposób wymienić 
wszystkich, ale warto przytoczyć to, co mówi narrator o niektó‑
rych z nich. Do „aktorów” – nauczycieli należą też pracownicy 
szkół, do których uczęszczał narrator: 

Ze szczególnym sentymentem wspominam dyrektorkę szko‑
ły [podstawowej – przyp. ZM, AW], panią Irenę Pisulę, która 
niestety dość wcześnie musiała odejść ze swego stanowiska, 
gdyż poważne schorzenie nowotworowe uniemożliwiało jej 
kontynuowanie pedagogicznej pracy. Wiele zawdzięczam mojej 
polonistce, pani Gajewskiej, matematykowi, Janowi Madejskie‑
mu, który był naszym wychowawcą klasowym, pani woźnej, 
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która dożywiała nas na przerwach, gdy przedłużały się zajęcia 
lekcyjne. (…) Z Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Trau‑
gutta w Częstochowie z wdzięcznością wspominam profesorów 
Antoninę Janowską, Ilonę Kołodziejczyk i Józefa Wójcickiego, 
którzy byli nie tylko wspaniałymi erudytami, ale także wybitny‑
mi pedagogami.

 Kolejnym „aktorem” – nauczycielem jest papież Polak: 
„Ojciec Święty niejednokrotnie zaskakiwał otoczenie swoim 
podejściem do człowieka. Nikt nie był mu obojętny ani obcy”. 
Ten sposób opowiadania biskupa Antoniego o jego relacjach ze 
swymi nauczy cielami i wychowawcami wskazuje na szacunek, 
jakim ich obdarowuje. Można w nim doszukać się podobieństw 
podejścia kerygmatycznego do treści religijnych przekazywa‑
nych w Bożym objawieniu. Boże słowo stanowi autorytet i punkt 
odniesienia dla kształtowanego i rozwijanego przez wierzących 
stylu życia i postępowania. Inny obraz relacji biskupa Antoniego 
dostrzegamy w jego kontaktach z osobami, które bardziej można 
nazwać rówieśnikami, przyjaciółmi. Ta grupa w analizowanym 
schemacie „aktorów” zbiorowych została nazwana: artyści. Wpi‑
sują się oni w biografię biskupa Antoniego poprzez wieloaspek‑
towe relacje: 

Bardzo mile wspominam wielu artystów, z którymi zetknąłem 
się w moim życiu. Może jakoś szczególnie zaprzyjaźniłem się 
z byłym dyrektorem naszego częstochowskiego teatru, dosko‑
nałym aktorem – Markiem Perepeczką. Tak niespodziewanie 
zgasło jego życie, choć tak entuzjastycznie je pojmował.

Relacje te przekładają się na innego „aktora” – ludzie TV: 

Często przemierzam telewizyjne korytarze, poszukując studia, 
w którym ma być nagranie, bądź też podążam do kawiarenki, 
gdzie można coś zjeść i nigdy nie spotkałem się z negatywnymi 
zachowaniami. Sądzę, że do mojej obecności wszyscy już się 
przyzwyczaili, zwłaszcza że staram się być dla wszystkich życz‑
liwy, każdego witam uśmiechem i dobrym słowem.

Innym przykładem takich relacji była nawiązana w liceum 
przyjaźń 
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z profesorem Wójcickim, który prowadził wydawnictwo takiego 
czasopisma „Nasze Życie”, a oprócz tego także teatr młodzieżo‑
wy, w którym także występowałem.

Wskazany tutaj typ relacji przyjmuje promowany w katechezie 
o nachyleniu antropologicznym model partnerski. Biskup nie tyl‑
ko mówi do otaczających go osób, ale też słucha ich doświadczeń, 
przemyśleń i ewentualnie dopiero wówczas próbuje naświetlać 
je swoimi przemyśleniami. W swojej opowieści przyznaje: 

Jeszcze będąc w seminarium, zacząłem zajmować się dziećmi. 
Później, już jako wikariusz i katecheta, dużo czasu poświęcałem 
na pracę z nimi, przygotowanie konspektów… Bardzo lubiłem 
organizować Msze św. dla dzieci. (…) Dzieci, z którymi nagrywa‑
my program „Ziarno”, są do mnie bardzo przywiązane, dobrze 
nam się razem pracuje. (…) Od wielu lat zajmuję się duszpaster‑
stwem dzieci specjalnej troski. Moja szkolna koleżanka Marysia 
ma syna z zespołem Downa. Przy jej pomocy oraz innych osób 
zorganizowaliśmy w 1973 roku duszpasterstwo tych dzieci 
w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Czę‑
stochowie. Zakupiliśmy instrumenty perkusyjne, na których 
w czasie Mszy św. grają nasi podopieczni. Wielką pomocą była 
dla mnie nauczycielka i katechetka – pani Madzia Krzemińska, 
która wraz ze swoim mężem Romanem akompaniowała mi 
muzycznie w czasie spotkań z tymi dziećmi.

Zwierzenia te pokazują, że jeszcze innym „aktorem”, który wy‑
znacza relacje narratora z różnymi osobami, są dzieci. Biskup 
Antoni uznaje je za wspaniałych nauczycieli dorosłych: 

Cechuje je otwartość i szczerość. One zawsze mówią to, co myślą. 
Tego mnie nauczyły. Jeżeli popatrzymy na maryjne objawienia 
w Lourdes, Fatimie czy La Salette, to dostrzeżemy ich wielką 
rolę w wiernym i szczerym przekazywaniu treści usłyszanych 
od Maryi. W starej szopie zorganizowałem teatrzyk kukiełkowy 
dla dzieci. (…) Wielokrotnie katechizowane dzieci zaskakiwały 
mnie trafnymi spostrzeżeniami. Kiedyś zapytałem je: „Z czego 
Pan Bóg stworzył świat?”. Uznałem za poprawną odpowiedź 
chłopca, który powiedział, że z niczego! Po chwili jednak zgłosi‑
ła się do odpowiedzi dziewczynka, która nie zgodziła się z od‑
powiedzią kolegi. Udzieliłem jej głosu, a ona stwierdziła: „Pan 
Bóg stworzył świat z miłości!”.
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 Być może zainteresowanie i troska okazywana dzieciom spo‑
wodowały, że narrator powszechnie nazywany jest „biskupem 
od dzieci”. Z dziećmi skacze na jednej nodze, śpiewa i w duchu 
radości, jaki powinien charakteryzować chrześcijan, sprawuje 
dla nich Msze Święte. 

Wiem, że gdy zaczynamy śpiewać i skakać, to sprawiam tym 
frajdę maluchom, którym dotąd obecność w kościele kojarzyła 
się z nudnym, bo niezrozumiałym obrzędem. Nagle one czują 
się w kościele jak u siebie. To rodzice wtedy często nie wiedzą, 
jak się mają zachować. Może nawet razi ich to, że biskup tak się 
zachowuje. A przecież chwalić Pana można na różne sposoby. 
Ważne jest, żeby czyniło się to szczerze.

  Szczególna grupa „aktorów” kształtujących biografię narra‑
tora skupiona jest wokół „aktora” pierwszej spirali, Kościoła. Są 
nimi: biskupi, siostry zakonne oraz katecheci. Rozumienie roli 
tych „aktorów” w biografii biskupa doskonale oddaje wspomnie‑
nie z dzieciństwa: 

Przypominam sobie dwie takie sytuacje związane z biskupem 
Teodorem Kubiną. Pamiętam konsekrację katedry częstochow‑
skiej. Było to w roku 1950. Miałem wówczas 9 lat. Tatuś podniósł 
mnie do góry na rękach, żebym zobaczył, jak biskup Kubina, sto‑
jący na jakimś podwyższeniu, namaszcza ściany katedry. Druga 
sytuacja związana była z jego pogrzebem. Ciało zmarłego było 
wystawione w kurii. Miał twarz zakrytą białą chustą, widocznie 
ślady wylewu zniekształciły ją. Później byliśmy w katedrze i wi‑
działem mnóstwo ludzi, którzy modlili się za swego pierwszego 
biskupa. Z daleka tylko mogłem dostrzec jakby metalową trum‑
nę, wystawioną w transepcie katedry na katafalku.

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy „aktorami” bezpośrednio 
przypisanymi do Kościoła, charakteryzują również wspomnie‑
nia z późniejszych lat związane z siostrami zakonnymi: 

Siostry są moimi prawdziwymi przyjaciółmi, opiekują się mną, 
dbają o czystość mojej odzieży i domu, w którym mieszkam, 
zaopatrują w żywność, a kiedy mam jakąś osobistą uroczystość, 
np. imieniny, urodziny, rocznicę, odwiedziny księży biskupów 
czy innych gości, przygotowują przyjęcie. (…) W moim przy‑
padku rolę sekretarza spełnia w sposób niezwykle kompetentny 
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i kulturalny siostra Agnieszka Szuta – nazaretanka. Jestem jej za 
to niezmiernie wdzięczny  i podziwiam  jej wielką pracowitość. 
Będąc wizytatorem nauczania religii, często wizytowałem księ-
ży i katechetów świeckich. Aby to czynić bardziej kompetentnie, 
poprosiłem  księdza  biskupa  ordynariusza  Stefana  Barełę,  aby 
mi zezwolił odbyć zaocznie studia specjalistyczne z katechetyki. 
(…) Chciałbym zwrócić katechetom uwagę na rzeczywistość do-
konującą się podczas katechezy, na której dochodzi do spotkania 
człowieka z Bogiem.

  W  relacjach  łączących  „aktorów”  tych  grup  z  narratorem 
zauważyć można cechy pedagogiki towarzyszenia, która korzy-
sta z osiągnięć pedagogiki transcendentnej. Ich przywoływanie 
umożliwia dostęp do wiedzy nie tylko na drodze poznania na-
turalnego, ale i religijnego. Dlatego przyjmuje się, że jej walorem 
jest  zdolność  poszerzania  wiedzy  dotyczącej  najważniejszych 
pytań o ludzką egzystencję oraz horyzontów postrzegania sensu 
ludzkiego życia, co w konsekwencji nie pozostaje bez znaczenia 
dla osiągania przez osobę pełnego rozwoju i pełni człowieczeń-
stwa.  Znaczenie  nawiązywanych  relacji  domaga  się  poważnej 
refleksji wychowawców nad  sposobami  kierowania procesami 
wychowania po to, by była poszanowana godność i wolność wy-
chowanków. W takich przypadkach mówi się o towarzyszeniu 
wychowawczym 92. Celem tych działań nie jest ani gromadzenie 
przez uczniów wiadomości, ani też przygotowanie ich do zawo-
du, ale 

pełny wzrost osoby prowadzący do działania zwłaszcza takiego, 
które  jest przepełnione duchem i obecnością Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego, Człowieka ‑dla ‑Innych 93.

Pedagogia ta zmierza zatem do kształtowania osoby w wymiarze 
religijnym, moralnym i intelektualnym. Idąc tym tokiem myśle-
nia, warto zwrócić uwagę na to, że w pedagogice towarzyszenia 

92 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 187.
93 T.V.J.  Duminuco,  Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjańskiej?, 

w: Ignatian pedagogy for the challenges of humanism today (Pedagogika ignacjańska 
wobec wyzwań współczesnego humanizmu), dz. cyt., s. 175‑176.
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znaczenie posiadają dwa terminy: „cura personalis” 94 oraz 
„magis” 95. Oba zostały zaczerpnięte z Ćwiczeń duchownych Ig‑
nacego Loyoli. Pierwszy odwołuje się do odkrywanej w toku 
ćwiczeń duchownych wyjątkowości człowieka i relacji, jakie 
nawiązuje z innymi osobami. Przy jego pomocy chodzi o pod‑
kreślenie znaczenia troski, jaką należy objąć osobę, a także bez‑
interesownej gotowości towarzyszenia innym w osiąganiu doj‑
rzałości (ludzkiej i religijnej) 96. Z kolei słowo „magis” oznacza 
„więcej”, „lepiej”. Jest ono 

charakterystyczne dla osobowości Ignacego, któremu chodziło 
o podkreślenie, że miłość w zasadzie swej nieograniczona za‑
wsze chce więcej i zawsze dąży ku najwyższym szczytom, której 
pełnię objawił Jezus Chrystus. Z tego powodu człowiek winien 
w życiu wybierać i pragnąć takich rozwiązań, które w większym 
stopniu przyczynią się do osiągnięcia stawianego przed sobą 
celu 97.

Oba te terminy odgrywają ważną rolę w promowanym przez 
pedagogię ignacjańską pedagogicznym towarzyszeniu. 

2.3. Życie wychowawcą
W wymienionych grupach „aktorów” należy zwrócić uwagę na 
specyficzne związki, jakie łączą narratora z „aktorami” – nie‑
‑osobami, a które w znaczący sposób kształtują jego biografię. 
Są nimi: Pismo Święte, sztuka, uzależnienie, katecheza, dyrekto‑
rium o Mszach z udziałem dzieci, publikacje, środki społecznego 
przekazu. W tej grupie „aktorów” postrzeganej w kontekście 
odniesień antropologicznych szczególne miejsce zajmują: sztuka 
i narkotyki. 

94 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 206 i nn.
95 Tamże, s. 39.
96 Tamże, s. 148, 292‑295.
97 Tamże, s. 39.
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 Słuszność uznania sztuki za „aktora” biografii uzasadnia 
biskup Antoni słowami: 

Współpracuję z duszpasterzem środowisk twórczych – księdzem 
Piotrem Zaborskim, diecezjalną Katolicką Rozgłośnią Radiową 
„Fiat”, Edycją Świętego Pawła – wydawnictwem księży pauli‑
stów. Pamiętam zorganizowany przez niego [Marka Perepecz‑
ko – przyp. ZM, AW], bodajże w 2003 roku, Dzień Teatru, który 
odbył się w… klasztorze klauzurowym sióstr Karmelitanek 
Bosych. Powód był prosty. Do klasztoru sióstr wstąpiła aktorka 
Elżbieta Jabłonka i cały zespół teatralny chciał ten szczególnie 
uroczysty dla siebie dzień przeżyć w podniosłej i rozmodlonej 
atmosferze Karmelu. Matka przeorysza Joanna i siostry przyjęły 
nas bardzo gościnnie.

 Jakby na drugim biegunie codzienności biskupa odkryliśmy 
drugiego „aktora”: narkotyki. Relację z nim tak określa: 

To jest straszliwe uzależnienie, wyniszczające człowieka od 
środka, rozwalające go zupełnie. (…) Narkotyk spowodował 
bowiem u człowieka niechęć do wszelkiego działania, a gdy 
pojawia się konieczność pracy, natychmiast ujawnia się w nim 
niemoc, będąca brakiem jakiejkolwiek mobilizacji. Należy stop‑
niowo, znając psychikę uzależnionego, przygotowywać go do 
pokonywania trudności, przez jakie trzeba przejść, od których 
nie można uciekać, gdyż są one elementem stałym na drodze 
do wyzdrowienia.

W słowach tych odkrywamy postawę biskupa Antoniego, który 
uzależnienie utożsamia z chorobą, a to wyznacza nową jakość 
relacji z uzależnioną osobą: 

Jeżeli spotkamy się z przypadkiem uzależnienia, należy chorą 
osobę otoczyć życzliwością, by uwierzyła, że chcemy jej pomóc. 
Musimy przekonać ją, że sama nie poradzi sobie w wyjściu 
z uzależnienia. (…) W tworzeniu katolickiego ośrodka dla 
uzależnionych od narkotyków „Betania” pośrednio pomógł 
nam pan Marek Kotański wraz z byłymi pacjentami „Monaru”. 
Twórca Monaru często odwoływał się do przesłanek religijnych 
w terapii. Szczególnie w ostatnim okresie swej działalności przy‑
pominał, że nie da się wyjść z uzależnienia bez pomocy Boga. 
W Polsce wielu ludzi zajmuje się terapią narkomanów i różne są 
ich doświadczenia.
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 Z kolei w grupie „aktorów” z płaszczyzny silniej zwią‑
zanej z odniesieniami kerygmatycznymi szczególne miejsce 
zajmują: katecheza i katechetyka, dyrektorium o Mszach 
z udziałem dzieci, publikacje, środki społecznego przeka‑
zu. Katecheza i katechetyka to „aktor”, którego relacje wiążą 
w sposób mniej lub bardziej bezpośredni ze wszystkimi innymi 
„aktorami”. Być może dlatego, że sam narrator uznaje siebie za 
katechetę, który na różne sposoby (mową, śpiewem, tańcem) 
ukazuje, czym jest katecheza. Opierając się na własnych do‑
świadczeniach, wyjaśnia: 

Chciałbym zwrócić katechetom uwagę na rzeczywistość doko‑
nującą się podczas katechezy, na której dochodzi do spotkania 
człowieka z Bogiem. Katecheza jako osobowe spotkanie angażuje 
uczniów, którzy pod kierunkiem katechetów dokonują refleksji 
nad doświadczeniami swojego życia, w kontekście rozwiązania 
proponowanego przez Boga. Interpretacja egzystencjalnych 
problemów katechizowanych, przy pomocy Bożej odpowiedzi, 
winna doprowadzić do życiowej decyzji uczestników katechezy.

Katecheza jest jedną z wiodących form głoszenia w Kościele 
kerygmatu. Przyjmuje ona różne postaci warunkowane adresa‑
tami, możliwościami głoszenia kerygmatu czy też formami jego 
przekazu. Uważana jest za szczególną formę 

posługi słowa, która doprowadza do dojrzałości nawrócenie 
początkowe, aż do uczynienia z niego żywego, bezpośredniego 
i czynnego wyznania wiary: katecheza ma swój początek w wy‑
znaniu wiary i prowadzi do wyznania wiary 98.

To za jej pośrednictwem Kościół dzieli się swoją wiarą i przy 
jej pomocy otwiera drzwi do osobowego spotkania z Bogiem. 
Z tych powodów można o niej mówić, że jest służbą, która zmie‑
rza do doprowadzenia ludzi do jedności wiary. 
 Zadaniem katechezy jest nauczanie treści wiary, wychowa‑
nie w jej duchu oraz inicjacja w życie chrześcijańskie. Posłu‑
gując się określeniem „nauczanie Kościoła”, odnosimy je do 
wszystkiego, co jest przedmiotem wiary Kościoła (wspólnoty 

98 DOK, nr 82.
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wierzących) – czyli do osobowego Boga i jego związków z czło‑
wiekiem. Potocznie termin ten łączymy z kilkoma formami koś‑
cielnej posługi Ewangelii: kazaniami, katechezą i nauczaniem 
religii. Nauczanie religii w świecie kulturowym, jaki jest przyj‑
mowany przez uczniów i jaki jest określony przez dziedziny 
wiedzy i wartości oferowane przez inne przedmioty szkolne, ma 
za zadanie pośredniczyć w przekazie Ewangelii oraz poszuki‑
wać możliwości nawiązania dialogu z pozostałymi dziedzinami 
nauki. Chodzi o to, by Ewangelia docierała do człowieka też 
na poziomie wiedzy i by cała kultura została zharmonizowana 
w blaskach światła wiary. Wszystko to pozwala mówić o włącza‑
niu się Kościoła w integralne kształcenie (edukację) osoby wyra‑
stające z otwarcia człowieka na religijny wymiar rzeczywistości. 
Zasadność takiego otwarcia wynika przede wszystkim z tego, że 
religia nie tylko obecna jest w życiu ludzkim, ale jest też jednym 
z jego podstawowych wymiarów i stanowi ważny element życia 
wielu osób 99. 
 Należy przy tym podkreślić, że w edukacji religijnej procesy 
poznawania rzeczywistości oparte są zarówno na poznaniu na‑
turalnym, jak też na poznaniu religijnym. Obie formy poznania 
wspomagają też osobę w rozpoznawaniu i przyjmowaniu za 
własne konsekwencji wynikających z wyznawanej wiary. Na tej 
drodze człowiek zyskuje dostęp do sacrum – świętości 100 łączonej 
z wszystkim tym, co stanowi znak istnienia, obecności i działa‑
nia Boga w jego życiu 101. 
 Biskup Antoni znany jest też i z tego, że w sposób wyjąt‑
kowy zaprasza dzieci do uczestnictwa we Mszy Świętej. Do 
tak specyficznej działalności zainspirował go kolejny „aktor”: 
dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci, które Stolica Apostol‑
ska opublikowała 22 października 1973 roku. Wyjaśnia, że jego 

99 J. Krysztofik, A. Walulik, Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności, 
„Studia Katechetyczne” 2016 (12), s. 35.

100 Z. Marek, «Sacrum» w wychowaniu chrześcijańskim, w: Polska katecheza 
wobec pluralizmu jednoczącej się Europy, red. A. Offmański, Wydawnictwo Teolo‑
giczne Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 177‑195.

101 B. Sesboüé, Wierzę. Wezwanie do wiary katolickiej dla kobiet i mężczyzn XXI 
wieku, dz. cyt., s. 352.
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propozycja sprawowania Mszy Świętej z udziałem dzieci opiera 
się na tym dokumencie: 

Dyrektorium zezwala na adaptację liturgii Słowa, która w tra‑
dycyjnym przebiegu przynosi dzieciom najwięcej trudności. 
Przygotowując scenariusz liturgii Słowa, możemy opuścić jeden 
czy drugi element rytu wstępnego, a inny z kolei rozbudować. 
Możemy zrezygnować z czytań biblijnych, ograniczając się tylko 
do Ewangelii. Można z Ewangelii wybrać niektóre zdania, bar‑
dziej zrozumiałe dla dzieci, pamiętając jednak, żeby nie zmienić 
kerygmatu biblijnego. Jeżeli czytania przeznaczone na dany 
dzień są za trudne, mało przystępne, możemy posłużyć się inny‑
mi czytaniami, uwzględniającymi okres liturgiczny. (…) Pomi‑
nięcie wytycznych „Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem 
dzieci” w duszpasterskiej i katechetycznej działalności byłoby 
wielkim zaniedbaniem w liturgicznej formacji dzieci.

Ubolewa jedynie, że 

ten ważny dokument, zawierający niezbędne wskazówki odno‑
szące się do formacji liturgicznej dzieci, by aktywnie i świado‑
mie uczestniczyły w Eucharystii, został zapomniany przez wielu 
katechetów i duszpasterzy. 

 Kolejnym „aktorem” z tej grupy są publikacje. Większość 
z nich stanowi interpretację słowa Bożego dla różnych grup wie‑
kowych, a zwłaszcza dla dzieci: 

Od wielu lat piszę homilie dla dzieci, które drukuje Biblioteka 
Kaznodziejska i Msza Święta. Wydałem wraz z księdzem Ro‑
manem Ceglarkiem kazania dla dzieci „Słowa Jezusa prowadzą 
do nieba” na rok A i B oraz książeczkę ‑pamiątkę Pierwszej 
Komunii Świętej „Modlę się do Ciebie, Jezu”. Brałem udział 
w pracach zespołu redagującego materiały katechetyczne dla 
dzieci i młodzieży pod kierunkiem księdza profesora Jana 
Charytańskiego.

Już na podstawie tych wypowiedzi można wnioskować, że bi‑
skup Długosz publikowanie uważa za katechezę. To oznacza dla 
niego, że zawarty w nich przekaz musi być adekwatny do moż‑
liwości percepcyjnych odbiorcy. O zapotrzebowaniu na tę formę 
katechezy świadczy między innymi ogromna ich popularność na 
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rynku. Jedna z nich Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzie‑
ci w 2003 roku zajęła drugą pozycję w Polsce na liście najlepiej 
sprzedających się książek z literatury dziecięcej, tuż za ostatnią 
częścią Harry’ego Pottera, a przed Pinokiem i Kubusiem Puchatkiem. 
Biskup nie ukrywa satysfakcji z tego faktu. Podkreśla jednak, że 
najważniejsze dla niego jest to, by dzięki 

książce dzieci dochodziły do przekonania, że doświadczenie 
Pana Boga, jakie przeżywają bohaterowie Pisma Świętego, 
stawało się także udziałem ich życia; by stawały się dojrzałymi 
ludźmi na miarę człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. 

W strukturze książki Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla 
dzieci zawarta jest ewangelizacyjna i katechetyczna idea autora: 

Treść książki wymaga kilku wyjaśnień. Po pierwsze, każde opo‑
wiadanie charakteryzuje trójczłonowość: sytuacja znana dziecku 
z codziennego życia, przekaz biblijny i ukazanie jednego ze spo‑
sobów realizacji Bożego przesłania. Po drugie, przekaz biblijny 
stanowi parafrazę tekstu biblijnego, bez deformacji czy zmiany 
kerygmatu Bożego przesłania. Po trzecie, wydarzenie biblijne 
jest opowiadane w czasie teraźniejszym, by dziecko, słuchając 
czy czytając dany fragment, brało w owym zdarzeniu udział jako 
jego uczestnik, a nie tylko jako osoba biernie je wspominająca. Po 
czwarte, pradzieje biblijne – 11 rozdziałów Księgi Rodzaju – opi‑
sane są w Piśmie Świętym za pomocą szczególnych gatunków 
literackich. Dlatego część biblijną tych rozdziałów w większości 
przedkładam w formie teologicznego przesłania. Tematyka 
wspomnianych rozdziałów zawiera zbawczą odpowiedź Boga 
na egzystencjalne pytania ludzi: Jakie są początki świata, czło‑
wieka, relacje Boga do świata i ludzi? Dlaczego cierpimy i umie‑
ramy? Skąd pochodzi zło oraz podziały między ludźmi?

Uzasadniając potrzebę napisania takiej książki dla dzieci, wyznaje: 

Przyznam się, że jako mały chłopiec podczas kazań nudziłem 
się, a Msza św. była dla mnie za trudna. Tylko moja subordyna‑
cja wobec rodziców pozwalała mi wytrwać w kościele do końca 
nabożeństwa. A trzeba pamiętać, że najważniejsze fundamenty 
pod formację religijną człowieka kształtują się podczas pierw‑
szych siedmiu lat życia. Nawet jeśli później człowiek odwróci 
się od Boga, to zawsze ma do kogo wrócić. Pismo Święte jest 
księgą zadaną człowiekowi, by ciągle odczytywał zbawcze 
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przesłanie Pana Boga. Jako księga Bosko ‑ludzka domaga się od 
czytelnika szczególnego przygotowania, które pozwoli ją dobrze 
interpretować.

 Wychodząc naprzeciw katechetom, a pośrednio również ro‑
dzicom, przygotował książkę ‑poradnik pt. Jak przygotowywać i oce‑
niać katechezę? 102. Zawarł w niej nie tylko praktyczne wskazówki 
dla pracy nauczyciela religii i katechety, ale przede wszystkim 
opierając się na własnym doświadczeniu, wskazał najbardziej 
newralgiczne momenty sprzyjające i utrudniające prowadzenie 
działań edukacyjnych korzystających z Bożego objawienia. Wy‑
szedł w niej naprzeciw głównie potrzebom katechetów, którzy 
nawet poznając podczas studiów przedstawiane przez biskupa 
zasady, dopiero po zetknięciu się z realiami pracy katechetycznej 
dostrzegają walory i pragmatykę głoszonych przez niego teorii. 
 Jeszcze innym „aktorem”, z którym biskup Antoni nawiązuje 
bliskie relacje, są środki społecznego przekazu. Właściwie można 
by je zakwalifikować do grupy „aktorów” zorientowanej antro‑
pologicznie, gdyby nie fakt, że analogicznie jak publikacje traktu‑
je je narrator jako formę katechezy czy nawet ewangelizacji: 

W głoszenie prawdy o Chrystusie należy wciągnąć i wieloaspek‑
towo wykorzystać świat masowych mediów, które za naszych 
dni kształtują obraz Chrystusa, docierając do rzesz ludzkich, 
używając adekwatnych, przekonujących argumentów. (…) Ta‑
jemnica ich skuteczności to: nowy sposób wyrazu, język obrazu 
i poziom przekazu.

Ideę tę realizuje poprzez różnego rodzaju programy w TV 
„Trwam” oraz w popularnym programie TVP „Ziarno”: 

Tak się zdarzyło, że mąż pracownicy wydawnictwa Edycja Świę‑
tego Pawła, które wydało Biblię dla dzieci Dobry Bóg mówi do nas, 
pracuje w katolickiej redakcji TVP. Ta pani podsunęła mężowi 
pomysł, aby porozmawiać na temat mojej książki w „Ziarnie”, 
ponieważ mam dobry kontakt z dziećmi. Niektórzy nazywa‑
ją mnie nawet „biskupem od dzieci”. W tym samym czasie 

102 A. Długosz, Jak przygotowywać i oceniać katechezę, Wydawnictwo Polonia, 
Częstochowa 1997.
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poszukiwano księdza, który mógłby wystąpić z dziećmi w tym 
popularnym, telewizyjnym programie. Po pewnym czasie 
otrzymałem oficjalne zaproszenie od dyrektora tego programu 
na rozmowę, a potem zaproszono mnie na plan. (…) Dziś dzieci 
interesuje głównie język obrazu, silniejsze dla nich są bodźce 
wzrokowe od słuchowych. Poprzez język obrazu dzieci są for‑
mowane – dlatego tym bardziej zależało mi na tym, by do nich 
trafiać. Jeśli mi się to udaje, to nie może być rzeczy cudowniej‑
szej, bo jestem katechetą, a ten program jest lekcją katechezy.

 Analizując „aktorów” nie ‑osoby, nie sposób nie zauważyć 
ich ścisłego powiązania z „aktorami” osobami. Odkryliśmy, że 
biskup Antoni, opowiadając o swoim życiu, tak charakteryzuje 
relacje łączące go z poszczególnymi „aktorami”, że można od‑
nieść wrażenie, że jest on przyjacielem całego świata i tym, co 
łączy także innych „aktorów” między sobą, są: aprobata, empa‑
tia, życzliwość. Nie oznacza to, że nie dostrzega negatywnych 
zjawisk pomiędzy nimi. Ten życzliwy stosunek do rzeczywisto‑
ści wynika raczej z adekwatnej samooceny i uznania, że każdy 
człowiek zasługuje na „drugą szansę”. 
 Jedynym „aktorem”, który poddany został radykalnie nega‑
tywnej ocenie, są producenci i dealerzy narkotyków. Mówiąc 
o tym „aktorze”, biskup stwierdza: 

Konieczne są surowe kary dla producentów i dealerów. Gdyby 
to ode mnie zależało, skazywałbym ich na dożywocie, bez prawa 
amnestii. Człowiek w więzieniu mógłby zrozumieć, że handlo‑
wał śmiercią, miałby czas na nawrócenie.

Za tak radykalną oceną stoi z pewnością doświadczenie towa‑
rzyszenia uzależnionym w wychodzeniu z nałogu i procesie ich 
readaptacji społecznej. 

2.4. Kto i kogo wychowuje? 
Przeprowadzona analiza narracji biskupa Antoniego Długosza 
wyraźnie wskazuje na jej teocentryczne ukierunkowanie. Całe 
opowiadanie zostało wpisane w trwającą i rozwijaną relację jej 
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autora z Bogiem, którego istnienie nie tylko uznaje, ale doświad‑
cza Jego obecności i działania, a nadto z którym się w swoim 
życiu liczy. Oznacza to, że jej autor w swej refleksji o życiu 
i jego rozwijaniu przenosi na płaszczyznę pedagogiczną zasady 
podwójnej wierności: Bogu i człowiekowi. Specyfiką opierania 
wychowania człowieka na zasadzie wierności Bogu i wierności 
człowieka ukazuje typowo podmiotowy charakter wychowania. 
Pierwszym z tych podmiotów jest Bóg, drugim człowiek. Gra‑
ficzne przedstawienie tej idei uświadamia, że grupy „akto‑
rów” przyporządkowanych, z uwagi na rozłożenie akcentów, 
do odniesień antropologicznych lub kerygmatycznych łączy 
Bóg i drugi zbiorowy „aktor”, jakim jest Kościół. Związki 
te wskazują na to, że dla właściwego realizowania procesu 
wychowania niezmiernie istotna jest odpowiedź na pytania 
o podmiot i przedmiot wychowania: kto i kogo wychowuje? 
 Analizowana opowieść o życiu jest przykładem (a może 
nawet dowodem), że w przypadku wychowania mamy do czy‑
nienia nie z przedmiotem i podmiotem poznania, ale z dwoma 
podmiotami. To z kolei uświadamia ważność odwoływania 
się w wychowaniu do transcendencji – Boga. Oczekiwanie to 
zakłada uświadamianie osobie wychowywanej drogi osiągania 
wyznaczonych sobie celów, które wykraczają poza naturalne 
możliwości człowieka. Przyjęcie przez człowieka tego faktu 
uzmysławia mu potrzebę szukania wsparcia, pomocy u innych 
osób. Biskup Antoni Długosz, świadom tej potrzeby człowieka, 
podkreśla, że takiego wsparcia człowiek może oczekiwać od 
innych ludzi, ale także od Boga. Wskazuje przy tym różne moż‑
liwości jego uzyskania. Jedną upatruje w prowadzonej przez 
Kościół katechezie. Na tej drodze jest też możliwe osiąganie nie 
tylko dojrzałości ludzkiej, ale i religijnej. Zdolność ta z wycho‑
wawczego punktu widzenia umożliwia osobie objaśnianie swej 
egzystencji nie tylko w kategoriach dostępnych przy pomocy 
naturalnych sposobów poznawania rzeczywistości, ale także 
w świetle poznania religijnego. 
 Powyższe spostrzeżenie zwraca uwagę na znaczenie odwo‑
ływania się w procesach wychowania nie tyle do kreślonych 
przez nią norm moralnych, chociaż też, ile przede wszystkim do 
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nawiązywania i rozwijania relacji, co podkreśla w swojej opo‑
wieści biskup Antoni. Przywołana przez niego podwójna zasada 
wierności Bogu i człowiekowi uświadamia, że rozwój człowieka 
jest wynikiem wielorakich relacji, jakie jest on w stanie nawią‑
zać 103. Wielość nawiązywanych relacji bywa sprowadzana do 
kilku kategorii: relacji z sobą, z drugą osobą i jej otoczeniem oraz 
z transcendencją – Bogiem. Wszystkie one pomagają człowieko‑
wi lepiej rozumieć najgłębsze warstwy swej egzystencji: życie 
i śmierć, miłość i nienawiść, szczęście i cierpienie, głos sumienia 
i jego brak 104. 
 Sam terminem „relacje” pochodzi od łacińskiego „referre” 
i znaczy odnosić. Za jego pośrednictwem wyrażany jest do‑
wolny związek, sposób istnienia, a także związki zachodzące 
między przynajmniej dwoma podmiotami, rzeczywistościami, 
zbiorami 105. W ujęciu teologicznym związki te wyrażają religij‑
ność osoby i jej odniesienia do Boga 106. Na tej podstawie można 
mówić, że istotą nawiązywanych przez człowieka relacji, które 
bywają łączone ze stanami emocjonalnymi: negatywnym bądź 
pozytywnym nastawieniem do siebie i swego otoczenia, jest 
ich odnoszenie się zarówno do własnej osoby, innych osób, 
jak i do otoczenia, w tym także do transcendencji – Boga. To 
z kolei uświadamia, że przyjmują one postać relacji nawiązy‑
wanych zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i wertykal‑
nym. Kiedy mówimy o wymiarze horyzontalnym nawiązy‑
wanych relacji, to mamy na uwadze przede wszystkim to, że 
zachodzą one  pomiędzy istotami równymi w swej godności 
i wolności 107. Z  kolei relacje w wymiarze wertykalnym są tego 
przeciwieństwem. 

103 A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., s. 21.
104 Z. Chlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Wydawnictwo 

W drodze, Poznań 1991, s. 37.
105 D. Capała, Relacja, w: Encyklopedia katolicka, t. XVI, red. E. Gigilewicz, 

TN KUL, Lublin 2012, s. 1385‑1386. 
106 J. Szymolon, Relacje religijne, w: Encyklopedia katolicka, t. XVI, dz. cyt., 

s. 1386‑1387.
107 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 23.
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 Za najbardziej pierwotną relację w wymiarze horyzontalnym 
uważa się relację do własnej osoby. W tym miejscu należy pod‑
kreślić, że człowiek bez samoświadomości, zaufania do siebie, 
a także samokontroli nie będzie się harmonijnie rozwijał. Stara‑
jąc się zapobiegać tego rodzaju zagrożeniom, ważne wydaje się 
dokładanie wysiłków zapewniających wychowankowi rozwija‑
nie jego zdolności do zachowania w sobie równowagi w sferze 
poznawczo‑emocjonalnej umożliwiającej mu zmianę subiek‑
tywnego nastawienia do własnej osoby. Trzeba pamiętać, że 
tylko pozytywne nastawienie do własnej osoby daje możliwość 
przezwyciężania zakorzenionego egocentryzmu oraz zaakcep‑
towania siebie takim, jakim się jest, zamiast poddawania się 
chęci porównywania własnej osoby (własnych cech i wartości) 
z tymi, które chce się posiadać 108. Wynika z tego, że istotę relacji 
z sobą stanowi trud poznawania własnej osoby, który zazwyczaj 
wyraża on w pytaniu o to „kim” i „jaki” jestem.
 Pytanie to zmierza do uświadomienia osobie, że jest istotą 
społeczną, a to nakłada na nią zadanie nawiązywanie relacji 
także ze swoim otoczeniem, w tym przede wszystkim z drugim 
człowiekiem po to, by za ich pośrednictwem osiągać większą 
dojrzałość 109. To dzięki osiąganej dojrzałości człowiek jest w sta‑
nie uświadomić sobie, że obok niego istnieje ktoś drugi. Istotę tej 
relacji tak wyjaśniał Józef Tischner: 

Dopóki ja patrzę na siebie wyłącznie swoimi oczami – znam 
część prawdy. Dopóki ty patrzysz na siebie swoimi oczami, tak‑
że znasz tylko część prawdy. Ale i odwrotnie, gdy ja patrzę na 
ciebie i biorę pod uwagę tylko to, co sam widzę, i gdy ty patrzysz 
na mnie i uwzględniasz tylko to, co widzisz – obydwaj ulegamy 
częściowemu złudzeniu. Pełna prawda jest owocem wspólnych 
doświadczeń – twoich o mnie, a moich o tobie 110.

108 S. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna 5. Służba Bogu 
i  otwarcie się na świat, Warszawa 1989, s. 56.

109 E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Wydawnictwo Znak, Kraków 
1998, s. 115.

110 S. Gałkowski, Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Wy‑
dawnictwo Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 168.
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Można więc powiedzieć, że nawiązywanie relacji z drugą osobą 
i z otoczeniem domaga się poza respektowaniem własnego po‑
znania liczenia się z poznaniem innej osoby. Mowa tu o osiąga‑
niu swego rodzaju doskonałości polegającej na zaktualizowaniu 
własnych pragnień i dążeń z tym, co ma do przekazania ktoś 
inny. Nie bez znaczenia jest i to, że nawiązywane relacje sprzy‑
jają podnoszeniu stopnia własnej samokontroli, wrażliwości 
interpersonalnej, stabilności emocjonalnej oraz realizmowi oce‑
niania siebie i innych, a także rozwijaniu przyjaźni, społecznych 
interakcji i otwarciu na innych 111. 
 Nieco innych kształtów nabierają relacje nawiązywane 
z transcendencją, którą chrześcijaństwo identyfikuje z osobo‑
wym Bogiem. W tym przypadku mamy do czynienia nie tyle 
z równymi partnerami, ile z uświadamianiem sobie własnej 
ograniczoności i zależności od transcendencji – Boga. Gotowość 
nawiązywania takich relacji jest przede wszystkim owocem po‑
zytywnego nastawienia człowieka do Boga (poprawnego Jego 
obrazu). Nastawienie to jest w stanie umacniać w człowieku 
przeświadczenie, iż nie jest on marionetką w ręku Boga, lecz 
zostaje objęty Jego troską, opieką i miłością, której potwier‑
dzeniem jest dająca dostęp do spełnienia Bożych obietnic życia 
w szczęściu przez całą wieczność męka, śmierć i zmartwych‑
wstanie Jezusa Chrystusa. Na tej drodze rozumowania człowiek 
jest też w stanie widzieć siebie „oczyma” Boga 112. Oparte na tych 
założenia relacje z Bogiem, których fundamentem jest zaufanie 
i miłość okazywana Bogu, stanowią dla człowieka fundament 
nie tylko relacji z Bogiem, ale też z sobą oraz z innymi osobami 
i całym otoczeniem. Walorem relacji nawiązywanych z Bogiem 
jest większa wrażliwość na rozpatrywanie swego człowieczeń‑
stwa, najpełniej rozpoznawanego w świetle związków łączących 
człowieka zarówno z naturą i kulturą, jak i z transcendencją 113. 
Tak nawiązywane relacje  umożliwiają mu wykraczanie poza 

111 A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., s. 21.
112 R. Boschki, Einführung in die Religionspädagogik, Wissenschaftliche Buch‑

gesellschaft, Darmstadt 2017, s. 110. 
113 M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, w: Pedagogika, red. Z. Kwieciński, 

B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 242.
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własną ograniczoność i otwierają na otoczenie, z którym może 
prowadzić dialog 114. 
 Na znaczenie nawiązywanych przez człowieka relacji 
uwagę zwracał Stefan Szuman, wskazując, że każda osoba już 
u początku swojego życia spostrzega zarówno inne osoby, jak 
i rzeczy pojawiające się w jej otoczeniu, co oznacza, że w każ‑
dej istnieje „wrodzone ty”, które kieruje ją ku innym osobom. 
Wykazywał też, że jest on w stanie nie tylko zwracać się do 
innej osoby, ale też do siebie, a nadto do samej transcenden‑
cji 115 . Dzięki takim interakcjom człowiek doświadcza świata, 
który dla niego jest czymś zewnętrznym, czymś, co przed nim 
stoi i jest obiektem jego poznania, osiągania kolejnych etapów, 
wyższych szczebli kontaktów łączących go z innymi osobami 
i z otaczającym światem. Dzieje się tak dlatego, że osoba, zwra‑
cając się do kogoś innego klasycznym zwrotem „ty”, uświada‑
mia sobie własne „ja”. Odkrywa, że to ten drugi, do którego się 
zwraca, zostaje przez nią nazwany i określa, kim ona jest. Do‑
świadczenie to daje mu poczucie swoistego uczestnictwa, obec‑
ności i zaangażowania w sprawy drugiej osoby. Ono kształtuje 
umiejętność nowego postrzegania zarówno siebie, jak i innych 
osób, oraz daje przestrzeń umożliwiającą realizowanie swoich 
inicjatyw, wytyczanych życiowych celów oraz zaspokajanie 
własnych potrzeb 116. Wszystko to sprzyja wyzbywaniu się nar‑
cystycznych iluzji na rzecz realistycznej i krytycznej percepcji 
cech drugiej osoby rozpoznawanej w kategoriach „ktoś ode 
mnie odrębny” 117. 
 Zdolność nawiązywania relacji czyni człowieka podmiotem 
działań. Druga osoba czy też otaczający świat staje się dla niego 
rzeczywistością zewnętrzną, czymś, przed czym stoi i co staje 

114 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 190; S. Siek, Formowanie osobowości, 
Wydawnictwo ATK, Warszawa 1986, s. 256.

115 J. Horowski, Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej, Wy‑
dawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, s. 238.

116 A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., s. 192.
117 F. Grier, Refleksje nad zjawiskiem uwielbienia w relacjach ludzkich i Boskich, 

w: Psychoanaliza i religia w XXI wieku, red. D.M. Black, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2009, s. 240.
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się obiektem jego poznania. Na tej drodze uświadamia sobie 
także własną odrębność. To z kolei umożliwia mu znajdowa‑
nie sposobów moralnego postępowania wobec siebie i całego 
swego otoczenia 118. W konsekwencji nawiązywane i rozwijane 
relacje wyzwalają w osobie emocjonalną chęć porównywania, 
oceniania wartościującego przymiotów, które chciałoby się 
posiadać. Nie bez znaczenia jest i to, że relacje niosą ze sobą 
poczucie uczestnictwa i zaangażowania, które bywa nazy‑
wane obecnością 119. To zaś skłania do przyjęcia istniejących 
i obowiązujących wzorców, które określają reguły oraz normy 
życia społecznego i moralnego. Odkrycie to nadaje działaniom 
człowieka postać altruistyczną, nastawioną na bezinteresowne 
czynienie dobra drugiej osobie. 
 Naprzeciw takiemu myśleniu o wychowaniu człowieka 
w znaczący sposób wychodzi subdyscyplina pedagogiki nazy‑
wana pedagogiką religii. Sam termin pedagogika religii wyrasta 
z założeń pedagogiki transcendentnej 120, którą charakteryzuje 
akceptowanie nie tylko istniejących w świecie sił naturalnych, 
ale i duchowych, które nie podlegają prawom przyrody. Uważa 
się ją za subdyscyplinę nauki na pograniczu pedagogiki i teolo‑
gii 121, a za przedmiot wskazuje się człowieka, jego rozwój oraz 
osiąganie stawianych celów religijnych 122. Słowem, pedagogika 
religii zajmuje się wychowaniem, którego – w myśl założeń 
personalizmu chrześcijańskiego – wychowanek jest podmio‑
tem. Uczy ona interpretowania spraw ludzkiej codzienności 
w świetle treści konkretnej religii, co w przypadku chrześci‑
jaństwa sprowadza się do zdolności objaśniania rzeczywistości 

118 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, dz. cyt., s. 46.
119 J. Horowski, Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej, 

dz. cyt., s. 238‑241. 
120 B. Śliwerski, Pedagogika bez transcendencji, dz. cyt., s. 79‑80. 
121 Z. Marek, Wychowanie religijno ‑moralne, w: Religijno ‑moralny wymiar roz‑

woju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Wydawnic‑
two KUL, Lublin 2012, s. 26‑28.

122 B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Wy‑
dawnictwo ChAT, Warszawa 2011, 207; Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie 
dla edukacji, dz. cyt., s. 60 i nn.; R. Boschki, Einführung in die Religionspädagik, dz. 
cyt., s. 36.
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w świetle Bożego objawienia 123. Oznacza to, że w zakres badań 
pedagogiki religii, która opiera się na treściach wiary, wpisuje 
zarówno rzeczywistość boską, jak i ludzką. Jedną z jej odmian 
jest pedagogika katolicka, która wyrasta z założeń personalizmu 
i antropologii katolickiej 124. Jej badania służą opisowi rzeczywi‑
stości wychowawczej 125 poszukującej możliwości i sposobów 
wspomagania osoby w jej rozwoju i osiąganiu integralnej doj‑
rzałości dzięki korelowaniu wiary z życiem 126. W tak rozumia‑
nej korelacji chodzi o odkrywanie związków łączących osobę 
z transcendencją – Bogiem. 
 W literaturze możemy napotkać zamienne stosowanie 
terminu pedagogika religii z takimi pojęciami, jak „wycho‑
wanie religijne”, „wychowanie do wiary” czy „wychowanie 
w wierze” itd. 127 Zamienne stosowanie tych pojęć wynika 
z zapomnienia, że pedagogika religii zmierza w kierunku pro‑
wadzenia refleksji naukowej nad funkcjonowaniem człowieka, 
natomiast wychowanie nawiązuje do dwóch działań. Pierw‑
szym jest dążenie do przejęcia i kierowania się w procesach 
wspomagania wychowawczego określonymi wartościami, na 
przykład sprawiedliwością, miłością, odpowiedzialnością, 
które proponuje religia. Tendencje te wydają się bliskie wy‑
chowaniu religijnemu, które przejmuje od religii określone 
wartości i stara się je przekazać. I tak posługując się określe‑
niem wychowanie religijne, najczęściej mamy do czynienia 
z różnymi jego wymiarami: 

123 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 60 i nn.; 
J. Krysztofik, A. Walulik, Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności, art. 
cyt., s. 40.

124 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 191; tenże, Autonomia 
pedagogiki religii, „Studia Katechetyczne” 2016, t. 12, s. 19‑33. W toku dalszej 
refleksji, o ile nie będzie zaznaczone inaczej, mówiąc o pedagogice religii, bę‑
dziemy mieć na myśli pedagogikę inspirowaną treściami określającymi religię 
chrześcijańską.

125 B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, 
dz. cyt., s. 207.

126 J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, 
w: Wychowanie personalistyczne, dz. cyt., s. 157.

127 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 161.
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• Jeden – to poziom budzenia zdolności do religijnego bycia 
w świecie, wrażliwości na sacrum, na potrzeby i doświad‑
czenia reli gijne człowieka, poziom budowania postawy sza‑
cunku dla religijnego wymiaru egzystencji ludzkiej, poziom 
uczenia się rozumienia kultur przez ich religijne korzenie, 
wreszcie szukania kulturowego wyrazu dla własnej wiary, 
wyboru i tworzenia form własnego życia w wierze. Można 
by go nazwać wychowaniem do religijności [wychowaniem 
religijnym – przyp. ZM, AW]. Wymaga on edukacji religijnej 
w przyjętym wcześniej znaczeniu. 

• Drugi – to wychowanie w naturalny sposób wyprowadza‑
ne z prawdy o człowieku i świecie, kształtujące wierność 
odkrytej prawdzie, budzące odpowiedzialność za jej prze‑
kazywanie. W tym wymiarze wychowanie religijne staje się 
wychowaniem chrześcijańskim, którego centrum stanowi 
ewangelizacja, katecheza, a w miarę dojrzewania w wierze 
i świadomej motywacji do jej pogłębiania formacja chrześ‑
cijańska. Towarzyszyć im powinno wychowanie w duchu 
wiary [mówimy o wychowaniu w wierze; wychowaniu do 
wiary – przyp. ZM, AW] 128.

Wyjaśnienia te pokazują, że na przebieg procesów wychowania 
religijnego wpływ wywierają: poznanie religijne, odkrywanie 
człowieka z perspektywy Boga, ukazana w świetle Bożego 
objawienia perspektywa sensu ludzkiego życia. W pojęciu 
„wychowanie do wiary” czy też bliskim mu terminie „wycho‑
wanie w wierze” promowane są natomiast działania, których 
celem jest wprowadzenie nowych treści zaczerpniętych z wiary 
chrześcijańskiej bądź też ich podtrzymywanie po to, by człowiek 
odkrywał nową rzeczywistość poznawaną za pośrednictwem 
przekazywanych treści wiary oraz by w niej znajdował swoje 
miejsce i rozpoznawał stojące przed nim zadania 129. Można więc 
powiedzieć, że wychowanie do wiary bardziej akcentuje osobiste 
życie rozpoznawaną rzeczywistością wiary, która odsłania zna‑
czący dla osoby sens życia. Jest więc rezultatem ludzkiej decyzji, 
dokonanego wyboru, a nie tylko możliwością interpretowania 

128 K. Olbrycht, Rola edukacji religijnej i wychowania religijnego, w: Wychowanie 
personalistyczne, dz. cyt., s. 336. 

129 J. Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży, Wydawnictwo 
UMK, Toruń 2000, s. 213.
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życiowych doświadczeń, jak to sugeruje wcześniej podana de‑
finicja wychowania religijnego. Wreszcie wychowanie do wiary 
czy też wychowanie w wierze zdaje się wyraźniej sprzyjać ludz‑
kim poszukiwaniom sposobów stawania się „bardziej człowie‑
kiem”, to znaczy na miarę wielkości Jezusa Chrystusa. Stąd też 
w wychowaniu do wiary i w wychowaniu w wierze podkreślana 
zostaje potrzeba kształtowania człowieka na miarę i na wzór 
Jezusa Chrystusa (Ef 4,20‑24) 130. Co więcej, chrześcijaństwo, 
dopełniając pojęcie „wychowanie” określeniami „wychowanie 
w wierze” czy też „wychowanie do wiary”, dąży do zwrócenia 
uwagi na znaczenie dla rozwoju osoby bezpośredniego kontaktu 
z Bogiem. W wychowaniu do wiary chodzi zatem o udzielanie 
pomocy w osiąganiu dojrzałości religijnej, której wyrazem bę‑
dzie respektujące Boże prawo postępowanie człowieka. Ma ono 
wyrażać wewnętrzne przeświadczenie, że Bóg i Jego prawo są 
ostateczną normą postępowania, która domaga się ciągłego wy‑
siłku odwracania się od wszystkiego, co jest z nią sprzeczne 131. 
 Same procesy wychowania do wiary i wychowania w wierze 
charakteryzuje to, że do jego zainicjowania niewystarczające jest 
samo poznanie naturalne. W wychowaniu tym czy też w wycho‑
waniu w wierze za podstawę określonych działań wychowaw‑
czych przyjmuje się relacje łączące człowieka z osobowym Bo‑
giem oraz wynikającą dla człowieka konieczność uznania swej 
zależności od Niego. Przywoływana zależność człowieka od 
Boga w chrześcijańskim rozumieniu nie opiera się na lęku, lecz 
na okazywanym Mu szacunku, zaufaniu czy wierze w Jego sło‑
wa. Objaśniane pojęcia mogą podlegać kolejnym modyfikacjom 
wynikającym z określenia konkretnego wyznania czy też religii, 
na której treściach zamierzamy opierać procesy wychowania. 
W takim przypadku będziemy mówić zarówno o wychowaniu 
chrześcijańskim czy talmudycznym, jak też o katolickim, prawo‑
sławnym lub protestanckim 132. 

130 Z. Marek, Wychować do wiary, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, 
s. 10‑11.

131 G. Hansemann, Wychowanie religijne, Instytut Wydawniczy PAX, Warsza‑
wa 1988, s. 75.

132 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 156 i nn.
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 W każdym z wymienionych rodzajów wychowania mamy 
do czynienia z przesuwaniem akcentów określających istotę wy‑
chowania religijnego. Raz zostaje on położony na przejmowane 
z religii określone wartości, zajmowane postawy, a innym razem 
na osobowe relacje Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. 
Chrześcijaństwo zgodnie z tymi wyjaśnieniami zmierza w toku 
procesów wychowania człowieka nie tylko do wspie rania jego 
rozwoju osobowego, ale także w kierunku sacrum, transcenden‑
cji, Boga. Zdolność tę można rozwinąć w postawę, którą charak‑
teryzuje uzna nie prawdy o osobowym Bogu i człowieku oraz 
stworzonym przez Boga z miłości świecie. Prawda ta nadaje 
działaniom człowieka porządek i sens 133. 
 Poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kto i kogo wychowuje, 
doprowadziły nas do wskazania szerokiej palety „aktorów” tego 
procesu. Można powiedzieć, że poza naturalnym środowiskiem 
wychowawczym, za które uważa się rodzinę, szkołę, Kościół, 
grupy społeczne itd., wychowujące są też przedmioty, z którymi 
człowiek ma do czynienia. Idąc przy tym za założeniami peda‑
gogiki transcendentnej, koniecznie musimy dopowiedzieć, że 
wychowawcą człowieka jest także Bóg. Jego udział w procesach 
wychowania polega na odsłanianiu przed człowiekiem nowych 
perspektyw życia, których ten nie jest w stanie odkryć, korzy‑
stając z samej pomocy intelektu. Jak to wynika z analizy narracji 
biskupa Antoniego Długosza, wychowanie wspomagane przez 
religię (chrześcijaństwo) nie tylko nie ogranicza człowieka w jego 
rozwoju, ale pomaga mu rozwijać się zarówno fizycznie, jak też 
i wewnętrznie – duchowo.

133 K. Olbrycht, Rola edukacji religijnej i wychowania religijnego, art. cyt., s. 336. 
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C H R O N O S  I  K A I R O S  C O D Z I E N N O ŚC I

Analiza opowieści o życiu biskupa Antoniego w kontekście kate‑
gorii, jaką jest czas, ukazuje jej wieloaspektowe rozumienie przez 
narratora. Przywoływane przez niego określenia pozwalają uznać, 
że odnoszą się one zarówno do Chronos, jak i Kairos 1. W pierwszym 
przypadku zmierzamy do zwrócenia uwagi na personifikację 
czasu, dzięki któremu można wszystko zobaczyć czy też odkryć. 
W drugim natomiast chcemy podkreślić konteksty, szczególne 
momenty pojawiające się w życiu. Analiza opowieści biskupa po‑
zwala na umieszczenie konkretnych dat na osi czasu. Istotą tego 
zabiegu jest przywoływanie dziejących się wydarzeń odkrywa‑
nych jako szansa uzyskania nowej jakości życia (zob. schemat 2).
 Zaznaczone na schemacie odniesienia czasowe mają charakter 
kotwic temporalnych, przez które rozumiemy wydarzenia, fakty 
incydentalne lub powtarzalne, albo też proces, który może być 
identyfikowany z różną dokładnością, ale zawsze w odniesieniu 
do zmian rozwojowych o charakterze nie tyle ilościowym, ile prze‑
de wszystkim jakościowym. Korzystając z tej kategorii, wskazali‑
śmy na kotwice temporalne punktowe i pasmowe, ale odkryliśmy 

1 Pojęcie to wyprowadzamy, analizując autobiografie studentek pracy socjal‑
nej w Ignatianum w kontekście kategorii czasu. Zob. J. Krysztofik, A. Walulik, 
Temporalny charakter synergii edukacyjnych, w: Czas i miejsce w biografii. Aspekty 
edukacyjne, red. E. Dubas, A. Gutowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, s. 80. 
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993. Wczoraj – dziś – jutro. Chronos i Kairos codzienności

też kotwice, które można określić jako feedbackowe, czyli takie 
doświadczenia, które dopiero w odległej perspektywie czasowej 
uzyskały cechy kotwiczenia. Do pierwszej grupy zaliczyliśmy: 
dzień urodzin (18 kwietnia 1941), uzyskanie świadectwa dojrza‑
łości (1959), święcenia kapłańskie (20 czerwca 1965), rozpoczęcie 
pracy w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Częstochow‑
skiej (1972), wejście do „Betanii” (1982) i dzień konsekracji bisku‑
piej (6 stycznia 1994). Za kotwice temporalne pasmowe uznaliśmy: 
dzieciństwo, czasy szkolne, seminarium, czas pracy w parafiach 
diecezji jako wikariusz i związany z nim okres studiów w Akade‑
mii Teologii Katolickiej w Warszawie (ATK – obecnie Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Z kolei za kotwice feedbacko‑
we uznaliśmy to, co kryje się za określeniami czasu typu: „dłużyło 
się, tylko, do dziś”. Encje te są ważne z punktu widzenia analizy 
kategorialnej, ale przede wszystkim umacniają przekonanie o zna‑
czącej roli kotwic temporalnych w analizowanej biografii. 

3.1. Kotwice temporalne punktowe i pasmowe 
W kontekście daty swoich urodzin biskup Antoni mówi z na‑
dzieją, że będzie mógł w domu po rodzicach mieszkać do końca 
życia. Spina w ten sposób całą swoją biografię, czyniąc z życia 
jedną wielką, rozbudowaną – jak się później okazało w ana‑
lizach – kotwicę temporalną. Sugeruje niejako na wstępie, że 
wszystko, co się w jego życiu dzieje, stanowi spójną całość, a nie 
jest tylko sumą poszczególnych wydarzeń. Do tej sytuacji można 
odnieść słowa Thomasa Mertona, który podkreśla, że w biblij‑
nym sensie wyrażenie „koniec” niekoniecznie oznacza wyłącz‑
nie gwałtowny, nagły i zły koniec. Według niego nie należy my‑
lić eschatologii biblijnej z mglistą i pełną niepokoju eschatologią 
ludzkich przeczuć choćby dlatego, że współcześnie człowiek 
żyje w epoce, w której nakładają się na siebie dwie eschatologie: 
świeckich nadziei i niepokojów oraz objawionego spełnienia 2. 

2 Th. Merton, W natarciu na niewypowiadane, Wydawnictwo Homini, Byd‑
goszcz 1977, s. 71.
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 Dostrzeżona w analizowanej narracji (z perspektywy antro‑
pologiczno ‑kerygmatycznej) spójność pomiędzy początkiem 
i końcem życia człowieka na ziemi pozwala unikać światopoglą‑
dowego pomieszania, które wyraża się w przyjmowaniu świeckiej 
eschatologii za objawioną i jedynie prawomocną. Według Merto‑
na wynika to z całkowitego odrzucenia tej drugiej. W konsekwen‑
cji patologiczny lęk przed gwałtownym końcem zwykle buduje 
poczucie zamętu i rozpaczy. Każdy z natury jest zmuszony stanąć 
przed obliczem końca i albo go zaakceptować, albo odrzucić 3. 
Można zatem uznać, że w analizowanej biografii „kotwice” punk‑
towe i procesowe wzajemnie się przenikają na wzór wzajemności 
pomiędzy Chronos i Kairos. Powstała w ten sposób koniunkcja 
tworzy synergiczną przestrzeń codzienności poprzez tysięczne 
„splątania” każdej osoby i miejsca. Kotwice temporalne są 

centralnym polem badawczym pozycjonowanym z dokładnoś‑
cią do „tu i teraz” bowiem „nie ‑tu i nie ‑teraz” przenosi natych‑
miast w przestrzeń uznaniowych gier językowych 4.

Nie oznacza to, że taka lokacja i triangulacja traci jakikolwiek 
sens, ale procesy te mogą ograniczać zdolność rozpoznawania 
powstającej synergii. 
 W odniesieniach temporalnych nowa jakość może być uzna‑
wana za skutek tego, co się wydarza, oraz traktowana jako 
motywacja do podejmowania wysiłku w osiąganiu bliższych 
i dalszych celów. Można zatem uznać, że jej pojawienie się jest 
wynikiem synergii teleologicznej, która otwiera człowiekowi 
nową perspektywę realizowania siebie, a przede wszystkim 
formułowania celów życiowych, zarówno bliższych, jak i dal‑
szych, czym sprzyja kształtowaniu nowego odniesienia do przy‑
szłości i umożliwia nową perspektywę ewaluacyjną celów już 
realizowanych 5. 

3 Tamże.
4 J. Krysztofik, A. Walulik, Temporalny charakter synergii edukacyjnych, 

art. cyt., s. 81. 
5 A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., 

s. 252‑260.
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 W analizowanej biografii pomiędzy początkiem i końcem 
w rozumieniu Chronos znajdują się punktowe kotwice tempo‑
ralne, takie jak: uzyskanie świadectwa dojrzałości, święcenia 
kapłańskie, rozpoczęcie pracy w Wydziale Katechetycznym 
Kurii Diecezji Częstochowskiej, wejście do „Betanii” oraz dzień 
konsekracji biskupiej. Należy je uznać za kotwice temporalne, 
a nie za życiowe wydarzenia, nawet najbardziej znaczące, z tej 
racji, że w momencie ich zaistnienia wcześniej wyznaczone cele 
nie tyle ulegają przeformułowaniu, ile uzyskują nową jakość 
w postaci nowych możliwości ich realizacji. 
 Uzyskanie świadectwa dojrzałości otworzyło nowe perspek‑
tywy związane z zamiłowaniem do teatru: 

interesowałem się teatrem … bardziej teatrem niż kinem. Myśla‑
łem poważnie o teatrze i składałem papiery do Wyższej Szkoły 
Teatralnej do Krakowa. Pamiętam, a był to rok 1959, jak siedzia‑
łem na korytarzu i czekałem na moją kolej. Umiałem fragment 
Pana Tadeusza – koncert Jankiela. Miałem też przygotowany 
jakiś kawałek prozy, już nie pamiętam, co to było. Wokół wszy‑
scy nerwowo powtarzali swoje kwestie. I… zrezygnowałem. 
W dniu egzaminu wycofałem papiery… teraz żałuję, bo trzeba 
było spróbować zobaczyć, jak wyglądała ta selekcja związana 
z przyszłymi aktorami. Nie przeżyłem tego, teraz żałuję, ale 
z drugiej strony gdybym nie został przyjęty wyglądałoby, że 
musiałem iść do seminarium, a ja chciałem taką męską decyzję 
podjąć: świadomie rezygnuję. I składam papiery do seminarium.

Rezygnację z „zawodowego teatru” narrator rozumie jako poja‑
wiającą się nową możliwość realizacji życiowych celów: 

Z teatrem nie zerwałem tak do końca. Już na trzecim roku semi‑
narium objeżdżałem parafie z Gęgorkiem – przedstawieniem dla 
dzieci. (…). Potem, już jako wikariusz w parafii w Wieruszowie, 
wystawiałem dla dzieci Królową śniegu, a dla dorosłych dramat, 
obrazujący cierpienia prześladowanych wyznawców Chrystusa 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa – Agnes. Do dziś włą‑
czam do swoich homilii dla dzieci kukiełki i przeźrocza.

W tej krótkiej refleksji na uwagę zasługuje encja „do dziś”, która 
łączy w sobie zarówno Chronos, jak i Kairos oraz kotwice o cha‑
rakterze punktowym i pasmowym. Koniunkcja ta otwiera nową 
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perspektywę realizacji „starych” celów. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że za doświadczaniem skutków tego typu oddzia‑
ływań stoi poczucie właściwie podjętej decyzji wyrażonej w re‑
zygnacji ze studiów teatralnych i rozpoczęciu studiów teologicz‑
nych. Wyrażenie „do dziś” użyte w tym kontekście sugeruje, że 
podjęta kiedyś decyzja, nadająca nowe znaczenie wyznaczonym 
wcześniej celom, ciągle (do dziś) kształtuje je na nowo. 
 Punktowa kotwica wyznaczona przez uzyskanie świadectwa 
dojrzałości wieńczy dwie kotwice pasmowe: dzieciństwo i czasy 
szkolne. Każdy z tych okresów uznawany jest przez narratora za 
wyjątkowy. Wspominając dzieciństwo, narrator wyznaje: 

urodziłem się w 1941 roku w Częstochowie i to w samym środku 
czasu wojny! Miałem jednak szczęśliwe dzieciństwo, a to głów‑
nie za sprawą moich kochanych rodziców Józefa i Janiny z domu 
Kubis. Powodziło nam się w miarę dobrze.

 Wspomnienia tego okresu można interpretować z per‑
spektywy kerygmatyczno ‑antropologicznej. Z analogicznej 
perspektywy biskup Antoni mówi o latach szkolnych, wspo‑
minając, że w przedszkolu rozwijał swoje artystyczne talenty, 
występował w różnych przedstawieniach, śpiewał, tańczył pod 
czujnym okiem wychowawczyni, ale też był ministrantem: 

W szkole podstawowej rozpocząłem swój staż ministrancki, naj‑
pierw w parafii Opatrzności Bożej, a od klasy piątej w mojej ro‑
dzinnej parafii św. Zygmunta. Byłem bardzo gorliwy w tej służ‑
bie. Prawie każdego dnia służyłem do Mszy św., uczestniczyłem 
w różnych nabożeństwach, choć z domu przy ul. Kiedrzyńskiej 
do kościoła św. Zygmunta miałem ok. 2 km. Spełniałem tę posłu‑
gę do końca liceum.

Okres szkoły podstawowej charakteryzuje się budowaniem 
wspólnoty z nauczycielami oraz innymi uczniami: 

Z kolegami i koleżankami tworzyliśmy zżytą wspólnotę klaso‑
wą, w myśl powiedzenia: Jeden za wszystkich, wszyscy za jed‑
nego. Po ukończeniu podstawówki zostałem przyjęty do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie.



1033. Wczoraj – dziś – jutro. Chronos i Kairos codzienności

 Olga Czerniawska zauważa, że: 

Bez opowiadania o dzieciństwie nie można przedstawić biogra‑
fii danej osoby. Nie ma wiedzy o warunkach życia społecznego, 
obyczajach, panujących zwyczajach, wyjątkowości czasu histo‑
rycznego, sytuacji społecznej. Pamięć pozwala zrozumieć, czym 
była czy/jest bieda, głód, strach niebezpieczeństwo, ale także 
szczęście, spokój, dobry smak, najpiękniejsze miejsce poczucie 
bezpieczeństwa, czym są uczucia tkliwości, miłości, radości, 
swobody, ale także tęsknota i zniewolenie 6.

Sposób opowiadania przez biskupa Antoniego doświadczeń 
z dzieciństwa zwraca uwagę na spersonalizowane odniesienia 
w relacji wychowanek – wychowawca. Narrator, opowiadając 
o nich, odnosi je do osób, wobec których odczuwa wdzięczność: 

Wiele zawdzięczam mojej polonistce, pani Gajewskiej, a także 
matematykowi, Janowi Madejskiemu, który był naszym wy‑
chowawcą klasowym oraz pani woźnej, która dożywiała nas na 
przerwach, gdy przedłużały się zajęcia lekcyjne.

Można przypuszczać, że relacje budujące ten okres życia spowo‑
dowały, że po latach losy tych osób nie są narratorowi obojętne: 

Ze szczególnym sentymentem wspominam dyrektorkę szkoły, 
panią Irenę Pisulę, która niestety dość wcześnie musiała odejść 
ze swego stanowiska, gdyż poważne schorzenie nowotworowe 
uniemożliwiało jej kontynuowanie pedagogicznej pracy.

Wspomnienia te przywołują na myśl słowa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego: 

Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: 
czas to miłość! (…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim 
miłości 7.

6 O. Czerniawska, Dzieciństwo w badaniach biograficznych, w: Czas i miejsce 
w biografii, dz. cyt., s. 91.

7 S. Wyszyński, Homilia, Jasna Góra, 15 sierpnia 1979.
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W takim rozumieniu czasu szczególnie uwidacznia się persona‑
lizm w ujęciu Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. Charakte‑
ryzując go, Agnieszka Pełka dochodzi do wniosku, że całe jego 
nauczanie 

jest naznaczone zainteresowaniem osobą ludzką, ujętą w sposób 
personalistyczny i aktywistyczny. Koncepcja osoby w antro‑
pologii papieskiej jest niewątpliwie związana z Osobą Jezusa 
Chrystusa – Boga i Człowieka zarazem. Podstawę i gwarancję 
godności osoby ludzkiej papież upatruje w akcie stwórczym 
Boga oraz w Tajemnicy Chrystusowego Wcielenia i Odkupienia, 
we współczesnej rzeczywistości uobecniającej się w Sakramencie 
Eucharystii. Personalistyczną optykę nauczania papieża Jana Pa‑
wła II najtrafniej streszczają słowa encykliki Redemptor hominis: 
„Każdy człowiek w całej tej niepowtarzalnej rzeczywistości bytu 
i działania, świadomości i woli, sumienia i serca (…) – każdy 
z osobna (gdyż jest właśnie osobą) – ma swoją własną historię 
życia, a nade wszystko swoje własne dzieje duszy. Osoba ludz‑
ka, stanowiąca drogę Kościoła, objawia się w działaniu w całej 
prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem wspólno‑
towego i zrazem społecznego” 8.

 Antropologiczno ‑kerygmatyczna perspektywa czasu w bio‑
grafii biskupa Antoniego widoczna jest także w postrzeganiu 
codzienności w okresie wkraczania w dorosłość (18‑25 lat). 
Etap ten w życiu biskupa Antoniego ilustruje czas wyznaczo‑
ny przez kotwicę temporalną pasmową, czyli okres sześciu lat 
seminarium: 

Rok pierwszy rozpoczynało 27 kandydatów, z czego 21 doszło 
do święceń kapłańskich. Pierwsze lata, związane głównie z na‑
uką filozofii, bardzo się dłużyły. Od trzeciego roku dochodziły 
przedmioty teologiczne i pastoralne. Powstawał jednak w moim 
sercu coraz większy niepokój: Czy wybrałem właściwą drogę? 
Zasadniczą pomoc w duchowych rozterkach okazywali mi 
ojcowie duchowni, którzy równocześnie byli moimi spowied‑
nikami: ksiądz Stefan Bareła – późniejszy biskup ordynariusz 
diecezji częstochowskiej, ksiądz Zygmunt Król i ksiądz Henryk 
Bąbiński. Temu ostatniemu zawdzięczam najwięcej, ponieważ 
on jako powiernik duchowy towarzyszył mi do moich święceń 

8 A. Pełka, Personalizm chrześcijański w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, 
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7580 (dostęp: 12.07.2018).
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kapłańskich i biskupich. Wzruszał nas świadectwem życia, peł‑
ną pokory prostotą i umiejętnością rozwiązywania problemów 
naszego sumienia. Z sentymentem wspominam rektora, księdza 
Juliana Nowaka. Kierował on seminarium przez pierwsze trzy 
lata mojego pobytu. Był wybitnym duszpasterzem i w tym 
kontekście formował nas pastoralnie, prowadząc wykłady z ho‑
miletyki. Opiekunem naszego roku był ksiądz profesor Stani‑
sław Grzybek. Z nim także byłem bardzo związany. Wybrałem 
seminarium z biblistyki i pod jego kierunkiem napisałem pracę 
seminaryjną. Od III roku mieliśmy letnie praktyki pastoralne na 
wybranych przez siebie parafiach. 

W narracji odnaleźć można typowe cechy tego okresu wchodze‑
nia w dorosłość wskazane przez Arnetta, a rzadko obserwowane 
w okresie dorastania czy typowej dorosłości, związane ze zmia‑
ną relacji z rodzicami, nasileniem się tak zwanych zachowań ry‑
zykownych łączących się ze zwiększonym zakresem możliwych 
form aktywności czy indywidualnych różnic odnoszących się do 
mieszkania z rodzicami, posiadania własnej rodziny i dzieci lub 
zakończenia edukacji 9. 
 Jak pokazuje przytoczone powyżej wspomnienie, okres wkra‑
czania w dorosłość w biografii biskupa Antoniego charakteryzuje 
się typowymi dla niego cechami, które według Arnetta sprzyjają 
budowaniu tożsamości. Jest ona konstruowana w trzech pod‑
stawowych obszarach: interakcji społecznych, głównie poprzez 
wchodzenie w intymne relacje, aktywności zawodowej oraz 
budowania własnego światopoglądu 10. Jednocześnie można 
zauważyć, że pójście do seminarium niejako zakłada, iż dwu‑
dziestolatkowie zmodyfikowali już swoje spojrzenie na świat, 
skonstruowali własny światopogląd i potrafią formułować od‑
powiedzi na podstawowe pytania tożsamościowe typu: „Kim 
jestem?” i „Kim mogę być w przyszłości?”. Refleksja z tym zwią‑
zana wskazuje, że odpowiedź biskupa na tego typu wymagania 
może być związana nie tylko z decyzją wyboru kapłaństwa, 
ale także z pokoleniowymi zmianami w postrzeganiu zadań 

9 E. Gurba, Wczesna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik 
akademicki, red. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, 
s. 287.

10 Tamże.
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wczesnej dorosłości, zwłaszcza takich jak założenie rodziny czy 
pierwsza praca. 
 Na podstawie opowieści o życiu biskupa Antoniego trudno 
jednak rozstrzygnąć, czy wejście w dorosłość oznacza podjęcie 
tych wszystkich tradycyjnych zadań, czy też jakiegoś jednego 
istotnego dla danego okresu zadania, oraz jakie znaczenie dla 
osiągnięcia przez osobę dorosłości ma spełnienie przez nią 
kryteriów prawnych, takich jak na przykład uzyskanie dowo‑
du osobistego czy zdolność do ponoszenia odpowiedzialności 
prawnej. Badacze, uwzględniając powyższe kwestie, proponują, 
aby przekroczenia progu dorosłości nie wiązać z określonymi 
wydarzeniami życiowymi, ale raczej traktować jako wynik, 
niekiedy rozciągniętego w czasie, procesu „stawania się dorosłą 
osobą” 11. Zastrzeżenie to wydaje się szczególnie istotne w opo‑
wieści o życiu biskupa Antoniego w kontekście wydarzenia, 
jakim jest dzień święceń kapłańskich. 
 Konieczność wyodrębnienia okresu wchodzenia w dorosłość 
w periodyzacji życia człowieka Arnett uzasadnia tym, że we 
współczesnym świecie trudno wyraźnie wskazać próg, który 
oznacza dla osoby wejście w ten etap życia. Mimo że koncepcja 
ta nie zyskała powszechnej akceptacji głównie przez ocenę socjo‑
logów, według których obecne w wyróżnionej fazie zmiany nie 
dają podstaw, aby traktować ją jako odrębną fazę rozwojową, to 
według Ewy Gurby badacze zgodnie zauważają, że w społeczeń‑
stwach zachodnich trudno jest jednoznacznie określić moment 
wkraczania młodzieży w dorosłość i stanowi to konsekwencję 
zmian społeczno ‑kulturowych. Badania wskazują, że znaczny 
odsetek młodych ludzi nie przekracza wszystkich progów do‑
rosłości wymienianych w klasycznych koncepcjach periodyzacji 
tego okresu, takich jak: zakończenie edukacji, wejście na rynek 
pracy, pozostawanie w intymnym związku czy wchodzenie 
w rolę rodzica 12. 

11 Tamże.
12 E. Gurba, Wczesna dorosłość, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, 

red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa 1986, s. 286‑287.
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 Kotwicą temporalną punktową ukazującą specyfikę budowa‑
nia tożsamości wynikającą z decyzji wyboru określonego powo‑
łania jest encja czasu – 20 czerwca 1965 roku: 

Dzień święceń kapłańskich był dniem szczególnym. Przybyli‑
śmy z Krakowa do katedry częstochowskiej, która wypełniona 
była wiernymi. Byli oczywiście moi rodzice i babcia, matka 
mojego ojca, a także bracia i cała moja bliższa i dalsza rodzina. 
Wszyscy oni wraz ze mną przeżywali w sposób podniosły te 
uroczyste chwile. Ja, będąc bardzo wzruszony, dziękowałem 
Panu Bogu za to, że szczęśliwie doprowadził mnie do dnia świę‑
ceń kapłańskich. W duchu dziękowałem także mojej cioci zakon‑
nicy – siostrze Robercie, honoratce, która wymodliła powołanie 
kapłańskie mnie i mojemu kuzynowi – księdzu Mirosławowi 
Kokotowi, salezjaninowi.

Szczególność dnia święceń kapłańskich wynika z tego, że choć 
nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, to jednak codzienne ży‑
cie człowieka winno być wypełnione służbą. Do jej wypełniania 
Jezus Chrystus ustanowił dwa kolejne sakramenty: sakrament 
święceń (kapłaństwo) i małżeństwo. W Jezusowym kapłaństwie 
wierzący uczestniczą na dwa sposoby: w kapłaństwie wspólnym 
albo kapłaństwie szafarskim, sakramentalnym – hierarchicznym 
(związane jest z urzędami pełnionymi w Kościele przez bisku‑
pów i prezbiterów). W obu też powołani zostają do służby. Do 
udziału w kapłaństwie hierarchicznym – ministerialnym – Chry‑
stus zaprasza wybrane (powołane) przez siebie osoby w sakra‑
mencie święceń (kapłaństwa). Święcony otrzymuje szczególny 
dar Ducha Świętego, który uzdalnia go do wykonywania „świę‑
tej władzy” dla dobra całego Kościoła w imię i z mocy Chrystusa. 
Dlatego jego posłanie skierowane jest do wszystkich ludzi i ma 
obwieszczać nastanie czasów zbawienia. Znakiem jego służby 
wspólnocie jest sprawowanie ofiary eucharystycznej i innych 
sakramentów, głoszenie słowa Bożego, duszpasterstwo oraz 
modlitwa 13.

13 W drodze do prawdy. Podręcznik życia chrześcijańskiego, red. Z. Marek, 
A. Walulik, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2016, s. 103‑104.
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 Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu święceń 
stanowią dla młodego dorosłego wezwanie do wejścia nie 
tylko w proces stawania się dorosłą osobą, ale także stawania 
się dojrzałym duszpasterzem. W rozumieniu biskupa Anto‑
niego szczególną rolę w tym procesie odgrywa czas formacji 
w seminarium:

Nie można jednak zapominać, że fundamentem formacji ka‑
płańskiej jest formacja ludzka. Kapłan winien odtworzyć w so‑
bie, w stopniu możliwie największym, ludzką doskonałość 
Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Właściwa formacja duchowa 
przyszłego księdza jest sercem, które jednoczy i rozwija całą jego 
działalność. Ciągłym niebezpieczeństwem jest dla nas rozpro‑
szenie, powierzchowność, zatrata głębi, treści i znaczenia swego 
powołania, stąd przełożeni seminaryjni powinni zagwarantować 
alumnom klimat wyciszenia, prowadzący do stałego duchowe‑
go wzrastania.

 Samo pojęcie seminarium związane jest z łacińskim słowem 
„formatio”, które oznacza ukształtowanie, utworzenie, wywie‑
ranie trwałych wpływów przez jedną osobę, grupę, instytucję 
na osobowość innego człowieka w celu ukształtowania w nim 
według przyjętego modelu struktur poznawczo ‑oceniających 
wraz z internalizacją przyjętego systemu przekonań i wartości 
oraz wypływających z nich umiejętnych działań w określonym 
kierunku 14. Terminowi temu nadawane są różne dodatkowe 
określenia 15. W rozumienia Georga Hegla formacja jest wy‑
nikiem zgodnego współdziałania i wzajemnego oddziaływa‑
nia na siebie człowieka i świata. Wynika z tego, że mamy do 
czynienia nie z jakimś wewnętrznym impulsem, zaistniałym 
w człowieku obrazie, który rozwijając się, tworzyłby „formację”. 
W rzeczywistości w ujęciu tym wyrażone zostają dialektyczne 

14 Z. Chlewiński, Formacja, w: Encyklopedia katolicka, t. V, red. L. Bieńkowski 
i in., TN KUL, Lublin 1989, s. 389.

15 K. Dyrek, Specyfika nowego „Ratio fundamentalis sacerdotalis” (RFIS – 2016) 
odnośnie do formacji permanentnej, „Formatio Permanens” 2017 (17), s. 21, 25‑27; 
M. Nowak, Integralność w formacji kapłańskiej. Implikacje i wnioski dla projektów 
formacyjnych sformułowanych w nowym „Ratio fundamentalis institutionis sacerdo‑
talis”, „Formatio Permanens” 2017 (17), s. 42‑47.
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relacje zachodzące pomiędzy światem subiektywnym a światem 
obiektywnym, pomiędzy indywidualnością a kulturą – wyjaśnia 
Marian Nowak 16. Posługujący się więc tym pojęciem zmierzają 
w kierunku dowartościowania znaczenia procesów ducho‑
wych w wychowaniu. Chodzi im o dowartościowanie istnienia 
w człowieku sił wewnętrznych, które mają wpływ na jego siły 
zewnętrzne. W takich przypadkach dość często mówi się o for‑
macji człowieka. 
 Wprawdzie termin formacja znaczeniowo bliski jest pojęciu 
wychowanie, to jednak odróżnia go silniejszy akcent położony na 
rozwój duchowy, wewnętrzny człowieka. Z tych też powodów 

złączona z wychowaniem formacja włącza wewnętrzny świat 
człowieka, aby postawić go wobec innych, z którymi będzie 
mógł się spotkać i stworzyć relacje sięgające aż wymiaru 
transcendentnego 17.

Oznacza to, że wpływ na przebieg procesów formacyjno‑
‑wychowawczych wywiera rzeczywistość wyznaczona przez 
takie przymiotniki jak: ludzki, duchowy, intelektualny i za‑
wodowy. Na tej drodze zostaje dowartościowane istnienie 
w człowieku sił i zdolności wewnętrznych, które mają wpływ 
na jego zewnętrzne funkcjonowanie umożliwiające harmonijne 
współdziałanie i wzajemne oddziaływanie człowieka i świata. 
Sprzyjają one dialektycznej relacji pomiędzy światem subiek‑
tywnym a światem obiektywnym, pomiędzy indywidualnością 
a kulturą 18. Sama formacja zmierza w kierunku odkrywania sen‑
su ludzkiego życia, który jest obecny zarówno w wymiarze natu‑
ralnym, jak i religijnym. Przenosząc to założenie na płaszczyznę 
wiary chrześcijańskiej, powiemy, że poszukuje ona możliwie 
najlepszych sposobów uwiarygodnienia prawdy o zaproszeniu 
człowieka do życia z Bogiem w szczęściu przez całą wiecz‑
ność. Uzasadnieniem tych dążeń jest zarówno chrześcijańska 

16 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 185.

17 M. Nowak, Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2012, s. 267.

18 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 185.
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koncepcja człowieka, jak też zachodzące we współczesnym 
świecie przemiany, w tym procesy laicyzacji i sekularyzacji 19. 
Domagają się one kompletnego przekazywania zbawczego orę‑
dzia nie w postaci rzeczy, która została przekazana ludzkości, 
ale wydarzenia, którym jest głębia zbawczego dzieła dokonane‑
go przez Jezusa Chrystusa dla ich życia. 
 Obejmuje ono bogatą i zróżnicowaną rzeczywistość formacji 
(wychowania) człowieka poprzez integralne kształtowanie jego 
sfery somatycznej, psychicznej i duchowej. W takich przypad‑
kach mówi się o formacji osób: katechetów, zakonników, czy też 
związanej z jakąś działalnością, np. pastoralną itp. 20 Jej właści‑
wością jest to, że nie przyjmuje charakteru działań linearnych, 
które podlegają ciągłemu i progresywnemu rozwojowi. Oczywi‑
ste jest przy tym i to, że w formacji mogą następować momenty 
zastoju i nagłego przyśpieszenia, progresji i degresji. Należy 
przy tym pamiętać, że w procesach formacji bierze udział nie 
tylko sfera życia naturalnego: biologiczno ‑psychicznego, ale też 
sfera życia duchowo ‑religijnego. Wymiar duchowo ‑religijny 
jest przy tym warunkiem, bez którego trudno byłoby mówić 
o formacji człowieka, ponieważ na tej drodze dochodzi do świa‑
domego odkrywania i przeżywania zarówno swej jedności, jak 
i wielorakości oraz wielowymiarowości 21. 
 Za wykładnię poprawnie przebiegających procesów for‑
macji uważa się sumienie człowieka. Oznacza to, że człowiek 
uformowany w swoim postępowaniu zawsze nim będzie się 
kierował. To zaś pozwala mu odróżniać dobro od zła i oce‑
niać własne postępowanie 22. Dlatego sumienie jest uważane 
za swoistą władzę, organ, sanktuarium; człowiek przebywa 
w nim z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu 23. 

19 T. Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechi‑
zacji, Wydawnictwo Unum, Kraków 2001, s. 27.

20 M. Nowak, Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 262‑263.
21 Tamże, s. 267.
22 M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Wydawnictwo Jed‑

ność, Kielce 2002, s. 82‑83.
23 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ‑

czesnym, nr 16.
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Dlatego  też  bywa  ono  przyrównywane  do  wewnętrznego 
kompasu,  który nakłania  osobę do określonego  sposobu  za-
chowania 24.  Ono  też  sprawia,  że  człowiek w  sposób  istotny 
odróżnia  się  od  innych  istot  żywych.  To  dzięki  sumieniu 
osoba staje się zdolna do świadomego i wolnego kształtowa-
nia własnego  życia  oraz podejmowania decyzji  dotyczących 
określonych  działań 25.  To  dzięki  niemu  może  też  wpływać 
na swe postępowanie,  jak również właściwie  je oceniać:  jako 
dobre  lub złe,  chwalebne  lub naganne, piękne  lub brzydkie, 
pożyteczne  lub  szkodliwe,  cnotliwe  lub  grzeszne 26. Dzia-
łania  takie  zwracają  osobę  ku  dobru  wykraczającemu  poza 
naturalny  i  czasowy wymiar  jej  życia.  Jego  rysem nie może 
być  jednak  jakakolwiek  postać  ideologizowania,  lecz  obiek-
tywne udzielanie wieloaspektowego, w tym także religijnego 
wsparcia w zakresie kształtowania umiejętności i kompetencji 
mentalnych,  intelektualnych,  wolitywnych  oraz  emocjonal-
nych 27. Wszystko to powoduje, że sumienie staje się istotnym 
miejscem  doświadczania  osobowego  wymiaru  wychowania 
i urzeczywistniania człowieczeństwa będącego przedmiotem 
formacji człowieka 28. 
  Dostrzeganie  znaczenia  formacji  człowieka  rodzi  nową 
potrzebę  podejmowania  działań  na  rzecz  jego  integralnego 
rozwoju,  którego  istotną  częścią  jest  otwarcie  się  na  transcen-
dencję – Boga 29. Jedną z form tak rozumianej formacji  podejmuje 

24 S. Sławiński, Rozważania o wychowaniu, Instytut Wydawniczy PAX, War-
szawa 1983, s. 5–6. 

25 St.  Blaskovic,  Gewissen,  w: Praktisches Wörterbuch der Religionspädagogik 
und Katechetik, Herder, Wien–Freiburg–Basel 1978, s. 336; J. Homplewicz, Etyka 
pedagogiczna, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1996, s. 63; J. Tomczak, Formowanie 
dojrzałego sumienia, „Horyzonty Wiary” 9 (1998)2, s. 29.

26 Sumienie, w: W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie 
Żak, Warszawa 2017, s. 293; T. Sikorski, Sumienie, w: Słownik teologiczny,  t. 2, 
red. A. Zuberbier, Warszawa 1989, s. 270.

27 A.  Potocki,  Wychowanie religijne w polskich przemianach,  Wydawnictwo 
UKSW, Warszawa 2007, s. 13.

28 M. Nowak, Integralność w formacji kapłańskiej, art. cyt., s. 39.
29 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, w: Podstawy edukacji igna-

cjańskiej, Wydawnictwo WSF-P „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2006, s. 20-21.
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techeza Kościoła, która wypełniając swój nadrzędny cel religijny: 
doprowadzenie osoby do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem 30, 
pośrednio wspomaga ją w osiąganiu dojrzałości, promując 
duchowy wymiar egzystencji poprzez budzenie świadomości 
i uwrażliwianie na potrzebę kierowania się własnym sumieniem. 
Z perspektywy katechetycznej w tak rozumianej formacji chodzi 
o dążenie do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w duchu jego 
rozumienia przez Kościół, a także o gotowość życia i przekazy‑
wania kerygmatu o zbawieniu w jego autentycznym brzmieniu 
dostosowanym do potrzeb konkretnych odbiorców 31. Wszystko 
to pokazuje, że terminem formacja objęta zostaje bogata paleta 
ludzkiego życia i szukania w nim sensu. Proces ten J. Bagrowicz 
nazwał aktem wielostopniowym i wielofazowym, którym sym‑
bolicznie zostaje zapoczątkowane nowy (wyższy) etap w ludz‑
kim życiu i działaniu w wymiarze społeczno ‑kulturowym oraz 
religijnym. Swym zasięgiem obejmuje on niekiedy wszystkich 
członków społeczności, zwłaszcza w odniesieniu do procesów 
dojrzewania, bądź też tylko niektórych jej członków poprzez po‑
uczanie i przygotowywanie do pełnienia określonych ról. W sen‑
sie społecznym inicjacja daje początek podejmowaniu zadań 
włączających do nowej grupy społecznej. W wymiarze religijnym 
inicjacja może oznaczać wtajemniczenie w doktrynę religijną 
i społeczność religijną po to, by umożliwić uczestniczenie w kul‑
cie religijnym oraz rozpocząć nowe życie w grupie religijnej 32. 
 Powyższe wyjaśnienia pokazują, że chociaż termin formacja 
znaczeniowo bliski jest pojęciu wychowanie, to jednak odróżnia 
go silniejszy akcent położony na rozwój duchowy, wewnętrzny 
człowieka. Z tych też powodów 

formacja włącza wewnętrzny świat człowieka, aby postawić go 
wobec innych, z którymi będzie mógł się spotkać i stworzyć re‑
lacje sięgające aż wymiaru transcendentnego 33.

30 DOK, nr 80‑83.
31 Tamże, nr 233‑252.
32 J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edu‑

kacji religijnej młodzieży, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 24.
33 M. Nowak, Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 267.
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Na tej drodze zostaje dowartościowane istnienie sił i zdolności 
wewnętrznych, które mają wpływ na zewnętrzne funkcjonowa‑
nie człowieka umożliwiające harmonijne współdziałanie z całym 
otoczeniem. To z kolei sprzyja dialektycznej relacji pomiędzy 
światem subiektywnym a światem obiektywnym, pomiędzy in‑
dywidualnością a kulturą 34. Należy przy tym pamiętać, że przyj‑
mująca różne postaci formacja prowadzi człowieka do osiągania 
określonego poziomu dojrzałości łączonego także z nabytymi 
życiowymi kompetencjami, które uzdalniają do życia w harmo‑
nii z sobą i innymi osobami. 
 Z kolei termin „kompetencja” pełni funkcję słowa klucza 
uprawniającego do podejmowania decyzji i konkretnych dzia‑
łań. Jego znaczenie jest wyprowadzane od łacińskiego terminu 
„cum petere”, co znaczy: „oczekiwać”, „kierować się ku czemuś”, 
„nadawać się”, „współzawodniczyć”, „zajmować określoną po‑
zycję”. Inne znaczenie wyprowadzane jest od łacińskiego słowa 
„competentia”. Oznacza ono czyjąś przydatność wynikającą 
z posiadanych umiejętności oraz odpowiedzialności. Kompeten‑
cje umiejscawia się między gromadzonymi doświadczeniami, 
które obejmują zarówno zmysłową, jak i duchową, zewnętrzną 
oraz wewnętrzną rzeczywistość ludzkiego życia, a wybieranymi 
wartościami 35. Nabywanie kompetencji wpisane jest zarówno 
w rzeczywistość zmysłową, jak i duchową, zewnętrzną oraz 
wewnętrzną człowieka – to wymaga konkretnych regulacji okre‑
ślających zasady i reguły życia społecznego, a respektowanie 
ich zapewnia mu bezpieczeństwo, ład, zadowolenie. One też 
uzdalniają człowieka do wydawania sądów o tym, co jest do‑
bre, a co złe. W praktyce termin kompetencje dotyczy zdolności 
podejmowania przez osobę decyzji i działań. Odnosi się je do 
ludzkiej wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności (zajmowa‑
nych postaw) 36 wskazujących obszary biegłego działania oraz 
społecznego funkcjonowania. Oczekiwanie to może zostać 

34 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 185.
35 A. Walulik, Kompetencje religijne w całożyciowym uczeniu się, w: Edukacja 

ustawiczna w Polsce i na świecie, red. E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Siedleckie 
Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2013, s. 208.

36 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 168.
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spełnione pod warunkiem, że rzeczywistość oznaczana termi‑
nem „kompetencja” obejmie całego człowieka, a więc zarówno 
sferę jego życia fizycznego, jak i psychiczno‑duchowego. 
 Dzięki posiadanym kompetencjom możliwe staje się unieza‑
leżnienie osoby od wpływów otoczenia oraz wspomaganie jej 
wewnętrznego ośrodka – sumienia, które kieruje jej postępowa‑
niem i zapewnia samodzielność działania. Zdolność ta obejmuje 
świat psychiczny, który niejednokrotnie wprowadza zwrot 
w ludzkim patrzeniu na świat i jego wartości. Wpływ taki może 
wywierać rozwój własnej duchowości oraz kształtowany świato‑
pogląd, dzięki którym człowiek obok świata zewnętrznego jest 
zdolny odkrywać także świat niematerialny.
 Sam termin duchowość wyprowadzany jest z łacińskiego 
pojęcia „spiritualitas”, które występowało w literaturze chrześ‑
cijańskiej już w V wieku. Jego pierwsze użycie przypisuje się 
Pelagiuszowi bądź któremuś z jego uczniów. Termin ten w ciągu 
wieków przechodził trwającą do dzisiaj ewolucję znaczeniową. 
Przyczyn tego należy się doszukiwać w uwarunkowaniach 
kulturowo ‑historyczno ‑geograficznych. Pierwotnie posługiwa‑
no się nim wyłącznie w znaczeniu religijnym. Miał on oznaczać 
postępowanie sprzyjające wzrostowi duchowemu. Jego przeci‑
wieństwem był termin „cielesność”, który wyrażał rzeczywistość 
materialną i aktywność człowieka 37. Tak postrzegana przez wielu 
współczesna duchowość bywa odnoszona do sposobu życia czło‑
wieka, w którym nie ma odniesień do Boga, co pozwala nazwać 
ją duchowością naturalną 38. Łączy się ją nie tylko z praktyką życia 
duchowego (sens subiektywny) i usystematyzowaną refleksją nad 
nim (sens obiektywny), ale też z praktyką życia bez odwoływania 
się do transcendencji – Boga. W ten sposób odwoływał się do du‑
chowości między innymi Jacques Delors, który w latach 90. XX 

37 M. Chmielewski, Duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. 
M. Chmielewski, Wydawnictwo M, Lublin–Kraków 2002, s. 226. Por. J. Wise‑
man, Historia duchowości chrześcijańskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 
s. 18‑21.

38 M. Chmielewski, Duchowość, art. cyt., s. 227; L. Marszałek, Duchowość 
dziec ka. Znaczenie, perspektywy, konteksty w pedagogice przedszkolnej, Szkoła Wyż‑
sza im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, s. 30.
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wieku promował termin „europejska duchowość”. Jej podstaw 
doszukiwał się w dziedzictwie historycznym, które uważał za po‑
wód do dumy i podziwu każdego z krajów europejskich 39. Cha‑
rakterystycznym rysem duchowości pomijającym odniesienie do 
transcendencji – Boga jest przyporządkowywanie jej konkretnej 
drodze ludzkiego życia, która kształtuje wizję własnego rozwoju 
i prowadzi do osiągania dojrzałości. Chodzi w niej o to, aby naby‑
wana wiedza, a także uznawane wartości towarzyszyły i wspie‑
rały osobę w jej konkretnej sytuacji życiowej 40. Przedstawiciele 
tego nurtu podkreślają, że odwołują się do immanencji ludzkiego 
bytu, ponieważ wyraża on najbardziej ukryty element, z którego 
promieniuje dynamizm ducha. Uważają też, że naturalnego wy‑
miaru duchowości nie należy uważać za przymiot drugorzędny 41 
choćby dlatego, że kieruje on człowieka ku istniejącej poza nim 
„wyższej sile”, „wyższemu porządkowi”. Nie znaczy to, że za‑
wsze człowiek jest w stanie tę siłę nazwać bądź określić, chociaż 
czuje się od niej zależny 42. 
 Duchowość w swym pierwotnym znaczeniu wyrażała natomiast 
postawę wierzącego, który swe duchowe doświadczenia odnosił do 
Boga, co niejednokrotnie prowadziło do utożsamiania jej z religią. 
W rzeczywistości są to dwa różne terminy i dwie  różne rzeczywi‑
stości, choć sobie bliskie. Propozycja, by stosować je  zamiennie, jest 
skutkiem kojarzenia religii z takimi określeniami, jak: fanatyzm, 
nietolerancja i przemoc. Jeśli dodatkowo  weźmie my pod uwagę, 
że współczesny człowiek wstydzi się  działań  podkładanych pod te 
pojęcia, to można zrozumieć,  dlaczego wielu uważa, że 

lepiej jest nie mieć z tym nic wspólnego i posługiwać się nie‑
szkodliwym słowem „duchowość”, które brzmi bardziej niewin‑
nie, kojarzy się z otwartością na świat i oświecenie 43.

39 H. Lombaerts, Edukacja z perspektywy europejskiej, „Horyzonty Wychowa‑
nia” 2002/2 (3), s. 169.

40 J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu, dz. cyt., s. 184.
41 M. Daniluk, Duchowość chrześcijańska, w: Encyklopedia katolicka, t. IV, red. 

R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, TN KUL, Lublin 1989, s. 317.
42 S. Witek, Duchowość religijna, w: Encyklopedia katolicka, t. IV, dz. cyt., s. 330.
43 T. Meurer, Duchowość jako zamiennik religii? Wyprawy w mgliste pogranicze 

religii i duchowości, „Keryks” 2011(10), s. 151.
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Według Marka Chmielewskiego występująca w tym słowie koń‑
cówka „‑ość” wyraża 

jakość wsobną, a więc coś, co istnieje samo w sobie, samoistnie, 
niejako substancjalnie, w odróżnieniu od jakości relatywnych, 
wyrażonych za pomocą przymiotnika (np.: czystość – czyste na‑
czynie, sprawiedliwość – sprawiedliwy, złość – zły itd.). Pojęcie 
to ma „więc znaczenie obiektywizujące. W nazwie duchowość 
(podobnie jak czystość, sprawiedliwość, złość) desygnat przesta‑
je być jednostkową własnością jednostkowego przedmiotu lub 
podmiotu, lecz wskazuje na pewną obiektywną cechę jednost‑
kowego doświadczenia 44.

 Powiązane z rozwojem duchowym terminy duch – ducho‑
wość często bywają objaśniane jednostronnie przez utożsamia‑
nie ich z samym zaprzeczeniem materialności. Tymczasem du‑
chowe jest to, co niematerialne, ale też i to, co jest wewnętrznie 
niesprowadzalne do materii. Dlatego też wyjaśnianie pojęcia 
du chowość przez negację materialności zakłada jakieś pozytyw‑
ne widzenie rzeczywistości. Można powiedzieć, że duchowość 
wpisana jest w ludzką zdolność do zwracania się ku transcen‑
dencji 45. Jej podstaw czy też korzeni E. Cymańska doszukuje się 
poza bezpośrednim zasięgiem ludzkiego doświadczenia, co nie 
wyklucza, że sama duchowość ma swój doświadczalny wyraz 
w jej przejawach 46. To zaś pozwala twierdzić, że za jej pośrednic‑
twem człowiek jest w stanie nieustannie poszukiwać sposobów 
osiągania życiowej równowagi, harmonii we własnym życiu, jak 
również w życiu z otoczeniem i samym Bogiem 47. 
 Chociaż duchowość nie istnieje jako byt fizyczny, to jednak 
posiada w sobie istnienie bogatsze i szlachetniejsze – duchowe, 
właściwe poznaniu i miłości 48. Jest uważana za termin prosty, 

44 M. Chmielewski, Duchowość, art. cyt., s. 230‑232.
45 E. Cymańska, Duchowa rzeczywistość czyniąca człowieka osobą (koncepcja 

K. Wojtyły), art. cyt., s. 62.
46 Tamże, s. 59.
47 J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu, dz. cyt., s. 183.
48 J. Horowski, Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej, 

dz. cyt., s. 203. Por. W. Zuziak, Aksjologia Louisa Lavelle’a wobec ponowoczesnego 
kryzysu wartości, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 72‑74.
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niedefiniowalny 49, który objaśnia egzystencję 50 i dążenia oso‑
by do życia, szczęścia oraz miłości 51. Przyjmuje się, że jest to 
termin antropologiczny, odwołujący się do właściwości natury 
człowieka: doświadczenia transcendencji, które umożliwia po‑
znanie osoby oraz jej duchowego istnienia. Służy do określenia 
wyboru zobowiązania i zaangażowania wobec wszystkiego, 
co istnieje 52. Ponadto nawiązuje ona do wielu zróżnicowanych 
form warunkowanych przynależnością do zinstytucjonali‑
zowanej konfesji, tradycji kulturowej, formacji wewnątrz‑
konfesyjnej czy stylu epoki. W tych przypadkach dodaje się 
zazwyczaj przymiotnik określający rodzaj duchowości, o jaką 
chodzi. I tak mówi się na przykład o duchowości chrześcijań‑
skiej, prawosławnej, buddyjskiej, benedyktyńskiej, baroku czy 
współczesnej. Dzięki takim dopowiedzeniom staje się możliwe 
wskazanie na wspólnotę 

sensu wartości, sensu rządzącego określonymi strukturami. 
Mogą być to sensy życia indywidualnego, sensy sytuacyjne, ale 
też i korporacyjne, narodowe, religijne 53.

 Duchowości przypisuje się również zdolność kształtowania 
zarówno stylu życia, jak i prądów kulturowych oraz sposób 
sprawowania kultu. Oznacza zatem formę życia, która opiera 

49 M. Chmielewski, Duchowość, art. cyt., s. 229.
50 L. Marszałek, Duchowość dziecka, dz. cyt., s. 27 n.
51 Por. L.F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2002, s. 14‑15; A. Gałdowa, A. Nelicki, O możliwościach i wa‑
runkach bycia twórczym z perspektywy aksjologicznej teorii wartości, „Zeszyty Na‑
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne” 1993, z. 8, s. 7‑28; 
T. Meurer, Duchowość jako zamiennik religii?, art. cyt., s. 158.

52 J.L. Griffith, M.E. Griffith, Odkrywanie duchowości, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2008, s. 45; J. Wiseman, Historia duchowości, dz. cyt., s. 21‑25.

53 Duchowością określa się wiele zróżnicowanych form warunkowanych 
przynależnością do zinstytucjonalizowanej konfesji, tradycji kulturowej, for‑
macji wewnątrzkonfesyjnej (zakony) czy stylu epoki. Por. T. Olchanowski, 
Duchowość i narcyzm, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 
2006, s. 141; W. Pawluczuk, Duchowość, w: Leksykon socjologii religii. Zjawiska – 
badania – teorie, red. M. Libiszowska ‑Żółtkowska, J. Mariański, Wydawnictwo 
Verbinum, Warszawa 2004, s. 90.
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się na akceptowaniu nadrzędnej wartości, jaką jest dla człowieka 
sacrum 54. Wskazuje ponadto na jej powiązanie z ludzkimi dąże‑
niami do najwyższego celu, jakim jest Bóg 55. Współtworzą ją: 
świadomość (poznanie), emocjonalność (uczucia) oraz wartości 
(w tym religijne) wraz z przyjmowaną i akceptowaną ich hierar‑
chią 56. Wynika z tego, że duchowość nie jest czymś statycznym, 
lecz aktywnym. Co więcej, 

będąc pojęciem wielowymiarowym, obejmuje zarówno pogłę‑
bione życie religijne, w tym również różne światopoglądy, jak 
i kompetencje poznawcze rozumienia siebie i świata oraz posia‑
danie świadomie kształtowanego wymiaru moralnego 57.

Natomiast jej istnienie człowiek wyraża za pośrednictwem takich 
wartości, jak: „praca, myśl, symbole, mowa, sztuka, zabawa, kul‑
tura, nauka itp.” 58. Szczególną formą duchowości, z jaką mamy 
do czynienia w naszym kręgu kulturowym, jest duchowość reli‑
gijna, a precyzyjniej chrześcijańska. Przyrównuje się ją do mostu, 
który zawsze służy temu samemu celowi: „przedostawaniu się 
z jednego miejsca na drugie, nad niebezpiecznym terenem, rzeką 
lub otchłanią” 59. Tak rozumianą duchowość wyrażają religijne 
akty człowieka. Znaczący wpływ na ich kształt ma obraz Boga, 
który sprzyja rozwojowi duchowości religijnej 60 oraz dążeniom 
do zjednoczenia z Nim przez Jezusa Chrystusa.
 Wszystko to pozwala stwierdzić, że dzięki swoim kompeten‑
cjom osoba jest w stanie wyodrębniać własną indywidualność, 
a także interesować się innymi ludźmi. Rozwój zaintereso‑
wań własną osobą i dążeń do samopoznania sprzyja celom 

54 S. Witek, Duchowość religijna, art. cyt., s. 330‑331.
55 J.A. Wiseman, Historia duchowości, dz. cyt., s. 25.
56 M. Chmielewski, Duchowość, art. cyt., s. 229.
57 J. Surzykiewicz, Religia, religijność i duchowość jako zasoby osobowe i kapitał 

społeczny w pedagogice społecznej/pracy socjalnej, „Pedagogika Społeczna” XIV 
(2015)1 (55), s. 31.

58 L. Marszałek, Duchowość dziecka, dz. cyt., s. 33.
59 J. Martin, Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim. Duchowość twojej codzien‑

ności, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 7. 
60 S. Witek, Duchowość religijna, art. cyt., s. 331.
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praktycznym: kształceniu charakteru i zdobywaniu niezbędnych 
doświadczeń związanych z własnym funkcjonowaniem w życiu 
społecznym 61. Wszystko to uświadamia, że zdobywanie kom‑
petencji związane jest nie tylko z nabywanymi umiejętnościami 
i postawami oraz posiadaną wiedzą, ale też z doświadczeniami 
i przyjmowanymi wartościami. Na tej podstawie uzasadnione 
wydaje się twierdzenie, iż dojrzałość, a dokładniej jej osiąganie, 
wpisane jest w procesy rozwojowe osoby. Wyraża ona sposób 
funkcjonowania człowieka w rzeczywistości, której może on 
doświadczać i którą może opisywać – chociaż nie potrafi jej 
zdefiniować, gdyż w rzeczywistości jest ona nieuchwytna. Inną 
jej właściwością jest nierozłączne związanie z ludzką bezinte‑
resownością, co umożliwia poznanie samego siebie: własnych 
potrzeb, uczuć, pragnień, zasobów i deficytów 62. Tego rodzaju 
działania domagają się gotowości i wysiłków zdobycia możliwie 
najwyższych wartości i odpowiednich dyspozycji charakterolo‑
gicznych, które wyzwolą w osobie odpowiedzialne postępowa‑
nie moralne 63. Na tej też podstawie można przyjąć, że posiadane 
kompetencje wyrażają poziom osiągniętej przez człowieka 
dojrzałości.
 Powszechnie uważa się, że procesy wychowawczo ‑formacyjne 
mają na celu wspomaganie osoby w osiąganiu dojrzałości 
niezależnie od tego, jak termin ten jest rozumiany. Zazwyczaj 
w literaturze jest mowa o dojrzałości fizycznej, psychicznej, 
osobowościowej, społecznej, szkolnej, emocjonalnej, umysłowej, 
płciowej czy religijnej. Na tym miejscu uwagę skupimy przede 
wszystkim na osiąganiu dojrzałości duchowej. Mówimy o niej 
przy okazji aktualizacji ludzkiej potencjalności odkrywanej 
w kontekście uwarunkowań sprzyjających bądź utrudniających 
jej dostrzeganie. Potencjalność taka wiązana jest ze zdolnością 
postrzegania tego, co wartościowe w kategoriach empirycznego 

61 R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania, w: Psychologia rozwojowa dzie‑
ci i młodzieży, dz. cyt., s. 443‑444.

62 P. Divarkar, Droga wewnętrznego poznania, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2002, s. 153.

63 W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, Wydawnictwo UJ, Kraków 
1996, s. 57.
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doświadczenia 64. Wskazuje na nią to, że wraz z osiąganiem ja‑
kiegoś poziomu dojrzałości osoba staje się coraz bardziej świa‑
doma spoczywających na niej obowiązków, których spełnienie 
domaga się respektowania obowiązujących norm (dojrzałość 
społeczna i etyczna). Innym wyrazem wspomnianej potencjal‑
ności człowieka jest też zdolność nawiązywania wewnętrznych 
relacji z transcendencją – Bogiem 65, nazywana dojrzałością re‑
ligijną 66. Wszystko to domaga się troski o zachowanie między 
poszczególnymi aspektami dojrzałości równowagi służącej 
integralnemu rozwojowi osoby. Osiągana przez nią dojrzałość 
jest wynikiem życia w wolności, co powoduje, że może zwra‑
cać się ku dobru i je czynić 67. Sytuacja ta stawia przed osobą 
kolejne ważne zadanie, którego celem jest interioryzacja i inter‑
nalizowanie (uwewnętrznianie) powszechnie obowiązujących 
norm, reguł i zasad życia społecznego oraz zgodnego z nimi 
postępowania 68.
 Samo osiąganie dojrzałości łączone jest z trzema wymiarami 
ludzkiego życia, które Zenomena Płużek nazywa warstwami. 
Pierwszą z nich odniosła do warstwy instynktowo ‑popędowej 
człowieka. Zwróciła uwagę, że dominują w niej potrzeby bio‑
logiczne, samozachowawcze i seksualne. Następną nazwała 
warstwą psychiczną związaną z potrzebami bezpieczeństwa, 
uznania, miłości, poznawania, myślenia. Wreszcie trzecią okreś‑
liła mianem warstwy duchowej. Według tej autorki dopiero przy 
pomocy tej warstwy człowiek jest zdolny odkryć sens swego 
życia, a także zwrócić się do transcendencji. Zdolność tę nazwała 
„dojrzałością religijną” 69. Za oznaki takiej dojrzałości uważa się 

64 R.B. Blass, Psychoanaliza a kwestia prawdy religijnej, w: Psychoanaliza i religia 
w XXI wieku, dz. cyt., s. 66.

65 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 73‑90.
66 J. Strojnowski, Dojrzałość, w: Encyklopedia katolicka, t. IV, dz. cyt., s. 29‑30.
67 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ‑

czesnym, dz. cyt., nr 17.
68 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, dz. cyt., s. 13, 46.
69 Z. Płużek, Rozwój jest procesem stawania się. Wprowadzenie do problematyki 

rozwoju, w: Jak sobie z tym poradzić?, red. W. Szewczyk, Wydawnictwo Biblos, 
Tarnów 1994, s. 14; A. Jacyniak, Z. Płużek, Świat ludzkich kryzysów, Wydaw‑
nictwo WAM, Kraków 1997, s. 97.
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między innymi posiadaną wiedzę religijną, zdolność do wyra‑
żania własnych uczuć religijnych czy też nawiązywania relacji 
z osobowym Bogiem 70. Innym jej przejawem jest zdolność do 
celowego, a nie instrumentalnego korzystania z wartości reli‑
gijnych. To z kolei wiąże się z akceptacją przekonań religijnych 
oraz dążeniem do ubogacania związanego z nimi systemu war‑
tości i wprowadzania ich do własnego życia 71.
 Najczęściej dojrzałość łączy się ze zdolnościami bezintere‑
sownego życia społecznego. Wyraża je umiejętność korzystania 
z osiągnięć środowiska i jest nazywana dojrzałością naturalną, 
która obejmuje sferę poznawczą (intelektualną), emocjonalną 
i moralną (wolitywną) 72. Jej osiąganie jest przenoszone na płasz‑
czyznę religijną. Mówimy wówczas o dojrzałości religijnej. Jej 
oznaką jest przeświadczenie osoby o tym, że wszystko, co posia‑
da, w tym także samo życie, jest darem Boga. Idąc tym tokiem 
myślenia, powiemy, że dojrzałość religijną charakteryzują oparte 
na zaufaniu i miłości relacje z osobowym Bogiem. Inspirują one 
człowieka do kierowania się miłością do siebie, jak też miłością 
do innych 73. Podstawą religijnej dojrzałości są akceptowane 
przez osobę przekonania. Jeśli pośród nich religijność znajdzie 
się w centralnym miejscu jako wartość podstawowa, którą jest 
Bóg i Jego prawo określające normy postępowania, wówczas 
pozostałe wartości zostają jej podporządkowane 74. R. Murawski 
zwraca uwagę na to, że umożliwienie osobie wyselekcjonowania 
określonych wartości stanowi obok procesów interioryzacji i ab‑
solutyzacji istotny czynnik dochodzenia do dojrzałości. Procesy 
te umożliwiają także podjęcie działań o charakterze moralnym. 

70 R. Jaworski, Człowiek religijny – kryteria dojrzałości. Analiza psychologiczna, 
w: Fides et ratio. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, red. I. Mroczkowski, 
E.A. Wesołowska, Wydawnictwo Novum, Płock 2001, s. 73‑77; Z. Marek, Pod‑
stawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 129‑133.

71 Z. Chlewiński, Rola religii w funkcjonowaniu osobowości, w: Psychologia reli‑
gii, red. Z. Chlewiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 1982, s. 75.

72 Z. Marek, Edukacja chrześcijańska drogą do osiągania ludzkiej dojrzałości, 
w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Księgarnia św. 
Wojciecha, Poznań 2007, s. 350‑360. 

73 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 118‑120.
74 Z. Chlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, dz. cyt., s. 106. 
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Dlatego ważne jest wielorakie wsparcie, w tym także religijne, 
aby człowiek był w stanie zdobywać coraz to nowe uzasad‑
nienie potrzeby kształtowania w sobie pożądanych społecznie 
postaw 75. 
 Inną cechą charakteryzującą dojrzałość religijną jest unikanie 
absolutyzacji własnych wyobrażeń oraz otwartość na szerszą 
interpretację przedmiotu religii, co umożliwia nabywanie inte‑
gralnej i harmonijnej zgodności osobowości z postawami reli‑
gijnymi przez gotowość nieustannego weryfikowania własnego 
stanowiska w kontekście pojawiających się nowych wyzwań 76. 
Wynika z tego, że człowiek swą dojrzałość wyraża w moralno‑
ści, harmonii życia z sobą, swym otoczeniem, a także transcen‑
dencją – Bogiem. Harmonię taką kształtuje nie tylko uznanie 
określonych wartości, ale przede wszystkim ich respektowanie 
zarówno w życiu indywidualnym, jak i społecznym 77. Ważnym 
i znaczącym czynnikiem wspomagającym osiąganie dojrzałości 
jest też kształtowany w człowieku obraz Boga 78. Pojęcia tego 
nie należy kojarzyć z wyobrażeniem Boga, lecz ludzkim do‑
świadczeniem Jego obecności i działania w życiu człowieka oraz 
w otaczającym go świecie 79. Chodzi tutaj o przybliżanie tajem‑
nicy Boga nie w kategoriach dużej ogólności, lecz ukazywanie 
jej w odniesieniu do Trójjedyności Boga odkrywanego jako Bóg 
Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty 80.

75 R. Murawski, Dorastający, w: Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Pod‑
ręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, dz. cyt., s. 43 (cały artykuł s. 40‑48).

76 A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., 
s. 43‑44.

77 A. Auer, Ein Modell theologisch ‑ethischer Argumentation. Autonome Moral, 
w: Moralerziehung im Religonsunterricht, red. A. von Auer, A. Biesinger, H. Gut‑
schera, Herder Verlag, Freiburg–Basel–Wien 1975, s. 40‑41; A. Biesinger, Die 
Begründung sittlicher Werte und Normen im Religionsunterricht, Patmos Verlag, 
Düsseldorf 1979, s. 289.

78 Szerzej: Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., 
s. 91‑97.

79 Z. Marek, O kształtowaniu obrazu Boga, „Horyzonty Wiary” 1991, z. 7, s. 29‑
46; Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole, 
dz. cyt., s. 89‑100.

80 R. Boschki, Einführung in die Religionspädagogik, dz. cyt., s. 107.
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 Ten dość skomplikowany i długotrwały proces osiągania 
dojrzałości ludzkiej i religijnej wymaga więc wsparcia ze stro‑
ny osób tworzących środowisko wychowawcze. Pierwszym 
i najważniejszym jego ogniwem jest rodzina, która w łączności 
z innymi środowiskami udziela wsparcia natury psychiczno‑
‑społeczno ‑kulturowej 81. Podnosząc kwestie związane z osiąga‑
niem dojrzałości naturalnej i religijnej, należy pamiętać, że proce‑
som tym towarzyszy przejmowanie przez osobę rządzącego się 
własnymi prawami konkretnego świata wartości, który uznaje 
za obiektywną i autonomiczną dziedzinę poznawanej rzeczywi‑
stości. Dlatego w procesach edukacji i wychowania zwraca się 
uwagę na świat wartości, dzięki któremu osobie łatwiej przycho‑
dzi komunikowanie się z sobą, z innymi, z otaczającym światem, 
a także z transcendencją – Bogiem 82. W tym też kontekście należy 
mówić o dojrzałości kapłańskiej. 
 Biskup Antoni osiąganie dojrzałości w sposób szczególny 
wpisuje w czas opisany dwoma przenikającymi się procesami: 
czas pracy w parafiach diecezji jako wikariusz i związany z nim 
okres studiów w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 
(obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): 

Pierwszą moją parafią była parafia w Wieruszowie. Bardzo 
serdecznie zostałem przyjęty przez wiernych i proboszcza – 
księdza prałata Kazimierza Lubasa. Dla neoprezbitera ogromny 
problem może stanowić przeskok z seminarium do realiów 
życia parafialnego. Jestem wdzięczny memu pierwszemu pro‑
boszczowi za to, że z tak wielką kulturą i cierpliwością umiał 
mnie wprowadzać w arkana sztuki kapłańskiej. Na tej pierwszej 
placówce wikariackiej byłem tylko rok, bo taka była praktyka 
personalna naszej kurii, że neoprezbiterzy tylko przez jeden rok 
pracowali na pierwszych placówkach. Przydzielono mnie więc 
po roku pracy do Maczek. Proboszcza, księdza Jana Jaworskie‑
go, dobrze znałem, bo był wikariuszem w parafii św. Zygmunta 
w Częstochowie, skąd ja pochodzę. Człowiek zdolny, wyjąt‑
kowy homileta, głoszący piękne kazania, ale niestety przy tym 

81 M. Przetacznikowa, Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, WSiP, 
Warszawa 1973, s. 137. 

82 J. Mariański, Wychowanie ku wartościom religijnym. Perspektywa socjologicz‑
na, w: Wychowanie ku wartościom religijnym, red. K. Chałas, A. Maj, J. Mariański, 
Wydawnictwo Jedność, Lublin–Kielce 2009, s. 71‑73.
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bardzo schorowany. Plebanię prowadziła jego matka, 83‑letnia 
staruszka – pani Ludwika. Zżyłem się z nimi, będąc w tej parafii 
2 lata.

 Jak pokazuje analiza biografii, zarówno kotwice temporalne 
punktowe, jak i pasmowe są stałym elementem uczenia się reali‑
zowanego przez powtarzanie, zestawienie, interpretację, reinter‑
pretację, wspomnienie, zapomnienie, dyslokację, interioryzację, 
ujawnienie innym itp. Podlegają też odtworzeniu tematyczne‑
mu, przytoczeniu w narracji, najczęściej nawiązującej do włas‑
nego życia, doświadczeń, wydarzeń, sytuacji, uczestniczenia, 
uzasadnienia, a z perspektywy kerygmatycznej łączą „sprawy 
ziemskie” z wiecznością. Są takimi momentami w życiu, które 
wyostrzają spojrzenie na cel ostateczny. Ten teleologiczny cha‑
rakter kotwic temporalnych w sposób szczególny ujawnia się 
w kotwicach nazwanych przez nas feedbackowymi.

3.2. Kotwice temporalne feedbackowe
Najbardziej charakterystyczne kotwice temporalne uznane za 
feedbackowe w biografii biskupa Antoniego odnoszą się do róż‑
nych okresów życia, a ze swojej natury pokazują ich specyfikę 
z perspektywy dorosłego. Uznaliśmy, że doświadczenie semi‑
narium z perspektywy dorosłego w późnej dorosłości najlepiej 
charakteryzuje wyrażenie „bardzo się dłużyły”, a doświadcze‑
nie związane z działalnością wikariusza słowo „tylko”. Można 
więc uznać, że okres seminarium i czas pracy w charakterze 
wikariusza opisane są niejako przeciwstawnymi określeniami. 
W stwierdzeniach tych zawiera się doświadczenie tych lat semi‑
narium, w których formacja intelektualna (głównie filozoficzna) 
związana jest ze zdobywaniem wiedzy w znaczeniu teoretycz‑
nym, a formacja duchowa przyjmuje postać wprowadzenia 
w typowe dla tej społeczności praktyki modlitewne i tradycję. 
Są one istotne dla rozwoju młodego dorosłego z uwagi na fakt, 
że według Jamesa Fowlera osoba wchodzi w dorosłość, prze‑
żywając wiarę na sposób przynależności wspólnotowej, która 
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wyraża się w bezkrytycznej identyfikacji ze wspólnotą religijną 
czy filozoficzną 83. 
 Samoświadomość tego, co było doświadczeniem okresu 
wczesnej dorosłości w biografii biskupa Antoniego, weryfikuje 
cele osobiste w kontekście realizowanych odpowiedzialności. 
W przypadku narratora analizowanej narracji widoczne jest 
ono szczególnie w odpowiedzialności, którą opisuje punktowa 
kotwica związana z rozpoczęciem pracy w Wydziale Kateche‑
tycznym Kurii Diecezji Częstochowskiej (1972) i związanej 
z nią odpowiedzialności za formację aktualnych i przyszłych 
katechetów: 

W 1972 roku zostałem przeniesiony do kurii częstochowskiej 
do Wydziału Katechetycznego, na stanowisko wizytatora nauki 
religii. Kierownikiem wydziału był wówczas ksiądz Ludwik 
Warzybok, którego wspierał ksiądz Mirosław Suchosz. Współ‑
praca układała nam się bardzo dobrze. Świadczy o tym fakt, że 
przepracowaliśmy wspólnie aż 21 lat. (…) Będąc wizytatorem 
nauczania religii, często wizytowałem księży i katechetów 
świec kich. Aby to czynić bardziej kompetentnie, poprosiłem 
księdza biskupa ordynariusza Stefana Barełę, aby mi zezwolił 
odbyć zaocznie studia specjalistyczne z katechetyki.

Rozumienie potrzeby poszerzania posiadanych kompetencji jest 
wyrazem odpowiedzialności za wykonywane zadanie. Wynika 
ono z dokumentów katechetycznych, w tym Dyrektorium ogól‑
nego o katechizacji 84, jak również Dyrektorium katechetycznego 
Kościoła katolickiego w Polsce 85. W dokumentach tych podkreś‑
lono, że troska o formację katechetyczną jest zarówno prawem, 
jak i indywidualnym zobowiązaniem każdego katechety, ale 
też obowiązkiem każdego biskupa, który ma zatroszczyć się 
o wspomaganie katechetów w pełnieniu ich misji. 

83 J. Fowler, Becoming adult, becoming Christian. Adult development and 
Christian faith, Harper & Row, Toronto 1984, s. 9‑11; tenże, Stages of Faith. The 
Psychology of Human Development and the Quest for Meaning, Harper & Row 
 Publishers, San Francisco 1981, s. 117‑213. 

84 Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 254 i nn.
85 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolic‑

kiego w Polsce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, nr 149 i nn.
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 Biorąc pod uwagę fakt, że w polskiej rzeczywistości posługę 
katechetyczną podejmują zarówno kapłani, siostry zakonne, 
jak i osoby świeckie, oraz to, że do roku 1990 katecheza od‑
bywała się wyłącznie w salach parafialnych i była realizowana 
jedynie w obrębie Kościoła, formację katechetów od strony 
organizacyjnej podejmowały wydziały katechetyczne kurii 
diecezjalnych. W dużej mierze zależała ona od inwencji osoby 
za nią odpowiedzialnej (najczęściej był to dyrektor wydziału). 
W momencie powrotu katechezy do szkoły (1990) w formację 
katechetów są włączane ośrodki doskonalenia nauczycieli 
i inne placówki lub osoby zajmujące się edukacją dorosłych, ale 
ciężar odpowiedzialności za jej realizację spoczywa na stronie 
kościelnej. 
 Sama formacja katechetów zmierza w kierunku określania 
sensu ludzkiego życia, który odkrywamy zarówno w wymia‑
rze naturalnym, jak i religijnym. W formacji katechetów winno 
zatem chodzić o to, by oni sami potrafili dla siebie odnaleźć 
właściwe wyjaśnienie sensu swego życia i głoszenia Ewangelii, 
by w dalszej kolejności poprawnie formować powierzonych 
ich trosce katechizowanych. Uzasadnieniem tych dążeń jest 
zarówno chrześcijańska koncepcja człowieka, jak i zachodzące 
we współczesnym świecie przemiany, w tym procesy laicyzacji 
i sekularyzacji 86. Domagają się one kompletnego przekazywania 
zbawczego orędzia nie w postaci rzeczy, która została przeka‑
zana ludzkości, ale wydarzenia, którym jest głębia zbawczego 
dzieła dokonanego przez Jezusa Chrystusa dla ich życia. Dlatego 
też procesy formacji człowieka nigdy nie zachodzą linearnie, lecz 
zawsze wyrażają się jakimś ciągłym i progresywnym rozwojem. 
Są też związane z momentami zastoju i nagłego przyśpieszenia, 
progresji i degresji. Przybierają wymiar bądź to materialny, 
biologiczny, historyczny, społeczny, emocjonalny, psycholo‑
giczny, relacyjny, krytyczny, kognitywny, moralny, religijny, 
estetyczny, cielesny, ludyczny, bądź zawodowy albo duchowy. 
Ten ostatni jest wręcz wymogiem formacji, ponieważ wspiera 

86 T. Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej kate‑
chizacji, dz. cyt., s. 27.



1273. Wczoraj – dziś – jutro. Chronos i Kairos codzienności

ją w konstytuowaniu się w człowieku podstaw świadomego 
odkrywania i przeżywania zarówno swej jedności, jak i wielo‑
rakości oraz wielowymiarowości 87. Wszystko to uświadamia, 
że w procesach formacji człowieka bierze udział nie tylko sfera 
życia naturalnego: biologiczno ‑psychicznego, ale też sfera życia 
duchowo ‑religijnego. Wspierany za pośrednictwem formacji 
proces rozwoju człowieka umożliwia mu znalezienie w życiu 
własnej orientacji o tym, co jest dobre, a co złe 88. Stąd też rodzi 
się nowa potrzeba otwierania go na transcendencję – Boga 89, któ‑
ra nie może przyjmować jakiejkolwiek formy ideologizowania, 
lecz musi obiektywnie udzielać wieloaspektowego, w tym tak‑
że religijnego wsparcia w zakresie kształtowania umiejętności 
i kompetencji mentalnych, intelektualnych, wolitywnych oraz 
emocjonalnych 90.
 Za wykładnię poprawnego przebiegu procesów formacji 
człowieka, w tym katechety, uważa się sumienie człowieka. 
Przyjmuje się, że człowiek uformowany w swoim postępowa‑
niu zawsze będzie się nim kierował. To zaś pozwala mu od‑
różniać dobro od zła i oceniać własne postępowanie 91. Dlatego 
sumienie jest uważane za swoistą władzę, organ, sanktuarium; 
człowiek przebywa w nim z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa 
w jego wnętrzu 92. Można też przyrównać je do wewnętrznego 
kompasu, który nakłania osobę do określonego sposobu zacho‑
wania 93. Jego posiadanie odróżnia człowieka w sposób istotny 
od każdej innej istoty żywej. Dzięki niemu może wpływać 
na swe postępowanie, jak również właściwie je oceniać: jako 
dobre lub złe, chwalebne lub naganne, piękne lub brzydkie, 

87 M. Nowak, Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 267.
88 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 15‑18.
89 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s. 20‑21.
90 A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach, dz. cyt., s. 13.
91 M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, dz. cyt., 82‑83.
92 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ‑

czesnym, dz. cyt., nr 16.
93 S. Sławiński, Rozważania o wychowaniu, dz. cyt., s. 5‑6. 
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pożyteczne lub szkodliwe, cnotliwe lub grzeszne 94. To dzięki 
sumieniu osoba staje się zdolna do świadomego i wolnego 
kształtowania własnego życia oraz podejmowania decyzji 
dotyczących określonych działań 95. Wszystko to powoduje, że 
sumienie staje się istotnym miejscem doświadczania osobowe‑
go wymiaru wychowania i urzeczywistniania człowieczeństwa 
będącego przedmiotem formacji człowieka 96.
 Doświadczenie zawarte w kotwicach temporalnych feed‑
backowych łączy się także z aktywnością biskupa Antoniego 
w obszarze pracy naukowej i dydaktycznej na wyższych uczel‑
niach. Z jego inicjatywy powstawały również ośrodki kształcenia 
i doskonalenia katechetów: 

Wykładając w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji 
Częstochowskiej, byłem jednocześnie w latach 1977‑1979 
wykładowcą katechetyki w Krakowskim Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym. Kierowałem permanentną forma‑
cją katechetów poprzez miesięczne dni skupienia, sympozja 
oraz dwuletnie Studium Katechetyczne. Po erygowaniu przez 
metropolitę częstochowskiego dr. Stanisława Nowaka w 1993 
roku trzyletniego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego 
zostałem mianowany jego dyrektorem i wykładowcą kateche‑
tyki (…). Pod moim kierunkiem około stu studentów napisało 
prace magisterskie, a trzech rozprawy doktorskie. Napisałem 
ponad 60 artykułów naukowych. Wydałem kilka książek 
o tematyce biblijno ‑katechetycznej, podręcznik dla studentów 
Jak przygotować i oceniać katechezę. Uczestniczyłem jako prele‑
gent w katechetycznych sympozjach w Wyższym Instytucie 
Katechetycznym w Krakowie, a także kilka lat prowadziłem 
na tejże uczelni wykłady z biblistyki i katechetyki. (…) Ha‑
bilitowałem się w 1994 roku, już jako biskup, na Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie studium 
biblijno ‑katechetycznego Katechetyczne przesłanie znaków Stare‑
go Testamentu.

94 Sumienie, w: W. Okoń, Słownik pedagogiczny, dz. cyt., s. 293; T. Sikorski, 
Sumienie, w: Słownik teologiczny, dz. cyt., s. 270.

95 St. Blaskovic, Gewissen, art. cyt., s. 336; J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, 
dz. cyt., s. 63; J. Tomczak, Formowanie dojrzałego sumienia, art. cyt., s. 29.

96 M. Nowak, Integralność w formacji kapłańskiej, art. cyt., s. 39.
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 Opisane powyżej przeciwstawne kotwice feedbackowe („bar‑
dzo się dłużyły” i „tylko”) wskazują na istotną cechę człowieka 
dorosłego, jaką jest odpowiedzialność. Przyjmuje ona różne po‑
staci. Mówimy o odpowiedzialności za siebie, a także za innych, 
a jej wyrazem jest moralność człowieka rozumiana jako uposa‑
żenie uzewnętrzniające jego postępowanie. Z tych powodów 
przyrównuje się ją do wewnętrznego kompasu, który wskazuje 
drogi postępowania 97. W ich rozpoznawaniu ważną rolę odgry‑
wa norma, prawo moralne, uważne są one za wyznacznik reguł 
postępowania. Dlatego też odpowiedzialność, o jakiej mówimy, 
zakłada wysiłek człowieka ułatwiający nie tylko odkrycie, ale 
też przyjęcie go i uznanie za istniejącą obiektywną, stałą i po‑
wszechną rzeczywistość, która jest w swym istnieniu wyższa 
i niezależna od woli człowieka i jego twórczych aktów. Należy 
na tym miejscu dodać, że podstawą tak rozumianej moralności 
jest prawo naturalne rozumiane jako zespół norm wpisanych 
w naturę człowieka. Normy te określają obowiązujący porządek 
moralny, którego człowiek nie tworzy, a jedynie go odkrywa 
i odczytuje 98. W rozwijaniu moralności człowieka, a co za tym 
idzie osiąganiu coraz wyższego poziomu odpowiedzialności, 
ważną funkcję pełni religia przez objaśnianie zasad i norm po‑
stępowania wynikających z wyznawanej wiary. W przypadku 
chrześcijaństwa normy te przybierają postać moralności, która 
wyrasta z przykazania miłości Boga i bliźniego, a konkretyzo‑
wana jest przez Dekalog. Ponieważ jednak moralność nie jest 
zawieszona w próżni, dlatego poszukuje się form wyrażających 
kierowanie się przyjętymi zasadami. Za formę wyrazu moral‑
ności można przyjąć nawiązywane przez osobę relacje, które ze 
swej natury będą miały różne odniesienia: do siebie, do swego 
otoczenia i innych osób, a także do transcendencji – Boga. Ich 
właściwością jest to, że wywołują w człowieku swoisty rodzaj 
uczestnictwa, obecności i zaangażowania w sprawy kogoś inne‑
go. W działaniach tych osoba bierze pod uwagę dobro, pragnie‑
nie dobra dla kogoś innego czy też dla siebie, czym wprowadza 

97 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 32.
98 Tamże, s. 47‑48.
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do swego życia dobrowolnie przyjęte wzorce życia społecznego. 
W ten sposób wyraża istnienie i przeżywanie oraz dążenie do 
osiągania dobra dla siebie i dla innych 99. Mając świadomość tego, 
że procesy te są długotrwałe, możemy je wpisać w rzeczywistość 
nazwaną kotwicą temporalną. 
 Kotwice temporalne „bardzo się dłużyły” i „tylko” od‑
nalezione w biografii biskupa Antoniego ukazują potrzebę 
kształtowania niezmiernie istotnej kompetencji związanej 
z odpowiedzialnością za czas podarowany człowiekowi do 
wypełniania życiowych zadań. Jest nią sensowne wykorzy‑
stanie czasu, które w naukach o zarządzaniu określane jest 
mianem efektywnego zarządzania czasem 100. Niezależnie 
jak zjawisko to zostanie nazwane, chodzi w nim o to, by 
czas stawał się sprzymierzeńcem człowieka w osiąganiu 
lepszej, nowej jakości życia. Przy czym tak rozumiana odpo‑
wiedzialność za czas nie ogranicza się do dobrej organizacji 
dnia, lecz przejawia się w stylu życia, w którym „zarządza‑
nie czasem” ewoluuje w „zarządzanie sobą” 101. Uznawane 
jest ono za podstawę osiągania życiowego sukcesu i wynika 
z przyjęcia założenia, że „wszyscy jesteśmy przywódcami, 
a całe nasze życie wypełnione jest okazjami do wykazania się 
przywództwem” 102. Kompetencja „zarządzania sobą” lokuje 
się w funkcjach ogólnego procesu zarządzania, takich jak 
planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie. 
W analizowanej opowieści o życiu funkcje te można odnieść 
do rozumienia „troski ostatecznej” i poszukiwania takiego 
sposobu działania, które prowadzi do osiągnięcia celu. Przy 
czym istotną cechą podejmowanych działań jest zdolność ko‑
rekty planów w zależności od bieżącej sytuacji, aby uniknąć 
niepowodzeń wynikających z przesadnej wiary w sprawczą 
moc własnego działania. W perspektywie kerygmatycznej 

99 Tamże, s. 50 i nn.
100 B. Tracy, Zarządzanie czasem, MUZA SA, Warszawa 2009, s. 29.
101 E. Gurba, J. Krysztofik, A. Walulik, „Zarządzanie sobą” u progu wchodzenia 

w dorosłość, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 1/2017, s. 131‑137.
102 Ch. Lowney, Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej 

ponad 450 lat, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 12.



1313. Wczoraj – dziś – jutro. Chronos i Kairos codzienności

postawę tę charakteryzuje zaufanie Bożej opatrzności i samo‑
kontrola w postaci na przykład rachunku sumienia. Dlatego 
religię można uznać za czynnik otwierający jeszcze inną per‑
spektywę celowości całego procesu „zarządzania sobą”.
 Z poczuciem odpowiedzialności wyrażonej w kotwicach 
feedbackowych: „dłużyło się” i „tylko” związana jest kotwica 
ukryta za wyrażeniem: „do dziś”. Biskup Antoni odnosi je do 
doświadczeń związanych z teatrem i głoszeniem słowa Bożego: 
„Do dziś włączam do swoich homilii dla dzieci kukiełki i prze‑
źrocza” oraz pomocą uzależnionym: 

do dziś jestem oficjalnym dyrektorem „Betanii”, biorę za nią 
odpowiedzialność, podpisuję ważne dokumenty i staram 
się przynajmniej co jakiś czas spędzić cały dzień z moimi 
betańczykami.

Kotwica ta jest ściśle związana z kotwicami temporalnymi punk‑
towymi: wejście do „Betanii” (1982) i otrzymanie godności bi‑
skupiej (1993). Pierwszą z nich narrator wiąże również z kotwicą 
temporalną procesową i odnosi do pracy w Wydziale Kateche‑
tycznym Kurii Diecezjalnej: 

Na początku lat osiemdziesiątych przyszedł do kurii często‑
chowskiej wyleczony narkoman, zgłaszając, że w Częstochowie 
powstała wspólnota chrześcijańska „Betania”, której celem jest 
niesienie pomocy ludziom uzależnionym od narkotyków i która 
potrzebuje pomocy duszpasterskiej.

Oba doświadczenia biskupa Antoniego zwracają uwagę na rolę 
religii w życiu człowieka. Bez wdawania się w dyskusję o tym, co 
w jego życie mogą wnosić inne religie, skupiamy na chrześcijań‑
stwie. Do tego, aby poprawnie ukazać ten wkład, należy zauważyć, 
że chrześcijaństwo w sposób istotny odróżnia się od innych religii: 
jest religią objawioną przez samego Boga. W chrześcijaństwie istotne 
jest przyjęcie i wyznanie wiary w obecność i działanie w życiu czło‑
wieka Trójjedynego Boga, który zawsze pozostanie dla człowieka 
tajemnicą. Jego działania najpełniej doświadcza w zetknięciu z oso‑
bą Jezusa Chrystusa, którego nazywa się „pieczęcią, Alfą i Ome‑
gą dialogu między Bogiem a Jego stworzeniem, prowadzonego 
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w czasie i zaświadczonego w Biblii” 103. Wiara w osobowego i Trój‑
jedynego Boga w sposób istotny odróżnia chrześcijaństwo od każdej 
innej formy religijności. Inną zasadniczą różnicą między chrześci‑
jaństwem i pozostałymi religiami jest to, że o ile religie niechrześ‑
cijańskie swą teologię czerpią z intelektualnej i intuicyjnej refleksji, 
to dla chrześcijan źródłem takim jest Boże objawienie – prawda 
przekazana bezpośrednio przez Boga; jej treści objaśniają związki 
Boga z ludźmi 104. W chrześcijańskim nauczaniu szczytem i pełnią 
Bożego objawienia jest osoba Jezusa Chrystusa, który jest zarówno 
prawdziwym Bogiem, jak i prawdziwym człowiekiem. Jego wkro‑
czenie w dzieje świata i człowieka w sposób najpełniejszy wyraża 
miłość Boga do całego stworzenia 105. Wiara w prawdziwe bóstwo 
i prawdziwe człowieczeństwo Jezusa przynoszącego ludzkości 
zbawienie jest kolejnym elementem wskazującym na różnice zacho‑
dzące między chrześcijaństwem i innymi religiami 106. Odmienność 
chrześcijaństwa od innych religii wyraża też posłannictwo Jezusa, 
a nade wszystko Jego męka, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. 
Tego ostatniego wydarzenia nie można uważać za zwyczajny po‑
wrót do życia na ziemi. Jest ono znakiem odniesionego przez Jezusa 
zwycięstwa nad złem, grzechem i samą śmiercią, które Bóg za Jego 
pośrednictwem ofiaruje ludziom. Chrześcijaństwo wyjaśnia też 
sens Jezusowej ofiary z własnego życia złożonej na krzyżu. Chodzi 
w niej o przywrócony ludzkości pierwotny wewnętrzny ład, który 
umożliwia dostęp do Boga i udziela daru życia w Jego bliskości 
i przyjaźni przez całą wieczność 107.

103 Orędzie końcowe Synodu Biskupów do Ludu Bożego, „L’Osservatore Roma‑
no” XXX (2000)1, s. 26.

104 Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej, w: Konstytucje, dekre‑
ty, deklaracje, dz. cyt., nr 1; K. Rahner, H. Vorgrimler, Chrześcijaństwo, w: Mały 
słownik teologiczny, dz. cyt., s. 56‑60; Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla 
edukacji, dz. cyt., s. 43‑47.

105 F. König, J. Kremer, Chrześcijaństwo, w: Leksykon religii, dz. cyt., s. 65: 
J. Kunstmann, Rückehr der Religion. Glaube, Gott und Kirche neu verstehen, Gü‑
tersloher Verlagshaus, Gütersloh 2010, s. 25.

106 U.H.J. Körtner, Wiederhehr der Religion? Das Christentum zwischen neuer 
Spiritualität und Gottvergessenheit, dz. cyt., s. 15.

107 G. Bitter, Leben im österlichen Vertrauen. Von der Identität des Christlichen, 
„Horyzonty Wychowania” 2/2003 (4), s. 53‑55. 
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 Rozpoznawanie i uznanie Boga bliskiego i przyjaznego 
człowiekowi ubogacane zostaje kolejnymi aspektami tajem‑
nicy Boga, który jest zarówno Stwórcą, jak i Bogiem Obietnic, 
Bogiem przynoszącym wyzwolenie i życie. Znaczącą rolę ma 
tutaj do odegrania trzecia osoba Trójcy – Duch Święty. Papież 
Benedykt XVI tłumaczył, że nie istnieje żadne autentyczne zro‑
zumienie objawienia chrześcijańskiego bez działania, bez pomo‑
cy Ducha Świętego, co pokazuje, że misja Jezusa Chrystusa oraz 
misja Ducha Świętego są nierozłączne i stanowią jedyną ekono‑
mię Bożego zbawienia. Pomaga On także zrozumieć, że choć jesz‑
cze w sposób niepełny i ukryty, to jednak już teraz człowiek jest 
uczestnikiem życia Bożego, które przyobiecał zmartwychwstały 
Jezus Chrystus 108, a którego udziela obecny i działający w Kościele 
Duch Święty. Z inspiracji Ducha Świętego Kościół przekazuje też 
całemu światu zbawcze orędzie za pośrednictwem głoszonego 
słowa Bożego i sprawowanych sakramentów. Dzięki tej posłudze 
Boże objawienie staje się żywą, realizowaną nie tylko w przeszło‑
ści, ale stale obecną i skuteczną rzeczywistością 109. Wszystko to po‑
kazuje, że skierowane do człowieka treści wiary chrześcijańskiej 
w niczym go nie ograniczają, przeciwnie, odsłaniają przed nim 
nową jakość życia w łączności z Bogiem na zawsze i bez żadnych 
ograniczeń. Ukazują więc człowiekowi możliwości wychodzenia 
poza granice swej ograniczoności i kierowania się ku trans‑
cendentnemu Bogu. Możliwość ta uświadamia też, że religia 
(chrześcijaństwo) w swych podstawowych założeniach zwraca 
się ku dobru człowieka, które odsłania przed nim nie ktoś z jego 
wychowawców, ale sam Bóg.
 Drugie doświadczenie ilustrujące kotwicę feedbackową wy‑
rażoną w okoliczniku „do dziś” narrator ściśle łączy z kotwicą 
temporalną punktową, jaką jest dzień konsekracji biskupiej 

108 Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini Ojca Świętego Benedyk‑
ta XVI do biskupów i duchowieństwa do osób konsekrowanych i wiernych świeckich 
o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, nr 15; H. Seweryniak, Świadectwo i sens. 
Teologia fundamentalna, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, s. 111‑134; 
F. König, J. Kremer, Chrześcijaństwo, w: Leksykon religii, dz. cyt., s. 59‑67.

109 J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna w katechezie, dz. cyt., s. 146.
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(6 stycznia 1994). Sama nominacja była dla wielu ogromnym 
zaskoczeniem: 

Była to sobota, głosiłem rekolekcje adwentowe w Przyrowie. 
Ogłoszenie nominacji miało nastąpić o godz. 12.00. W pro‑
gramie rekolekcji była przerwa między godziną 11.00 a 15.00. 
Poprosiłem więc pomagającego mi w rekolekcjach organistę, 
pana Tomka Łękawę, aby mnie zawiózł na umówioną godzinę 
do kurii. W kaplicy Księdza Arcybiskupa zebrali się kurialiści, 
spodziewając się, że będzie ogłoszona nominacja biskupia. Ba‑
łem się, by ktoś z obecnych nie wyczuł, po co przyszedłem, więc 
cały czas sam narzucałem temat rozmowy. Po modlitwie Ksiądz 
Arcybiskup spojrzał na zegarek i upewniwszy się, że Radio Wa‑
tykańskie podało już oficjalną wiadomość, przeczytał zebranym 
dekret dotyczący mojej nominacji. Czułem się bardzo dziwnie, 
gdyż wszyscy byli zaskoczeni, nie spodziewając się, że to właśnie 
ja zostanę biskupem. Ksiądz Arcybiskup zaprosił mnie do siebie 
na kawę, a ja poprosiłem go o możliwość telefonicznej rozmowy 
z mamusią. Bałem się, że po tym fakcie telefony się rozdzwonią, 
a ona nie będzie o niczym poinformowana. Mamusia i tak nie 
uwierzyła w to, co jej powiedziałem. Sądziła, że to kolejny żart 
z mojej strony.

W doświadczeniu tym można się doszukać rozumienia nowej 
jakości życia związanej z zadaniami wynikającym z nominacji 
biskupiej. Ta nowa jakość została ukazana w dokumentach So‑
boru Watykańskiego II. Zwraca się w nich uwagę na to, że bi‑
skup jest narzędziem, którym posługuje się sam Jezus Chrystus 
wypełniający w świecie swe zbawcze posłannictwo. Z godnością 
tą związane są zadania posługi pasterskiej całemu ludowi Bo‑
żemu – Kościołowi, którą realizuje się mocą Ducha Świętego 110.
 Takie rozumienie kategorii czasu pozwala wskazać na sy‑
nergiczny potencjał codzienności „mierzonej” przez Chronos 
i Kairos. Przez koniunkcję tego, co kryje w sobie Chronos i Kairos, 
kotwice temporalne ujawniają synergiczny charakter codzienno‑
ści, wskazując na integralność życiowych celów: 

110 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, dz. cyt., 
nr 20 i nn.
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kiedy już przejdę w stan spoczynku i będę miał więcej czasu, to 
postaram się kupić sobie jakąś rasową sukę, bo suki są wierniej‑
sze, bardziej kochają, bardziej przywiązują się od psów i kupię 
sobie też kucyka, bo kocham konie. Duży koń nie wejdzie do 
ogrodu, a z kucykiem sobie na pewno poradzę. I żartuję, że będę 
najstarszym osłem w tej wspólnocie. 

 Analiza kategorii „czas” w biografii biskupa Antoniego wska‑
zuje na celowość ludzkiego życia. Dla człowieka najważniejsze 
w czasie okazują się wydarzenia łączące w sobie Kairos i Chronos. 
W opowieści narratora wyraźnie dostrzec można, że nie chodzi 
o ustalenie linii czasu czy dokładne określenie długości ich trwa‑
nia. Narrator wskazuje punkt czasowy i długość trwania danego 
wydarzenia głównie po to, aby na podstawie tych danych ustalić 
„miarę” innego wydarzenia. Dzieje się tak dlatego, że zwykle 
osoba pamięta samo wydarzenie i jego skutki, a nie jego miarę. 
Analiza opowieści o życiu biskupa Antoniego uświadamia, że 
w przeżywaniu czasu najbardziej istotne jest „to co” się wydarza 
w odniesieniu do relacji z innymi ludźmi, a miara czasu jest jedy‑
nie parametrem lub impulsem wywołującym je na nowo. W tej 
sytuacji nawet epizodyczne zdarzenia mogą budować owocną 
trajektorię uczenia się. Jak zauważa Mieczysław Malewski, we‑
dług Petera Jarvisa warunkiem jej uzyskania jest refleksja nad 
przywołanym wydarzeniem 111. 

3.3. Kiedy wychowujemy (się)?
Dla pedagogów istotne jest zawsze pytanie o najwłaściwszą dro‑
gę, która umożliwi wychowankowi osiągnięcie możliwie wyso‑
kiego poziomu rozwoju swego człowieczeństwa, nazywanego 
dojrzałością. Ponadto poszukują oni odpowiedzi na pytanie 
o najwłaściwsze formy wspomagania wychowanka w osiąganiu 
dojrzałości. Wydaje się, że inspiracje do znalezienia odpowiedzi 
na te i im podobne pytania dostarcza analiza narracji biskupa 

111 M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie 
w andragogice, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2010, s. 100‑105.
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Antoniego w kontekście kategorii, jaką jest czas. Postrzegając 
opowieść o życiu w aspekcie temporalnym, zauważamy w niej 
występowanie dwu rodzajów oddziaływań: moderacyjnych 
i synergicznych 112. Dychotomia tego podziału ma swoje źródła 
w analizie skutków podejmowanych działań, co wydaje się 
zasadne na gruncie doświadczenia codzienności. Wobec tego 
rodzi się pytanie o nową jakość, którą wnoszą do wychowania 
poszczególne kotwice. 
 W refleksji tej szczególnie ważne wydaje się zwracanie uwa‑
gi i dowartościowanie w procesach wychowania konieczności 
postrzegania wychowanka jako osoby. To z kolei domaga się 
zgody na to, że relacje rodzące się pomiędzy różnymi podmio‑
tami wychowania mają subiektywny charakter, a o ich jakości 
decyduje stosunek do przyjętej „troski ostatecznej”. Niezależnie 
jednak od tego, co lub kto zostanie za nią uznane, wychowa‑
nie domaga się respektowania założeń i zasad personalizmu. 
Uważa się je za doktrynę, która dowartościowuje autonomiczną 
wartość osoby. Oparto je na systemie filozoficzno‑społecz‑
no‑teologicznym inspirowanym tomizmem i neotomizmem 113, 
niekiedy łączonym z nurtem humanizmu personalistycznego. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że chociaż personalizm iden‑
tyfikowany jest z humanizmem, to jednak w rzeczywistości 
pojęcia te nie muszą być identyczne, gdyż nie każdy humanizm 
jest personalizmem 114. 
 Pośród wielu różnych ujęć personalizmu daje się wyod‑
rębnić kilka jego nurtów czy też odmian. Różnorodność ta 

112 A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., 
s. 139‑143.

113 J. Horowski, Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej, 
dz. cyt., Toruń 2015, s. 296 i nn.; P.T. Goliszek, Personalistyczny wymiar katechezy, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 39‑182. F. Adamski, Wprowadzenie: persona‑
lizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu, w: Wychowanie perso‑
nalistyczne, dz. cyt., Kraków 2005, s. 9; W. Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie 
wobec postmodernistycznej prowokacji, Zakłady Graficzne im. KEN SA, Gdańsk 
2001, s. 101‑117; M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 159‑160. 

114 W. Granat, Fenomen człowieka, dz. cyt., s. 41 i nn.; P.T. Goliszek, Personali‑
styczny wymiar katechezy, dz. cyt. s. 62‑63; W. Granat, Fenomen człowieka, dz. cyt., 
s. 41 i nn.
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wynika z przyjmowanych filozoficznych kategorii objaśnia‑
jących naturę człowieka. Na tej podstawie mówi się o perso‑
nalizmie meta fizycznym, realistycznym, teocentrycznym, 
epistemologicznym, pragmatycznym, pedagogicznym, etycz‑
nym itd. 115 Inna klasyfikacja wprowadza rozróżnienie na 
personalizm  egzystencjalistyczny, ateistyczny czy chrześcijań‑
ski 116. Ten ostatni nurt utożsamiany jest z poglądem, w którym 
akcentuje się

transcendencję bytu ludzkiego nad światem przyrody, nad ży‑
ciem społecznym i historią, gdzie mówi się o indywidualności, 
godności lub wartości człowieka, gdzie wskazuje się na jego 
wolność bądź rozumność (samoświadomość), czy wreszcie na 
cokolwiek, co go wyróżnia w świecie i co ma świadczyć o jego 
wyjątkowości, niepowtarzalności, a nawet absolutności 117. 

Chodzi przy tym o zwrócenie uwagi na to, że 

sprawy humanizmu obchodzą wszystkich ludzi, a poza dysku‑
sjami światopoglądowymi istnieje bardzo obszerne pole ogólnie 
przyjętych zasad mogących stanowić materiał dla dalszego dys‑
kusyjnego dialogu 118. 

 Granat, poszukując cech właściwych humanizmowi chrześci‑
jańskiemu, tłumaczy, że 

bez wzniesienia się człowieka ponad siebie, bez postawionego 
jakiegoś wyższego celu, bez wizji doskonalszego człowieka, 
a nawet bez utopijnego marzenia niemożliwy jest postęp kultu‑
ralny człowieka 119.

115 F. Adamski, Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o czło‑
wieku i wychowaniu, art. cyt., s. 12.

116 A. Napiórkowski, Teologia XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2015, s. 235‑247.

117 B. Kiereś, Podstawy antropologiczne pedagogiki personalistycznej, dz. cyt., 
s. 98.

118 Tamże, s. 54.
119 Tamże, s. 416‑418.
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Na tej podstawie można wnioskować, że humanizm chrześci‑
jański poszerza w sposób znaczący rozumienie osoby. Nie tylko 
przypisuje człowiekowi właściwości określające jego naturalną 
godność, przy pomocy której może on wyrazić swą indywidu‑
alność, osobistą wartość, wolność czy rozumność (samoświa‑
domość), a więc wszystko to, co go wyróżnia w świecie i co 
świadczy o jego wyjątkowości, niepowtarzalności, jaką obdaro‑
wuje go Bóg. Chodzi tutaj o wynikające z dzieła stworzenia bycie 
obrazem Boga, otrzymany dar wyzwolenia z mocy zła i śmierci 
spowodowanej grzechem, a w końcu o zaproszenie do życia 
z Bogiem przez całą wieczność. Tę rzeczywistość ludzkiego ży‑
cia ukazywaną przez chrześcijaństwo podjął papież Jan Paweł II 
w swym przemówieniu wygłoszonym w dniu 2 czerwca 1979 
roku na placu Zwycięstwa w Warszawie, kiedy mówił: 

Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do ro‑
zumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest 
człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć 
bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może sam siebie do końca 
zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani 
jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie 
i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozu‑
mieć bez Chrystusa.

 Oparte na zasadach personalizmu chrześcijańskiego wycho‑
wanie zmierza w kierunku uczłowieczenia osoby, to znaczy 
uświadomienia jej istnienia różnych, często ukrytych form znie‑
wolenia. Tego rodzaju oddziaływaniom wychowawczym sprzy‑
jają założenia wspomnianej wcześniej pedagogiki towarzyszenia. 
Ich podstawą są relacje mistrz – uczeń nawiązywane w toku pro‑
cesów wychowywania. Relacje te i wyrastające z nich wzajemne 
zaufanie sprzyjają również rozpoznaniu własnej niedojrzałości, 
zranień emocjonalnych i moralnych oraz szukaniu możliwości 
zapobiegania im, a nawet uzdrowienia, to znaczy wyzwalania 
z zachodzących zniewoleń 120. Przy tego rodzaju oczekiwaniach 

120 J. Augustyn, Ćwiczenia duchowne jako podstawa pedagogiki  ignacjańskiej, 
w: Pe dagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka,  Wydawnictwo 
 WSF‑P „ Igna tianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 17‑19; 
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należy również pamiętać, że towarzyszenie wychowawcze musi 
się opierać i odwoływać do zdobywanych przez wychowanka 
doświadczeń. Bez nich wychowanek zostaje pozbawiony jedne‑
go z istotnych czynników wspomagających jego rozwój przede 
wszystkim dlatego, że doświadczenia uświadamiają mu potrze‑
bę poszukiwania przyczyn zaistniałych sytuacji, możliwości 
rozwiązywania nowej sytuacji czy też planowania kolejnych 
działań. W refleksji pedagogicznej należy rozróżniać doświad‑
czenie od bliskiego i niekiedy zamiennie stosowanego pojęcia 
przeżycie. Warto w niej także pamiętać, że doświadczenie pozo‑
stawia po sobie trwały ślad, pozostaje w świadomości człowieka, 
natomiast przeżycie jest przede wszystkim zjawiskiem psychicz‑
nym, które obejmuje sferę emocjonalno ‑wolicjonalną, pragnienia 
człowieka. Tym samym pozostawia po sobie 

jedynie wspomnienie, doświadczenie natomiast prowadzi do 
przemiany stosunku człowieka do rzeczywistości doświadcza‑
nej. Przeżycie może się stać doświadczeniem dzięki procesowi 
odkrywania sensu 121

przez nadanie postępowaniu człowieka nowego kierunku. 
 Powracając natomiast do niezbędnych w wychowaniu rela‑
cji nawiązywanych z wychowawcami, należy zwrócić uwagę 
także na to, że sprzyjają one odkrywaniu przez wychowanka 
horyzontów dobra, prawdy i piękna, a przez to ułatwiają mu 
udział w życiu społecznym 122. Wszystko to sprawia, że dana 
osoba osiąga coraz wyższy stopień dojrzałości wyrażany po‑
czuciem odpowiedzialności, sprawiedliwości, życzliwości itp. 123 
Nie może więc dziwić, że za kryterium dojrzałości uważana 

M. Nowak ‑Dziemianowicz, Narracja. Tożsamość. Wychowanie. Perspektywa 
przejścia i zmiany, w: „Po życie sięgać nowe…”. Teoria a praktyka edukacyjna, red. 
M.M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2012, s. 314.

121 J. Charytański, Katecheza a doświadczenie religijne, „Ateneum Kapłańskie” 
71 (1978), s. 391.

122 K. Kaczmarek, T. Gadacz, Racje za personalistyczną filozofią wychowania, 
w: Wychowanie personalistyczne, dz. cyt., s. 175‑178.

123 S. Tokarski, Dojrzałość religijna, http://www.psychologia.net.pl/artykul.
php?level=191 (dostęp: 30.10.2015).
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jest zdolność krytycznego odnoszenia się do ukształtowanych 
postaw, stałość postępowania wyrastającego z zasad moralnych, 
unikanie absolutyzacji własnych wyobrażeń i otwartość na inne 
interpretacje rzeczywistości, a także niezależność w motywacji 
własnego postępowania 124. Ta ostatnia wyzwala w człowieku 
twórczy niepokój, a także wspiera go w porządkowaniu i sca‑
laniu życiowych doznań 125, jak też poszerza perspektywy jego 
patrzenia na świat i własne życie. 
 Oddziałania wychowawcze zmierzające do wspierania pro‑
cesów osiągania dojrzałości wynikają natomiast z przeświadcze‑
nia, że człowiek 

jako indywiduum rozumne, wolne, autonomiczne w stosun ku 
do wszelkich bytów nierozumnych, do przyrody, istnieje w so‑
bie i dla siebie. Znaczy to, iż jest suwerennym podmiotem dzia‑
łania stanowiącego o sobie, sam poprzez akty własnej decyzji 
tworzy siebie samego, wzbogaca się wewnętrznie. Dobiera sobie 
i przyswaja takie wartości, które mu odpowiadają 126.

Mamy też świadomość i tego, że osiągania dojrzałości nie moż‑
na łączyć z jednorazowym aktem człowieka czy nawet czasowo 
określonym procesem 127, dlatego że jest ona efektem takich 
oddziaływań, które wspierają osobę w jej rozwoju fizycznym, 
psychicznym i społecznym 128, a także religijnym. Stąd też do 
jej osiągnięcia człowiek potrzebuje wsparcia zarówno w za‑
kresie poznawczym (intelektualnym), emocjonalnym i moral‑
nym (wolitywnym) 129, jak i religijnym, przy czym taka pomoc 

124 A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., 
s. 43‑44.

125 J. Makselon, Człowiek jako istota religijna, w: Psychologia dla teologów, red. 
J. Makselon, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1995, s. 260.

126 Z. Matulka, Wartości u podstaw wychowania personalistycznego, w: Wycho‑
wanie personalistyczne, dz. cyt., s. 225.

127 A. Walulik, Kompetencje religijne w całożyciowym uczeniu się, art. cyt., s. 217.
128 Z. Chlewiński, Dojrzałość, osobowość, sumienie religijność, dz. cyt., s. 37.
129 S. Gałkowski, Długomyślność, dz. cyt., s. 189.
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 autonomicznie nie uzdalnia do podejmowania odpowiedzial‑
nych decyzji 130. 
 W refleksji prowadzonej nad możliwościami udzielania 
wsparcia wychowawczego warto też pamiętać i o tym, że na‑
rodziny człowieka są dopiero początkiem jego życiowej drogi 
i stopniowego osiągania dorosłości i dojrzałości, czego następ‑
stwem jest przyjmowanie przez wychowawców do wiadomości, 
że dziecka nie można uważać za miniaturę osoby dorosłej. Stan 
ten domaga się ze strony środowiska wychowawczego nieustan‑
nego wspomagania osoby w jej integralnym rozwoju poprzez 
przywoływanie uwarunkowań historycznych, psychicznych, 
społecznych czy kulturowych występujących w życiu człowie‑
ka 131. W praktyce zmierzają ku temu, by wpływać na jej kształ‑
towanie i doskonalenie 132. O działaniach tych mówi się też, że 
obejmują one formację człowieka, a ta wymaga czasu. 
 Nie bez znaczenia, co widać w narracjach biskupa Antonie‑
go, jest łączenie formacji inspirowanej Ewangelią z wolnością, 
którą człowiekowi pozostawia Bóg. Opiera się ona na wolnych 
decyzjach człowieka dotyczących wyboru Boga i gotowości 
dochowania Mu wierności, a także okazywania zaufania i posłu‑
szeństwa. Kierując się wolnością, człowiek albo Boga wybiera, 
albo Go odrzuca, czego konsekwencją jest jego moralność opar‑
ta na Ewangelii, albo też ją odrzucająca 133. Powiemy zatem, że 
formacja zmierza ku temu, by osoba stawała się bardziej osobą. 
Chodzi zatem o jej możliwie najpełniejsze „uczłowieczenie” po‑
przez odkrywanie posiadanej przez nią godności czyniącej czło‑
wieka partnerem samego Boga. Aby świadomie uczestniczyć 
w tego rodzaju procesach, niezbędne wydaje się podejmowanie 
działań o charakterze wychowawczo ‑formacyjnym, które będą 

130 S. Witek, Chrześcijańska wizja moralności, Księgarnia św. Wojciecha, Po‑
znań 1983, s. 147‑148. 

131 B. Śliwerski, Wprowadzenie do pedagogiki, w: Pedagogika. T. 1. Podstawy 
nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 
Gdańsk 2006, s. 80.

132 J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, 
w: Wychowanie personalistyczne, dz. cyt., s. 155.

133 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 200.
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wspomagać osobę w odkrywaniu wartości i znaczenia świata 
niematerialnego. W procesach tych ważną rolę odgrywa religia, 
ponieważ dostarcza osobie nowej perspektywy patrzenia na sie‑
bie, inne osoby, a także otaczający ją świat. Jest to perspektywa 
patrzenia oczyma Boga, który kocha człowieka i chce jego dobra. 
Ten wymiar dostarcza też nowych motywów do podejmowania 
trudu zmagania się z własnymi słabościami i ograniczeniami 
po to, by stawać się coraz bardziej dojrzałą osobą. Można więc 
powiedzieć, że „uczłowieczenie” osoby to nic innego jak wspo‑
maganie jej w osiąganiu dojrzałości ukazywanej przez Boga; 
dojrzałości, która zapewnia człowiekowi ostateczne i pełne speł‑
nienie jego pragnień życia w szczęściu.



4

G D Z I E Ś –  T U  –  T A M . „N A S Z ” ŚW I A T

Problematyka związana z miejscem poruszana jest przez ba‑
daczy od wielu lat. Zajmują się nim nie tylko socjologowie, ale 
też badacze kultury, a także przedstawiciele nauk teologicz‑
nych i pedagogicznych. Z uwagi na charakter prowadzonych 
analiz skupiamy się na kategorii miejsca głównie w wymiarze 
teologicznym i pedagogicznym. Tym bardziej, że – jak zauważa 
Jarosław Jagieła – jest to kategoria „zaniedbana” w dyskursie 
pedagogicznym 1. Ważność kategorii miejsca w refleksji pedago‑
gicznej, a zwłaszcza andragogicznej – zauważa Maria Mendel – 
związana jest z tym, że miejsce prowokuje osobę do aktywności, 
refleksyjności i krytycznego myślenia, a przez to ma niejako moc 
formującą 2.
 Zgodnie z zasadami przyjętymi w analizie kategorialnej – jak to 
już wcześniej wskazaliśmy – równie istotne jest odkrywanie miejsc 
poprzez identyfikację geograficzną czy instytucjonalną, jak i emo‑
cjonalną. Z perspektywy kerygmatycznej kategoria miejsca od‑
nosi się głównie do rzeczywistości określanej mianem Kościoła 
lokalnego i powszechnego, a w perspektywie antropologicznej 

1 J. Jagieła, Czas i przestrzeń transakcji szkolnych, w: Analiza transakcyjna 
w edukacji, red. J. Jagieła, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011, s. 50‑51.

2 M. Mendel, Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, Wydawnictwo 
DSWE, Wrocław 2006, s. 22‑23.
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do podstawowych środowisk wychowania, takich jak rodzina, 
szkoła, sąsiedztwo, środowisko rówieśnicze. Graficzną inter‑
pretację miejsc wyodrębnionych w biografii biskupa Antoniego 
przedstawia poniższy schemat (zob. schemat 3).
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Schemat 3. Miejsca w biograficznej opowieści o życiu biskupa Antoniego 
 Długosza (oprac. własne)

Schemat ukazuje zarówno koncentryczny, jak i dywergencyjny 
układ odnajdywanych w narracji miejsc, które mają swe szcze‑
gólne odniesienia do dzieciństwa biskupa Antoniego. Są nimi: 
dom dziadków, dzielnica Zawada, nasza ulica i przedszkole 
przy ul. Brzeźnickiej. Przeprowadzona analiza wskazanych 
w biografii miejsc zwraca uwagę na poszerzanie przestrzeni re‑
alizacji życiowych zadań. Ukazuje edukacyjny charakter miejsca 
poprzez poszerzanie indywidualnego doświadczenia w hory‑
zoncie Kościoła lokalnego i powszechnego, które autor narracji 
lokuje w Kościele lokalnym (diecezja częstochowska), Kościele 
w Polsce i świecie. 
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 Sposób myślenia biskupa Antoniego o miejscach i o groma‑
dzonych w nich doświadczeniach wpisuje się w andragogiczną 
refleksję związaną z uczeniem się, która zwraca uwagę na to, 
że zawsze ma ono związek z działaniem. Oznacza to, że pola 
aktywności życiowej człowieka są zbieżne z obszarami, w któ‑
rych zachodzi uczenie się 3 i związana z nim zmiana rozwojowa. 
Pojedyncze miejsca wyodrębnione w biografii, takie jak: szkoła, 
teatr, Młodzieżowy Dom Kultury, seminarium, niektóre parafie 
diecezji, plebania, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, 
Wyższy Instytut Katechetyczny czy Ignatianum w Krakowie, 
odnosi do trzech przenikających poszczególne działania nar‑
ratora wymiarów. Chodzi o dom rodzinny, parafie diecezji 
częstochowskiej i Jasną Górę. Ich rozumienie narrator objaśnia 
w horyzoncie metamiejsc, którymi są: diecezja, Polska i świat. 
Ten sposób myślenia o miejscach wyznaczył kierunek refleksji 
badawczej i jej kształt oraz graficzną interpretację przedstawio‑
ną w schemacie ilustrującym rozumienie miejsca w biografii 
i szerzej w procesach wychowania. 

4.1. Miejsca dzieciństwa – źródła rozumienia 
własnej biografii
Analogicznie, jak w odniesieniu do kategorii czasu, biskup 
Antoni opowiada o miejscach z okresu dzieciństwa zapisanych 
w jego pamięci, z ogromną radością i wdzięcznością podkreśla‑
jąc jednocześnie ich znaczenie dla dalszego życia: 

Mieszkaliśmy w północnej części Częstochowy, w domu mych 
dziadków, przy ul. Kiedrzyńskiej. Cała ta ulica w owym cza‑
sie zdominowana była przez naszą rodzinę, tworzyła wręcz 
kolonię Długoszów i Kubisów. Dziś tego domu już nie ma. 
W tym miejscu, w końcu lat sześćdziesiątych, powstało duże 
osiedle mieszkaniowe „Tysiąclecie”. (…) Dom rodzinny przy 

3 M. Muszyński, Miejsca w przestrzeni miasta w świetle biograficznych narra‑
cji – założenia badawcze projektu, w: Czas i miejsce w biografii. Aspekty edukacyjne, 
dz. cyt., s. 220.
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ul. Kiedrzyńskiej przetrwał do 1973 roku, stąd też rzeczywiście 
całe moje dzieciństwo i młodość związane są z tym miejscem. 
Wspominam mile przedszkole przy ul. Brzeźnickiej, gdzie roz‑
wijałem swoje artystyczne talenty: występowałem w różnych 
przedstawieniach, śpiewałem, tańczyłem pod czujnym okiem 
mojej wychowawczyni, pani Wacławy Żebrowskiej.

Wspomnieniem tym biskup Antoni wpisuje się w doświadczenie 
przedszkola wyrażone przez Roberta Fulghuma, który twierdzi, 
że wszystkiego, co naprawdę powinien wiedzieć, nauczył się 
w przedszkolu: 

W przedszkolu nauczyłem się większości z tego, co rzeczywi‑
ście mi było w życiu potrzebne, tzn.: jak żyć, co w życiu robić, 
jak postępować. Nauczyłem się mianowicie, żeby wszystkim 
się dzielić. Nie oszukiwać w grze. Nie bić innych. Odkładać 
rzeczy skąd je wziąłem. Sprzątać po sobie. Nie brać cudzych 
rzeczy. Przeprosić, jeśli kogoś skrzywdziłem. Myć ręce przed 
jedzeniem. Prowadzić spokojny żywot. Trochę się pouczyć, 
trochę pomyśleć, narysować, namalować i podpisać, codziennie 
tańczyć i przeplatać zabawę pracą. W każde popołudnie trzeba 
się zdrzemnąć. Kiedy wychodzisz na zewnątrz, musisz uważać 
na samochody. Trzymać się razem za ręce. Trzeba zdawać sobie 
sprawę, że świat jest zadziwiający. Na przykład małe ziarnko 
w plastykowym kubeczku wypuszcza korzenie do dołu, pod‑
czas gdy roślinka i listki rosną do góry, i tak właściwie nikt nie 
wie, dlaczego właśnie w taki sposób. Ale tak się dzieje z każdym 
z nas. Wszystko umiera: rybki z akwarium, chomiki, białe myszki 
i nawet ziarenko z plastykowego kubeczka, i my też umrzemy.
 A pamiętasz Alę i Asa z elementarza, i pierwsze słowo, naj‑
większe ze wszystkich słów: popatrz. Można w nich odnaleźć 
wszystko, co wiesz: złotą zasadę postępowania i miłości oraz 
podstawy higieny, polityki, ekologii i zdrowego trybu życia. 
Pomyśl, o ile lepszy byłby świat, gdybyśmy wszyscy – cały 
świat – jedli ciastka i pili mleko na podwieczorek, a potem leża‑
kowali. Albo, gdybyśmy przyjęli narodowy zwyczaj, a za nami 
poszły inne narody, odkładania rzeczy tam, gdzie jest ich miej‑
sce i sprzątania po sobie, jeśli nabrudzimy. I reszta też jest ciągle 
aktualna. Niezależnie od wieku: Zawsze idąc w świat dobrze jest 
być razem i trzymać się za ręce 4.

4 R. Fulghum, Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć nauczyłem się w przed‑
szkolu, Wydawnictwo KOS, Katowice 2008. 
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 Przedszkole obok domu rodzinnego uznawane jest za pod‑
stawowy element struktury społecznej, w której relacje: ja – inni 
nabierają niezwykle wyraźnego i bezpośredniego charakteru 5. 
Oba miejsca od zawsze stanowią integralną część społeczności 
lokalnej. Tradycyjnie społeczność lokalna rozumiana jest jako 
zbiorowość terytorialna, a jej instytucjonalnym i politycznym 
wyrazem jest gmina 6. Jan Szczepański przyjmuje, że 

członkowie są połączeni więzią wynikającą z faktu zamieszkania 
na terytorium uważanym za wspólne i więzią podobnych lub 
wspólnych związków z tym terenem 7.

Terytorium wyznacza obszar społeczności lokalnej, ale jej źródło 
stanowi poczucie tożsamości osób ją zamieszkujących. Można 
optymistycznie założyć, że w niej życie i interesy poszczególnych 
osób w bardzo dużym stopniu są identyfikowane z życiem i in‑
teresami społeczności 8. Mniej optymistycznym zjawiskiem jest 
natomiast możliwość nasilonego występowania w niej zjawisk 
niekorzystnych (np. charakterystycznych dla współczesności, 
takich jak: bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, marazm, niewiara). 
Zachodzące w społeczności lokalnej relacje modyfikują kontakty 
w pracy i sąsiedztwie 9. 
 Związek z terytorium może mieć charakter obiektywny i su‑
biektywny. W znaczeniu obiektywnym oznacza on zależność 
życia społecznego od właściwości terenu. Związek ten wyra‑
ża się w możliwości wykorzystania zasobów naturalnych do 

5 A. Walulik, Andragogiczny przyczynek do edukacji przedszkolnej (Analiza 
aspektów codzienności przedszkola), w: Nauczanie języków obcych dzieci w wieku 
przedszkolnymi wczesnoszkolnym, red. J. Karbowniczek, D. Ficek, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2010, s. 213‑225. 

6 Współczesne analizy społeczności lokalnej odchodzą od tego klasycznego 
ujęcia. Zob. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Wstęp, w: Społeczności lokalne teraźniej‑
szość i przyszłość, Wydawnictwo Naukowe Scholar, SWPS Academic, Warszawa 
2006, s. 7. Na potrzeby analiz sytuacji opisanych przez absolwentów KKB za‑
sadne było jednak przyjęcie tradycyjnej definicji społeczności lokalnej. 

7 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972, s. 375. 
8 B. Jałowiecki, Reguły działania w społeczeństwie i w nauce, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 80‑81.
9 B. Jałowiecki, W. Łukowski, Wstęp, art. cyt., s. 7.
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zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, wyznacza rozmiesz‑
czenie w przestrzeni poszczególnych jej członków oraz sposoby 
zachowań i wzory stosunków sąsiedzkich. Z kolei subiektywny 
związek z terytorium oznacza poczucie emocjonalnego przywią‑
zania do miejsca zamieszkania oraz panujących w nim wzorców 
zachowań i postaw. Subiektywny związek z terytorium daje 
poczucie bezpieczeństwa. Wyraża się on między innymi w prze‑
noszeniu związków emocjonalnych z małej grupy lub lokalnych 
instytucji poza lokalną społeczność 10. Oznacza to, że barierą 
w wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej dla rozwo‑
ju jednostki i grupy mogą być układy rodzinno ‑koleżeńskie, 
które stają się szczególnie niebezpieczne wówczas, gdy osoby 
je tworzące zajmują znaczącą pozycję w układzie władzy poli‑
tycznej lub ekonomicznej. Wówczas grupy te przekształcają się 
w kliki i opanowują strategiczne pozycje w społeczności lub 
instytucjach 11.
 Wyjście poza klasyczno ‑terytorialne rozumienie społeczności 
lokalnej odsyła do rzeczywistości określanej jako „mała ojczy‑
zna”, która jest określoną formą życia środowiska lokalnego. 
Termin ten oznacza 

przestrzeń psychofizyczną, powstałą w wyniku szczególnych 
związków intelektualnych oraz innych działań człowieka 
w miejscowym środowisku. Jest to rzeczywistość realna, kon‑
kretna i materialna, a jednocześnie naznaczona wartościami, 
znaczeniami, symbolami, mitami 12.

Zachodzące w Polsce przeobrażenia społeczne i polityczne dały 
możliwość odtworzenia i rozwoju „małych ojczyzn”. Stały się 
one szczególnie cenne dla środowisk, które zostały ich pozba‑
wione na skutek migracji, przesiedlenia lub politycznych zaka‑
zów i nakazów zmierzających do unifikacji kultury.

10 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, dz. cyt., s. 376.
11 B. Jałowiecki, Reguły działania w społeczeństwie i w nauce, dz. cyt., s. 17.
12 W. Theiss, Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno ‑utylitarna, w: Mała 

 ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, red. W. Theiss, Wydawnictwo Akade‑
mickie Żak, Warszawa 2001, s. 11.



1494. Gdzieś – tu – tam. „Nasz” świat

 Społeczność lokalna, wyznaczona w opowieści o życiu bisku‑
pa Antoniego przez miejsca związane z dzieciństwem, takie 
jak: dom dziadków, dzielnica Zawodzie, nasza ulica czy przed‑
szkole przy ul. Brzeźnickiej, została uznana za źródło rozumie‑
nia własnej biografii, gdyż miejsca te wyznaczają perspektywę 
jej postrzegania i budują emocjonalne związki z innymi miej‑
scami i osobami tam spotykanymi. Do tych miejsc należą: dom 
rodzinny, Jasna Góra oraz parafie diecezji częstochowskiej. One 
również spełniają kryteria społeczności lokalnej, a jednocześnie 
pozwalają na refleksję antropologiczną w kontekście globalizacji 
świata, a kerygmatyczną w kontekście powszechności Kościoła. 

4.2. Horyzonty rozumienia własnej biografii 
Uzasadnieniem dla uznania domu rodzinnego za miejsce oświet‑
lające rozumienie innych miejsc biografii biskupa Antoniego są 
odniesienia do dorosłego życia. Rozpoczynając swoją opowieść 
o życiu, łączy on, w refleksji nad domem, w którym mieszka, 
wszystkie etapy życia: 

Potem tatuś zbudował dom i przenieśliśmy się tutaj. Przed 
śmiercią tato zapisał mi ten dom. Tatuś chciał, żebym i ja też 
coś miał po ojcu i mamie, a moi bracia też dostali swoją działkę. 
I tutaj już sądzę, że będę mieszkał do końca życia.

W tym miejscu lokuje dużo wydarzeń, bo w domu rodzinnym 
podejmuje wiele osób, które przy różnych spotkaniach na Jasnej 
Górze przybywają do Częstochowy: 

Kiedy dowiedziałem się od ks. Arkadiusza Nowaka, że na 
II Pielgrzymkę Nosicieli Wirusa HIV na Jasną Górę ma przy‑
być ich opiekunka, pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, 
zaproponowałem mu, że jestem gotów podjąć ją i jej otoczenie 
obiadem w moim domu. Wiedziałem, że wiele serca okazuje 
tym uzależnionym ludziom. Zaproszenie zostało przyjęte 
z zadowoleniem. Miła atmosfera i serdeczna rozmowa towa‑
rzyszyły temu niecodziennemu spotkaniu. No i oczywiście, jak 
zawsze, moje siostry okazały się niezawodne, organizując na tę 
okoliczność obiad. 



150 Pedagogika świadectwa

 Znaczenie domu w procesach wychowania biskup Antoni 
jednoznacznie łączy z rodziną i jej zobowiązaniami wynikający‑
mi z przyjęcia sakramentu małżeństwa. Jest przekonany, że 

wszystko zależy od domowego Kościoła, czyli rodziny. Jeśli 
rodzina nie traktuje wiary jako czegoś ważnego jako wielkiego 
skarbu, a tylko jako dodatek i przypomina sobie o wierze tyl‑
ko z jakiejś okazji: chrztu dziecka, pierwszej komunii, trochę 
bierzmowania i ślubu, ale nie żyje tymi zasadami, szczególnie 
przykazaniami, to dziecko, patrząc na rodziców, może różnie 
reagować. A wiemy, że każda rodzina powinna być maleńkim 
Kościołem, w którym ojciec i matka spełniają funkcje świadków 
wiary w życiu dziecka, są kapłanami domowego ogniska i także 
pierwszymi katechetami. Kościół tylko wspomaga rodziców 
w formacji katechetycznej dziecka. Jeżeli dziecko zauważy, że 
rodzicom nie zależy na więzi z Panem Bogiem, jeżeli dziecko 
nie widzi takiej postawy rodziców, to trudno mu jest przyjąć 
to szczególnie w wieku dojrzewania. Potem jako starszy może 
krytycznie spojrzeć na postawę rodziców i sam odkryć prawdę 
o Bogu, ale to już czasem jest dłuższa droga. Ja jestem głębo‑
ko przekonany, że skoro formacja dziecka jest najważniejsza 
w pierwszych 7 latach, kiedy dziecko jest otwarte na problemy 
związane z religią, to nawet, gdyby później w okresie kryzysu 
młodzieńczego młodzi odeszli od Pana Boga, to głęboko wierzę, 
że jeżeli byli dobrze uformowanie przez tych pierwszych 7 lat, to 
odnajdą więź z Panem Bogiem. Głęboko w to wierzę.

Pojawienie się w narracji biskupa określenia „Kościół domowy” 
jest w pierwszej kolejności owocem zrozumienia nauczania 
Kościoła przedłożonego w dokumentach Soboru Watykańskie‑
go II. Wiele uwagi poświęcono w nich powołaniu człowieka do 
świętości, to znaczy do życia w bliskości Boga i zaufania Mu. 
W tym kontekście Sobór zwrócił uwagę na rodzinę postrzeganą 
jako właściwe środowisko rozwijania przez człowieka relacji 
z Bogiem. Podkreślił między innymi, że 

małżonkowie i rodzice chrześcijańscy powinni, idąc własną 
drogą, przez całe życie podtrzymywać się wzajemnie w łasce 
z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłością od Boga 
potomstwu wpajać chrześcijańskie zasady i ewangeliczne cnoty. 
W ten sposób bowiem dają wszystkim przykład niestrudzonej 
i szlachetnej miłości, w ten sposób też budują braterską wspólno‑
tę miłości i są świadkami i współpracownikami płodności Matki 
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Kościoła, na znak uczestnictwa w tej miłości, jaką Chrystus umi‑
łował swoją Oblubienicę [Kościół] i wydał za nią samego siebie 13.

Ten i jemu podobne teksty wskazują na znaczenie małżeństwa 
i rodziny w życiu religijnym. Docenienie znaczenia rodziny 
w życiu Kościoła, a także teologiczna refleksja wypromowały 
dla niej nazwę domowego Kościoła. W określeniu tym zostaje 
podkreślone, że w rodzinie chrześcijańskiej, podobnie jak w Koś‑
ciele, jest miejsce na czytanie i rozważanie słowa Bożego, mod‑
litwę czy czyny miłości. W ten sposób wierzący okazują Panu 
Bogu swe posłuszeństwo i włączanie się w Jego dzieło zbawienia 
wypełniane przez Kościół. Realizowanie tych celów odbywa się 
w rodzinie poprzez codzienny wysiłek każdego z jej członków 
wkładany w wypełnianie życiowego powołania służby Chrystu‑
sowi w drugim człowieku.
 Analogiczne znaczenie do domu rodzinnego przypisuje 
biskup Antoni Jasnej Górze, która w sposób wyjątkowy speł‑
nia wspomnianą wcześniej andragogiczną zasadę uczenia się 
„w” i „z” miejsca. Doskonale ilustruje ją epizod związany z po‑
bytem na Jasnej Górze ojca świętego Jana Pawła II. Biskup Antoni 
wspomina: 

Kiedy już byłem biskupem pomocniczym, a wtedy jeszcze bisku‑
pa Jana nie było, Ojciec Święty był na Jasnej Górze i przed szczy‑
tem mówi: Witam Arcybiskupa Stanisława Nowaka i biskupa… 
tu się zawahał… sufragana. Koledzy mówią, co to nie wiedzą, 
jak się nazywasz. Ja im mówię słuchajcie: przy tej ilości bisku‑
pów, to się cieszę, że nie pomylił, iż jestem jeden, a na pewno 
musiało coś się wydarzyć, że Ojciec Święty mojego nazwiska nie 
podał i zamknąłem sprawę. Ojciec Święty miał takie wspaniałe 
przesłanie do zakonów, a ponieważ miał już poważny problem 
z wsiadaniem do papamobile i nie chciał na oczach wszystkich 
pokazywać swojego cierpienia całą drogę od bazyliki Jasno‑
górskiej na miejsce, gdzie stał helikopter przeszedł na pieszo, 
powolutku z laseczką. Prowadzili po drodze różne rozmowy, 
papież się nic nie odzywał tylko słuchał. Ja obok niego także 
szedłem. Doszliśmy do helikoptera, żegna się z arcybiskupem. 
Papież zrobił sobie zdjęcie z załogą. Ja klękam, żeby ucałować 
go w rękę, a on mówi do mnie: jak ty masz na imię, bo mnie się 

13 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, dz. cyt., nr 41.
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Długosz ciągle z Janem kojarzy. Nazwisko pamiętał. I gdyby na 
Jasnej Górze powiedział: Witam Biskupa Jana Długosza wszyscy 
zareagowaliby śmiechem. Papież jako aktor by sobie z tym pora‑
dził – albo by mnie zawołał, albo by mu podpowiedzieli, ale całe 
przesłanie do zakonów poszłoby na bok, bo prasa podchwyci‑
łaby tylko epizod, a tak to zostało tylko między nami. Ja często 
dostaję przesyłkę zaadresowaną: biskup Jan Długosz. Niektórzy 
w ten sposób mnie kojarzą z moją misją.

 Opowiedziane wydarzenie wskazuje na kilka istotnych cech 
znaczenia miejsca w biografii. Jasna Góra wspominana jest 
w aspekcie relacji, tak jak dzieje się to w domu rodzinnym. Jak 
wspomnieliśmy wcześniej, osoby przybywające na Jasną Górę są 
często gośćmi w domu biskupa Antoniego. Co więcej, ten zwią‑
zek Jasnej Góry z domem rodzinnym w opowieści biskupa nie 
ogranicza się do wymiaru materialnego, ale akcentuje też wymiar 
emocjonalny. Traktuje on Jasną Górę jako dom, do którego każ‑
dy może przybyć i czuć się w nim wyjątkowo. Uwidacznia się to 
wyraźnie nie tylko w przytoczonym powyżej epizodzie. Narra‑
tor wspomina Jasną Górę również w kontekście wydarzeń, które 
gromadzą różnych ludzi, tak jakby to było oczywiste, że gdzie 
ci ludzie mieli przybyć, jak nie na Jasną Górę: „Organizowałem 
pielgrzymki głuchoniemych na Jasną Górę”; „Powoli domowni‑
cy «chatki» odkrywali wartość modlitwy w życiu człowieka, 
na co wpływała także bliskość jasnogórskiego klasztoru”; „Do 
«chatki» przychodzili narkomani, którzy przybywali do Często‑
chowy na Jasną Górę i nie mieli gdzie przenocować”; „Chcąc 
jakoś polepszyć warunki mieszkaniowe («chatka» miała tylko 
jeden pokój), przenieśliśmy się do większego domu, a gdy 
właściciel wymówił nam dzierżawę, wówczas kilka tygodni 
wspólnota mieszkała pod namiotami na placu kempingowym 
za Jasną Górą”; „Gromadzi on (ks. Andrzej Szpak – przyp. ZM, 
AW) młodych na «andrzejkowym zlocie», w sierpniu na piel‑
grzymce warszawskiej na Jasną Górę oraz w swoim mieszkaniu 
w Rzeszowie, gdzie pracuje jako wikariusz”. Analiza tego frag‑
mentu narracji biskupa Antoniego zwraca uwagę na wydarzenia 
związane z Jasną Górą. Wspominając je, narrator koncentruje 
się na relacjach, jakie od wieków łączą ludzi z Jasną Górą oraz 
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między sobą. W jego rozumieniu jest to miejsce szczególne dla 
wszystkich Polaków, a zwłaszcza dla niego osobiście. Często‑
chowa jest jego miastem rodzinnym: tu się urodził, tu wychował, 
tu otrzymał sakrament święceń i tu posługuje jako biskup. Ten 
sposób mówienia o Jasnej Górze nie budzi zdziwienia, jeśli się 
pamięta, że jest ona nazywana duchową stolicą Polski, a także 
jeśli się zna dokonujące się w ludziach wewnętrzne przemiany, 
których źródłem jest głoszone przez Kościół orędzie o Bożej mi‑
łości do ludzi. 
 Postrzeganie Jasnej Góry jako duchowej stolicy wierzących 
domaga się refleksji nad przyczynami tego zjawiska. Chodzi 
tu przede wszystkim o rozumienie chrześcijaństwa jako religii. 
Należy sobie przy tym zdać sprawę z tego, że chociaż słowo 
„religia” w kręgu kultury zachodnioeuropejskiej jest znane 
i używane w potocznej mowie, to jednak w wielu przypadkach 
można mówić o małym, jeśli nie poważnym niezrozumieniu 
jego przesłania. Dla wielu współczesnych pojęcia „religia”, 
„religijny” kojarzone są z dziwacznością czy ekscentrycznością, 
ekstazą i wizjonerstwem albo paranormalnymi fenomenami czy 
fanatyzmem 14. Bez zaprzeczania możliwości występowania tego 
rodzaju przejawów religijności trzeba podkreślić, że określenia 
te są dalekie od istoty religii, w tym wypadku chrześcijańskiej. 
Powiemy, że przyczyn takiego podejścia można się doszukać 
w poglądach o religii, jakie głoszono w XIX wieku. Według nich 
Bóg był ową niszczycielską siłą, a chrześcijaństwo pasożytem 
sprzyjającym upadkowi ludzkości, a więc religia była uważana 
za wroga człowieka 15. 
 Powyższe spostrzeżenia i wyjaśnienia pokazują, że także 
w „świecie wiary” niezbędne jest korzystanie z intelektu, z po‑
mocy, jaką on niesie w poznawaniu rzeczywistości. Wydaje 
się przy tym, że możliwość godzenia obu postaci poznania, 
o których wspominaliśmy wcześniej, domaga się w wymiarze 
pedagogicznym kształtowania w człowieku cnoty pokory. Jej 
rozumienie przez biskupa Antoniego zawiera cechy, które 

14 Szerzej: Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji, dz. cyt., s. 32‑43.
15 M.J. Buckley, Ateizm w sporze z religią, dz. cyt., s. 179.
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tej postawie przypisują Charles Whitfield, Barbara Whitfield 
i Russell Park,  Jeneane Prevatt. Według tych autorów postawa 
określana mianem pokory charakteryzuje się rozumieniem 
człowieka w wymiarze cielesno ‑duchowym; odkrywaniem ob‑
szarów bliższych temu, co tradycyjnie przypisuje się dzieciom, 
jak niewinność, ciekawość, spontaniczność, ale także otwartoś‑
cią, tolerancją, cierpliwością, integralnością, oderwaniem od 
tego, co nie służy rozwojowi; poczuciem, że nie wszystko wiem 
i są kwestie, które po prostu trzeba sobie odpuścić. Cechy te 
tworzą tak zwany „zegar pokory”, co powoduje, że posiadają 
one niehierarchiczny charakter, a człowiek pokorny nie dywa‑
guje, które z nich są mniej lub bardziej pożądane, bo wszyst‑
kie służą budowaniu pokojowych relacji ponad podziałami 
i konfliktami 16.
 Niezbędność pokory wynika również z tego, że na pewnym 
etapie dziejów ludzkości zaczęło się wydawać, że jest tylko kwe‑
stią czasu, kiedy człowiek przy pomocy rozumu będzie w stanie 
wszystko poznać i wszystko wytłumaczyć. Musimy też stwier‑
dzić, że dzisiejszy człowiek ponosi konsekwencje tego sposobu 
myślenia. Co więcej, niejednokrotnie trudno jest mu przyznać się 
do tego, że czegoś nie wie, a także że odpowiedzi na jego pyta‑
nie może udzielić mu Ktoś Inny – nieśmiertelny Bóg, dlatego też 
wciąż jesteśmy świadkami odrzucania prawdy o tym, jak o czło‑
wieku i o jego przyszłości myśli Bóg i co dla tej przyszłości czyni. 
Stąd też przyjmowany i głoszony kerygmat w sposób istotny 
odróżnia chrześcijaństwo od innych religii (niechrześcijańskich). 
Wraz z jego głoszeniem zostają podkreślane związki zachodzące 
między wierzącymi i osobą Jezusa Chrystusa. To z kolei uświada‑
mia, że chrześcijaństwo jest religią Osoby – Trójjedynego Boga 17, 
który w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego objawił się 
ludziom jako Bóg im bliski i przyjazny 18. Rzeczywistość ta nie 
wyklucza i tego, że Bóg w swej istocie – Trójjedyny – pozostaje 

16 Ch. Whitfield, B. Whitfield, R. Park, J. Prevatt, The power of humility: cho‑
osing peace over conflict in relationships, Deerfield Beach, Florida 2006, s. 15‑30.

17 P. Liszka, Personalizm, w: Leksykon pedagogiki religii, dz. cyt., s. 571‑576.
18 S.T. Zarzycki, Buddyzm, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmie‑

lewski, Wydawnictwo M, Lublin–Kraków 2002, s. 105.
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dla człowieka niezgłębioną tajemnicą, której rąbek odsłania przed 
człowiekiem sam Bóg za pośrednictwem swego objawienia. Boże 
objawienie jest więc dla chrześcijan źródłem refleksji zarów‑
no nad tajemnicą Boga, jak też nad tajemnicą człowieka i jego 
przeznaczenia.
 Wskazany kierunek objaśniania tajemnicy Boga pomaga 
odkryć, że w chrześcijańskim rozumieniu jego właściwością 
jest przede wszystkim miłość, którą nieustannie, choć na różne 
sposoby obdarowuje ludzi. Ten aspekt pozwoli też zrozumieć 
sens przeżywanych i świętowanych przez wierzących wyda‑
rzeń nazywanych tajemnicami zbawienia, których ośrodkiem 
jest Jezus Chrystus. W kontekście odkrywania zbawczych dzieł 
Boga niezbędne są objaśnienia dotyczące postrzegania człowie‑
ka przez Boga. W szczególności winno zostać podkreślone, że 
Bóg pod żadnym pozorem nie uważa człowieka za konkurenta, 
a tym bardziej za wroga domagającego się ślepego wypełniania 
zawartych w przykazaniach poleceń i zakazów. Przeciwnie, na 
podstawie źródła wiary – Bożego objawienia – możliwe jest wy‑
jaśnienie, że Bogu chodzi o dobro człowieka, którego nie zacieś‑
nia do rzeczywistości ograniczanej czasem czy przestrzenią, ale 
do doprowadzenia go do stanu bycia, czucia się szczęśliwym bez 
ograniczeń czasowych – przez całą wieczność. Co więcej, rzeczy‑
wistość Bożego zbawienia człowieka wciąż staje się aktual nością 
za pośrednictwem Kościoła 19. 
 Trzecią perspektywą postrzegania biografii przez biskupa 
Antoniego w obrębie kategorii miejsca są parafie diecezji czę‑
stochowskiej, do których przybywał w różnych okresach swo‑
jego życia. Literalnie narrator wymienia częstochowskie parafie 
św. Zygmunta i Opatrzności Bożej: „Ministrantem byłem w pa‑
rafii Opatrzności Bożej, a od klasy piątej w mojej rodzinnej 
parafii św. Zygmunta”. Następnie wspomina Łubnice, gdzie 
odbywał praktykę studencką: „Ja praktykowałem w Łubnicach 
u księdza Józefa Nowaczyńskiego. Parafia nieduża, ale praca 
w niej była satysfakcjonująca. Wierni z radością przyjmowali 

19 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 41‑82; 
tenże, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 43‑47.
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każdą duszpasterską inicjatywę”. Kolejne parafie są związane 
z miejscami, w których pracował jako wikariusz: Wieruszów, 
Maczki, Radomsko. 

Pierwszą moją parafią była parafia w Wieruszowie. Na tej 
pierwszej placówce wikariackiej byłem tylko rok, bo taka była 
praktyka personalna naszej kurii, że neoprezbiterzy tylko przez 
jeden rok pracowali na pierwszych placówkach. Przydzielono 
mnie więc po roku pracy do Maczek. W parafii w Maczkach cały 
ciężar duszpasterstwa przejąłem na siebie, bo ksiądz proboszcz 
często chorował. To mnie wiele nauczyło. Ponieważ sam składa‑
łem wizytę kolędową przez dwa kolejne lata, znałem wszystkich 
wiernych. Znałem sytuację zarówno materialną, jak i moralną 
rodzin moich uczniów. Poznałem wiele wspaniałych ludzi, m.in. 
rodzinę państwa Wajsów, których syn Jan w czasie, gdy byłem 
wikariuszem, wstąpił do seminarium i teraz pracuje w naszej 
archidiecezji. Z Maczek przeniesiono mnie, jak się później oka‑
zało tylko na trzy miesiące, do parafii św. Marii Magdaleny do 
Radomska, gdzie proboszczem był ksiądz Stanisław Zgoda. 
Rozpocząłem posługę duszpasterską jako katecheta młodzieży. 
Opiekowałem się także ministrantami, ale nie nacieszyłem się 
długo bytnością w tej parafii, bo już w październiku tegoż roku 
wezwał mnie do kurii biskup Tadeusz Szwagrzyk i oznajmił, że 
biskup ordynariusz Stefan Bareła wyraził zgodę, abym kontynu‑
ował przerwane studia specjalistyczne z biblistyki na Akademii 
Teologii Katolickiej. Sądziłem, że gdy zostanę przeniesiony na 
nowy wikariat, będę mógł, za zgodą biskupa ordynariusza, 
z tych studiów zrezygnować. A stało się odwrotnie.

 Parafia jest specyficzną odmianą społeczności lokalnej, ściśle 
związaną z sąsiedztwem 20. W wielu wyznaniach chrześcijańskich 
terminem tym określa się najmniejszą jednostkę administracyjną 
i wspólnotę wiernych, której ośrodkiem jest kościół parafialny 21. 
Ojcowie Kościoła terminem „parafia” szybko zaczęli określać 
konkretny Kościół lokalny. Proces kształtowania się pierwszych 

20 Jej rolę w życiu katolików omawiam szerzej w: A. Walulik, Edukacyjne 
wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem, Wydawnictwo Ignatianum, Kra‑
ków 2012, s. 156‑163.

21 Parafia jako podstawowa jednostka administracyjna i organizacyjna życia 
religijnego znana jest w Kościele katolickim, Kościołach wschodnich oraz refor‑
mowanych. Zob. W. Świątkiewicz, Parafia, w: Leksykon socjologii religii, dz. cyt., 
s. 280‑281.
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parafii oparty jest na względach praktyczno ‑pastoralnych. Jest 
to proces biologicznego powstawania nowych, mniejszych or‑
ganizmów kościelnych mający na celu skuteczniejsze docieranie 
z Ewangelią i posługą duszpasterską do poszczególnych środo‑
wisk 22. Samo pojęcie pochodzi od greckiego czasownika „paro‑
kein”, co oznacza „mieszkać obok”, i rzeczownika „paroikos”, 
który oznaczał sąsiada, a zwłaszcza obcego, zamieszkującego 
w danej miejscowości 23. W tym samym znaczeniu Pismo Święte 
Starego Testamentu używa terminu „paroikos” dla określenia 
obcego, który zamieszkał w ziemi Izraela. W Piśmie Świętym 
terminy „paroikein”, „paroikos”, „paroikia” przybrały jeszcze 
inne, religijne znaczenie. Określano nimi 

stan ziemskiej wędrówki Izraela w przeciwstawieniu do stałe‑
go pobytu w wieczności (np. 1 Krn 29, 15). Stąd Wulgata tłu‑
maczy czasownik „paroikein”: przez „peregrinari”, czyli być 
obcym, cudzoziemskim, oddalonym od ojczyzny; podróżować; 
„paroikia” zaś jako „peregrinatio” – wędrowanie, wędrówka, 
pielgrzymka 24.

 Najliczniejszą grupę stanowią parafie, które odwiedza nar‑
rator z posługą biskupią podczas wizytacji kanonicznych, ale 
najczęściej rekolekcji. W czasie, gdy głosił jedne z nich, został 
wyniesiony przez ojca świętego do godności biskupiej: 

Był to dzień, w którym kończyłem rekolekcje adwentowe 
w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych 
w Częstochowie. Skończyłem poranne nauki i pojechałem do 
domu, aby trochę porozmawiać z mamusią. Odwiedziła nas 
akurat siostra Jakobina – albertynka. Gdy piliśmy kawę, około 
godz. 12.00 zadzwonił telefon z nuncjatury apostolskiej z infor‑
macją, że nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk chciał‑
by ze mną rozmawiać. Księdza Arcybiskupa poznałem wcześniej 
w Przytocku, gdy odwiedzał swego krewnego brata Tadeusza 
Gorlę, wówczas przełożonego wspólnoty braci szkolnych. 

22 R. Rak, Parafia – wspólnota i parafia – instytucja. Aspekt pastoralny, „Roczniki 
Teologiczno ‑Kanoniczne” 329 (1985) 6, s. 37‑49.

23 W. Miziołek, Teologia parafii, w: W służbie Ludowi Bożemu, red. B. Bejze, 
Wydawnictwo Pallottinum, Poznań–Warszawa 1983, s. 357‑366.

24 Tamże, s. 357.
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Poprosił mnie, czy mógłbym dziś jeszcze przyjechać do nun‑
cjatury. Odpowiedziałem, że kończę rekolekcje o godz. 19.00, 
więc w Warszawie mógłbym być najwcześniej o godz. 22.00. „To 
proszę przyjechać, zależy mi na tym” – usłyszałem w słuchawce. 
I tutaj zacząłem się niepokoić, co się stało. Przecież nikt nie skła‑
da wizyty o tak nietypowej porze.

 Wspomnienie to przywołuje na myśl definicję parafii zawartą 
w Katechizmie Kościoła katolickiego. Dokument ten określa parafię 
jako wspólnotę wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele 
partykularnym, nad którą 

troskę pasterską, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza 
się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. Jest ona miej‑
scem, gdzie wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną 
celebrację Eucharystii. Parafia wprowadza lud chrześcijański do 
uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej 
celebracji; głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość 
Pana w dobrych i braterskich uczynkach 25. 

 Jeszcze jedną wspominaną przez narratora parafią jest Przy‑
rów. To miejsce, w którym narrator głosił rekolekcje w czasie 
ogłoszenia nominacji biskupiej: 

Musiałem jechać do Przyrowa, aby zakończyć rekolekcje. Wsia‑
dam do samochodu, a pan Tomek niezmiernie wzruszony, ze 
łzami w oczach, składa mi gratulacje. Nie za bardzo wiedziałem, 
jak się zachować w Przyrowie. Zdecydowałem, że jednak poin‑
formuję księdza proboszcza Czesława Kabałę o mej biskupiej 
nominacji, a on z kolei wiadomość tę przekazał podczas obiadu 
księżom z dekanatu, gdyż był to dzień spowiedzi rekolekcyjnej 
i wszyscy byli obecni.

Rekolekcje parafialne ukazują rozumienie parafii także w per‑
spektywie socjologicznej. Józef Majka wyjaśnia, że 

parafia jest to grupa ludzi, zamieszkujących określone teryto‑
rium, związanych aktualnie lub potencjalnie jednością wiary, kul‑
tu oraz miłością wzajemną w Chrystusie Mistycznym – Głowie 

25 Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994, 
nr 2179.
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Kościoła, przebywającym eucharystycznie w kościele parafial‑
nym, który jest ośrodkiem życia religijnego grupy i zmierzają‑
cych pod przewodnictwem własnego – wysłanego przez biskupa, 
wyposażonego przez Kościół w odpowiednią władzę religijną – 
duszpasterza do udoskonalenia duchowego i zbawienia 26.

Według tej definicji parafia jako wspólnota zależy w swoim 
istnieniu i życiu od diecezji, a jej istnienie oprócz wspólnoty wie‑
rzących domaga się obecności proboszcza 27. 
 Specyfika parafii jako społeczności lokalnej wynika z dwóch 
typów funkcji, jakie ona spełnia. Pierwszy odnosi się do funk‑
cji, jakie ma parafia do spełnienia od strony nadprzyrodzonej. 
Jest to jej funkcja profetyczna, czyli związana z nauczaniem, 
wychowawczo ‑opiekuńcza (caritas) oraz kultowa, która wy‑
raża się w sprawowanej liturgii i modlitwie. Z kolei od strony 
ludzkiej jest to funkcja personalizacyjna, wyrażająca się w trosce 
o osobowy rozwój każdego chrześcijanina; socjalizacyjna, czyli 
uspołecznienie, otwarcie na wspólnotę i otwarcie wspólnoty na 
innych; funkcja humanizacyjna realizowana poprzez oddzia‑
ływanie na całokształt życia społecznego w celu utrzymania, 
wprowadzania ładu i zgody 28. Funkcje, jakie spełnia parafia, 
związane są z jej podstawową cechą jako społeczności religij‑
nej. Takie rozumienie istoty parafii ukazuje w swojej biografii 
biskup Antoni, wspominając swój pobyt na praktyce studenckiej 
w  parfii w Łubnicach: 

Poznałem problematykę pracy kancelaryjnej, przeprowadziłem 
inwentaryzację sprzętów parafialnych, w starej szopie zorga‑
nizowałem teatrzyk kukiełkowy dla dzieci. I co jest dla mnie 
niezmiernie ważne – w Łubnicach wygłosiłem po raz pierwszy 
kazanie dla dzieci!

26 J. Majka, Socjologia parafii. Zarys problematyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 
1969.

27 Codex iuris canonici Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwier‑
dzony przez Konferencję Episkopatu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 
1984, kan. 515, §1 (używany skrót KPK).

28 R. Kamiński, Parafia, w: Leksykon teologii pastoralnej, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2006, s. 587‑594.
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 Przywołane wspomnienie wymaga również odwołania do 
definiowania parafii w Kodeksie Prawa Kanonicznego: 

Parafia jest przede wszystkim wspólnotą wiary, kultu i miłości. 
Wszystkie struktury natury ustrojowej i administracyjnej mają 
służyć urzeczywistnianiu się duchowych i nadprzyrodzonych 
wartości parafii. Nie znaczy to jednak, że struktury ustrojowe 
i administracyjne są bez znaczenia. Umożliwiają one i wspierają 
kształtowanie się i wzrost królestwa Bożego w duszach 29.

Można zatem mówić, że parafię tworzą elementy ustrojowo‑
‑administracyjne oraz elementy duchowe. Z jednej strony 
ułatwiają one kształtowanie wspólnoty, a z drugiej utrudniają. 
Dodatkową trudność stanowi przekonanie o konieczności troski 
w pierwszej kolejności o własne zbawienie, podczas gdy parafie 

w pewien sposób przedstawiają widzialny Kościół ustanowio‑
ny na całej ziemi. Dlatego, jak podkreśla Sobór Watykański II 
w umysłach i praktyce wiernych oraz duchowieństwa należy 
pogłębić życie liturgiczne parafii i jego związek z biskupem, 
należy również do rozkwitu doprowadzić poczucie wspólnoty 
parafialnej, zwłaszcza w zbiorowym odprawianiu niedzielnych 
Mszy Świętych 30.

4.3. Miejsca znaczące
W opowieść o swoim życiu biskup Antoni wplata konkretne 
miejsca, które jak w kalejdoskopie tworzą ciekawą mozaikę 
codzienności narratora. Określiliśmy je wspólną nazwą: miejsca 
fokusowe. Dwa spośród nich (plebania i seminarium) uznaliśmy 
za pomost pomiędzy miejscami – perspektywami postrzegania 
codzienności a konkretnymi miejscami wskazanymi w biografii. 
Plebanią w tradycji chrześcijańskiej nazywa się budynek miesz‑
kalny będący własnością parafii, zazwyczaj ulokowany w pobli‑
żu kościoła, przeznaczony na mieszkanie dla proboszcza bądź 

29 W. Miziołek, Teologia parafii, art. cyt., s. 360.
30 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, dz. cyt., nr 42.
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rektora oraz na kancelarię parafialną 31. Określenie to zwykle 
stosowane jest w odniesieniu do parafii katolickiej. W innych 
denominacjach tego typu budynek potocznie nazywany bywa 
popówką (w przypadku parafii prawosławnej lub grekokatolic‑
kiej) lub pastorówką (na określenie mieszkania duchownego 
protestanckiego) 32. Znaczenie tego miejsca dla własnej biografii 
biskup Antoni upatruje w tym, że na plebanii zawiązują się rela‑
cje, które budują tożsamość kapłańską i kształtują wspólnotę pa‑
rafialną. Jak zauważa biskup Antoni, jakość tych relacji w dużej 
mierze zależy od proboszcza i jego współpracowników. 

Proboszcza [w Maczkach – przyp. ZM, AW], księdza Jana 
Jaworskiego, dobrze znałem, bo był wikariuszem w parafii 
św. Zygmunta w Częstochowie, skąd ja pochodzę. Człowiek 
zdolny, wyjątkowy homileta, głoszący piękne kazania, ale nie‑
stety przy tym bardzo schorowany. Plebanię prowadziła jego 
matka, 83‑letnia staruszka – pani Ludwika. Zżyłem się z nimi, 
będąc w tej parafii 2 lata.

Atmosfera na plebanii ma szczególne znaczenie dla kapłana na 
jego pierwszej placówce duszpasterskiej (neoprezbitera). Dla bi‑
skupa Antoniego, jak wspomnieliśmy wcześniej, była to parafia 
w Wieruszowie. 

Pierwszą moją parafią była parafia w Wieruszowie. Bardzo 
serdecznie zostałem przyjęty przez wiernych i proboszcza – 
księdza prałata Kazimierza Lubasa. Dla neoprezbitera ogromny 
problem może stanowić przeskok z seminarium do realiów 
życia parafialnego. Jestem wdzięczny memu pierwszemu pro‑
boszczowi za to, że z tak wielką kulturą i cierpliwością umiał 
mnie wprowadzać w arkana sztuki kapłańskiej.

Doświadczenie to wpisuje się w andragogiczne rozumienie 
uczenia się, w którym atmosfera i zewnętrzne okoliczności mu 
towarzyszące posiadają istotne znaczenie. Malkolm Knowles 

31 P. Wancke, Nieruchomości: leksykon pojęć i definicji, Wolters Kluwer, War‑
szawa 2007, s. 31.

32 Tamże; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 
Warszawa 1999.
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i jego współpracownicy, odwołując się do rozważań psycho‑
logów środowiskowych, podkreślają znaczenie dla uczenia się 
zarówno środowiska fizycznego, jak i tak zwanych miękkich 
czynników w postaci relacji interpersonalnych czy atmosfery 
między ludźmi, a co za tym idzie dla rozwoju dorosłego. Tworze‑
nie odpowiedniego klimatu może mieć charakter formalny i jest 
określany jako klimat organizacyjny lub nieformalny, czyli in‑
terakcje, chociaż cel tych działań musi być wspólny – osiągnięcie 
takiego klimatu, aby miejsce odbierane było przez poszczególne 
osoby jako bezpieczne, przepełnione troską i akceptacją oraz 
szacunkiem i zaufaniem. Oznacza to, że atmosfera miejsca może 
wzmacniać lub osłabiać kształtowanie pożądanych zachowań, 
zwłaszcza w odniesieniu do motywacji oraz przekazu i pod‑
trzymywania procesów uczenia się 33. Rozumienie znaczenia 
atmosfery na plebanii dla budowania tożsamości parafii biskup 
Antoni wyraża oczekiwaniem, że 

plebania powinna stać się drugim domem dla młodych. Młodzi 
powinni mieć swoje miejsce w parafii, przygotowane na odpo‑
wiednim poziomie i co najważniejsze, w którym czuć się będą 
oni naprawdę u siebie. 

 Właściwością wskazanych relacji jest to, że osoba, zwracając 
się do innej osoby, uświadamia sobie własne „ja”, odkrywa, że 
może nazywać, określać, kim ona jest. Zdolność do odkrywania 
kogoś innego jako partnera do komunikowania się odsłania du‑
chową strukturę człowieka. Poza tym relacje między osobami 
wywołują swoisty rodzaj uczestnictwa, obecności i zaangażo‑
wania w sprawy kogoś innego 34. To z kolei pozwala przyjąć, że 
urzeczywistnienie relacji międzyosobowych dostarcza okazji do 
określenia własnej tożsamości 35. Pomocą w zrozumieniu tego 
problemu są uwagi poczynione przez S. Szumana, który pod‑
kreśla, że każdy człowiek już u początku swojego życia, zanim 

33 M.S. Knowles, E.F.III Holton, R.A. Swanson, Edukacja dorosłych, Wydaw‑
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 109‑110.

34 W. Paźniewski, Zdziwienie filozoficzne, „Twórczość” 1984, 5, s. 151‑153. 
35 M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 1992, s. 67.
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jeszcze uświadomi sobie własne istnienie, spostrzega istnienie 
zarówno innych osób, jak i rzeczy 36, co z kolei zdaje się potwier‑
dzać, że w każdym człowieku istnieje „wrodzone ty”, które 
nakierowuje go na drugiego człowieka. Walorem tak nawiązy‑
wanych relacji międzyosobowych jest gotowość dobrowolnego 
przyjęcia proponowanych wzorców życia społecznego, które 
stanowią normy moralne własnego postępowania.
 W relacjach międzyosobowych można też doszukiwać się 
determinującego dążenia człowieka do spotkania z Bogiem 
(transcendencją). Karl Rahner, twórca antropologii transceden‑
talnej, uważa, że w każdym człowieku mocno tkwi pragnienie 
szczęścia, dobra, piękna, których on sam nie może w pełni zre‑
alizować. Ponadto odczuwa on swoją podmiotowość z jednej 
strony, z drugiej zaś własne ograniczenia. Owo pragnienie i dą‑
żenie wytłumaczenia i spełnienia swojej podmiotowości czyni 
wychowanka otwartym na tajemnicę transcendencji, której istotą 
jest to, że jest tajemnicą, ale tajemnicą, do której człowiek dąży, 
ufając, że w niej znajdzie wytłumaczenie i spełnienie swojej 
podmiotowości. Z tych powodów lgnie on do transcendencji, do 
dopełnienia wszystkich swoich pragnień. Dążenie to wykazuje 
nadto, że osoba jest bytem dialogicznym, który nieustannie po‑
trzebuje doskonałego punktu odniesienia dla realizacji własnej 
podmiotowości, czyli własnego „wiedzieć o sobie”. Chrześci‑
jaństwo zwraca przy tym uwagę, że człowiek poza możliwością 
wchodzenia w relację z innymi osobami może je nawiązywać 
także z transcendencją – Bogiem przez zwracanie się do Niego. 
Relacja ta jest rozwijana dzięki pielęgnacji przez człowieka ży‑
cia religijnego. Pośród jego praktyk nadrzędne miejsce zajmuje 
udział w liturgii Kościoła oraz jego sakramentach 37. Rozwijanie 
tych relacji umożliwia odnalezienie ostatecznego sensu bycia 
osobą i sensu własnego życia, a także pozwala ustalić absolutną 
hierarchię wartości, a konsekwentnie sens kształtowania własnej 
tożsamości i podmiotowości. Dlatego też spotkanie z Bogiem 

36 S. Szuman, Dzieła wybrane, t. I, WSiP, Warszawa 1985, s. 48.
37 J. Piegsa, Człowiek – istota moralna, Teologia moralna fundamentalna, t. I, Wy‑

dawnictwo UO, Opole 2002, s. 133.
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możliwe dzięki nawiązywanym z Nim relacjom uważane jest za 
najwyższy sens życia i odkrywanie własnego „ja” poprzez re‑
lację z boskim „Ty”. Spotkanie to angażuje całą istotę i wolność 
człowieka, co umożliwia z kolei całkowite powierzenie się Jemu. 
Natomiast przez to, że w świecie bytów stworzonych nie jest on 
w stanie doznać takich relacji, spotkanie to przemienia i ubogaca 
go swą wyjątkowością i niepowtarzalnością 38.
 Jak zaznaczyliśmy przy omawianiu kategorii czasu, przygo‑
towanie do pracy duszpasterskiej w parafii odbywa się w wyż‑
szym seminarium duchownym. Instytucja ta, jak pokazaliśmy 
wcześniej, odnosi się do kategorii czasu, ale przede wszystkim 
związana jest ze specyficznym miejscem. Wyższe seminarium 
duchowne można uznać za instytucję, w której Kościół przygo‑
towuje do realizacji swego posłannictwa osoby gotowe pełnić je 
w stanie kapłańskim. Sam proces przygotowania, jak wyjaśnia‑
liśmy wcześniej, nazywany jest formacją i posiada kilka wymia‑
rów, poczynając od wewnętrznej integralnej formacji człowieka 
wierzącego, poprzez wspomaganie jego ludzkiej dojrzałości mo‑
ralnej, intelektualnej oraz emocjonalnej, aż po kształcenie jego 
umiejętności duszpasterskich. Jej przebieg określają dokumenty 
Kościoła. 
 W samą naturę i funkcje seminarium wpisane jest uczenie się 
„z” miejsca i „w” miejscu. Biskup Antoni wspomina: „Rok pierw‑
szy rozpoczynało 27 kandydatów, z czego 21 doszło do święceń 
kapłańskich”. Obserwacja życia kapłańskiego z perspektywy in‑
nej niż „zwykłego parafianina” stała się dla narratora szansą na 
refleksję związaną z nowym rozumieniem zadań dorosłości 39. 

38 J. Tarnowski, Martin Buber – nauczyciel dialogu, „Znak” XXXII (1980)7, 
s. 872‑873.

39 Przez „stawanie się dorosłym” rozumiemy proces poszukiwania własne‑
go miejsca w świecie dorosłych. Przy czym nie chodzi tutaj o prostą adaptację 
i radzenie sobie z problemami codziennego życia, ale o znalezienie w nim 
szansy na własny rozwój oraz sensowne życie. W procesie osiągania dorosłości 
osoba nie może i nie powinna pozostać sama, gdyż odkrywanie owego sen‑
su dotyczy nie tylko jej jako jednostki, ale przede wszystkim jej (choć bardzo 
indywidualnego) miejsca w szeroko rozumianej społeczności. Por. A.Walulik, 
Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., s. 7. 
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Pierwsze lata, związane głównie z nauką filozofii, bardzo się 
dłużyły. Od trzeciego roku dochodziły przedmioty teologiczne 
i pastoralne. Powstawał jednak w moim sercu coraz większy 
niepokój: „Czy wybrałem właściwą drogę?”. Zasadniczą pomoc 
w duchowych rozterkach okazywali mi ojcowie duchowni, któ‑
rzy równocześnie byli moimi spowiednikami.

Refleksja ta przywołuje na myśl szczególne zadanie okresu 
wczesnej dorosłości, jakim jest poszukiwanie mentora. 

Moim życiowym przewodnikiem po drogach kapłańskiego 
życia, kierownikiem duchowym był ks. Henryk Bąbiński, długo‑
letni ojciec duchowny naszego częstochowskiego seminarium. 
Budził podziw u wielu ludzi swym kapłańskim życiem, umiło‑
waniem Boga i ludzi, zwłaszcza biednych, cierpiących. Był dla 
mnie wielkim autorytetem!

Mówiąc o mentorze, mamy na myśli życiowego przewodnika, 
nauczyciela, mistrza, który swoją obecnością towarzyszy osobie 
wsparciem, radą czy też własnym doświadczeniem w rozwiązy‑
waniu jej problemów. Towarzyszenie takie polega na respekto‑
waniu uwarunkowań osoby, słuchaniu jej argumentów, a nade 
wszystko rozumieniu jej. Wszystko to sprawia, że relacje nawią‑
zywane między mentorem/wychowawcą i wychowankiem dają 
podstawy realności tego wszystkiego, co nazywamy formacją/
wychowaniem. Mamy zatem do czynienia z relacją mistrza 
z uczniem. Rola tego pierwszego polega nie tyle na pouczaniu, ile 
raczej byciu „z” uczniem/wychowankiem i wspieraniu go przy 
podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji związanych z jego 
rozwojem duchowym. W całym tym procesie przed mentorem/
towarzyszem/wychowawcą stoi więc zadanie udzielania wycho‑
wankowi wsparcia w refleksji i ocenie zdobytych oraz posiada‑
nych życiowych doświadczeń 40. Należy przy tym zauważyć, że 
sam narrator po latach i z nowymi doświadczeniami wyjaśnia, iż 

formacja intelektualna kleryków winna być ściśle powiązana 
z formacją ludzką i duchową, jako niezbędne narzędzie dla 
tego, kto będzie głosić Słowo Boże i przewodniczyć wspólnocie 

40 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 57‑62.
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kościelnej. Szczególnie dzisiaj formacja intelektualna nabiera 
ogromnej wagi, kiedy należy podjąć realizację programu nowej 
ewangelizacji. Współczesny świat wymaga od kapłanów solidnej 
formacji intelektualnej, zwłaszcza teologicznej, choć nie tylko.

Jedną z przeszkód w realizacji zadań seminarium, w czasach, 
o których opowiada narrator, był stosunek władz państwowych 
do tej instytucji. 

Władze państwowe nie uznawały naszych studiów. Uważały se‑
minarium za szkołę prywatną, dlatego nie mogliśmy uzyskiwać 
magisteriów. Nie tylko w taki sposób władze komunistyczne 
poniżały uczelnie katolickie. Próbowano zamykać seminaria, 
zabierano pomieszczenia znajdujące się wewnątrz gmachu, 
konfiskowano książki z bibliotek, kleryków wcielano do wojska, 
seminaria były inwigilowane przez służbę bezpieczeństwa…

Przywołanie po wielu latach tego doświadczenia  świadczy 
o znaczącej roli kontekstów, w których dorosły uczy się 
„w” i „z” miejsca. 
 W opowieści o życiu biskupa Antoniego odkryliśmy również 
i to, że po latach doświadczeń znaczenie seminarium dla kształ‑
towania dorosłości widzi w tym, iż 

seminarium duchowne jest w Kościele swoistą kontynuacją 
wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, słucha‑
jących Jego słów, przygotowujących się do przeżycia Paschy, 
oczekujących na dar Ducha, by podjąć powierzoną sobie misję. 
Wartość wychowawcza seminarium zależy przede wszystkim 
od apostolskiego charakteru formacji, takiej jaką Chrystus dał 
Dwunastu poprzez długotrwałe i serdeczne przebywanie z wy‑
branymi uczniami. To jest fundament właściwego przygotowa‑
nia kleryków do apostolskiej posługi. Z łatwością osiągną oni 
wówczas wierność wartościom ewangelicznym.

Wyjątkową uwagę w swojej biografii biskup Antoni przyznaje 
miejscom związanym bezpośrednio z edukacją formalną mło‑
dego człowieka. Doświadczenia te mają inny charakter niż te 
związane z seminarium. Z ogromnym sentymentem wspomina 
nie tylko przedszkole, ale też szkołę podstawową oraz uczelnie 
wyższe, w których najpierw zdobywał specjalistyczną wiedzę 
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jako student (ATK), a później dzielił się nią z innymi (WIK, se‑
minaria duchowne, Ignatianum). Szkoła to miejsce, które w bio‑
grafii każdego człowieka buduje doświadczenia specyficzne dla 
każdej osoby. Uznawana jest za ważne dla uczniów miejsce w pro‑
cesie ich rozwoju i przygotowania się do życia w trudno przewidy‑
walnej przyszłości. Mimo że uważa się ją za jedną z najważniej‑
szych instytucji życia społecznego zarówno w czasach obecnych, 
jak i w przeszłości i zapewne tak będzie także w przyszłości, to 
szkoła jako miejsce jest różnie pamiętana przez dorosłych. Bada‑
nia autobiograficznej pamięci szkolnej przeprowadzone w USA 
wskazały osiemnaście 

powszechnych kategorii tematów wspomnień szkolnych. 
Najczę ściej występującymi kategoriami są: sport i gry, nagrody 
i wyróżnienia, kontuzje fi zyczne, choroby i niepowodzenia, 
pierwsze miłości i zawody miłosne oraz nauczyciele, dyrekcja, 
personel szkoły 41.

Dużo trudniej jest skategoryzować przeżycia zapisane w pamię‑
ci szkoły, bo z pewnością jest ich tyle, ilu uczniów.
 Wspomnienie szkoły w biografii biskupa Antoniego jest moc‑
no nasączone pozytywnymi doświadczeniami. Analogicznie jak 
w pamięci innych miejsc znaczącą rolę przypisuje relacjom. 

W Szkole Podstawowej nr 4 spotkałem nauczycieli, których na‑
prawdę można było nazwać szkolnymi rodzicami (…). Z kolega‑
mi i koleżankami tworzyliśmy zżytą wspólnotę klasową, w myśl 
powiedzenia: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (...). Było 
to liceum męskie (im. Romualda Traugutta w Częstochowie – 
przyp. ZM, AW), w którym spotkałem wybitnych pedagogów, 
którzy w politycznie trudnym okresie przekazywali nam w od‑
powiedzialny sposób formację intelektualną i duchową (…). 
Chodziłem do męskiego liceum więc zapraszaliśmy koleżanki 
z Liceum Słowackiego, które wtedy było szkołą żeńską (...). 
Niedawno uczestniczyłem w spotkaniu z moimi szkolnymi ko‑
leżankami i kolegami.

41 M. Budziszewska, E. Olender, M. Gołuchowska, D. Kocik, J. Mućka, Pa‑
mięć szkoły PRL‑u. Badanie z wykorzystaniem technik narracyjnych, „Psychologia 
Wychowawcza” 7 (2015), s. 64. 
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Takie doświadczenie szkoły świadczy o tym, że stanowi ona 
nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, ale tworząc środowi‑
sko nauczania i rozwoju intelektualnego uczniów, jest także śro‑
dowiskiem wychowawczym, socjalizacyjnym, zajmującym się 
tworzeniem ładu społecznego. Co więcej, stanowi dla uczniów 
również przestrzeń emocjonalną. W miejscu tym uczniowie 
biorą udział w różnych interakcjach społecznych, doświadczają 
różnorodnych przeżyć, radości i smutków, uczą się radzenia 
sobie z problemami. W tym znaczeniu szkoła może się stawać 
dla uczniów środowiskiem życia, które warunkuje ich dalszy 
rozwój.
 Być może to pozytywne doświadczenie szkoły związane jest 
także z tym, że była ona miejscem rozwijania zainteresowań 
i doceniania umiejętności osiąganych w innych instytucjach 
edukacyjnych. Narrator wymienia dwa szczególnie dla niego 
znaczące – teatr oraz Młodzieżowy Dom Kultury: 

Interesowałem się teatrem, bardziej teatrem niż kinem. W Czę‑
stochowie teatr był wysoko postawiony. Tak się złożyło, że ja 
musiałem być na każdej sztuce. Nawet też pamiętam, że miałem 
grać w jednej ze sztuk, ale potem okazało się, że byłem za wysoki 
na rolę tego chłopca. Przeżyłem bardzo, że nie mogę zagrać tej 
roli. Najniższy wzrostem miał pierwszeństwo. Nawet nie wiem, 
czy to nie było „W pustyni i w puszczy” i właśnie Staszka miałem 
grać, ale już dokładnie nie pamiętam. No niestety, ale może i le‑
piej, bo to by mnie zbyt absorbowało i nie wiem jak później było‑
by i ze szkołą, prawda, z nauką, ale o teatrze myślałem poważnie 
i składałem papiery do Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Doświadczenie to ukazuje, jak istotna dla wychowania jest syner‑
gia środowisk życia młodego człowieka 42. Olaf ‑Axel Burow, for‑
mułując stanowisko, że synergia jest naczelną zasadą pedagogiki 
humanistycznej, za punkt wyjścia przyjmuje optymizm wpisany 
w tego typu oddziaływania. Jest przekonany, że podstawowym 
warunkiem rozwoju osoby jest zdolność do współpracy, która 
powinna być stymulowana i współkierowana, co w rezultacie 

42 Szerzej w: A. Walulik, Pedagodzy – młodzi badacze w przestrzeni podmiotowo‑
ści, partycypacji i synergii, art. cyt., s. 7‑17; taż, Synergiczny charakter towarzyszenia 
wychowawczego, w: Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 9‑23.
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prowadzi do ujawniania się nowego rodzaju uczuć wspólnoto‑
wych. Burow odwołuje się do własnego doświadczenia, kiedy 
to jako dwunastoletni gimnazjalista uczestniczył w wyjeździe 
w Alpy Szwajcarskie zorganizowanym przez nauczyciela religii: 

Każdego ranka odbywało się na placu sportowym naszego 
schroniska młodzieżowego nabożeństwo, które kończyło się 
5‑minutowym milczeniem. Chociaż nie jestem osobą wierzącą 
i byłem dość sceptyczny wobec posłannictwa naszego nauczy‑
ciela, to jednak tego typu doświadczenie porannego współ‑
medytowania na świeżym powietrzu należało do okalającego 
i kwitnącego wokół nas świata gór, stając się głębokim przeży‑
ciem. Ten nauczyciel religii rozumiał daleko idące następstwa 
wykorzystywanej przez niego zasady synergii. Wiedział, że sta‑
nie się ona zawiązkiem energii dla jego dojrzewających uczniów 
oraz że możliwe są intensywne i konstruktywne doświadczenia 
wspólnotowe, które powinny mieć dalekosiężne oddziaływanie 
w tworzeniu np. zespołu muzycznego, redakcji szkolnej gazety 
aż po najistotniejszy moment wpływu na wybór zawodu. (…) 
Przeżycia z owej spontanicznej aktywności wolnoczasowej 
w okresie dojrzewania bardziej oddziaływały na mój rozwój 
niż doświadczenia z edukacji szkolnej. Kiedy znacznie później 
sam zacząłem kierować grupami młodzieżowymi, organizować 
międzynarodowe spotkania młodzieży i zajmować się doskona‑
leniem zawodowym nauczycieli, starałem się tu i ówdzie wpro‑
wadzić tego typu doświadczenia 43.

 Opisane przez Burowa doświadczenie pokazuje znaczącą rolę 
wychowawcy, ale także badacza, w poszukiwaniu adekwatnych 
sposobów czynienia z sytuacji wychowawczej miejsca, w którym 
rodzić się będzie nowa jakość życia. Burow jest przekonany, że 
należy badać, 

jak pole uczenia się może być organizowane, by optymalnie 
wykorzystywać istniejące w nim energie dla zwiększenia efek‑
tów synergetycznych. Chodzi przede wszystkim o to, by przy‑
czyniać się do wykorzystywania dla efektów synergetycznych 
rozpoznanych umiejętności 44.

43 O‑A. Burow, Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej, 
w: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza 
 Impuls, Kraków 1992, s. 114‑115.

44 Tamże, s. 119.
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W działaniach tych chodzi o stwarzanie przestrzeni współdzia‑
łania poprzez synchronizację wiedzy teoretycznej i praktycznej 
oraz umiejętności wspólnego bycia i życia 45. 
 Pozytywne doświadczenie szkoły przenosi biskup Długosz na 
miejsce związane z aktywnością edukacyjną w dorosłości, jakim 
jest szkoła wyższa. Narrator odwołuje się najpierw do doświad‑
czeń studenta, a potem profesora i współpracownika. Ze szcze‑
gółami opowiada doświadczenia związane ze studiowaniem 
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dziś UKSW): 

Z Maczek dojeżdżałem na zajęcia do Warszawy, ale z powodu 
nawału zajęć duszpasterskich uczęszczałem na te zajęcia niere‑
gularnie, stąd też miałem zaległości w zaliczeniach egzaminów. 
(…) Wyjechałem do Warszawy, zamieszkałem w domu sióstr 
urszulanek szarych w Młocinach i byłem ich kapelanem. Siostry 
stworzyły mi dobre warunki do mieszkania i pracy naukowej. 
W ciągu jednego miesiąca musiałem zaliczyć cały poprzedni rok. 
Pamiętam, że zdałem aż 10 egzaminów. Był to dla mnie ogromny 
wysiłek. W 1971 roku obroniłem magisterium, którego tematem 
były „Konstytutywne elementy powołania w Starym Testamen‑
cie”. Promotorem mojej pracy magisterskiej był ksiądz profesor 
Stanisław Grzybek, kapłan diecezji częstochowskiej, u którego 
pisałem pracę seminaryjną, a który wówczas był dziekanem 
Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w War‑
szawie. Ponownie w latach 1973‑1976 studiowałem na ATK.

Sposób, w jaki wspomina biskup Antoni to miejsce, przywołuje 
na myśl teorię aktywności edukacyjnej zaproponowaną przez 
Keijla Rubensona, a nazwaną paradygmatem wartości oczeki‑
wanej 46. Autor wychodzi w niej z założenia, że dorosły, poszu‑
kując wartości, które pozwolą mu zaspokoić uznane potrzeby, 
może postrzegać oświatę jako skuteczny sposób ich osiągania. 
Oznacza to, że zaangażowanie dorosłych w edukację zależy od 
dwóch podstawowych czynników: jak osoba postrzega edukację 
i jak ocenia własne możliwości i skuteczność działania. Wartości, 

45 Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej 
Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, 
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998, s. 111‑112.

46 M. Malewski, Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny 
naukowej, Wydawnictwo UWr., Wrocław 1998, s. 95‑97.
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które w swoim działaniu człowiek bierze pod uwagę i spośród 
których dokonuje alternatywnych wyborów, są w znacznym 
stopniu uzgodnione społecznie. Na ogół są to wartości podzie‑
lane przez członków środowiska i aprobowane przez właściwą 
mu grupę odniesienia normatywnego. Na przykład dokonu jąc 
wyboru pomiędzy uczestnictwem oświatowym a wypoczyn‑
kiem w gronie rodziny, przeznaczeniem pieniędzy na edukację 
a przeznaczeniem ich na hobby itd., człowiek bierze pod uwagę 
opinie „znaczących innych” 47.
 Kolejnym miejscem związanym z uczeniem się w dorosłości 
zapisanym w pamięci biskupa Antoniego jest Wyższy Instytut 
Katechetyczny w Krakowie (WIK). W swoim wspomnieniu 
narrator odwołuje się do pewnego wydarzenia, które dosko‑
nale ilustruje specyfikę czynników sprzyjających uczeniu się 
w dorosłości: 

Atmosfera, jaka tam panowała, sprawiała, że przybywałem tam 
z wielką radością, mimo wielości innych zajęć w diecezji. Do 
tej pory jestem zaprzyjaźniony z siostrami urszulankami unii 
rzymskiej, które prowadziły Wyższy Instytut Katechetyczny, 
byłą dyrektorką – siostrą Scholastyką Knapczyk oraz wykła‑
dającymi tam siostrami: Lucjaną Sochacką i Margaritą Sondej. 
Z uczelnią tą mam pewne zabawne wspomnienie. Spotkałem się 
na jakimś sympozjum, organizowanym przez WIK, z obecnym 
arcybiskupem naszej archidiecezji, będącym wówczas rektorem 
krakowskiego seminarium – księdzem Stanisławem Nowakiem. 
Ponieważ krążyły w naszych kapłańskich kręgach pogłoski, że 
Ksiądz Rektor ma zostać biskupem częstochowskim, powiedzia‑
łem do niego w formie żartu, że jak zostanie naszym biskupem, 
to ja mogę być biskupem pomocniczym i zajmę się katechezą 
w diecezji. Nie sądziłem wówczas, że to się spełni!

 Jeszcze innym miejscem związanym z uczeniem się w doro‑
słości jest Akademia Ignatianum w Krakowie, w której biskup 
Antoni prowadził zajęcia dydaktyczne i pełnił funkcję kierow‑
nika Katedry Formacji Chrześcijańskiej. We wspomnieniach 
ponownie nawiązuje do relacji, opowiadając o działalności 
członków katedry: 

47 Tamże.
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Pracownicy katedry wprowadzają studentów w zagadnienia 
z zakresu dojrzałości ludzkiej i formacji duchowej. Omawiają na 
zajęciach różne szkoły duchowości: ignacjańską, karmelitańską, 
franciszkańską itd. Zapoznają z nowymi ruchami religijnymi 
w Kościele. Badaniami obejmują zagadnienia dojrzałości ludz‑
kiej, problem krzywdy i możliwość uzdrowienia z poczucia 
krzywdy, tematykę dojrzałości emocjonalnej. Zajmują się for‑
mowaniem dojrzałego sumienia, wychowaniem do wolności, 
do budowania relacji międzyludzkich, życia we wspólnocie 
Kościoła. Ja wykładam trzy zagadnienia: duszpasterski wymiar 
katechezy, filozoficzno ‑pedagogiczne podstawy rewalidacji, re‑
socjalizacja w duchu nauczania Kościoła.

Wspomniane przez biskupa Antoniego szkoły duchowości 
zwracają uwagę na znaczące dla rozwoju osoby zjawisko, któ‑
re określamy rozwojem duchowym bądź religijnym. B. Grom 
wyjaśnia, że rozwoju religijnego nie należy wiązać z religijnym 
rozwojem myślenia, gdyż jest ono w istocie ograniczone do 
relacji podmiot – przedmiot. Podobnie rozwoju religijnego nie 
należy redukować do rozwoju moralnego, gdyż ten skierowa‑
ny jest ku relacji przedmiot – przedmiot, a jego równowaga 
polega na dążeniu do zachowania sprawiedliwości. Rozwój 
ten wyraża się w czymś specyficznym: „rozwojem relacji czło‑
wiek – Ostateczna Rzeczywistość – człowiek oraz równowagą 
tej relacji” 48. W chrześcijańskim rozumieniu istniejący w czło‑
wieku pierwiastek duchowy kształtuje potrzebę osiągania oso‑
bistej doskonałości 49. Odnosi się ono do spraw wykraczających 
poza ludzką cielesność i wyraża w pytaniach o to, kim jestem, 
po co żyję itd. Pytania te uświadamiają, że ludzka duchowość 
czy też życie duchowe umożliwia pełniejsze odkrywanie 
i (z)  ozumienie zarówno samej tajemnicy człowieka, jak też 
sensu jego życia. Wykładnią osiąganej na tej drodze dojrzałości 
stają się postawy człowieka wobec siebie, świata, życia i Boga. 
One też stanowią formę życia religijnego 50. Stąd nie dziwi, że 
za podstawę  rozwoju religijnego człowieka przyjmuje się jego 

48 B. Grom, Psychologia wychowania religijnego, dz. cyt., s. 85.
49 S. Witek, Duchowość religijna, art. cyt., s. 330.
50 M. Daniluk, Duchowość chrześcijańska, w: Encyklopedia katolicka, t. IV, 

dz. cyt., s. 317‑330.
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rozwój duchowy – niematerialny. W jego kontekście mówimy 
o duchowości osoby, która w sposób znaczący wspiera rozwój 
religijny. 
 W kontekście przywołanych wspomnień należy również 
odwołać się do zauważonego przez nas wcześniej fenomenu 
synergii. Wydarzenia przywołane przez biskupa Antoniego 
ukazują, że synergii podobnie jak doświadczenia nie można 
wywołać – można co najwyżej stworzyć warunki sprzyjające 
jej ujawnieniu 51. Można zatem uznać, że z racji subiektywnego 
charakteru doświadczenia istnieją praktyki społeczne, które 
posiadają w sobie niemal nieograniczoną możliwość ujawniania 
synergii w wyniku uruchamiania odpowiednich działań. Za 
taką praktykę można uznać między innymi edukację, gdyż jak 
zauważają R. Edwards i R. Usher, pedagogika nie jest obszarem 
autorytarnej transmisji zasad kanonicznych, lecz jest uzależnio‑
na od wielu zmian, a przede wszystkim nowej jakości uczących 
się i samych badaczy 52.
 Spośród fokusowych miejsc wymienionych w opowieści 
przez biskupa Antoniego niezwykle znacząco wybrzmiewają 
dwa: „Betania” i Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie 
prowadzony przez siostry albertynki. „Betania” to popularna 
nazwa katolickiego ośrodka; mieszkają w nim – jak zauważa 
ks. Stanisław Jasionek – 

młodzi ludzie, którzy próbują uwolnić się z uzależnienia od 
narkotyków. Pomysł stworzenia tego domu to dzieło między 
innymi Biskupa Antoniego, który jest jego kierownikiem i spra‑
wuje opiekę duszpasterską nad tymi młodymi ludźmi. Obser‑
wuje, towarzyszy, wspiera ich walkę z uzależnieniem. Tu nie 
ma lekko, trzeba walczyć o każdy dzień. Myliłby się ten, kto by 
myślał, że skoro dom został utworzony przez archidiecezję, to 
relacja z Bogiem „spada z nieba” 53.

51 J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy, dz. cyt., s. 236.
52 R. Edwards, R. Usher, Globalisation and Pedagogy. Space, place and identity, 

Routledge Taylor & Francis Group, London – New York 2007, s. 81.
53 Służyć z radością, dz. cyt., s. 52. 



174 Pedagogika świadectwa

Nazwa ośrodka, jak wyjaśnia narrator, „nawiązuje do biblijnej 
miejscowości Betania, gdzie mieszkał Łazarz oraz jego siostry, 
Marta i Maria. Pan Jezus często odwiedzał dom Łazarza”. Miej‑
sce to spełnia warunki, by uznać je również za miejsce w znacze‑
niu pedagogicznym. Biskup Antoni wyjaśnia, że 

atmosfera domu betańskiego, a także jego mieszkańcy są wzor‑
cami osobowymi leczących się pacjentów. To była atmosfera na‑
cechowana przyjaźnią i serdecznością, która dawała wytchnie‑
nie, ukojenie i spokój dla zmęczonych działalnością apostolską 
Jezusa i Jego uczniów. Przybywali tu z radością, aby nabrać sił 
do dalszej działalności.

Tak rozumiane miejsce oznacza wspólne uczenie się z własnych 
doświadczeń i praktyki. Wpisuje się ono w społeczną koncepcję 
uczenia się w dorosłości Etienne’a Wengera, w której autor przy‑
znaje priorytetowe miejsce społecznemu wymiarowi uczenia 
się, ale nie pomija wymiaru indywidualnego. Co więcej, umiesz‑
czając uczenie się w centralnym miejscu modelu, przyznaje 
społeczności, praktyce, tożsamości i znaczeniom analogiczną 
pozycję 54. Do uczenia się w miejscu zwanym „Betanią” odnieść 
można wszystkie składowe modelu opisującego społeczną teorię 
uczenia się – zarówno społeczne (społeczność i praktyka), jak 
i indywidualne (tożsamość i znaczenia) 55. Są one obecne w do‑
świadczeniu tego miejsca zarówno z perspektywy narratora, jak 
i osób z nią związanych. Dlatego w odniesieniu do „Betanii”, 
zgodnie z ideą analizy kategorialnej, można je uznać także za 
oczekiwania 56. Narrator wpisuje „Betanię” w swoją biografię 
jako miejsce niezwykle znaczące. 

Kiedy zostałem biskupem prasa podała, że narodził się biskup 
z marginesu. To było związane z tym, że prowadziłem ośro‑
dek dla uzależnionych – dla narkomanów pod Częstochową 
koło Mstowa „Betania”, a ja humorystycznie nazywałem siebie 
jedynym ćpunem w episkopacie. Ten ośrodek funkcjonuje od 

54 K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo DSWE, Wrocław 2006, 
s. 150.

55 Tamże.
56 Zostaną one omówione w kolejnym rozdziale.
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1982 r. Początki były bardzo trudne, ale później udało nam się 
zdobyć odpowiednie środki, żeby kupić odpowiednie miejsce, 
co w dużej mierze jest zasługą biskupa Domina. I to on nam te 
domy dwa kupił, dokonaliśmy ich adaptacji i teraz już tutaj jest 
ten ośrodek. To są dwa jednorodzinne domki. Nie mamy tutaj za 
dużo miejsca. Możemy przyjąć tylko około 30 osób, a kolejka jest 
bardzo duża. Chcemy teraz, jak się uda, wybudować pawilon, 
który by służył na spotkania, dni skupienia, na spotkania dla 
rodziców naszych uzależnionych, na takie spotkania, które będą 
miały miejsce, gdy żegnamy naszych podopiecznych po zakoń‑
czeniu terapii. Przyjeżdżają też, na przykład na Wigilię, byli be‑
tańczycy, którzy zachowują abstynencję … Potrzebne jest takie 
pomieszczenie, które mogłoby służyć bez względu na pogodę.

„Betania” jako miejsce przewija się w różnych kontekstach opo‑
wieści. Narrator łączy je, jak zauważyliśmy wcześniej, z Jasną 
Górą, a poszukując miejsca „narodzin” ośrodka, także z innym 
znaczącym miejscem, jakim jest kuria. Wspomina, że kiedy pra‑
cował w Wydziale Katechetycznym, to właśnie tam 

trafił wyleczony narkoman i nawiązała się wówczas szczegól‑
nie miła rozmowa. Kiedy zwrócono się do kurii w Częstocho‑
wie o stałego księdza, biskup Tadeusz Szwagrzyk mnie zlecił 
tę pracę. Dużo wcześniej sygnalizował, że w Częstochowie ze 
względu na jej pielgrzymkowy charakter winno funkcjonować 
duszpasterstwo uzależnionych.

 Analogicznie z kurią łączy biskup Antoni inne miejsce, jakim 
jest wspomniany wcześniej dom pomocy społecznej: 

Cieszy mnie niezmiernie fakt, że od roku 1972, kiedy rozpoczą‑
łem pracę w kurii częstochowskiej, stałem się kapelanem domu 
opieki dla kobiet umysłowo upośledzonych przy ul. Wesołej, 
prowadzonego przez siostry albertynki. Bardzo mi to odpo‑
wiadało, gdyż w tym czasie zamieszkałem z rodzicami i nie 
miałem stałego miejsca odprawiania Mszy św. Siostry i ich 
dom zakonny znałem, gdyż wcześniej należały one do parafii 
św. Zygmunta, w której mieszkałem od dzieciństwa. Jako mi‑
nistrant często służyłem w kaplicy sióstr do Mszy św., również 
jako ksiądz studiujący na ATK sprawowałem tam Eucharystię, 
zwłaszcza wtedy, gdy przybywałem na krótki czas do rodziców. 
Pensjonariuszki domu bardzo przywiązały się do mnie i niekie‑
dy rozbawiał mnie fakt, że nie chciały spowiadać się u żadnego 
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innego księdza, poproszonego przeze mnie do pomocy, tylko – 
jak mówiły – „u swojego”.

Przywołane wspomnienia uzasadniają również słuszność 
zaproponowanego graficznego ujęcia kategorii miejsca w ana‑
lizowanej autobiografii. Wskazują zarówno na koncentryczny, 
jak i dywergencyjny charakter tej kategorii. Co więcej, otwie‑
rają one również na jej rozumienie w dalszej perspektywie. 
Przyglądając się poszczególnym doświadczeniom związanym 
z miejscem, narrator postrzega je w horyzoncie diecezji, Polski 
i świata. Uznaliśmy je za horyzonty doświadczenia. Nabrały one 
szczególnego znaczenia w momencie nominacji biskupiej, która 
otworzyła nowe możliwości realizacji życiowej misji narratora. 
Takie ich rozumienie wpisuje je w uznawany świat wartości 
i przestrzeń międzyludzkich oczekiwań. 

4.4. Gdzie wychowujemy (się)?
Opowieść o życiu biskupa Antoniego Długosza zwraca uwa‑
gę na kolejne ważne dla procesów wychowania elementy. Są 
nimi miejsca, w których osoba wzrasta, dojrzewa, buduje swoją 
tożsamość. Otwarcie się osoby na świat i całe otoczenie uczy 
poznawania go, przy czym warto zauważyć obecność w nim 
niekiedy niedocenianego czynnika, jakim jest poznanie religij‑
ne. O nim szerzej pisaliśmy powyżej, ale na tym miejscu należy 
jeszcze raz podkreślić, że świadomość tej formy poznania po‑
ciąga za sobą ważne konsekwencje i można z niego korzystać 
nie tylko w instytucjach kościelnych. Przy czym, powtórzmy 
to jeszcze raz, na poznaniu religijnym nie można się opierać 
bezkrytycznie przy próbie poszukiwania odpowiedzi na trud‑
ne pytania egzystencjalne. Dlatego przy odwoływaniu się do 
niego człowiek musi mieć odpowiednią wiedzę o tym, do 
czego ona się odnosi i co objaśnia, a objaśnia jedynie tę rzeczy‑
wistość ludzkiej egzystencji, która wykracza poza możliwości 
poznawcze samego intelektu. Należy przy tym po raz kolejny 
przypomnieć, że poznanie religijne nie konkuruje z poznaniem 
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naturalnym. Wręcz przeciwnie, uzupełnia je i poszerza moż‑
liwości jego oddziaływań 57. W chrześcijańskim rozumieniu 
korzystanie z poznania religijnego zmierza do ułatwienia 
człowiekowi osiągania celu swego życia ukazanego mu przez 
samego Boga 58.
 Poznanie religijne wnosi w życie człowieka jeszcze inny 
ważny element. Pozwala mu odkrywać własną godność już 
nie tylko za pośrednictwem dociekań własnego intelektu, ale 
nadto ukazuje ją z perspektywy Boga, dla którego człowiek 
jest wartością. Idąc tym tokiem rozumowania, chrześcijaństwo 
na podstawie poznania religijnego uwrażliwia człowieka na 
relacje z Bogiem i możliwość życia z Nim w miłości przez 
całą wieczność, a zachodzącym w poszczególnych miejscach 
relacjom nadaje nową jakość. Odpowiedzialne odwoływanie 
się do tej rzeczywistości pociąga za sobą ważne konsekwen‑
cje pedagogiczne. Odnoszą się one do całokształtu procesów 
wychowania, w których doceniona zostaje sfera życia we‑
wnętrznego człowieka. Chodzi więc o docenienie znaczenia 
istniejących w człowieku sił wewnętrznych, które wpływają na 
jego siły zewnętrzne, i miejsc, w których ten potencjał może 
być rozwijany. Dzięki takim zabiegom wychowawczym można 
mówić o wychowaniu integralnym, w którym dowartościo‑
wane zostają procesy wspomagające duchowy rozwój osoby. 
Mają one zapewnić osobie dostęp do standardów życiowych 
sprzyjających osiąganiu tego, co nazywamy dorosłością, do‑
skonałością, pełnią człowieczeństwa czy też dojrzałością. Dzia‑
łania te coraz częściej, jak wskazaliśmy powyżej, określane są 
mianem formacji. Można przy tym mówić, że wpływ na prze‑
bieg formacji człowieka wywiera rzeczywistość wyznaczona 
przez takie przymiotniki jak: ludzki, duchowy, intelektualny 
i zawodowy 59.
 Przenosząc takie rozumienie poznania religijnego na płasz‑
czyznę wychowawczą, warto nadmienić, że dzięki tej formie 

57 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 160.
58 B. Grom, Psychologia wychowania religijnego, dz. cyt., s. 25.
59 K. Dyrek, Integralność w formacji kapłańskiej, art. cyt., s. 42‑47.
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poznania z większą łatwością może przychodzić osobie dą‑
żenie do osiągania dojrzałości wyrażanej terminem „być”, 
a nie „mieć” we wszystkich środowiskach wychowawczych 60. 
W działaniach promujących takie nastawienie do życia chodzi 
o człowieka, któremu otoczenie usiłuje nieść pomoc w sta‑
waniu się sobą. Tak nakreślony cel sprawia, że przedmiotem 
oddziaływań wychowawczych winna stawać się nie tylko sfera 
biologiczna człowieka, ale też inspirowana kontekstami spo‑
łecznymi i kulturowymi sfera duchowa. Ten wieloaspektowy 
wymiar wychowania nazywamy wychowaniem integralnym, 
którego celem jest wspomaganie osoby w pełnym jej wzrasta‑
niu w swoim człowieczeństwie 61. W jego osiąganiu pomocne 
jest rozumienie natury człowieka jako istoty cielesno ‑duchowej. 
Świadomość własnej cielesności zezwala lepiej doświadczać 
własną ograniczoność, natomiast respektowanie wymiaru du‑
chowego uświadamia chęć, a nawet możliwość przekroczenia 
istniejących granic. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, 
że chęć wyzwolenia się z ograniczoności kieruje człowieka 
w kierunku kogoś innego – sacrum – transcendencji. Zdolność 
tę chrześcijaństwo łączy z dążeniem do spotkania z żywym, 
osobowym Bogiem. Kerygmat chrześcijański dopowiada, że 
nawiązane na tej drodze relacje z Bogiem umożliwiają odkrycie 
nowej jakości posiadanej przez człowieka godności – wielkości, 
której nie jest on w stanie odkryć przy pomocy samego pozna‑
nia naturalnego 62.
 Do podjęcia refleksji nad zasygnalizowanym tokiem my‑
ślenia o wychowaniu inspiruje drugi człon przywoływanej 
już podwójnej zasady wierności: wierność człowiekowi, która 
(chociaż katechetyczna) może być respektowana we wszystkich 
środowiskach wychowawczych 63. Jak pokazują przywołane 
w biografii miejsca, stosowanie zasady wierności człowiekowi 

60 J. Bagrowicz, Godność osoby fundamentem wychowania, art. cyt., s. 207‑208.
61 M. Nowak, Integralność w formacji kapłańskiej, art. cyt., s. 34‑36.
62 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji, dz. cyt., s. 84‑91.
63 Nurt ten omawiają polscy katechetycy: J. Charytański, W kręgu zadań i tre‑

ści katechezy, dz. cyt., s. 68‑79; M. Majewski, Antropologiczna koncepcja katechezy, 
dz. cyt.; R. Murawski, Etapy rozwoju katechezy, art. cyt., s. 63‑70.
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umożliwia człowiekowi pragnienie poszukiwania prawdy i dą‑
żenie do jej odkrywania 64. Wymaga to uwzględniania ludzkich 
możliwości i dostępności jej odnalezienia. Jedną z pierwszych ta‑
kich czynności jest liczenie się z rozwojem osobistym, społeczno‑
‑kulturowym osoby, a także z zachodzącymi w niej przemianami 
psychospołecznymi.
 Tworzenie przestrzeni rozwoju wynikające z zasady wier‑
ności człowiekowi ma na celu harmonijny rozwój wrodzonych 
właści wości człowieka, które obejmują fizyczną, psychiczną 
i moralną sferę jego życia. Drugim elementem, jaki winno się 
brać pod uwagę w wychowaniu integralnym w kontekście 
kategorii miejsca, jest wspomaganie osoby w odkrywaniu ludz‑
kiej wolności, którą należy łączyć z umiejętnością i zdolnością 
wybierania dobra zarówno własnego, jak i innych osób. Chodzi 
tutaj o przekonanie wychowanka o tym, że wolność nie może 
być identyfikowana ze swawolą czy też niezdolnością do przyj‑
mowania na siebie jakichkolwiek zobowią zań 65. Można przy 
tym oczekiwać, że zintegrowane – bo dotyczące wszystkich 
sfer i udzielane we wszystkich środowiskach życia – wsparcie 
umożliwi człowiekowi stawanie się osobą bardziej dojrzałą i re‑
alizującą się bardziej świadomie, przez co będzie w stanie pełniej 
„zadomowić się” w kulturze oraz bardziej krytycznie oceniać 
poznawaną rzeczywistość. 
 Przedłożone wyjaśnienia zdają się potwierdzać wcześniej‑
sze konkluzje o tym, że integralnemu wychowaniu człowieka 
w żadnym przypadku nie przeszkadzają miejsca, w których na 
pierwszy plan wysuwa się wychowanie religijne 66, choćby przez 
to, że nie koncentruje się ono na zdobywaniu określonych kom‑
petencji technicznych, lecz na osiąganiu szerokiej gamy umie‑
jętności  interpretowania rzeczywistości, w jakiej przychodzi 
jej żyć. Można więc powiedzieć, że za pośrednictwem wycho‑
wania religijnego podejmowane zostają działania stymulujące 

64 A. Hajduk, Katecheza i liturgia, dz. cyt., s. 35‑40.
65 M. Nowak, Wychowanie w personalizmie, „Chrześcijanin w Świecie” 1993 

(4)23, s. 65.
66 J. Krysztofik, A. Walulik, Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności, 

art. cyt., s. 39 i nn.
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i wspierające rozwój osoby wzbogacone o wartości przekazywa‑
ne przez religię, a przywoływane obowiązujące w danym śro‑
dowisku zasady i prawa regulujące harmonię życia społecznego 
uzyskują dodatkową motywację 67. 

67 K. Olbrycht, Rola edukacji religijnej i wychowania religijnego, art. cyt., s. 329.
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S E N S  –  C E L  –  N A D Z I E J A .  S Z C Z ĘŚL I W E  ŻY C I E 

Narracja jako podstawowa i naturalna forma poznawczej re‑
prezentacji rzeczywistości pozwala konstruować tożsamość na 
podstawie nowego rozumienia świata, który jest przez czło‑
wieka bezpośrednio doświadczany 1. Oczywiste staje się zatem 
przypisywanie wartości i oczekiwań elementom go tworzącym. 
Analizując doświadczenia za pomocą analizy kategorialnej, 
można zauważyć, że narratorzy odnoszą wartości czy oczeki‑
wania zarówno do „aktorów”, miejsc, jak i czasu. W opowieści 
o życiu biskupa Antoniego odkryliśmy, że niektórzy „aktorzy” 
czy encje odnoszące się do miejsca i czasu uznawane są przez 
niego za wartości, a nawet za oczekiwania (zob. schemat 4). 
 Za „aktorów” – wartości uznaliśmy encje tworzące (jak za‑
uważyliśmy wcześniej) pryzmat, przez który postrzegane są re‑
lacje zachodzące z innymi „aktorami”. Należą do nich: Bóg, Jezus 
Chrystus, Kościół, Biblia, człowiek, sztuka. Z nimi związane są 
też szczegółowe wartości, takie jak wiara, jedność, wiedza czy 
wierność. W prowadzonych analizach odnoszą się one zarówno 
do wymiaru kerygmatycznego, jak i antropologicznego życia 
człowieka. Pozwalają również odkrywać wartości i oczekiwania 

1 K. Biel, B. Surma, Narracja w wychowaniu dziecka, w: Septuaginta pedagogiczno‑
‑katechetyczna, red. J. Mółka, A. Walulik, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 
2017, s. 136‑137.



182 Pedagogika świadectwa

Kultura Pismo
Święte

Jezus Chrystus

Człowiek Kościół

Bóg

Narrator

CodzieNNoŚć

SzCzĘŚCie

Sz
Cz

ĘŚ
Ci

e

Co
d

zi
eN

N
o

Ść

SŁUŻBA

Jan Paweł II

RADOŚĆ

RODZINA

WIARA

MALARSTWO

Schemat 4. Wartości w biografii biskupa Antoniego (oprac. własne)
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związane z miejscem i czasem. Co więcej, wzajemnie przenikają 
się one na tyle głęboko, że nie sposób ich wprost przyporząd‑
kować do poszczególnych kategorii. Za najbardziej znaczące 
wartości w tej grupie uznaliśmy: rodzinę, kapłaństwo i dzieci 
oraz radość i służbę. Z wartościami nieodłącznie związane są 
oczekiwania, które w analizowanej opowieści o życiu zamknąć 
można w jednej kategorii, jaką jest pragnienie szczęścia wszyst‑
kich ludzi. W rozumieniu autora narracji oczekiwania te mają 
swe odniesienia zarówno do pełni szczęścia – Boga, jak i do po‑
jedynczych szeroko rozumianych sukcesów. 
 Szczególne uzasadnienie dla obranego sposobu identyfikacji 
wartości i oczekiwań odnaleźliśmy w śpiewanych przez bisku‑
pa Antoniego opowieściach o życiu przygotowanych z okazji 
50. rocznicy kapłaństwa 2. Mimo że biskup nie jest ich autorem, 
to sam fakt zapisania ich na jubileuszowej płycie może świad‑
czyć o tym, że się identyfikuje z zawartym w nich przesłaniem:

Piosenki, które zaśpiewałem, moich przyjaciół ks. Stanisława Ja‑
sionka i Tomasza Łękawy, były przywoływaniem tych bliskich 
memu sercu miejsc i osób, które towarzyszyły mi w mojej ży‑
ciowej drodze i kapłańskim posługiwaniu. Te, które teraz usły‑
szycie, są moimi ulubionymi i dedykuję je wszystkim, którzy 
otwierają swe serce innym, po to, by służyć im z radością.

Dlatego dla zilustrowania rozumienia poszczególnych wartości 
i oczekiwań zdecydowaliśmy się przytoczyć ich treść, wskazując 
na znaczenie, jakie w swojej biografii przyznaje im narrator. 

5.1. Religijne źródła wychowania
Uznając osobę Boga, Jezusa Chrystusa, Kościół i Biblię nie tylko za 
„aktorów”, ale także za wartości, biskup Antoni wskazuje na nie 
zarówno w perspektywie kerygmatycznej, jak i antropologicz‑
nej. Narrator stwierdza: „wszystko w naszym życiu jest darem 

2 Słowo Jubilata Biskupa Antoniego Długosza, w: Na ścieżkach czasu, dz. cyt., 
truck 27.
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Boga”. Potem dopowiada, że Pan Bóg obdarowuje człowieka 
nie tylko w sposób bezpośredni, ale też i pośredni poprzez ludzi 
i ich wysiłki: „Bóg pośrednio daje nam też fajny film w telewi‑
zji, bo chce nam sprawić radość”. Ten sposób myślenia o Bogu 
tradycja chrześcijańska łączy z inną wartością, jaką jest wiara 
religijna. Jej właściwością jest, że nie jest ona oparta na uczuciach, 
lecz na rozumie i decyzjach woli człowieka, gdyż bez nich byłaby 
nieodporna na przeciwności i trudności, które mogłyby ją łamać 3. 
Jej wyrazem, jak to zostało już powiedziane wcześniej, jest przyj‑
mowanie autorytetu Boga oraz biorący Go pod uwagę sposób 
postępowania. Aktami tymi człowiek wyraża swą zależność od 
Boga oraz okazuje Mu należną cześć. Gotowość ta związana 
jest z poszukiwaniami przez człowieka odpowiedzi na pytanie 
o istotę Boga. W jej znalezieniu wielce pomocne jest poznanie re‑
ligijne umożliwiające kształtowanie obrazu Boga, którego chrześ‑
cijaństwo w żadnym wypadku nie utożsamia z wyobrażeniem 
Boga 4, ale z doświadczeniem Jego obecności i działania w życiu 
człowieka. Należy przy tym pamiętać, że kształtowanie obrazu 
Boga jest procesem, w którym osoba na przestrzeni kolejnych 
lat swego życia oczyszcza się z antropomorfizmu, animizmu czy 
magicznego myślenia. Jest to naturalny proces, który przechodzi 
każdy człowiek. Problem jest natomiast wówczas, gdy wraz ze 
swym rozwojem może on nie uwolnić się od tego typu zafałszo‑
wań. Sytuacja taka jest możliwa wówczas, gdy nie podejmuje się 
świadomych wysiłków na rzecz własnego rozumienia tajemnicy 
Boga, a to może stać na przeszkodzie w osiąganiu dojrzałości 
religijnej 5. Dlatego biskup Antoni w swojej aktywności kateche‑
tycznej uwrażliwia na sposób przedstawiania świata duchów. 
Wyjaśniając zasady doboru ilustracji do niezmiernie popularnej 
i ważnej dla wychowania religijnego książki Dobry Bóg mówi do 
nas. Pismo Święte dla dzieci, mówi: 

3 W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Wydawnictwo 
Typo 2, Warszawa 2010, s. 151.

4 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 66 i nn.
5 Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole, 

dz. cyt., s. 96‑100.
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Ilustracje nie ukazują duchowego świata, by nie pogłębiać antro‑
pomorfizmu religijnego u dzieci. Chciałem ukazać im prawdę, 
że Bóg oraz świat duchowy są tajemnicą, której graficznie nie 
można wyrazić. À propos pięknych ilustracji! Konserwatywnym 
rysunkom towarzyszy grafika komputerowa. Muszę to powie‑
dzieć, że przy doborze obrazów brały udział dzieci. To one 
wybierały kolory, decydowały o konturach rysowanych postaci. 

 Powyższy sposób odkrywania tajemnicy Boga przez bisku‑
pa Antoniego służy rozwojowi wiary na każdym etapie życia 
człowieka poprzez niwelowanie trudności związanych z natu‑
ralnymi właściwościami rozwojowymi dziecka, takimi jak antro‑
pomorfizm, animizm czy myślenie magiczne. Czyni to również, 
wyjaśniając zasady rozumienia cudów: 

Każdy cud zawiera wezwanie do wiary, której owocem będzie 
pozytywna odpowiedź człowieka na Bożą propozycję. Biblijne 
cuda ukazują zbawcze działanie Boga, poprzez które Bóg obja‑
wia swoją naturę, swój tajemniczy obraz. Odczytywanie Bożego 
obrazu poprzez wielorakie znaki powoduje rozbudzenie oraz 
umocnienie wiary i tylko dzięki niej mogą być one właściwie od‑
czytane. Dlatego w biblijnych cudach nie chodzi o przekroczenie 
praw natury, lecz o poprawne odczytanie Bożego wezwania.

Akcentowanie przez biskupa Antoniego konieczności kształto‑
wania właściwego obrazu Boga przywołuje na myśl przekona‑
nie, że każdy człowiek – jak twierdzi Paul Tillich – posiada punkt 
odniesienia w postaci wiary, którą jest „troska ostateczna” 6. 
Autor ten utożsamia ją z „osobistym, a przez to wewnętrznym 
zaangażowaniem się w to, co człowieka najbardziej obchodzi” 7. 
Przy pomocy tego terminu wyraża wszystko to, co określa nasz 
byt lub nasz nie ‑byt” 8. W tym też kontekście, rozważając tę 
proble matykę, Maciej Bogdalczyk zauważa, że 

6 P. Tillich, Dynamika wiary, Wydawnictwo W drodze, Poznań 1987. 
7 M. Bogdalczyk, Wiara jako troska ostateczna. W nawiązaniu do myśli Paula 

Tillicha, „Logos i Ethos” 2 (33)2012, s. 91.
8 J.A. Kłoczowski, Paul Tillich – teolog „troski ostatecznej”, w: P. Tillich, Dyna‑

mika wiary, dz. cyt., s. 17.
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troska ostateczna jest o tyle dobrze rozumiana przez osobę, o ile 
odnosi się do jej bycia, które ostatecznie jest zatroskane o to, co 
niesie ze sobą przesłanie chrześcijańskie. Przesłanie to wskazuje 
na moc bytu (power of being) mogącego przezwyciężyć w świado‑
mości człowieka jego lęk przed nie ‑bytem, przed tym, że kiedyś 
nie będzie ‑już ‑tu ‑oto 9.

Oznacza to, że termin ten odnosi się do rzeczywistości, 

w której człowieka wyraża swoje zmartwienie, niepokój i oba‑
wę przed świadomością swojej skończoności, wybiega ku 
nieskończoności. Dlatego ostateczne zatroskanie wyrażone jest 
prawidłowo, o ile jego treść określona jest w horyzoncie nie‑
skończoności. Jej istotą jest ludzka nadzieja na przezwyciężenie 
lęku i określenie przez człowieka tego, co go ocali od niebytu, 
od rozpaczy, od bezsensu. Wiara jako ostateczne zatroskanie 
jest taką próbą zinterpretowania egzystencji człowieka, która 
określałaby to, co jest dla człowieka najważniejsze, poprzez co 
człowiek sam siebie określa i kształtuje w sobie taką tożsamość, 
ku której kieruje się jego troska. Dla teologa troską ostateczną 
jest Bóg wyrażony w przesłaniu chrześcijańskim i to On jest 
przedmiotem jego wiary 10.

 Tak formułowaną wiarę w Boga chrześcijanie wyrażają za 
pośrednictwem nawiązywanych z Nim osobowych relacji. Ich 
podstawą jest przeświadczenie, że Bóg zaprasza ludzi do uczest‑
nictwa w Jego nieograniczonym dobru i prawdzie 11. Zdaniem 
Wincentego Granata dążenie człowieka do nawiązania relacji 
z Bogiem jest czymś naturalnym. Wynika ono z posiadania 
przymiotów takich jak: zdolność wychodzenia poza siebie, 
rozumność, świadomość, odrębność czy wolność umożliwia‑
jąca mu uznanie istnienia obok siebie innych osób, możliwość 
porozumienia się z nimi i stawiania im pytań. Zdolność tę po‑
twierdza także biblijna wypowiedź o podobieństwie człowieka 
do Boga 12. Chrześcijańska teologia wyjaśnia, że zdolność na‑
wiązania takich relacji zawsze jest darem Boga, co nie wyklucza 

9 M. Bogdalczyk, Wiara jako troska ostateczna, art. cyt., s. 85. 
10 Tamże.
11 W. Granat, Fenomen człowieka, dz. cyt., s. 417.
12 Tamże, s. 99.
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niezbędnych działań podejmowanych przez człowieka 13. Wa‑
runkiem nawiązania osobowych relacji z Bogiem jest przyjęcie 
i uznanie w Jezusie Chrystusa prawdziwego Boga i prawdziwego 
człowieka. Zdaniem Hansa Waldenfelsa właśnie w stosunku czło‑
wieka do osoby Jezusa Chrystusa zachodzą najistotniejsze procesy 
wpływające na osobowy kontakt z Bogiem 14. Nie bez znaczenia 
jest również i to, że realne nawiązanie takich relacji odbywa się 
na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia (inicjacji chrześci‑
jańskiej). Jego początkiem jest przyjęty chrzest 15, w którym Bóg 
przez Jezusa Chrystusa potwierdza swą bezwarunkową i bez‑
graniczną miłość do człowieka 16. Ich właściwością jest natomiast 
to, że zostały one oparte na miłości łączącej dwa byty: ludzkie 
„ja” i boskie „Ty” 17. Jest to możliwe dlatego, że człowiek, mając 
poczucie własnej ograniczoności (grzeszności), oczekuje od Boga 
ocalenia, wyzwolenia ze swej niekomfortowej sytuacji. 
 Termin wtajemniczenie (inicjacja, wprowadzenie) może przy‑
bierać postać wielostopniowego, wielofazowego wprowadzenia. 
Symbolicznie jest uznawany za początek nowego etapu życia 
w określonym (‑ych) wymiarze (‑rach) życia i działania społecz‑
nego, kulturowego czy religijnego. Chociaż nie ma wśród bada‑
czy zgody co do definiowania tego pojęcia, to zwykle przyjmuje 
się, że inicjacja to najważniejsza faza rytu przejścia 18.
 W refleksji nad istotą inicjacji zacieśniamy się do religijnego 
znaczenia tego pojęcia. W chrześcijańskim rozumieniu inicjacja 

13 R. Boschki, Einführung in die Religionspädagogik, dz. cyt., s. 106.
14 H. Waldenfels, Fascynacje chrześcijaństwem, „Horyzonty Wiary” 8 (1997)2, 

s. 7.
15 A. Offmański, Pojęcie i natura katechezy, w: Katecheza Kościoła w świetle 

Dyrektorium ogólnego o katechizacji, dz. cyt., s. 81; Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szoł‑
dra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole, dz. cyt., s. 17‑19; P. Divarkar, Droga 
wewnętrznego poznania, dz. cyt., s. 157.

16 A. Walulik, Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji na życiem, dz. cyt., 
s. 185‑188.

17 S. Kamiński, Z. Zdybicka, Definicja religii a typy nauk o religii, w: S. Kamiń‑
ski, Światopogląd. Religia. Teologia, TN KUL, Lublin 1998, s. 117.

18 J. Sieradzan, Ryty przejścia, niegdyś i teraz, w: Inicjacje. Społeczne znaczenie 
sytuacji liminarnych w rytach przejścia, red. J. Sieradzan, Wydawnictwo Uniwer‑
sytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 12.



188 Pedagogika świadectwa

chrześcijańska wprowadza człowieka w aktywne uczestnictwo 
w Bożym planie zbawienia. Zakłada ono osobiste uczestnicze‑
nie w kulcie religijnym, które daje początek nowemu życiu 19. 
Chrześcijańskie wtajemniczenie – inicjacja oznacza zatem wpro‑
wadzenie do udziału w misterium – tajemnicy, jaką jest zbawczy 
plan Boga zmierzający do doprowadzenia wszystkich ludzi do 
wiary i zbawienia, a więc do udziału w misterium – tajemnicy. 
Istotą tego misterium jest więc powzięty przez Boga plan ob‑
darowania człowieka darami, których on sam nie jest w stanie 
sobie wysłużyć 20. Kiedy więc mówimy o wtajemniczeniu chrześ‑
cijańskim – inicjacji religijnej, to mamy na myśli przybliżenie, 
uczynienie bardziej uchwytnym całej historii zbawienia, której 
treścią i ośrodkiem jest sam Bóg pragnący doprowadzenia do 
siebie i zbawienia wszystkich ludzi. Tym samym zakres wta‑
jemniczenia chrześcijańskiego obejmuje wiarę w rzeczywistość 
zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa 21. 
 Proces wtajemniczenia chrześcijańskiego rozpoczyna gło‑
szenie i przyjęcie Ewangelii, które pociąga za sobą nawrócenie, 
wyznanie wiary, chrzest, wylanie Ducha Świętego, dostęp do 
Komunii eucharystycznej 22. Jest on łączony z trzema wymiarami 
historii zbawienia. W pierwszej kolejności zmierza się do uka‑
zania i wyjaśnienia istoty Bożych obietnic zbawienia, czego na‑
stępstwem powinno być wewnętrzne przeświadczenie – wiara 
w obecność i działanie Boga w ludzkiej historii. Drugi wymiar 
tak rozumianej inicjacji dotyczy wiary w rzeczywistość zbawie‑
nia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Jego istotą winno być 
wyznawanie wiary w Jego bóstwo oraz to, że Jezus po swym 
zmartwychwstaniu pozostał wśród ludzi. Trzeci wymiar doty‑
czy wiary w to, że Boża inicjatywa zbawienia kontynuowana jest 

19 S. Janeczek, Inicjacja, w: Encyklopedia katolicka, t. VII, red. J. Duchniew‑
ski, TN KUL, Lublin 1997, s. 211‑212; R. Buchta, Mistagogia w polskiej refleksji 
i praktyce katechetyczno ‑duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim, Wydawnictwo 
Teologiczne UŚ, Katowice 2017, s. 37 i nn.

20 Z. Marek, Katecheza i liturgia w świetle „Dyrektorium ogólnego o katechizacji”, 
„Collectanea Theologica” 68 (1998) 3, s. 61‑63.

21 Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, dz. cyt., s. 26‑39.
22 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1229.
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w Kościele i przez Kościół. To z kolei domaga się wiary w rze‑
czywistą obecność Boga w świecie, której znakiem jest obecny 
i działający Duch Jezusa – Duch Święty 23. Poza tym do istoty 
wtajemniczenia chrześcijańskiego należy włączanie osoby do 
wspólnoty Kościoła oraz wyznawanie i świętowanie wraz z tą 
wspólnotą wiary podczas sprawowanej liturgii 24. 
 W refleksji nad istotą chrześcijańskiej inicjacji należy podkreś‑
lić, że choć od strony zewnętrznej przyjmuje ona różne postaci, to 
jednak zawsze eksponuje zbawczą inicjatywę Boga skierowaną 
do człowieka i wezwanie go przez Kościół i w Kościele do wiary, 
nawrócenia i przemiany życia (metanoia), czego rezultatem jest 
przyjęcie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrztu, bierz‑
mowania i Eucharystii) 25. Drugim ważnym jej elementem jest 
podkreślanie roli Jezusa Chrystusa, do którego człowiek dąży 
i chce z Nim żyć w bliskości. Kolejny jej wymiar wskazuje na rolę 
Ducha Świętego w dokonującym się wydarzeniu. To Duch Świę‑
ty otwiera człowieka na przyjęcie przekazywanego mu kerygma‑
tu o zbawieniu. On też prowadzi do wiary i nawrócenia, a także 
pomaga w owocnym przyjmowaniu sakramentów Kościoła. Nie 
bez znaczenia jest i to, że to sakramenty inicjacji określają relacje 
wstępujących do Kościoła: chrzest do niego wprowadza, bierz‑
mowanie uświadamia zaciągnięte zobowiązanie do apostolstwa 
i odpowiedzialności za Kościół, a Eucharystia przyczynia się do 
wzrostu wspólnoty Kościoła i samego wierzącego 26. 
 W prowadzonej refleksji nad istotą inicjacji chrześcijańskiej nie 
bez znaczenia jest też i to, że prawda o Bogu kochającym czło‑
wieka ma być przekazywana innym. W języku teologii chrześ‑
cijańskiej mówi się o naśladowaniu Jezusa i „pójściu za Nim”. 

23 B. Mokrzycki, Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, Wydawnictwo 
ATK, Warszawa 1981, s. 9; A. Hajduk, Katecheza i liturgia, dz. cyt., s. 69‑84.

24 B. Mokrzycki, Sakramenty wtajemniczenia chrześcijań skiego, dz. cyt., s. 17‑
18; B. Dreher, Katechese und Gemeinde, w: Katechese. Gemeinde. Ein Werkbuch, 
red. B. Dreher, Verlag Styria, Graz–Wien–Koln 1970, s. 16‑17.

25 S. Janeczek, Inicjacja, art. cyt., s. 216‑217.
26 C. Krakowiak, Inicjacja w chrześcijaństwie, w: Encyklopedia katolicka, 

t. VII, dz. cyt., s. 218; Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, 
dz. cyt., s. 41‑55; R. Buchta, Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno‑
‑duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim, dz. cyt., s. 53‑58, 152‑173. 



190 Pedagogika świadectwa

Według Hansa Waldenfelsa „pójście za Chrystusem” przyjmuje 
trzy charakterystyczne aspekty: powołanie, nawrócenie i posła‑
nie. Mówiąc o powołaniu, zwraca uwagę na znaczenie spotkania 
Jezusa z człowiekiem. Podkreśla, że Jezus bezinteresownie za‑
prasza go do pozostania z Nim. Konsekwencją przyjęcia Jezu‑
sowego powołania, kontynuuje H. Waldenfels, jest nawrócenie 
człowieka. Pod tym określeniem zawiera się zmiana ludzkiego 
sposobu myślenia i postępowania. Chodzi o radykalne zerwanie 
ze wszystkim, co nie pozwala bądź utrudnia trwanie przy Jezusie 
i służenie Mu. Istotę tej służby upatruje w gotowości upodabnia‑
nia się do Niego, to znaczy w przyjęciu możliwości odrzucenia, 
ponoszenia cierpień i niesprawiedliwości ze względu na Jezusa 
Chrystusa i głoszone przez Niego królestwo Boże. Istotę posła‑
nia łączy natomiast z gotowością uczestniczenia w Jezusowym 
posłannictwie do świata, którego treścią jest obwieszczanie na‑
stania na ziemi czasów królestwa Bożego 27. Przekaz tej tajemni‑
cy wiary dokonuje się w Kościele za pośrednictwem wielu form 
duszpasterskich. 
 Odkrywanie tajemnicy osobowego Boga stanowi dla biskupa 
Antoniego wartość, która inspiruje do podejmowania specyficz‑
nej formy działalności duszpasterskiej, stanowiącej jednocześnie 
odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do podejmowania nowej 
ewangelizacji. W rozumieniu narratora ma ona wspomagać czło‑
wieka w rozwoju wiary na wszystkich etapach życia: 

Jeżeli dziecko zauważy, że rodzicom nie zależy na więzi z Pa‑
nem Bogiem, jeżeli dziecko nie widzi takiej postawy rodziców, 
to trudno mu jest przyjąć to, szczególnie w wieku dojrzewania. 
Potem jako starszy może krytycznie spojrzeć na postawę rodzi‑
ców i sam odkryć prawdę o Bogu, ale to już czasem jest dłuższa 
droga. Ja jestem głęboko przekonany, że skoro formacja dziecka 
jest najważniejsza w pierwszych 7 latach, kiedy dziecko jest 
 otwarte na problemy związane z religią, to nawet, gdyby później 
w okresie kryzysu młodzieńczego młodzi odeszli od Pana Boga, 
to głęboko wierzę, że jeżeli byli dobrze uformowani przez tych 
pierwszych 7 lat, to odnajdą więź z Panem Bogiem. Głęboko 

27 H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fun‑
damentalna w kontekście czasów obecnych, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1993, 
s. 279‑281.
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w to wierzę. Dlatego ważną sprawą jest, abyśmy formowali na 
pierwszym miejscu rodziców.

Wiara rozumiana przez biskupa Antoniego w kategoriach „troski 
ostatecznej” zarówno w aspekcie kerygmatycznym, jak i antro‑
pologicznym ukazuje konieczność uwzględnienia dialogowego 
charakteru chrześcijaństwa. Jej znaczenie dla własnej biografii 
biskup Antoni wyraża, śpiewając: 

Rosłaś ze mną moja wiaro, kwitłaś, dojrzewałaś. 
Promyk nieba objawiałaś, choć niekiedy spałaś. 
Dodawałaś mi otuchy, w czas ponury, gorzki. 
Uzdrawiałaś rany serca, budziłaś z beztroski. 
Moja wiaro, wzrastaj we mnie, bądź moją busolą. 
Abym zawsze dążył wiernie, tam gdzie łzy nie bolą. 
Abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, 
w której Chrystus czeka na mnie, oczyściwszy z winy. 
Wielu ludzi nie chce ciebie, droga łasko wiary. 
Nie chcą myśleć dziś o niebie, wolą ziemskie dary. 
Wciąż pozują na szczęśliwych, choć serce ich krwawi. 
Przyjdź i do nich nieproszona, niech ich Pan Bóg zbawi 28.

 Wszystko to pokazuje, że dla biskupa Antoniego wiara jest 
wartością jak najbardziej naturalną i nierozerwalnie łączy ją ze 
zdolnością i potrzebą poznawania przedmiotu wiary. Chrześcija‑
nie wierzą, że korzystając z możliwości, jakie daje poznanie natu‑
ralne i religijne, mają przywilej odkrywać tajemnicę Boga dzięki 
osobie Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Narrator wyjaśnia, że 

wiara jest wielkim zadaniem dla każdego człowieka. Chrystus 
chce mieć przy sobie ludzi, którzy świadomie Mu powiedzą: 
„Wybieram Twój przepis na życie i chcę być Twoim przyjacie‑
lem”. Aby jednak opowiedzieć się po stronie Jezusa, który jest 
fundamentem naszej wiary, trzeba mieć czas dla Niego, czas 
dla pogłębienia i umocnienia swojej wiary. Wielu odchodzi od 
Jezusa z powodu swojej ignorancji religijnej, niewiedzy.

W jego rozumieniu antropologiczny i kerygmatyczny aspekt 
wiary wyraża się w tym, że jest ona przeżywana jako osobista 

28 Moja wiaro, w: Na ścieżkach czasu, dz. cyt., truck 22.
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odpowiedź na otrzymany dar, która powinna się wyrażać po‑
przez odważne jej wyznawanie. 

Wielu ludzi ogranicza ją [wiarę – przyp. ZM, AW] do znajomości 
paru formułek, modlitw czy praktyk religijnych. Czasem żywiej 
zabłyśnie podczas choroby czy jakiegoś przeżycia religijnego, 
aby znowu przygasnąć w życiu codziennym. Wierzyć to znaczy 
żyć zgodnie z przykazaniami i zaleceniami Chrystusa, trudzić 
się, poświęcać, walczyć z nałogami i wybrykami namiętności, 
zerwać z „kieliszkiem”, zerwać z kobietą, która nie jest żoną, 
ale to jest trudne i niewygodne. Jeżeli człowiek nie żyje, tak jak 
wierzy, to z biegiem czasu zacznie wierzyć, tak jak żyje!

Charakterystyczne jest przy tym i to, że ten aspekt wiary biskup 
Antoni podkreśla nie z pozycji nauczyciela, lecz świadka. Daje 
temu wyraz między innymi podczas obchodów złotego jubileu‑
szu kapłaństwa. Z tej okazji śpiewa:

Alleluja Człowieczy los otula mrok, życiu nie szczędzi bólu, 
trosk.
I pod nogami często grunt się ugina. 
Jak żyć, by sens uchwycić móc, wiary, nadziei znaleźć klucz? 
Odpowiedź niesie światu słowo: Alleluja! Alleluja, alleluja…
Zbawienia czas ogłasza Pan. Pokarm nam daje ze swych ran. 
Z krzyżowej drogi – w świetlisty wiedzie szlak, po to, by świat 
zrozumieć mógł, 
Że tak miłuje tylko Bóg! Więc Jemu cześć oddajmy: Alleluja! 
 Alleluja, alleluja…
Jezus zmartwychwstał, z nami jest! 
Nie jest to frazes, pusty gest, lecz prawda, która wszechświat 
czyni wiecznym. 
Jezus zmartwychwstał i my też – zmartwychwstaniemy z pola 
łez.
I śpiewać wciąż będziemy: Alleluja! Alleluja, alleluja…
Ten hymn radości śpiewam już pół wieku, 
Niosąc szczęścia łut, tym, którym wciąż wiatr świata w oczy 
wieje. 
Kapłaństwa moc przenika mnie. 
Nadzieją żyję i wciąż chcę: Pieśń Nową Bogu śpiewać – Alleluja! 
Alleluja, alleluja… 29.

29 Alleluja, w: Na ścieżkach czasu, dz. cyt., truck 26.
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 Analizując tak różne sposoby przedstawiania rozumienia 
wiary, zauważyliśmy, że dla biskupa Antoniego wiara w Boga 
Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa przyjęta i wyznawana łączy 
się nierozerwalnie z odkrywaniem tajemnicy Boga objawionej 
ludziom i spisanej na kartach Biblii. Opisana powyżej odnowa 
kerygmatyczna sprawiła, że Pismo Święte stało się źródłem 
przepowiadania tajemnic zbawienia i przestało służyć jako 
zbiór umoralniających przykładów czy zasad, w co i jak ma 
katolik wierzyć. Odnowa ta była konsekwencją nowego spoj‑
rzenia na miejsce Pisma Świętego w Kościele, czemu wyraz 
dał Sobór Watykański II. To dzięki rozwojowi hermeneutyki 
rozumianej jako teoria interpretacji możliwe było wyjaśnienie 
wielu palących problemów w interpretacji tekstów biblijnych. 
Werner Jeanrond tłumaczy, że celem hermeneutyki, która ma 
wymiar interdyscyplinarny, jest dostrzeżenie i refleksja nad 
zmianami, jakie zachodzą przy powtórnym czytaniu tekstu. 
Autor ten zauważa, że 

zmiana nie musiała być radykalna, niemniej jednak teraz ina‑
czej postrzegamy tekst. To doświadczenie uczy nas, że rozu‑
mienie nie jest w rzeczywistości automatycznym i pozbawio‑
nym problemów zadaniem, polegającym na rozszyfrowaniu 
zbioru jednakowych znaków na papierze, który leży przed 
nami. Rozumienie tekstu zawsze wymaga od nas raczej bardzo 
czynnego udziału w odtwarzaniu danego tekstu. Aby tekst stał 
się dla nas prawdziwy, musimy naszą rzeczywistością podzie‑
lić się z tekstem. Zrozumienie ma miejsce, kiedy spotykają się 
dwie rzeczywistości, rzeczywistość czytelnika i rzeczywistość 
tekstu 30.

Z osiągnięć hermeneutyki korzystają przedstawiciele różnych 
dyscyplin nauki, w tym także teologii, dla których staje się 
ona niejako życiową koniecznością w poszukiwaniu prawdy 31. 
Przedmiotem badań hermeneutyki teologicznej jest między 
innymi Biblia.

30 W.G. Jeanrond, Hermeneutyka teologiczna. Rozwój i znaczenie, Wydawnic‑
two WAM, Kraków 1999, s. 13‑14.

31 Tamże, s. 215.
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 Z opowieści biskupa Antoniego wynika, że Biblia jest mu 
bardzo bliska. Dlatego też nie dziwi jego interesowanie nauko‑
wą refleksją nad możliwościami odczytywania słowa Bożego. 
Pierwsze jej próby podjął już na seminarium dyplomowym 
w seminarium 32, a potem 

biskup ordynariusz Stefan Bareła wyraził zgodę, abym kontynu‑
ował przerwane studia specjalistyczne z biblistyki na Akademii 
Teologii Katolickiej. (…) W 1971 roku obroniłem magisterium, 
którego tematem były „Konstytutywne elementy powołania 
w Starym Testamencie”. (…) Na zakończenie studiów kateche‑
tycznych doktoryzowałem się na podstawie pracy „Opowieść 
o Gedeonie (Sdz 6‑8) w świetle współczesnej teologii biblijnej”. 
Promotorem mojej pracy doktorskiej był ksiądz profesor Stani‑
sław Grzybek.

Zaangażowanie biskupa Antoniego w naukową refleksję nad 
Pismem Świętym skłania do uznania tej księgi nie tylko za „ak‑
tora”, ale przede wszystkim za wartość wynikającą z tego, że 

Biblię można nazwać „Wielką Katechezą” antropologiczną, któ‑
rej przewodnia myśl zbawcza przebiega według powtarzającego 
się schematu: doświadczenie minionych epok historii Izraela, in‑
terpretacja hagiografa zbawczymi działaniami Boga, wezwanie 
skierowane do narodu. Biblia nie chce być podręcznikiem histo‑
rii czy też nauk przyrodniczych. Jest księgą religijną. Czerpiemy 
z niej tylko te prawdy, które dotyczą naszego zbawienia, a więc 
prawdy religijne.

O wartości, jaką przyznaje Biblii, także śpiewa:

Słowo Boże ludziom nieść
Słowo Boże to mój ukochany list,
który od lat wielu czytam najserdeczniej.
Mój drogowskaz i nadziei tweet
Skarb jedyny, ziarno Prawdy wiecznej.
Już pół wieku Słowo Boże głoszę –

32 Napisana i obroniona praca seminaryjna w czasach pobytu biskupa An‑
toniego w Wyższym Seminarium Duchownym stanowiła zamknięcie studiów 
filozoficzno ‑teologicznych i była swego rodzaju ich ukoronowaniem. Trzeba 
pamiętać, że w tamtych czasach studenci wyższych seminariów duchownych 
nie mieli praw studenckich w dzisiejszym tego słowa znaczeniu.



1955. Sens – cel – nadzieja. Szczęśliwe życie

starszym, dzieciom i młodzieży szkolnej.
O skuteczność Słowa Pana proszę,
by moc wiary przyjąć byli zdolni.
Jego piękna studentów uczyłem,
by ich życie zapachniało niebem.
O miłości, wierności mówiłem,
Słowem Bożym dzieliłem jak chlebem 33.

 Realizacja misji, którą wyraża biskup Antoni w słowach 
przytoczonej piosenki, dokonuje się w Kościele, który uznany 
został za kolejnego „aktora” – wartość. W rozumieniu narra‑
tora z Kościołem są nierozerwalnie związane takie wartości jak 
jedność i autorytet. Pierwszą z nich narrator utożsamia z Eucha‑
rystią, a drugą z osobą św. Jana Pawła II. O znaczeniu Euchary‑
stii, jakie w swojej biografii przyznaje biskup Antoni, świadczy 
niezwykle długi wywód na jej temat przedłożony w wywiadzie 
pt. Służyć z radością. Na uwagę zasługuje to, że przedstawia go 
w kontekście refleksji nad niezmiernie ważnym wydarzeniem 
wpisującym się w proces wychowania religijnego, jakim jest 
pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Świętej, potocznie zwane 
Pierwszą Komunią Świętą. 

Sens tego, co Jezus czyni dla nas, pozostając pod postaciami 
chleba i wina, możemy zrozumieć w pełni, kiedy przypomnimy 
sobie, w jaki sposób starożytni ludzie odnosili się do Boga, choć‑
by na przykładzie narodu wybranego. Największą świętością 
Izraelitów była świątynia jerozolimska, zbudowana przez syna 
Dawida, wielkiego króla Salomona. Stanowiła ona perłę starożyt‑
nej architektury. Koronowane głowy ówczesnego świata przy‑
bywały do Jerozolimy, aby podziwiać piękno świątyni, będącej 
wyrazem miłości i wiary narodu wybranego do jedynego Boga‑
‑Jahwe. Każdy Izraelita po ukończeniu trzynastego roku życia 
był zobowiązany odbyć doroczną pielgrzymkę do Jerozolimy, do 
świątyni, lecz nikt nie odważył się przekroczyć jej murów. Tam 
wkraczali tylko kapłani i to nie do każdego miejsca. Przeciętni pąt‑
nicy uczestniczyli w modlitwach oraz w składaniu ofiar na dzie‑
dzińcach: dla kobiet, dla mężczyzn i dla pogan. Do przedsionka 
świątyni i do miejsca świętego, gdzie stał ołtarz kadzenia, ołtarz 
z chlebami pokładnymi i świecznik siedmioramienny, wkraczali 
dyżurujący kapłani, by wymieniać czerstwe chleby na świeże, by 

33 Słowo Boga ludziom nieść, w: Na ścieżkach czasu, dz. cyt., truck 10.
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podtrzymywać ogień, by składać ofiary kadzielne. Do miejsca 
świętego świętych, gdzie znajdowała się Arka Przymierza – skrzy‑
nia z drzewa akacjowego, obita złotą blachą i przykryta ubłagal‑
nią, czyli złotą płytą zwieńczoną dwoma cherubinami – wkraczał 
tylko raz w roku największy zwierzchnik świątyni – arcykapłan. 
Niósł w złotej czarze krew ofiarowanych zwierząt. Przeżywał lęk 
i niepokój, bo wiedział, że zbliża się do miejsca, gdzie przebywa 
jedyny Bóg. Skrapiał rogi Arki krwią ofiarowanych zwierząt, by 
nabrała mocy Boskiej i z lękiem wychodził. Tą krwią kropił ludzi 
oczekujących na zewnątrz świątyni, by w ten sposób zjednoczyli 
się z Bogiem. Izraelici bali się Boga (…). Sprawując Eucharystię, 
uczestniczymy w wielkim cudzie przemiany chleba i wina w Cia‑
ło i Krew Chrystusa. Obecność Chrystusa w Eucharystii przeraża. 
Dlatego św. Augustyn mówi: „Pozwólmy mówić Bogu, by Bóg 
nas przemieniał w siebie”.

 Ten kerygmatyczno ‑antropologiczny aspekt przeżywania 
Eucharystii podkreśla biskup Antoni, odwołując się do metody‑
ki Pana Jezusa, który 

powoli zapowiada ustanowienie Eucharystii. Dokonuje tego po 
rozmnożeniu chleba, kiedy chcą Go obwołać królem. Jezus nie 
pozwala na to i odpowiada tłumom: „Mam inny pokarm, któ‑
ry daje życie wieczne, a tym pokarmem jest moje Ciało i moja 
Krew”. Wielu gorszy się tym, wielu mówi: „Chodźcie, ludożer‑
stwo każe nam uprawiać!”. Jezus nie odwołuje tej zapowiedzi 
eucharystycznej, lecz kieruje pytanie pod adresem Apostołów: 
„Czyż i wy chcecie odejść?”. Piotr początkowo nie rozumie, 
w jaki sposób Jezus pozostanie pokarmem ludzi, ale dzięki 
temu, że wierzy, mówi: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznali, że jesteś 
Chrystusem, Synem Bożym”.

Wypowiedź ta ukazuje miejsce wiedzy w procesach wychowania 
religijnego. Przy czym należy zwrócić uwagę na to, że wiedzę 
tę biskup Antoni odnosi nie tylko do dzieci, ale przede wszyst‑
kim do dorosłych, których zadaniem jest przygotowanie dziecka 
do rozumienia tajemnicy Eucharystii. Sakrament ustanowiony 
przez Jezusa Chrystus w Wielki Czwartek podczas spożywania 
z uczniami ostatniej wieczerzy jest ośrodkiem życia wspólnoty 
Kościoła i każdego wierzącego. Celebrując Eucharystię, Kościół 
wypełnia polecenie Jezusa przez powtarzanie tego, co On uczy‑
nił w Wieczerniku, uobecniając ofiarę złożoną Ojcu na krzyżu. 
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W celebracji tej Kościół składa Bogu Ojcu dziękczynienie oraz 
łączy z ofiarą Jezusa to, co sam Ojciec dał ludzkości: dary Jego 
stworzenia – chleb i wino, które mocą Ducha Świętego i słów 
Chrystusa stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Kościół wierzy, 
że Chrystus, który ustanowił Eucharystię, jest też w sposób 
wyjątkowy i niepowtarzalny w niej prawdziwie, rzeczywiście 
i substancjalnie obecny, to znaczy z Ciałem i Krwią, z duszą 
i Bóstwem. Jest w niej obecny pod postaciami chleba i wina cały 
Chrystus: prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek 34.
 Drugim istotnym wymiarem Eucharystii jest to, że ukazuje 
ona naturę Kościoła. Wyraża ją zebranie wokół Jezusa Chrystusa 
Jego uczniów i oddawanie wespół z Nim mocą Ducha Świętego 
czci Bogu Ojcu. Dzięki temu zjednoczeniu modlitwa Kościoła 
przewyższa modlitwę indywidualną, gdyż tu modli się – zwraca 
do Ojca – sam Jezus Chrystus wraz z zebranymi na Eucharystii 
wierzącymi, którzy dają wyraz swej wierze w ,,jeden, święty, 
powszechny i apostolski” Kościół, któremu dał początek Jezus 
Chrystus. Eucharystia zatem tworzy, formuje i nieustannie 
jednoczy Kościół. Szczególnym znakiem takiego zjednoczenia 
z Jezusem Chrystusem i wspólnotą Kościoła jest niedzielne 
sprawowanie Eucharystii. Dlatego udział w niej już teraz daje 
wierzącym dostęp do Boga, co pozwala im posiadać, wprawdzie 
jeszcze niepełne, ale już prawdziwe, życie wieczne 35.
 Wskazując na wartość Eucharystii, biskup Antoni przywołuje 
nauczanie II Soboru Watykańskiego, dzięki któremu każdy kato‑
lik został niejako zobowiązany do odkrywania jej tajemnicy: 

Wraz z reformą liturgiczną, której dokonał Sobór Watykański II, 
liturgia mszalna sprawowana dla dzieci okazała się bardziej dla 
nich czytelna. Jako wizytator nauki religii odwiedzałem wiele 
parafii diecezji oraz przedszkoli prowadzonych przez siostry za‑
konne, propagując taki sposób sprawowania Eucharystii, który 
byłby zrozumiały dla najmłodszych. Wykorzystywałem możli‑
wość, jaką dawało mi prowadzenie rekolekcji, aby praktycznie 
ukazywać księżom sposoby i metody pracy z dziećmi, także przy 

34 G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 
s. 696 i nn; 720 i nn.

35 Tamże, s. 723 i nn.
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organizacji Mszy św. dla dzieci. (…) Jako biskup nie przerwałem 
pracy z dziećmi, organizuję dla nich Msze św., odwiedzam je 
w przedszkolach i grupach katechetycznych.

Przywołane wypowiedzi świadczą o znaczeniu Eucharystii dla 
procesów wychowania. Wyraża się ona w tym, że jej przeżywanie 
ma stawać się doświadczaniem religijnym. Zdaniem J. Charytań‑
skiego o doświadczeniu religijnym można mówić wówczas, 

gdy doświadczający siebie, zwłaszcza w kontakcie z innymi 
i ze światem, odkrywa ostateczny sens bytu, odkrywa prawdę, 
otwiera się na Transcendencję i staje się zdolnym do odpowie‑
dzialnego podejmowania służby w tym świecie. Tak w imma‑
nencji człowiek odkrywa Transcendencję zbawczej rzeczywisto‑
ści Boga.

W literaturze można też spotkać się z terminami „doświadcze‑
nie religijne” i „doświadczenie wiary”. Istota tego drugiego 
pojęcia tkwi 

w doświadczeniu Boga jako Osoby wzywającej człowieka. Ele‑
ment osobowego spotkania jest charakterystyczny dla takiego 
doświad czenia. Doświadczający wsłuchuje się we wzywającą 
Osobę, uznaje ją i przyjmuje jej wezwanie. Ponadto doświad‑
czenie wiary nie jest tylko samym odkrywaniem sensu świata, 
ale również postawieniem świata doświadczanego pod znakiem 
zapytania. Tak więc doświadczenie wiary jest nie tylko oświetla‑
niem egzystencji, ale również odnowieniem tej egzystencji dzię‑
ki wezwaniu wiary. Jakkolwiek jednak wiara jest wewnętrznie 
związana z doświadczeniem, nie da się jej wyprowadzić nawet 
z całego łańcucha doświadczeń. Ostatecznym jej źródłem jest 
Objawienie jako początek nowej egzystencji 36.

 Rozumienie przez biskupa Antoniego istoty doświadczenia 
religijnego związanego ze świętowaniem Eucharystii inspiruje 
go do podkreślania wagi działań mających na celu zapewnie‑
nie odpowiednich warunków do jej przeżywania, także tych 
zewnętrznych, dostosowanych do możliwości rozwojowych jej 
uczestników: 

36 J. Charytański, W kręgu treści i zadań katechezy, dz. cyt., s. 394‑395.
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Grupy przedszkolne oraz dzieci młodszych klas szkoły podsta‑
wowej potrzebują doświadczenia radości z tego, że są dziećmi 
Bożymi. Najwięcej radości sprawia im modlitwa ‑piosenka, mod‑
litwa gestu, modlitwa tańca. Dodatkowym bodźcem do modlitwy 
będzie gra na różnych instrumentach, szczególnie perkusyjnych. 
Dlatego konieczne jest przygotowanie śpiewnika liturgicznego 
dla dzieci i częste próby pozwalające na powtarzanie oraz uczenie 
dzieci melodyjnych i pogodnych piosenek religijnych przy akom‑
paniamencie dziecięcej orkiestry. Należy więc dobrać odpowied‑
nie pomoce wizualne, plastycznie przybliżające werbalizowane 
sytuacje. Podczas rekolekcji uczymy się wspólnie pogodnych 
piosenek, pieśni, łączymy to z gestykulacją, klaskaniem oraz 
ruchami ciała. Rekolekcje są dobrą okazją do nauczenia piose‑
nek, które będą stanowiły oprawę Eucharystii. Możemy także 
włączyć dzieci w przygotowanie scenek rodzajowych czy też 
biblijnych wydarzeń. Korzystne będzie zastosowanie w naukach 
metody dialogu.

 Adaptacja, którą podejmuje biskup Antoni w myśl dyrekto‑
rium o Mszach z udziałem dzieci, nie może jednak w żadnym 
aspekcie prowadzić do infantylizowania treści: 

W Mszach św. z udziałem dzieci biorą także udział rodzice, 
których zauważa kaznodzieja i w praktycznym zastosowaniu 
kerygmatu biblijnego skierowanego do dzieci, daje także krótkie 
pouczenie dorosłym. Rodzice chętnie uczestniczą w tak przy‑
gotowanej liturgii, która nie rozbija wspólnoty rodzinnego Koś‑
cioła, lecz pomaga jego członkom w eucharystycznej formacji 
domowego sanktuarium.

Podkreślając wartość Mszy Świętej dla każdego katolika, nieza‑
leżnie od wieku, uznaje, że uwzględnienie możliwości percep‑
cyjnych jej uczestników służy dojrzewaniu w wierze: 

Przez kilka lat przewodniczyłem liturgii i głosiłem kazania dla 
dzieci (według wytycznych „Dyrektorium”) w parafii św. Mak‑
symiliana Marii Kolbego w Częstochowie. Ksiądz [Stanisław Ja‑
sionek – przyp. ZM, AW] może to zresztą potwierdzić, ponieważ 
w tamtych latach był Ksiądz proboszczem tej parafii. Eucharystia 
trwała około 35‑40 minut. Dzieci podczas Mszy św. z radością 
angażowały się poprzez śpiew z gestami, śpiew ‑taniec, dialo‑
gowane kazania, spontaniczną modlitwę powszechną, procesję 
z darami itd. Obecnie stanowią duże grono młodzieży czynnie 
zaangażowanej w życie parafialnego Kościoła. Oprawa Mszy św. 
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niedzielnej i świątecznej w tej parafii przypomina celebracje w ka‑
tedrze, gdzie w asyście są klerycy seminarium.

 Wychodząc z założenia, że doświadczanie Eucharystii przez 
dorosłych wyrasta z przeżywania jej w dzieciństwie, biskup An‑
toni dzieli się swoim doświadczeniem z innymi kapłanami. Stąd 
też w opowieści o życiu pojawia się swego rodzaju poradnik dla 
kapłanów sprawujących Mszę Świętą z udziałem dzieci: 

Nie może on [kapłan – przyp. ZM, AW] stwarzać dystansu między 
sobą a dziećmi. W zbliżeniu się do uczestników Eucharystii po‑
może mu braterska postawa, oparta na życzliwości i zauważeniu 
każdego dziecka. Język, jakim posługuje się ksiądz, winien być 
zrozumiały dla odbiorców, bez abstrakcyjnych pojęć, ale także 
bez infantylizowania. Ksiądz może własnymi słowami zachęcić 
do aktu pokutnego, modlitwy nad darami, modlitwy Pańskiej, 
przekazania znaku pokoju czy modlitwy po Komunii św. Jeżeli 
jakiś kapłan ma kłopoty w rozmowie z dziećmi, to zawsze może 
go zastąpić w homilii inny ksiądz. Należy bardzo starannie przy‑
gotować modlitwy mszalne. Nie muszą być one powieleniem 
modlitw z mszału, lecz powinny być ułożone i napisane przez 
księdza pod kątem tematyki wybranego czytania biblijnego, okre‑
su liturgicznego, przesłania kazania lub zapotrzebowania dzieci. 
Także wezwania modlitwy powszechnej mogą być ułożone przez 
dzieci lub spontanicznie przez nie podawane.

Te proste sformułowania treści wiary, które winny podawać 
dzieci, zwracają uwagę na jakże znaczący dla ich rozwoju 
religijnego element. Jest nim, jak wskazywaliśmy wcześniej, 
wiedza religijna. Jej przekazywanie stanowi jednak ważny 
aspekt duszpasterski. Ma ona ułatwiać zapamiętywanie treści 
religijnych, w szczególności wydarzeń z historii zbawienia, waż‑
niejszych tekstów biblijnych, formuł wyznania wiary, tekstów 
liturgicznych i modlitw, a także głównych prawd nauki chrześ‑
cijańskiej, w których człowiek odkrywa przekazaną mu w obja‑
wieniu prawdę o Bogu i o Jego związkach z człowiekiem. Poza 
tym ma rozwijać władze umysłowe oraz uczyć podejmowania 
decyzji wynikających z wyznawanej wiary 37. Nie bez znaczenia 

37 X. Leon ‑Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Wydawnictwo Święty Woj‑
ciech, Poznań 1986, s. 418.
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jest też to, że wiedza religijna przyczynia się do rozwoju oso‑
bistego i wspólnotowego życia chrześcijańskiego 38. Chodzi więc 
nie tylko o przekaz treści wiary, ale nade wszystko o udostęp‑
nienie klucza umożliwiającego ich rozumienie. Warto zauważyć, 
że odbiorcą tak rozumianego nauczania treści wiary może być 
zarówno osoba wierząca, jak i niewierząca. 
 Biorąc pod uwagę możliwości poznawcze dziecka, trzeba 
dbać o to, by przekazywać treści istotne dla życia religijnego, 
a pomijać sprawy drugorzędne. W przypadku wiary chrześci‑
jańskiej istotą jest osoba Jezusa Chrystusa. Stąd też przekazywa‑
na wiedza winna dotyczyć prawdy mówiącej o tym, że jest On 
postacią historyczną – człowiekiem, ale równocześnie jest Bo‑
giem. Kolejna informacja powinna się odnosić do wyjaśniania 
powodów, dla których Jezus stał się człowiekiem. Jej nabywanie 
ma służyć rozwojowi wiary przez objaśnianie jej tajemnic. Doce‑
nienie przez narratora zarówno roli wiedzy, jak i doświadczenia 
dla procesów wychowania wpisuje je w krąg wartości niekiedy 
nazywanych uniwersalnymi, do których Platon zaliczył praw‑
dę, piękno i dobro. Jak zauważa Marina Noske, 

z Platonem zgadzało się wielu innych filozofów, uznając te war‑
tości za najwyższe. Ponad nie stawiali oni jedynie osobę Stwór‑
cy. Bardziej rozbudowane klasyfikacje i hierarchizacje wartości 
na gruncie filozofii opracowali fenomenolodzy (szczególne 
zasługi należą się M. Schelerowi), szeroko zakrojone badania 
oraz analizy prowadzili również socjologowie (np. R. Inglehart) 
i psychologowie (najbardziej znane są prace Schwartza [1999] 
przedstawiające badania prowadzone w kilkudziesięciu róż‑
nych krajach) 39.

W toku realizowanych badań autorka dochodzi do wniosku, że 
wartości uniwersalne wcale nie muszą zostać sprowadzone do 
trzech klasycznych, nawet jeśli się wydaje, że są to pojęcia uni‑
wersalne, powszechnie stosowane i rozumiane 40. 

38 M. Majewski, Spotkania katechezy z teologią, Poligrafia Salezjańska, Kraków 
1995, s. 13.

39 M. Noske, Problematyczna uniwersalność wartości uniwersalnych, „Teraźniej‑
szość – Człowiek – Edukacja” 2011 (3/55), s. 129. 

40 Tamże, s. 130 i nn.
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 Bez wdawania się w dalszą dyskusję nad tym problemem 
zauważmy, że myślą przewodnią szeroko rozumianego mówie‑
nia o wartościach jest głoszenie prawdy o człowieku widzianym 
z perspektywy Boga; o Bożych zamiarach i planach, a także 
o trwającym bez końca szczęściu, do którego człowiek został 
przez Boga zaproszony. Wszystko to uświadamia, że podejmo‑
wane przez biskupa Antoniego działania mają charakter nie tylko 
nowatorski, ale przede wszystkim synergiczny, gdyż ich istotą jest 
powstawanie nowej jakości. Można odnieść wrażenie, że narrator 
intencjonalnie dąży do osiągania tego typu skutków, mając przy 
tym świadomość, że może być niezrozumiany przez innych: 

Początkowo biskupi niektórzy dziwili się, a może nawet gorszyli, 
bo utarło się takie przekonanie, że biskup z dystansem pewnym 
podchodzi, błogosławi tylko, powie swoje i już go nie ma. Ja 
z kolei jestem katechetą. (…) Stąd też takimi właśnie momenta‑
mi eksperymentów, czy się jeszcze nadaję, jest kontakt poprzez 
rekolekcje, misje, te spotkania Kółek Różańcowych Dziecięcych, 
gdzie w różnych sanktuariach Matki Bożej prowadzę Mszę 
Świętą i koncert dla dzieci, żeby też mogły ze mną przeżywać 
radość, że należą do rodziny Pana Jezusa.

Doświadczenie to traktuje w kategoriach wierności Bogu i czło‑
wiekowi. Potwierdza je, śpiewając:

To było dawno już, gdym na rozstaju stanął mych dróg, 
by iść tą jedną – tuż, tą, którą dla mnie obrał sam Bóg. 
Że z dróg wybrałem tę, patrzono wówczas na to wrogo, 
lecz ja szedłem od lat mą własną drogą!
I tak bywało, iż myślałem, że trudna ta droga 
lecz lepiej służyć niż być panem na usługach wroga. 
Kapłanem chciałem być tym, co szczęścia znaleźć nie mogą 
i wciąż wolałem iść mą własną drogą!
Cieszył mnie świat i życie w nim, a smucił tak – brak wiary 
w tym. 
Uczyłem: żyć i miłość nieść, wybaczać zło, swoim wrogom. 
Pragnąłem wciąż z radością iść, mą własną drogą.
Nie chciałem w miejscu stać, bo na pracy wir, czas jest krótki. 
W swe żagle chwycić wiatr, przepędzić w mrok żalu smutki. 
Wciąż chciałem uśmiech nieść, tym co zarażeni są trwogą, by ze 
spokojem iść, mą własną drogą! 41.

41 Moja droga, w: Na ścieżkach czasu, dz. cyt., truck 6.
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 Głównym celem podejmowania niestandardowych działań 
jest budowanie jedności poprzez współdziałanie możliwie wie‑
lu środowisk wychowawczych dla budowania nowej jakości 
jedności. Dla ujawniającej się w nich synergii w rozumieniu nar‑
ratora niezbędny jest jednoznaczny punkt odniesienia w postaci 
autorytetu. Jak zostało to już podkreślone wcześniej z perspek‑
tywy kerygmatycznej, pierwszym punktem odniesienia i nie‑
podważalną wartością jest osoba Boga. Z kolei z perspektywy 
antropologicznej rolę tę biskup Antoni przyznaje autorytetom. 
Dla narratora jest nim niewątpliwie osoba papieża: 

Jan Paweł II wyniósł mnie do godności biskupiej. Ojciec Święty, 
przychylając się do prośby mego Metropolity, mianował mnie 
biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. Podczas 
uroczystej Mszy św. Jan Paweł II wyświęcił 13 nowych bisku‑
pów. Papież podchodził do każdego pielgrzyma i wręczając 
pamiątkowy różaniec, chwilę z nim rozmawiał. (…) Zaskoczył 
także i mnie, gdy po konsekracji wyróżnił nas, zapraszając Księ‑
dza Arcybiskupa, księdza profesora Stanisława Grzybka i mnie 
do swej rezydencji na obiad.

Przekonanie to potwierdza, śpiewając z okazji 50. rocznicy 
kapłaństwa:

Poznałem Go w Krakowie, gdy stawał się biskupem. 
Kościoła bronił praw, by nie był świata łupem. 
Pasterzem wiernym był, ogrom prac Jego znałem. 
Kościół pokochał Go, więc został kardynałem.
On był mocarzem ducha, wiernym przewodził w wierze. 
Radość Ojczyźnie dał, wybrano Go papieżem. 
Cały poświęcił się Bogu i Kościołowi, swą wiarą i miłością po‑
magał człowiekowi.
Cierpienia swego nie krył, lecz wartość jego wskazał. 
Nauczał trudnych zasad o życiu, grzechu skazach. 
Prawdy, nadziei strzegł, by ludzie wiarą żyli, podjęli trudów 
cierń, w moc ducha uwierzyli.
Biskupią konsekrację z rąk Jego otrzymałem. 
W służbie swej wiernym być solennie obiecałem. 
I chociaż odszedł już, by mieszkać w Domu Ojca, sercem wciąż 
jestem z Nim i tak będzie do końca.
Tak jak strumień, co z gór spływa, niosąc wodę dla spragnionych 
gór, tak Twa miłość w nas wciąż żywa, w źródle wiary leczy ból 42.

42 Papieżowi w hołdzie, w: Na ścieżkach czasu, dz. cyt., truck 12.
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 W Kościele katolickim papież jest nie tylko autorytetem, ale 
przede wszystkim znakiem jedności wszystkich wierzących w Je‑
zusa Chrystusa. Papież Jan Paweł II 43 tak o tym pisze: 

Kościół Boży jest powołany przez Chrystusa po to, aby objawiać 
światu, uwikłanemu w swoje przewiny i chybione dążenia, 
że Bóg w swoim miłosierdziu mimo wszystko może nawrócić 
serca ku jedności, otwierając im dostęp do swojej komunii. Ta 
posługa jedności, zakorzeniona w dziele Bożego miłosierdzia, 
zostaje powierzona, wewnątrz samego kolegium biskupów, 
jednemu z tych, którzy otrzymali od Ducha zadanie nie polega‑
jące na sprawowaniu władzy nad ludem – jak to czynią władcy 
narodów i wielcy (por. Mt 20, 25; Mk 10, 42) – ale na prowa‑
dzeniu go ku spokojnym pastwiskom. (...) Misja Biskupa Rzymu 
w gronie wszystkich Pasterzy polega właśnie na tym, że ma on 
„czuwać” (episkopein) niczym strażnik, aby dzięki Pasterzom 
we wszystkich Kościołach partykularnych słyszano prawdziwy 
głos Chrystusa – Pasterza. W ten sposób w każdym z powierzo‑
nych im Kościołów partykularnych urzeczywistnia się jeden, 
święty, katolicki i apostolski Kościół. Wszystkie Kościoły trwają 
w pełnej i widzialnej komunii, bo wszyscy Pasterze są w jedności 
z Piotrem, a tym samym w jedności Chrystusa. Dzięki władzy 
i autorytetowi, bez których funkcja ta byłaby tylko pozorem, Bi‑
skup Rzymu ma zabezpieczać komunię wszystkich Kościołów. 
Z tego tytułu jest pierwszym pośród sług jedności. Prymat ten 
sprawuje na różnych płaszczyznach, czuwając nad głoszeniem 
słowa, nad sprawowaniem sakramentów i liturgii, nad misją, 
nad dyscypliną i życiem chrześcijańskim. To Następca św. Piotra 
ma przypominać o nakazach wynikających ze wspólnego dobra 
Kościoła, gdyby ktoś doznawał pokusy, by o nich zapomnieć 
w imię własnych interesów. To on ma obowiązek przestrzegać 
i budzić czujność, a czasem orzekać, że ta czy inna szerząca się 
opinia jest nie do pogodzenia z jednością wiary. Gdy wymagają 
tego okoliczności, przemawia w imieniu wszystkich Pasterzy 
będących w komunii z nim. Może też – pod ściśle określonymi 
warunkami, sformułowanymi przez Sobór Watykański I – orzec 
ex cathedra, że dana doktryna należy do depozytu wiary. Dając 
w ten sposób świadectwo prawdzie, służy jedności.

 Rozumienie Kościoła jako wartości i wynikającej z niej innych 
wartości, jakimi są autorytet i jedność, biskup Antoni wyraża nie 
tylko poprzez swój stosunek do papieża Jana Pawła II, ale też 

43 Jan Paweł II, Encyklika „Ut unum sint” z 1995, nr 93‑94.
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do kolejnych papieży, w tym do aktualnego papieża Franciszka. 
Jego wyrazem jest próba zrozumienia kontekstów kulturowych 
świata, z którego papież pochodzi, i wyrażenie go między inny‑
mi w piosence San Damiano 44.

O, Franciszku – Biedaczyno,
Asyż Twoją chwałę głosi;
a kościółek San Damiano,
pieśń do Boga każe wznosić.
O, Franciszku – Biedaczyno,
co pokorą świat zadziwiasz;
ucz nas wszystkich, jak się winno –
z serca skarby wydobywać.
San Damiano, San Damiano,
cudu z tobą dokonano.
Wielkich Świętych światu dałeś,
wiarę w Miłość ukazałeś.
O, Franciszku – Biedaczyno,
z siostrą Biedą ślub zawarłeś,
by pokazać życiem, czynem,
że bogactwo nic nie warte.
O, Franciszku – Biedaczyno,
co Kościoła trzymasz filar;
pomóż znaleźć tym, co giną –
chrześcijański życia wymiar.

 Melodia tej piosenki nawiązuje do tanga – typowego tańca 
Argentyny, z której pochodzi papież Franciszek. Jej słowa od‑
noszą się do patrona, którego imię przyjął kardynał Bergoglio, 
gdy został wybrany papieżem. W promocji tej piosenki można 
też doszukać się ze strony biskupa Antoniego prób zrozumienia 
sposobu funkcjonowania papieża, które niekiedy budzą skrajne 
emocje: od zachwytu, niemal uwielbienia, aż do rozczarowania, 
a nawet podważania ich odniesień do tradycji i nauczania Koś‑
cioła katolickiego. 

44 San Damiano, w: Na ścieżkach czasu, dz. cyt., truck 28.
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5.2. Antropologiczne źródła wychowania 
Przedstawione powyżej analizy świata wartości odkrywane 
w biografii biskupa Antoniego chociaż nie pomijają wymiaru 
antropologicznego, to mocniej akcentują perspektywę kerygma‑
tyczną, która odnosi się do promowanych wartości religijnych 
(Bóg, Jezus Chrystus, Biblia, Kościół). Z kolei antropologiczna 
perspektywa postrzegania wartości zwraca uwagę na dwóch 
pozostałych „aktorów” uznanych za wartości, którymi są: czło‑
wiek i kultura. Chociaż, jak zauważyliśmy wcześniej, wskazując 
na relacje zachodzące pomiędzy „aktorami”, człowieka i kultury 
nie można zrozumieć w pełni bez Chrystusa. Uzasadnieniem 
tego, że człowieka należy uznać w narracji biskupa Antoniego 
nie tylko za „aktora”, ale przede wszystkim za wartość, jest prze‑
konanie, o którym tak mówi: „Ja na pierwszym miejscu staram 
się, aby kontaktować się ze wszystkimi grupami: dziećmi, mło‑
dzieżą, dorosłymi, starszymi wiekiem i na tym mi bardzo zależy. 
Zależy mi, żeby jednak ta więź pomiędzy mną a nimi pozostała”. 
Na rangę, jaką człowiekowi przyznaje narrator, zwróciliśmy już 
uwagę, analizując relacje pomiędzy „aktorami”. Już tam wska‑
zywaliśmy, że biskup Antoni – używając biblijnego języka – „nie 
ma względu na osoby” (por. Pwt 10, 17; Dz 10, 34; Rz 2, 11; 
Jk 2, 1). Wyraża się to między innymi w sposobie opowiadania 
o poszczególnych osobach, czy nawet tylko ich wspominania. 
Naszą uwagę skupiliśmy na kilku epizodach: 

• Rezygnując z egzaminu wstępnego do szkoły teatralnej, 
mówi: „Zabrałem szybko papiery z sekretariatu, ku zdzi‑
wieniu przemiłej pani sekretarki”. Określenie to może się 
wydawać oczywiste, ale nawet najbardziej pobieżna obser‑
wacja codzienności nie pozwala uznać go za banalne i nic 
nieznaczące.

• Wspominając zakończenie roku akademickiego, przytacza 
szczegóły, które świadczą o ogromnej empatii: „Zazwy‑
czaj w tej akademii uczestniczył biskup ordynariusz Zdzi‑
sław Goliński, którego bardzo lubiliśmy, bo był bardzo 
bezpośredni. Złożyłem i jemu życzenia udanych wakacji 
i wręczając mu bukiet róż, ukłułem go kolcem. Mimo to 
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serdecznie uśmiechnął się do mnie. Było to ostatnie pożeg‑
nanie z nim. Za kilkanaście dni zmarł nagle”. 

• Wspominając dzień prymicji, nawiązuje do wydarzenia, 
którego bohaterem jest dziecko kolegi ze szkoły: „Zapro‑
siłem z kazaniem mojego szkolnego prefekta i zarazem se‑
minaryjnego wykładowcę – księdza Ludwika Warzyboka. 
Było wielu księży, przyjaciół, znajomych, sąsiadów i wier‑
nych zamieszkujących naszą parafię. Byłem szczęśliwy, że 
po Mszy św. mogłem ochrzcić synka mojemu szkolnemu 
koledze Ryśkowi”. 

• Opowiadając o relacjach na plebanii, nie mówi tylko o pro‑
boszczu. Z ogromną estymą wspomina inne osoby związa‑
ne z tym miejscem: „Proboszcza, księdza Jana Jaworskiego, 
dobrze znałem, bo był wikariuszem w parafii św. Zygmun‑
ta w Częstochowie, skąd ja pochodzę. Człowiek zdolny, 
wyjątkowy homileta, głoszący piękne kazania, ale niestety 
przy tym bardzo schorowany. Plebanię prowadziła jego 
matka, 83‑letnia staruszka – pani Ludwika”.

• Wspominając ostatnie dni życia mamy, docenia osoby, któ‑
rych wspomnienie traktuje jako formę podziękowania „za 
ich wierną przyjaźń i dobroć: Kiedy moja mamusia była 
już w podeszłym wieku i wymagała szczególnej opieki, 
siostry: Monika, sercanka, a szczególnie Błażeja, albertyn‑
ka, troszczyły się o nią, towarzyszyły jej w codziennych 
kuchennych zajęciach, były przy niej, gdy chorowała”. 

• Opowiadając o życiu „Betanii”, mówi o swoich relacjach 
z uzależnionymi: „Ci, którzy leczą się w naszym ośrod‑
ku, są przeze mnie traktowani jako moje duchowe dzieci. 
Zwracają się do mnie «ojcze». Każdy rodzic cierpi, gdy 
dziecku dzieje się krzywda. Cierpię wówczas i ja”.

 Na podstawie tych wspomnień można przyjąć, że dla bisku‑
pa Antoniego każdy człowiek stanowi niepowtarzalną wartość. 
Zapytany, jakich ludzi ceni sobie najbardziej, mówi: 

Cenię człowieka podobnego muzykowi, któremu w skrzypcach 
zerwały się trzy struny, a mimo to próbuje grać swoją melodię. 
Cenię sobie ludzi niepoddających się złu, wytrwałych w swoich 
dążeniach, powstających z życiowych upadków, skromnych.
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Zagłębiając się w treść tego wyznania oraz zastosowane zwroty 
czy wyrażenia, odnoszące się do wspominanych osób, można 
zauważyć, że dla biskupa Antoniego każdy człowiek jest osobą 
obdarzoną godnością, której bezwarunkowo należy się szacunek 
i wierność niezależnie od sytuacji życiowej, w jakiej się znajdzie. 
 Swoje rozumienie człowieka i jego związków z Bogiem bi‑
skup Antoni opiera na biblijnym przesłaniu, czego przykładem 
jest refleksja nad opowiadaniem o Kainie i Ablu (Rdz 4, 1‑16). 
Dostrzega w nim wierność Boga i oczekiwanie, że człowiek rów‑
nież wiernością będzie Bogu odpowiadał: 

Bóg jest miłosierny i ojcowski, interesuje się ludźmi mimo ich 
słabości. Znamię dane Kainowi o tym zaświadcza. Człowiek jest 
istotą religijną, o czym świadczy składanie ofiar Bogu. Następ‑
nym wnioskiem jest to, że między ludźmi powinna panować 
przyjaźń i współpraca oraz wzajemna troska o siebie. Jahwe 
zapytał Kaina: Gdzie jest twój brat? Opowiadanie to podpowia‑
da nam, że człowiek posiada sumienie, dzięki któremu może 
oceniać swoje czyny, że posługuje się wolną wolą i może doko‑
nywać wyboru między dobrem a złem. Nadto uczy, że każdy 
grzech pociąga za sobą wewnętrzny rozkład oraz karę, że życie 
ludzkie pochodzi od Boga i dlatego nie wolno człowiekowi zabi‑
jać. Opowiadanie o Kainie i Ablu jest przykładem, jak wygląda 
życie bez przyjaźni z Bogiem.

 W refleksji nad naturą człowieka zwraca się uwagę na jego 
inność, odmienność od innych istnień, którą wyrażamy termi‑
nem „osoba”. Współcześnie staje się on podstawowym pojęciem 
antropologii i występuje nie tylko w personalizmie, ale też w ta‑
kich nurtach i kierunkach filozoficznych, które dotychczas nie 
zajmowały się tą problematyką. Za jego pośrednictwem zostaje 
wyrażona podstawowa prawda o człowieku, a mianowicie to, 
że nie jest on wyłącznie materialną (cielesną) jednostką, lecz 
świadomym i wolnym pod miotem, czyli osobą, a więc kimś, 
a nie tylko czymś. Samo określenie „osoba” wywodzi się ze 
świata greckiego teatru. Greckie słowo „prosopon” początkowo 
oznaczało maskę aktora wcielającego się w graną postać, kogoś 
wielkiego (herosa, bohatera). Z teatru przeniesiono je do teologii 
chrześcijańskiej. Użyto go już na Soborze Chalcedońskim (451 r.) 
dla wyjaśnie nia struktury bytowej Jezusa Chrystusa, który jest 



2095. Sens – cel – nadzieja. Szczęśliwe życie

prawdziwym Bogiem i zarazem prawdziwym człowiekiem. 
Z teologii pojęcie osoby przeszło do filozofii i stało się funda‑
mentalną kategorią antropologii filozoficznej 45. 
 Termin osoba wyraża właściwość człowieka, który jest bytem 
konkretnym, a nie jakąś abstrakcją, ze swej natu ry samoistnym, 
realnie i samodzielnie istniejącym, co powoduje, że nie może 
być podporządko wany innym bytom, przez nie wchłonięty, 
jest bowiem suwerennym, stanowiącym o sobie podmiotem 
działania; jest principium takiego, a nie innego działania, którego 
jest podmiotem; jest też świadomy potencjalności swej własnej 
jaźni i jej kształtowania się przez działanie. Wszystko to spra‑
wia, że relacje nawiązywane pomiędzy osobami charakteryzuje 
równość posiadanej godności i wolności – każda osoba jest od‑
rębnym bytem, każda ma własne cechy duchowe, kierujące do 
przekraczania siebie, ku transcendencji – aczkolwiek ta może być 
różnorako rozumiana 46. Trzeba też pamiętać, że pojęciu osoba 
nadawano w ciągu dziejów różne znaczenia. Współcześnie naj‑
częściej przywoływana jest definicja Boecjusza, w której osoba 
określana jest jako „poszczególna substancja natury rozumnej” 
(tłumaczenie T. Jachimowskiego) albo jako „jednostkowa sub‑
stancja natury rozumnej” (tłumaczenie W. Granata) 47, to znaczy 
realna i autonomiczna. Przypisuje się jej takie właściwości dyna‑
miczne, które znamionują chęć osiągania doskonałości – pełni. 
Doskonałość osoby oznacza przy tym zwrócenie się ku dobru 
i osiąganie coraz wyższego stopnia uczestnictwa w nim, a także 
chęć przekraczania własnej ograniczoności. Doskonałość zakła‑
da też poszukiwanie prawdy dotyczącej bytu człowieka, sensu 
jego istnienia, odczytywanie całościowego obrazu świata ma‑
terialnego i społecznego oraz swego w nim miejsca 48. Wszystko 
to pokazuje, że osoba – człowiek jest istotą unikalną 49. 

45 J. Bagrowicz, Godność osoby fundamentem wychowania, art. cyt., s. 183.
46 F. Adamski, Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o czło‑

wieku i wychowaniu, w: Wychowanie personalistyczne, dz. cyt., s. 10.
47 Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 23‑24.
48 F. Adamski, Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o czło‑

wieku i wychowaniu, art. cyt., s. 11.
49 M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby, art. cyt., s. 38‑39.
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 O posiadaniu przez człowieka właściwości osoby świadczą 
jego czyny 50, które powodują, że pełni on funkcję „zasady” zdol‑
nej do takiego, a nie innego działania. Inną jego właściwością 
jest zdolność do poznania intelektualnego, do miłości rozumia‑
nej jako dar z siebie składany drugiej osobie, a także wolność, 
to znaczy bycie podmiotem przynależących człowiekowi praw 
naturalnych dające 

prymat wobec wszelkiej społeczności i godność wynikającą 
z tego, iż egzystencja ludzka nie tłumaczy się ostatecznie przez 
relacje rzeczowe, przyrodnicze, lecz przez odniesienie do trans‑
cendentnego Absolutu 51.

Właściwości te sprawiają, że człowiek jako osoba, a więc byt au‑
tonomiczny, nie może być przez nikogo traktowany instrumen‑
talnie jak rzecz, jako przedmiot działania. Zwraca się też uwagę 
i na to, że człowiek jako istota rozumna staje się podmiotem 
prawa naturalnego, a także istotą społeczną. Posiadany przez 
człowieka rozum sprawia, że swymi przymiotami przewyższa 
on wszystkie inne byty materialne. W całym tym kontekście 
trzeba jeszcze dodać i to, że człowiek, rodząc się jako osoba, tą 
osobą staje się przez cale życie. Uświadamianiu tego procesu 
sprzyja wychowanie, którego nadrzędnym zadaniem jest właś‑
nie wspieranie go „we wzrastaniu w człowieczeństwie (w huma‑
nista) i w działaniu na rzecz «budzenia w nas osoby» (maieutyki 
osoby), dopowie Marian Nowak” 52.
 Spojrzenie na człowieka w duchu personalizmu wskazuje 
na takie rozumienie wartości przez biskupa Antoniego, które 
wpisuje się w uniwersalizm wartości nazywanej dobrem. War‑
tość ta odnoszona jest do moralności człowieka i jego dążeń do 
szczęścia. Z tych powodów podstawową zasadą postępowania 
człowieka ukierunkowanego na dobro musi być jego pragnienie, 

50 E. Cymańska, Duchowa rzeczywistość czyniąca człowieka osobą (koncepcja 
K. Wojtyły), art. cyt., s. 59.

51 Z. Matulka, Wartości u podstaw wychowania personalistycznego, art. cyt., 
s. 225.

52 M. Nowak, Integralność w formacji kapłańskiej, art. cyt., s. 43.
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dążenie do jego osiągnięcia przez człowieka 53. Pragnienie to 
wyraża się więc w jego kondycji. W refleksji nad znaczeniem 
dobra należy też zauważyć, że wielu autorów odwołuje się do 
przesłanek naturalnych 54, inni także do religijnych. Na znacze‑
nie przesłanek religijnych zwraca uwagę między innymi Artur 
Andrzejuk, który podkreśla, że Boże objawienie 

informuje nas, że tym szczęściem człowieka jest – sam Bóg, nie‑
skończone Dobro, Byt istniejący sam przez się. Życie w Bogu, 
przedwieczna chwała, jest kresem, w którym nasze pragnienie 
szczęścia zostanie zaspokojone ponad miarę. Pojęcie dobra same‑
go w sobie przestaje być już tylko „bonum honestum” czy „ideą 
dobra”, lecz jest Osobą Boga. Człowiek pragnący szczęścia nie 
może przejść obojętnie obok tej deklaracji Boga. A więc szczęście 
absolutne to nie owoc rozumu, lecz dar wiary chrześcijańskiej, 
dar nadprzyrodzony 55.

 Przywołane cechy personalizmu wyrażają się w biografii 
biskupa Antoniego także w przyznawaniu wielkiego znaczenia 
sztuce, jej twórcom i odbiorcom oraz jej wytworom. To spostrze‑
żenie pozwoliło uznać kulturę nie tylko za „aktora” biografii, ale 
przede wszystkim za wartość. Za najbardziej reprezentatywne 
przykłady uznaliśmy: zamiłowanie do teatru i malarstwa oraz 
znak pokoju przekazany biskupom z Afryki podczas uroczy‑
stości otrzymania sakry biskupiej. Zamiłowanie do teatru, choć 
stanowi niezaprzeczalną wartość, nie pozbawia narratora real‑
nej oceny rzeczywistości. Przy różnych okazjach powtarza, że 
„mocno stoi na ziemi”, a puentując niepowodzenie w castingu 
z okresu szkolnego, stwierdza: 

No niestety, ale może i lepiej, bo by mnie to zbyt absorbowało 
i nie wiem, jak by potem było i ze szkołą … prawda i nauką, ale 
myślałem poważnie o teatrze.

53 A. Andrzejuk, Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomi‑
stycznej, Edycja internetowa wydania pierwszego, Warszawa 2000, s. 318.

54 S. Sobczak, Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia 
pedagogicznego, „Annales Universitatis Maria Curie ‑Skłodowska”, Sectio J 2017 
(XXX), s. 18.

55 A. Andrzejuk, Prawda o dobru, art. cyt., s. 19‑20.
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 Innym wskaźnikiem świadczącym o wartości kultury w bio‑
grafii biskupa Antoniego jest stosunek do malarstwa. 

Jeśli chodzi o malarstwo, nie interesuję się malarstwem współ‑
czesnym, bo go nie rozumiem, jak i muzyką współczesną nie 
interesuję się, bo nie rozumiem jej. Interesuje mnie malarstwo! 
Jeśli chodzi o polskich malarzy, szczególnie kocham tych 
z przełomu XIX i XX wieku. Tutaj chodzi mi o Wyspiańskiego, 
o Mehoffera, o Gierymskich prawda, Malczewskiego, Wlastimi‑
la Hofmana – tych wyjątkowo kocham – Wyczółkowskiego… 
prawda. Tych wyjątkowo kocham. A jeśli chodzi o ulubionych 
malarzy zagranicznych, to jest Caravaggio włoski malarz, no 
i przetrącony przez życie, a ukochany przeze mnie van Gogh. 
Planuję jeszcze, jak Pan Bóg mi da, być na grobie van Gogha. 
Byłem w Belgii, bo on gdzieś tam jest pochowany, ale nie udało 
mi się dotrzeć. A jeśli będę w Amsterdamie, bo tam jest chyba 
największy zbiór jego dzieł, postaram się tam być. Ale gdzie‑
kolwiek jestem w muzeum w tych większych metropoliach 
zawsze van Gogha znajdę.

Refleksja ta pozwala wpisać rozumienie sztuki przez biskupa 
Antoniego do kategorii wartości uniwersalnych, jaką jest piękno. 
Jak zauważa Wojciech Zając, 

piękno niejednokrotnie ujmowano jako – jakby syntezę prawdy 
i dobra ontycznego – jest czymś więcej niż syntezą, gdyż jest 
jeszcze nie spartykularyzowaną (na poznanie i miłość) więzią 
całego życia osobowego z bytem 56.

Charakterystyczne jest przy tym to, że 

piękno stało się kategorią pedagogiczną, nad którą warto 
rozmyślać. W kontekście piękna proces poznania wykracza 
bowiem poza standardowe próby opisu i eksploracje nauko‑
we, stając się próbą wręcz „kontemplacyjnego”, oglądającego 
upodobania 57.

56 W. Zając, Piękno jako wartość: konteksty pedagogiczne, „Chowanna” 2008 (1), 
s. 67.

57 Tamże, s. 59.
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Spostrzeżenie to potwierdza podejście biskupa Antoniego 
do wartości, jaką jest piękno. Uzasadniając swe zamiłowanie 
do twórczości Caravaggia, pyta sam siebie: „Co nowego jest 
w jego twórczości?”. I natychmiast odpowiada: 

Do jego czasów bardzo ckliwie przedstawiano Pana Jezusa, 
Matkę Bożą i świętych. Te obrazy do wielu ludzi może nie 
przemawiały: musieli mieć oczy zwrócone do góry, lilie, czy też 
różaniec w dłoni… On ukazuje świętych z krwi i kości. Takich… 
Takie mają twarze, jakich spotykał prawda ludzi na co dzień 
i to porusza wszystkich. Poza tym kapitalnie operuje światłem. 
Świetnie operuje światłem. No i dlatego mnie szalenie odpo‑
wiada takie podejście do obrazu, gdzie patrząc na Pana Jezusa, 
czy na apostołów, na Matkę Bożą, ja widzę ludzi, którzy chodzą 
po ziemi prawda, a nie są gdzieś w zaświatach ukazani. To mi 
u Caravaggia szalenie odpowiada i współczuję mu bardzo, bo 
miał szalenie skomplikowane życie.

 Refleksję nad twórczością Caravaggia również należy uznać 
za nowatorskie podejście do procesów wychowania religijnego. 
Interpretując te same dzieła z perspektywy stricte teologicznej 
i historyka sztuki, biskup Michał Janocha w rozmowie z Ewą 
Kiedio stwierdza: 

Apostołowie i inne osoby pojawiające się w Ewangelii to byli 
prości ludzie, więc tę prowokację dałoby się obronić teologicz‑
nie, ale też na pewno było w tym coś z próby zaszokowania 
widza. Potrafił temu nadać genialną postać, są to niewątpliwie 
arcydzieła, ale istotne jest dla mnie pytanie, czy jego obrazy 
skłaniają do modlitwy, czy tylko do podziwu. Myślę, że chociaż 
mogą nasuwać bardzo wiele głębokich i ciekawych myśli czy 
skojarzeń, to raczej ich owocem nie będzie modlitwa 58.

 Odkryty przez biskupa Długosza wychowawczy aspekt 
twórczości Caravaggia wskazuje na ten kierunek myślenia pe‑
dagogicznego, w którym zawarte jest przekonanie o potrzebie 
działań wspomagających wychowanka w byciu szczęśliwym. 
Być może dlatego zwraca uwagę na pragmatyczny wymiar 

58 A piękno świeci w ciemności. Z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa 
Kiedio, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2017, s. 58.
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sztuki i okazuje empatię jej twórcy. W pierwszej chwili może 
się wydawać, że narrator przyznaje rację Tomaszowi z Akwinu, 
który twierdził, że od artysty nie wymaga się, aby dobrze żył, 
tylko żeby tworzył dobre dzieła 59. W kontekście analizowanej 
biografii zachwyt nad dziełami malarza i okazywane współczu‑
cie w związku z jego tragicznym osobistym życiem jest jednak 
raczej apelem o takie wspomaganie człowieka na wszystkich 
etapach życia, aby w codziennych decyzjach opowiadał się po 
stronie dobra. Pragmatyczny wymiar wrażliwości na piękno 
przejawia się w jeszcze jednym specyficznym aspekcie codzien‑
ności narratora. Nawet wokół tak prozaicznych wydawałoby 
się przedmiotów jak filiżanki potrafi stworzyć przestrzeń do‑
świadczania wartości. Pokazując zgromadzone filiżanki, „robi” 
miniwykład z historii sztuki: 

Mam filiżanki „vangoghowskie”, to jest filiżanka chińska. Mam 
też filiżankę z Leonardem da Vinci. Kocham tego malarza. Był 
wszechstronnie uzdolniony. Nie tylko malarz, ale i architekt, 
wynalazca. Sądzę, że nie odczytano wszystkich jego pism, bo 
przecież pisał i na temat lotnictwa i budowy różnych zamków. 
(…) Tutaj jest też filiżanka z malarstwem… Nie interesowałem 
się nimi, bo to jest późniejsza sprawa. Ale kocham niezmiernie 
twórczość i malarstwo Wyspiańskiego i od jednego z księży 
otrzymałem właśnie filiżankę Macierzyństwo.

 Uznanie kultury za wartość wyraża się również w tym, że nar‑
rator uważa ją za czynnik kształtujący osobowość i rozwijający 
umiejętności istotne dla odkrywania swojego miejsca w świecie: 

Wykorzystuję każdą sposobność, aby spotykać się z artystami. 
(…) Lubię twórczość księdza Jana Twardowskiego i Haliny 
Poświatowskiej, której grób często odwiedzam na cmentarzu 
św. Rocha w Częstochowie.

Odkrywając wartość, jaką biskup Antoni przyznaje kulturze, 
należy zauważyć, że w jego rozumieniu 

59 Tamże, s. 61.
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każdy człowiek posiada twórczy potencjał rozwojowy i jest po‑
wołany do bycia „artystą życia”, mając możliwość kształtowania 
i doskonalenia sprawności moralnych i własnej osobowości. Ten 
rodzaj artyzmu, uniwersalny dla każdego człowieka, wyraża 
się w różny sposób w zależności od osobowości, przekonań, 
doświadczeń życiowych i kompetencji. Każdy człowiek jest 
powołany do urzeczywistnienia swojego człowieczeństwa 
poprzez miłość, swoje działanie i inspirowanie innych do czy‑
nienia dobra. W tym znaczeniu należy rozumieć słowa Jana 
Pawła II, że człowiek jest powołany do tego, żeby z własnego 
życia uczynić arcydzieło sztuki 60 i tym samym osiągnąć pełnię 
człowieczeństwa 61.

Za papieżem Janem Pawłem II przyjmuje, że kultura jest także 
wielkim wychowawcą narodu, że 

naród istnieje z kultury i dla kultury. Kultura dopomaga czło‑
wiekowi bardziej „być”, a nie tylko więcej „mieć”. Chodzi 
o „być” w rozumieniu właściwego korzystania z uprawnień do 
życia i własnego rozwoju. Właśnie przez to „kim jest”, staje się 
on bardziej człowiekiem.

Ukazując wartość kultury, biskup Antoni uświadamiania ko‑
nieczność odkrywania jej korzeni. Znalazło to wyraz w kolej‑
nej – jak sam przyznaje ulubionej – piosence: 

O czym tu dumać na brukselskim bruku
Kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut
I kiedy wśród fajerwerków huku
Tak wielu chce zapomnieć słowo: Bóg
Europo, kiedy znów przyjęłaś nas
Pod swój dawno zbudowany dach
I odnawiasz swoje mury dziś
Nie zapominaj, gdzie fundament ich
Europo! Nie możesz żyć bez Boga
Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów
Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy,
Bo Bóg jest drogą, którą warto iść
Bez serc, bez ducha – to szkieletów ludy

60 Jan Paweł II, List do artystów, 4 IV 1999, 1‑2, w: Artyści do Jana Pawła II, 
Lublin 2006.

61 A. Bach, Piękno jako obszar towarzyszenia wychowawczego, art. cyt.
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Powraca dzisiaj echo poety słów
Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy
Tak trudno będzie znaleźć mocny grunt
Na opoce zbudowany jest twój dom
Europo, rodziną silna bądź
Są wartości, których trzeba strzec
By idąc do przodu wiedzieć skąd idziesz
Europo! Nie możesz żyć bez Boga
Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów
Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy,
Bo Bóg jest drogą, którą warto iść
Europo! Nie możesz żyć bez Boga
Tak, jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz
My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj
Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi
Europo! Nie możesz żyć bez Boga
Tak, jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz
My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj
Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi
Europo! Nie możesz żyć bez Boga
Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów
Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy,
Bo Bóg jest drogą, którą warto iść
Europo! Nie możesz żyć bez Boga
Tak, jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz
My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj
Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi
Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi 62.

Geneza tej piosenki również potwierdza, że dla biskupa Anto‑
niego kultura zarówno w jej wymiarze materialnym, jak i ducho‑
wym jest istotną wartością, której źródło odnosi do chrześcijań‑
stwa. W nawiązaniu do płyty wydanej pod tym samym tytułem 
narrator wspomina: 

Tak się złożyło, że bardzo ładną piosenkę nagrał… nie… napi‑
sał menager Krawczyka Andrzej Kosmala. Nazwiska muzyka 
nie pamiętam. I chciano, żebym ja to z Krawczykiem zaśpie‑
wał. Pojechałem do Poznania – tam ma studio nagrań Andrzej 
Kosmala i tam właśnie z Krawczykiem tę piosenkę nagrałem 
Europo, nie możesz żyć bez Boga. Lokowanie korzeni kultury 

62 Europo, nie możesz żyć bez Boga!, w: Na ścieżkach czasu, dz. cyt., truck 31.
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w chrześcijaństwie i utożsamianie się z nimi nie oznacza zamy‑
kania się, czy choćby niedoceniania innych tradycji.

Wspominając Mszę Świętą, podczas której otrzymał sakrę bisku‑
pią, mówi: 

Tam uświadomiłem sobie, że Kościół jest rodziną powszechną. 
Miałem współtowarzyszy dwóch Murzynów, ale różnej karna‑
cji. Jeden był z Ameryki Południowej, był Amerykanin ze Sta‑
nów Zjednoczonych, był Bułgar, był Szwajcar, było dwóch albo 
trzech Włochów, ja byłem jedynym Polakiem wtedy. (….) Papież 
miał świadomość, że jestem Polakiem i za każdym razem, kiedy 
wręczał poszczególne insygnia, mówił mi po polsku Szczęść 
Boże. Więc ja też okazałem mu taki gest polski i na znak pokoju 
jako jedyny pocałowałem papieża w rękę. (…) I co było cha‑
rakterystycznego. (…) Istnieje jednak jakiś kompleks rasy. (…) 
Kiedy pocałowałem w rękę na znak pokoju także tych Murzy‑
nów. (…) Księża, którzy mieli dobre miejsca, mówili mi potem, 
że oni długo tę oglądali sobie, bo Biały ich pocałował. A kiedy 
szedłem przez Bazylikę i błogosławiłem, bo taka jest tradycja, to 
podobno „szczerzyli zęby” do mnie, bo tak zostali przeze mnie 
wyróżnieni. Ja byłem tylko biskupem pomocniczym, oni byli 
w randze arcybiskupów, ale Biały taki szacunek im okazał. I to 
ich niezmiernie ucieszyło.

 W rozumieniu biskupa Antoniego związek kultury i religii 
jest nierozerwalny. Każda z nich nie tylko wnosi nowe wartości 
w życie człowieka, ale sama staje się wartością. Według Mikołaja 
Bierdiajewa religijność odgrywa istotną rolę w kształtowaniu 
zachowań twórczych. Ten rosyjski filozof i teolog uważa, iż 
prawdziwa sztuka rodzi się tylko z doświadczenia transcenden‑
cji. Zwraca uwagę na to, że człowiek może być szczęśliwy tylko 
wówczas, gdy realizuje się w relacji z Absolutem 63. Maria Szy‑
mańska i Sebastian Szymański wiążą tak rozumianą twórczość 
z procesem kształtowania tożsamości osoby, która ustanawia 
się w „realizacji powołania życiowego” 64. Autorzy łączą pojęcie 
powołania z szeroko rozumianą twórczością: 

63 M. Bierdiajew, Sens twórczości, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 208‑209.
64 M. Szymańska, S. Szymański, Twórcza postawa człowieka wobec realizacji jego 

życiowego powołania, w: Septuaginta pedagogiczno ‑katechetyczna, dz. cyt., s. 231.
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Twórczość, którą najprościej można określić jako dar dany i za‑
dany, stanowi wyzwanie dla każdego człowieka, który bardziej 
lub mniej świadomie mierzy się z rozwiązywaniem problemów 
wielorakiej natury, który poszukuje odpowiedzi na pytania eg‑
zystencjalne i metafizyczne, który pragnie odkryć i odnaleźć coś, 
co przyniesie mu radość, satysfakcję, co spowoduje, że poczuje 
nasycenie szczęściem, choćby przez chwilę 65.

Zadanie to jak każdy proces wymaga określonego czasu i miej‑
sca, w którym będzie zachodzić. W biografii biskupa Antoniego 
zależność tę ukazuje rozumienie wartości takich jak: rodzina, 
uczeń, kapłaństwo, radość i służba.

5.3. Azymut na wychowanie 
Przypisywane przez biskupa Antoniego znaczenia jednej war‑
tości związane z relacjami, czasem i miejscem są ze sobą ściśle 
powiązane i odnoszą się w jakimś stopniu do kolejnych. War‑
tością, która niejako „rozprowadza” rozumienie kolejnych, jest 
rodzina. Znaczenie, jakie jej przyznaje narrator, łączy z dwiema 
kolejnymi: kapłaństwem i dziećmi. Wszystkie te wartości prze‑
nikają znaczenia przypisane służbie i radości. Rodzina w rozu‑
mieniu biskupa Antoniego posiada niezaprzeczalną wartość. 
Uzasadniając swoje przekonanie, wskazuje na doświadczenia 
osób uzależnionych: 

U badanych betańczyków najczęstszym powodem sięgnięcia 
przez nich po narkotyk była patologia występująca w rodzinie. 
Oczywiście, bywa i tak, że narkotyzować się może syn czy 
córka pochodzący z tzw. dobrych domów. Dziecko podświa‑
domie oczekuje od rodziców akceptacji, miłości, bezpieczeń‑
stwa, wspólnego przeżywania radości i smutków, spotykania się 
z wolnością oraz z pewnymi zakazami, wychodzenia z ego‑
centryzmu, a także uczenia się ofiarności. Jeżeli te oczekiwania 
dziecka nie zostaną spełnione, to może (choć nie musi) sięgnąć 
po narkotyki. Dlatego w zdrowym kierowaniu wychowaniem 
dziecka pomaga chrześcijańskie odczytywanie celu życia. 

65 Tamże, s. 235.
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Odpowiadanie na doświadczenia życia zgodnie z Ewangelią 
i interpretowanie ich przez rodziców, tak jak naucza Chrystus, 
stanowi istotny argument dla dziecka, by i ono postępowało za 
przykładem rodziców.

Uważa, że 

najczęstszą przeszkodą w wychowaniu dzieci jest patologia 
rodziny. Każdy człowiek chce czuć się bezpiecznie, pragnie być 
kochany i akceptowany w rodzinie. Liczy, że rodzice będą mieli 
dla niego czas, będą przeżywać z nim radości i smutki. Każda 
zdrowa rodzina winna pomagać dziecku w wychodzeniu z jego 
indywidualizmu, przygotować do społecznych zadań oraz 
uczyć postawy ofiary w życiu.

 Nikogo nie trzeba przekonywać, że doświadczenia z dzie‑
ciństwa stanowią niezastąpioną bazę do budowania własnej 
tożsamości. Na podstawie opisanych wcześniej doświadczeń 
można przypuszczać, że znaczenia przypisywane przez bisku‑
pa Antoniego relacjom pomiędzy „aktorami” mają swoje źródło 
w atmosferze jego rodzinnego domu. Wspominając wydarzenia 
z dzieciństwa, wyznaje: 

Byłem chłopcem bardzo wrażliwym i świadomie nie sprawiałem 
przykrości rodzicom. Przypominam sobie jednak kilka takich 
zdarzeń, które z pewnością nie spodobały się rodzicom.

Można również przypuszczać, że wartość, jaką jest radość, która 
na różne sposoby przejawia się w życiu narratora, wynika z re‑
lacji rodzinnych: 

Tradycją u nas jest wspólne śpiewanie, zwłaszcza na uroczystoś‑
ciach imieninowych bliższej i dalszej rodziny. Jestem kantorem, 
który przewodniczy wspólnemu śpiewowi. Muszę dodać, że 
mój brat Janek, bardzo zresztą umuzykalniony, wspomaga mnie 
w tym dziele, akompaniując na gitarze.

W rozumieniu biskupa Antoniego, analogicznie do radości, 
z rodziną związana jest służba. Korzystając z własnych doświad‑
czeń, twierdzi, że 
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nie ma zdrowej atmosfery w rodzinie, gdy zamiast oddziały‑
wań wychowawczych rodzice stosują wobec dziecka tresurę, 
posługują się samymi nakazami i zakazami, bez podejmowania 
zdrowego dialogu; ewentualnie na wszystko dziecku pozwalają 
i zaspokajają wszystkie jego zachcianki, nie interesując się, z kim 
się ono spotyka, w jakim środowisku przebywa. Źle się dzieje 
w rodzinie, gdy atmosfera przypomina hotel, grupę ludzi obo‑
jętnych i obcych sobie, nieinteresujących się swoimi problemami.

 Przejawem służby według narratora jest wzajemne zainte‑
resowanie sprawami wszystkich członków rodziny. Rodzice, 
wspomagając dzieci w rozwiązywaniu ich codziennych proble‑
mów, uwrażliwiają je na potrzeby innych ludzi i w ten sposób 
budują poczucie bezpieczeństwa, które stanowi podstawę do 
brania odpowiedzialności za życie swoje i innych. W konse‑
kwencji doświadczenie takie przekracza granice związane 
z odpowiedzialnością za niesamodzielne dziecko, a budowana 
na tym fundamencie więź rodzi także poczucie bezpieczeństwa 
w dorosłości. Uprawnia ono do uznania służby za wartość reali‑
zowaną w rodzinie także przez dorosłe dzieci i rodziców wzglę‑
dem dorosłych dzieci. W rozumieniu narratora służba nie jest 
obowiązkiem, lecz przywilejem. 
 Biskup Antoni docenia to, w jaki sposób rodzice służyli mu 
nie tylko w dzieciństwie czy okresie dorastania, ale także w do‑
rosłości. Z charakterystyczną dla siebie szczerością wyznaje: 

Rodzice długo pomagali mi finansowo, utrzymywali mnie w cza‑
sie studiów i latach robienia przeze mnie specjalizacji biblijnej 
i katechetycznej. Z każdym problemem finansowym chodziłem 
do nich, aby nie obciążać diecezji. A że byli dość zamożni, to nie 
było z tym kłopotu.

Warto zwrócić uwagę i na to, że zarówno działanie rodziców, 
jak i wspomnienie po latach tej, może nieco krępującej sytuacji, 
wynika z poczucia bezpieczeństwa zarówno rodziców, jak i dzie‑
ci. W innym miejscu wskazuje, że z czasem dzieci przyjmują na 
siebie przywilej służby wobec rodziców: 

rodzice przekazali mi na własność dom, jeszcze przed swoją 
śmiercią. Ja się nimi opiekowałem, więc gdy zostałem biskupem, 
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postanowiłem nadal mieszkać w rodzinnym domu, z żyjącą 
wówczas jeszcze mamusią Janeczką.

Przy czym należy zwrócić uwagę na to, że przywilej wzajemnej 
służby rodziców względem dzieci i dzieci względem rodziców 
nie ma granic terytorialnych ani czasowych i prowadzi do jej 
urzeczywistniania wobec wszystkich ludzi: „Służba człowieko‑
wi jest prawdziwym wyrazem miłości ewangelicznej w życiu 
codziennym!”. 
 Opowiedziane doświadczenia wskazują na ścisły związek 
znaczeń, jakie przyznaje biskup Antoni wartościom takim jak 
rodzina, radość i służba. Można wręcz powiedzieć, że to one 
odkrywają kolejne wartości i znaczenia, jakie im narrator przy‑
znaje. Wśród tych wartości ważne miejsce zajmuje kapłaństwo. 
W biografii narratora jest ono ściśle związane z odczytaniem 
i realizacją życiowego powołania: 

Moja decyzja nie była decyzją jednej chwili, jakimś gwałtownym 
porywem serca. Była niewątpliwie zwieńczeniem długiego pro‑
cesu. Ukształtowała się w oparciu o doświadczenia rodzinne, 
dojrzewała przez przykład życia moich rodziców, zwłaszcza 
mojej matki.

 Kapłaństwo jako wartość w rozumieniu biskupa Antoniego 
wypływa z przekonania, że: 

kapłan ma na swych barkach, jak ewangeliczny dobry pasterz, 
dźwigać ciężar grzechu świata i człowieka. Ma on prowadzić 
nieustępliwą, bezkompromisową walkę z szatanem i mocami 
ciemności o każdą duszę powierzoną jego pieczy. Ma stanowić 
zaporę wobec zalewu zła w świecie. Ma głosić Ewangelię w porę 
i nie w porę, bez cienia lęku czy liczenia się z opinią ludzką. 
Ma głosić prawdę, wolność, sprawiedliwość i przebaczającą, 
miłosierną miłość, oraz tworzyć ogniska cywilizacji miłości. 
Zwłaszcza polski kapłan ma głosić ewangelię społecznej miłości 
dzieci jednego narodu, których łączy jedna chrześcijańska trady‑
cja i winny łączyć trudne wyzwania współczesności. Ponieważ 
taka jest misja kapłańska: trudna, wymagająca, a nieraz wręcz 
drażniąca i prowokująca, dlatego też autentyczny kapłan za‑
wsze będzie nie tylko przedmiotem miłości, ale także nienawiści 
i niewybrednych ataków.
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 Kapłaństwo jako wartość łączy się w biografii biskupa Anto‑
niego z inną wartością – są nią młodzi ludzie, do których kapłan 
jest posłany. Związek ten narrator wyjaśnia poprzez oczekiwa‑
nia, jakie młodzi ludzie mają wobec kapłana. 

Należy kochać i rozumieć młodych! Młodzi ludzie coraz częściej 
zgłaszają problem istnienia dużej przepaści między nimi a ka‑
płanami. Oni mają prawo do poszukiwań i popełniania błędów, 
a kapłan musi ich rozumieć i być wśród nich obecny. Młodzi chcą 
mieć kapłana, a nie specjalistę od mody, samochodów, sportu i in‑
nych świeckich rzeczy. Duszpasterz nie powinien starać się o to, 
by być dla młodzieży fajnym kumplem. Oni od księży wymagają 
czegoś innego – przyjaźni, rady, przykładu. Jan Paweł II chodził 
w sutannie, nie używał żargonu, a gromadziły się wokół niego 
tłumy. Duszpasterz współczesnej młodzieży musi zacząć od 
ewangelizacji, a nie od wskazań moralnych. Bez wiary w Chry‑
stusa młodzi nie zrozumieją i nie przyjmą wskazań moralnych.

 Wśród młodych rozumianych jako wartość biskup Antoni 
szczególne znaczenie nadaje dzieciom, które urzekają go swoją 
szczerością, autentycznością i prostotą wiary. Uzasadniając swo‑
je stanowisko, wspomina: 

Często dzieci potrafią zaskakiwać trafnością interpretacji na 
temat obecności Chrystusa w Eucharystii. Przypominam sobie 
pewną sytuację w klasie II, kiedy katechizowałem w Maczkach 
w Zagłębiu. Przygotowując dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, 
mówiłem o tym, że Pan Jezus szczególnie kocha dzieci. Pozwala, 
aby tak odnosiły się do Niego, jak zwracają się do rodziców: 
obejmowały Go za szyję, przytulały się do Niego. Pewien uczeń 
podniósł rękę i powiedział: „Uważam, że Pan Jezus kocha nas 
mniej, więcej natomiast te żydowskie dzieci z Ewangelii. One 
mogły brać Pana Jezusa za rękę, obejmować Go za szyję, przy‑
tulać się do Niego. My tego nie możemy zrobić!”. „Czy wasz 
kolega ma rację?” – postawiłem pytanie całej klasie. Dziewczyn‑
ki rozglądały się, chłopcy drapali się po głowie. Wreszcie jedno 
dziecko zgłosiło się i odpowiedziało: „Proszę księdza, ja sądzę, 
że nas Pan Jezus kocha więcej od tych żydowskich dzieci. Dzieci 
żydowskie mogły tylko się przymilać do Pana Jezusa, jak my 
przytulamy się do rodziców, objąć Go za szyję, usiąść Mu na ko‑
lanach, porozmawiać i na tym koniec! Nas z kolei tak Pan Jezus 
kocha, że mówi: Bierzcie mnie i zjadajcie! Moja mamusia mówi 
do mnie: Ja cię tak kocham, że bym cię zjadła! A Pan Jezus mówi 
odwrotnie: Ja was tak kocham, że wy mnie zjadajcie”.
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Być może przywołana refleksja stała się zaproszeniem i wy‑
zwaniem, aby docenić wartość, jaką są dzieci, poprzez wprowa‑
dzenie ich w rzeczywistość Eucharystii. Biskup Antoni potrafi 
kłopotliwe cechy dzieci, takie jak ruchliwość, a często nawet 
nadpobudliwość, przemienić w potencjał zaangażowania w li‑
turgię. Dzieląc się tym doświadczeniem z innymi, wskazuje na 
możliwości zaangażowania dzieci w liturgię: 

Posłuży temu procesyjne wejście dzieci do kościoła, by uświa‑
domiły sobie, że tworzą wspólnotę wokół ołtarza. Podczas 
wykonywanych śpiewów dzieci mogą klaskać w ręce, kołysać 
się, tańczyć, grać na instrumentach… Następną okazją do ru‑
chu będzie procesja z Ewangelią, przypominającą o obecności 
Chrystusa, głoszącego naukę swojemu ludowi. Kolejną okazją 
może być procesja dzieci z darami ołtarza. Można także odegrać 
z dziećmi sceny z Ewangelii czy też sceny wzięte z życia dzieci.

Proponowane przez biskupa rozwiązania mają służyć niwelowa‑
niu naturalnych właściwości religijności dziecięcej (animizmu, 
antropomorfizmu, magicznego myślenia), a w konsekwencji pro‑
wadzić do dojrzałości w wierze. Według biskupa Antoniego war‑
tości takich jak dzieci czy młodzież nie wystarczy intelektualnie 
wysoko umieścić w hierarchii uznanych wartości. Wymagają 
one interioryzacji poprzez zaangażowanie w ich świat, poprzez 
bycie autentycznym. Działania podejmowane przez narratora 
są wyrazem jego zaangażowania w aktywność dzieci i świadczą 
o rozumieniu ich potrzeb. Sam przyznaje: 

Przedszkolaki muszą mieć pewność, że przeżywam Mszę 
św. razem z nimi, więc skaczę i klaszczę jak one. Dla dzieci 
najważniejszą formą modlitwy jest piosenka. Najlepiej od razu 
z ruchem i tańcem. Współpracuje ze mną utalentowany organista 
pan Tomasz Łękawa, który akompaniuje mi podczas Mszy św. 
z udziałem najmłodszych. Najtrudniej dzieci modlą się suchym, 
niezrozumiałym tekstem.

 Powyżej przedstawiona zasada nie odnosi się tylko do dzie‑
ci w wieku przedszkolnym. Analizując stosunek młodzieży do 
kapłanów, biskup stwierdza: 
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Dzisiejsza młodzież w olbrzymiej części buduje swoje poglądy 
na życie i świat poprzez kontakt z mediami, a te nie są przy‑
chylne budowaniu pozytywnego wizerunku kapłaństwa. Wielu 
młodych, pozbawionych osobistych więzi z kapłanem, ma tylko 
medialny obraz kapłana. Tymczasem przedstawiany jest on 
w sytuacji albo komediowej, albo skandalicznej, poprzez nagłaś‑
nianie prawdziwych lub sfałszowanych potknięć lub słabości 
kapłanów.

Refleksja ta po raz kolejny ilustruje znaczenie, jakie autentycz‑
nym relacjom międzyludzkim przyznaje narrator: 

Z praktyki katechetycznej i doświadczenia duszpasterskiego 
wiem, że sprawą, jaka oddziałuje na człowieka, jest kwestia 
więzi. Sami często po wielu latach zapominamy, czego dany 
duszpasterz nas nauczył, ale pamiętamy doskonale, jakim był 
człowiekiem i jakie miał relacje z nami. Przecież na więzi opiera 
się nasza wiara, która zwłaszcza dla ludzi młodych nie jest na 
pierwszym miejscu owocem ich intelektualnych spekulacji, ale 
raczej konkretnego spotkania z Bogiem.

 W biografii biskupa Antoniego na różne sposoby ujawnia się 
troska o młodych, a jednym z jej przejawów jest poszukiwanie 
takich form przekazu, które pomogą kształtować codzienność 
z nowym zapałem i entuzjazmem. Dlatego zaleca, aby 

mówić do młodych z nową gorliwością, posługiwać się nowymi 
metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu. Tak, 
bo Bóg wciąż mówi do nas, tu i teraz żyjących, aby nas zbawić. 
(…) O wiele łatwiej uczeń doświadcza spotkania na katechezie 
z przemawiającym Bogiem, gdy uczestniczy w wydarzeniach bi‑
blijnych historii zbawienia, jak zaznaczyłem wcześniej, w czasie 
teraźniejszym, co wskazuje, że obecnie dokonują się one w jego 
życiu.

Biskup Antoni respektuje te zalecenia w całej rozciągłości po‑
przez skupianie się na istocie rzeczy i rezygnacji z elementów 
drugorzędnych, takich jak na przykład powitania, gdy przyby‑
wa do parafii z posługą pasterską. Wyjaśnia, że to go 

denerwuje i dziwnie peszy. Kieruje bowiem uwagę na moją 
osobę, a nie na uroczyste obchody, które mają być celebrowane. 
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Przecież biskup w każdej parafii jest u siebie, a nie w gościach… 
Nieraz księża mówią, że zepsułem im uroczystość, gdyż nie do‑
puściłem do powitania czy też podziękowań, ale się tym zbytnio 
nie przejmuję i robię swoje!

 Uznanie dzieci i młodzieży za wartość kieruje również uwagę 
na sprawę formacji dorosłych, a zwłaszcza rodziców. Z biografii 
biskupa Antoniego wynika, że dorośli odczuwają taką potrzebę, 
a rodzice, widząc zaangażowanie w sprawy ich dzieci, pytają 
o to, co dla nich ważne: 

Nieraz rodzice pytają mnie, czy uczenie małych dzieci religii 
w ogóle ma sens? Może poczekać, aż podrosną i w kościele 
zamiast bawić się, będą rozważać istotę wiary? Odpowiadam 
wówczas, że uczenie małych dzieci ma sens. Psychologowie 
twierdzą, że do siódmego roku życia formujemy naszą religij‑
ność. To właśnie wiek dziecięcy jest najbardziej chłonny, a więc 
otwarty i na Pana Boga. Jestem przekonany, że jeśli w dzieciń‑
stwie wiara zostanie dobrze zaszczepiona – skojarzy się z do‑
brem i miłością, a nie z przymusem i niezrozumiałym rytuałem – 
to potem, nawet gdy człowiek przechodzi jakiś kryzys, zawsze 
do wiary powróci. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie 
katechetów. Powtarzam im, że w przedszkolu nie wystarcza 
sam nauczyciel, tu trzeba coś przynieść, pobawić się, pokazać. 
Dziecko wszystko poznaje poprzez zabawę.

 Na podstawie przytoczonych analiz można powiedzieć, 
że podejmowane przez biskupa Antoniego działania promują 
ideę wychowania opartą na towarzyszeniu wychowawczym. 
Z perspektywy antropologiczno ‑kerygmatycznej jego podstaw 
należy doszukiwać się w Biblii, która przybliża specyfikę Bożej 
pedagogii. Charakterystyczne rysy tej pedagogii znajdziemy 
w biblijnych opowiadaniach o wydarzeniach, w których Bóg 
objawia się jako przewodnik, towarzysz zarówno pojedynczych 
osób, jak i całego ludu. Perspektywa takiego objaśniania istoty 
towarzyszenia inspiruje do refleksji nad specyfiką wychowania 
nie tylko po to, by szukać możliwości nabywania potrzebnej 
w życiu nowej wiedzy, ale też by kształtować w nim postawy 
religijno ‑moralne umożliwiające osiągnięcie wyższego poziomu 
dojrzałości. Dlatego też respektowanie tej postaci towarzyszenia 
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umożliwia otwarcie człowieka na transcendencję – Boga 66. Za 
oznakę dojrzałości natomiast przyjmuje się uznawany przez 
człowieka świat wartości 67 łączony z dobrami materialnym, jak 
majątek, życie, zdrowie, oraz duchowymi, jak wiedza, prawda, 
moralność, prawo, religia, sztuka. Nadmieńmy, że w literaturze 
znaleźć można wiele innych klasyfikacji wartości 68, ale wydaje 
się, że w kontekście prowadzonych analiz te wydają się najbar‑
dziej adekwatne. 
 W rozumieniu biskupa Antoniego wartości – zarówno te 
materialne, jak i duchowe – mają służyć człowiekowi. Przyznaje 
jednak, że „sztuką jest tak żyć, by człowiek – jak uczy Jan Pa‑
weł II – poprzez wszystko, co posiada, umiał bardziej i pełniej być 
człowiekiem”. Odkryte w opowieści biskupa Antoniego warto‑
ści i oczekiwania zawarte w pragnieniu szczęścia dla wszystkich 
ludzi pozwoliły dostrzec, że jedynym szczegółowym, osobistym 
oczekiwaniem narratora jest nadzieja na otrzymanie orderu 
przyznawanego przez dzieci, czyli Orderu Uśmiechu. W anali‑
zowanym wywiadzie entuzjastycznie stwierdza: „To jest jedy‑
ny order, którego naprawdę pragnę!”. Oczekiwanie to zostało 
spełnione w roku 2007. Zachowanie biskupa Antoniego podczas 
uroczystości związanej z wręczeniem tego wyróżnienia w Sali 
Kongresowej w Warszawie stanowi doskonałą ilustrację wyod‑
rębnionych w biografii wartości i oczekiwań. Zaprezentowany 
wówczas sposób zaangażowania w świat wartości budujących 
szczęśliwą codzienność dzieci i dorosłych świadczy o tym, że 
niezależnie od tego, jakie szczegółowe wartości i oczekiwania 
wskazaliśmy w biografii biskupa Antoniego, to wszystkie prze‑
nika naczelna dla chrześcijanina wartość, jaką jest miłość i prag‑
nienie szczęścia. 

66 R.G. Mateo, Wielkie pragnienia i ideały człowieka według św. Ignacego Loyoli. 
U podstaw pedagogii „magis”, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczes‑
nego humanizmu, dz. cyt., s. 131‑139.

67 K. Kaczmarek, T. Gadacz, Racje za personalistyczną filozofią wychowania, art. 
cyt., s. 171.

68 Por. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 19; K. Olbrycht, Wychowanie do wartości – 
w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Paedagogia Christia‑
na” 2009 (2)24, s. 102.
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5.4. Po co wychowujemy (się)?
W rozdziale poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie o to, po co 
wychowujemy (się). Jest rzeczą oczywistą, że nie ma na nie jedno‑
znacznej odpowiedzi, tym niemniej analiza narracji biskupa 
Antoniego Długosza wskazuje na kilka elementów, które zdają 
się doprecyzowywać taką odpowiedź. Jeden z nich związany jest 
z działaniami dotyczącymi rozwijania w wychowanku świado‑
mości własnej tożsamości, poszukiwania odpowiedzi na pyta‑
nia: kim i jakim jestem? Chodzi w tym przypadku o rozwijanie 
w osobie poczucia własnej wartości. Pod tym terminem rozumie‑
my samo akceptację łączoną z adekwatną oceną własnej osoby 69. 
Świadomość ta pomaga odkrywać własną tożsamość, podmioto‑
wość, a więc to wszystko, co objaśnia naturę i godność człowie‑
ka 70. Trzeba przy tym podkreślić, że wbrew pozorom odkrywanie 
własnej wartości może być warunkowane różnymi czynnikami, 
które bądź będą ją pomniejszać, bądź umacniać i rozwijać.
 Do czynników wspomagających rozwijanie poczucia włas‑
nej wartości należy zaliczyć religię. Oddziaływanie wiary na 
kształtowanie tożsamości ukazuje narracja biskupa Antoniego, 
co uzasadnia uznanie jej za źródło wychowania. Trzeba przy 
tym podkreślić, że proces wychowania nie jest zawieszony 
w próżni. Zauważyliśmy to, wskazując w prowadzonej analizie, 
że religijne i antropologiczne źródła wychowania wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają. Ich przywoływanie, wzajemne objaś‑
nianie i uświadamianie wychowankowi, że jedne i drugie służą 
jego rozwojowi oraz osiąganiu sukcesu przez rozwijanie dobra, 
pokazuje, jak ważne w procesach wychowania są dostarczane 
wychowankowi treści, których źródłem jest zarówno rzeczywi‑
stość świata materialnego, jak też tego niematerialnego, który 
przybliża religia.
 Tak rozumiane wychowanie zwraca uwagę na kolejny jego 
wymiar. Chodzi w nim przede wszystkim o wrażliwość wycho‑
wawców i gotowość do eliminowania z praktyki wychowawczej 

69 S. Siek, Formowanie osobowości, dz. cyt., s. 256.
70 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 164‑165.
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często występującego dualizmu, który można wyrazić bieguno‑
wo różnymi określeniami: kształtowanie w wychowanku sfery 
fizycznej, biologicznej oraz pomijanie jego rozwoju duchowego, 
wewnętrznego. Unikanie takiego rozgraniczenia wykluczy na‑
stępstwa czasowe, jakie bywają wprowadzane do terminologii 
dotyczącej wychowania. Chodzi tutaj o prawidłowe rozumie‑
nie przekonania o „kolejności” działań: najpierw wychowanie, 
ludzka dojrzałość, a dopiero później wychowanie człowieka 
religijnego, wierzącego, chrześcijanina. Rozróżnienie takie wy‑
daje się dopuszczalne w refleksji teoretycznej, kiedy dążymy 
do lepszego, pełniejszego wyjaśnienia charakteru oddziaływań 
wychowawczych, natomiast trudno sobie wyobrazić ich respek‑
towanie w praktyce wychowawczej. 
 Wszystko to pokazuje słuszność zasad wychowania inte gral‑
ne go, które zakłada jednoczesne uwzględnianie oddziaływań 
wy chowawczych na wszystkie sfery ludzkiego życia, a także 
 korzystanie z wszystkich dostępnych środków, by wspoma‑
gać osobę w jej pełnym rozwoju. Założenie to nie wyklucza 
 oczywiście potrze by położenia szczególnych akcentów wycho‑
wawczych na poszczególnych etapach rozwoju osoby związa‑
nych z jej po trzebami fizycznymi, psychicznymi i duchowymi. 
Dlatego podejmo wanie zagadnienia wychowania integralnego 
jest ważne choćby dlatego, że zostało wpisane w życie społeczne 
człowieka. Z tym zaś wiąże się konkretne życiowe podejście wy‑
chowanka do świata wartości, a to uświadamia, że jego rozwój 
związany jest z respektowaniem określonej aksjologii, gdyż bez 
niej niemożliwe byłoby ocenianie jego rozwoju i poziomu osiąga‑
nej dojrzałości 71. Jej uzyskiwanie domaga się odpowiedzialnego 
współdziałania  wychowanka i wychowawcy. Trzeba mieć przy 
tym świadomość, że procesy te w praktyce wychowawczej mogą 
przyjmować różne postaci. 
 Chociaż sam termin „wartość” charakteryzuje duża ogólność 
i abstrakcyjność, to jednak posiada on ogromny zasięg odnoszony 

71 J. Hausner, Rozwój społeczno ‑gospodarczy, w: Kultura a rozwój, red. J. Haus‑
ner, A. Karwińska, J. Purchla, Naukowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, 
s. 23‑24.
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do wielkiej liczby przedmiotów, a jego kategorie dotyczą norm, 
sądów i ocen moralnych 72. Łączy się go z jakościami, cechami lub 
zespołami cech różnorodnych, re alnie istniejących bytów. God‑
ne uwagi jest i to, że wartość, chociaż pozostaje w ścisłym związ‑
ku z normami społecznymi, to jednak nie jest z nimi tożsama. 
Wartości określają pożądane cele i sposoby zachowania, a normy 
społeczne wyznaczają jedynie sposoby zachowania 73, stając się 
przez to tak zwaną kategorią aksjologiczną. Ich właściwością 
jest posiadanie osobowościowo ‑powinnościowego charakteru, 
co powoduje, że stanowią nie tylko kryterium oceny rozstrzy‑
gania o tym, czy coś jest wartościowe lub niewartościowe, ale 
są samym dobrem identyfikowanym z przedmiotem oceny 74. 
Tych właściwości należy się doszukiwać w transcendentnym 
ich pochodzeniu, gdyż są wartościami par excellence osobowymi, 
a przez to pozostają wyłącznie w relacjach do osoby 75. Tym sa‑
mym wytyczają one przed człowiekiem życiowe cele, scalają je 
oraz ich wytwory, integrują z innymi ludźmi i społeczeństwem, 
stymulują, ukierunkowują oraz stabilizują ich rozwój 76. 
 Mając świadomość roli, jaką w wychowaniu odgrywają 
wartości, należy pamiętać, że odkrywanie ich znaczenia jest 
procesem, który rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie na 
drodze identyfikacji i naśladownictwa osób znaczących dla wy‑
chowanka 77. Wraz z rozwojem osoby coraz większego znaczenia 
przy rozpoznawaniu ich znaczenia dla własnego życia nabierają 
procesy poznawcze, które uczą „myślenia według wartości”. 

72 W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2007, s. 22; Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., 
s. 34‑35.

73 T. Rostowska, System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe, 
w: Rodzina źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas ‑Biela, TN KUL, Lublin 
2001, s. 219. 

74 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, dz. cyt., s. 72.
75 Z. Marek, K. Podstawka, Wartości moralne (ujęcie pedagogiczne), w: Ency‑

klopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maja, Polskie Wydawnictwo 
Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 1251‑1254. 

76 L. Dyczewski, Miejsce i funkcja wartości w kulturze, art. cyt., s. 58‑61.
77 M. Grzywak ‑Kaczyńska, Trud rozwoju, Instytut Wydawniczy PAX, War‑

szawa 1988, s. 34.
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Charakteryzuje je stawianie czegoś jednego ponad coś innego 78. 
Wsparcie udzielane osobie na tym etapie rozwoju bywa nazywa‑
ne wychowaniem do wartości, by podkreślić znaczenie pomocy 
udzielanej wychowankowi w wybieraniu tego, co powszechnie 
uznawane jest za dobro, i odrzucanie tego, co uważane jest 
za zło. Spełnienie tego rodzaju oczekiwań wychowawczych 
wiązane jest z procesami formacji człowieka zmierzającej do 
wywołania nieodwracalnego i uporządkowanego ciągu struk‑
turalnych i funkcjonalnych zmian zachodzących w osobowości 
człowieka. Zmiany takie zależne są od przyczyn wewnętrznych 
i zewnętrznych, które zmierzają ku wyższym, pełniejszym i do‑
skonalszym stanom osoby oraz społeczeństwa 79. Zostają one 
wywoływane aktami umysłu i woli człowieka 80 i zachodzą na 
drodze rozpoznawania posiadanych uzdolnień oraz możliwości 
dalszego ich rozwijania. Bywają przy tym łączone z tęsknotą za 
ideałem i pragnieniem jego osiągnięcia. Tak rozumiany rozwój 
osoby obejmuje różne zakresy jej życia: fizyczny, emocjonalny, 
moralny czy religijny. Ta ostatnia forma rozwoju zakłada akcep‑
tację sacrum jako wartości nadrzędnej, która kształtuje świado‑
mość człowieka i wspomaga dążenie do osobistej doskonałości 
w perspektywie pełni eschatycznej 81. Jego istotę należy łączyć 
z przejściem „od istniejącego do doskonalszego duchowego 
stanu człowieka, który potwierdza postęp w doskonałości na 
drogach życia wewnętrznego – duchowego” 82. W tak rozumiany 
proces wychowania do wartości wpisuje się katecheza Kościo‑
ła. Jej zadaniem jest zapoznanie się i przyjęcie za wartość tego 
wszystkiego, czym obdarował ludzi Bóg 83. 

78 S. Kowalczyk, Teoria poznania, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 
1997, s. 186.

79 E. Rzechowska, Rozwój, w: Encyklopedia katolicka, t. XVII, red. S. Wilk, 
TN KUL, Lublin 2012, s. 460‑461.

80 S. Kozakiewicz, Człowiek, w: Leksykon pedagogiki religii, dz. cyt., s. 92.
81 S. Witek, Duchowość religijna, art. cyt., s. 330.
82 J. Stanisławski, Duchowy postęp, w: Encyklopedia katolicka, t. IV, dz. cyt., 

s. 334‑335.
83 S. Zarzycki, Człowiek jako podmiot w ujęciu teologicznym, art. cyt., s. 28‑35.
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 Z promowaniem wychowania do wartości należy łączyć 
też uczenie wychowanków pochylania się nad łączącymi ich 
reakcjami po to, by wywołało to refleksję nad gotowością 
podjęcia określonych działań na rzecz dobra innych osób albo 
dobra wspólnego. Chodzi tutaj o uświadamianie sobie procesu 
wewnętrznego wzrostu, który wynika ze zdobytych doświad‑
czeń 84. Jego dowartościowanie ma kształtować w wychowanku 
nowe podejścia do wartości oraz życiowych postaw. Chodzi 
tutaj o rozwijanie w nim zdolności do podejmowania osobistych 
decyzji, dokonywania właściwego wyboru, poprawnego zajmo‑
wania stanowisk, a także ukształtowania osobistego poglądu 
na poznawaną rzeczywistość 85 . To z kolei ma mu umożliwić 
wyselekcjonowanie pośród wielu wartości tych, które uznaje 
się za najważniejsze, i uczynienie ich ośrodkiem własnego życia 
i działania. Procesami tymi zostają objęte te wartości, które wy‑
chowanek ze względu na swe egzystencjalne potrzeby uważa za 
nadrzędne, organizujące i scalające jego osobowość. Pośród nich 
mogą występować, choć nie muszą, także wartości religijne. Na 
tej drodze dochodzi do absolutyzacji wartości. 

84 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 52‑54.
85 Pedagogia ignacjańska. Podejście praktyczne, dz. cyt., s. 59.
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O D  P E D A G O G I I  S ŁU ŻB Y 

D O  P E D A G O G I K I  ŚW I A D E C T WA

Nie trzeba nikogo przekonywać, że w procesach wychowania 
zawsze mamy do czynienia zarówno ze spotkaniami osób, jak też 
wielorakimi relacjami, jakie między sobą nawiązują. Przykładem 
tego rodzaju procesu jest opowiadanie biskupa Antoniego Długo‑
sza o swoim życiu, któremu można nadać tytuł: „Służyć z radoś‑
cią”. Pod takim też tytułem ukazał się wywiad, który poddaliśmy 
analizie kategorialnej, a pojęcia te na różny sposób są obecne we 
wszystkich analizowanych tekstach. Wyodrębniając „aktorów”, 
czas, miejsca, wartości i oczekiwania, odkrywaliśmy stopniowo, 
że narrator przedstawianym relacjom nadaje postać wzajemnego 
szacunku i zaufania oraz lokuje je w określonym czasie i miejscu. 
Dostrzeżone cechy i konteksty ukazują wyraźnie, że wzajemny 
szacunek w relacjach międzyludzkich zbliża ludzi do siebie, a także 
sprzyja wzajemnemu ubogacaniu. W przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji mówimy o przekazywanym świadectwie. W tym kon‑
tekście istotne wydają się pytania o rozumienie jego istoty w per‑
spektywie antropologiczno ‑kerygmatycznej oraz o to, jakie ma ono 
znaczenie dla procesu wychowania i na jakich zasadach się opiera. 
 Zasadność uznania życia biskupa Antoniego za świadec‑
two wyprowadzamy z analiz, w których wartości takie jak 
służba i radość przenikają się nawzajem. Ich związek ze świa‑
dectwem w perspektywie antropologiczno ‑kerygmatycznej 
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ilustrują do świadczenia z pierwszych wieków chrześcijaństwa, 
czego przykładem jest list do Diogneta 1. Poddajemy go szczegó‑
łowej analizie, aby pokazać źródła ponadczasowości chrześcijań‑
skiego świadectwa odkryte w biografii biskupa Antoniego. Na 
tej podstawie ustalamy zasady pedagogiki świadectwa w teorii 
i praktyce wychowawczej. 

6.1. Służyć (z) radością 
Z przeprowadzonej analizy opowieści o życiu biskupa Anto‑
niego jasno wynika, że lejtmotywem jego idei i działań są dwa 
słowa: służyć i radość. Występują one w różnych formach słowo‑
twórczych i gramatycznych. Narrator odnosi je do różnych re‑
lacji, miejsc, okresów życia, wartości i oczekiwań. Słownik języka 
polskiego wyjaśnia, że służyć to: 

• działać w interesie czegoś lub dla czyjegoś dobra;
• być używanym;
• być komuś w czymś użytecznym;
• o psie: prosząc o coś, stać na tylnych nogach, unosząc 

przednie;
• być używanym jako coś;
• wpływać na kogoś, na coś dodatnio;
• o częściach ciała, pamięci itp.: funkcjonować dobrze, zgod‑

nie z oczekiwaniami.
 Dawniej słowa „służyć” używano także, gdy mówiono, 
że ktoś u kogoś pracuje, „zajmując się sprzątaniem, pomaga‑
niem w czynnościach gospodarskich itp., otrzymując za to 
wynagrodzenie” 2.

1 Pochodzący z II w. list do Diogneta jest jednym z ważniejszych źródeł 
opisujących życie pierwszych chrześcijan. Dzieło to odnaleziono wśród pism 
greckiego filozofa, wybitnego apologety chrześcijańskiego św. Justyna. Nie on 
był jednak najprawdopodobniej autorem listu do Diogneta. Po latach badań 
nie można jednoznacznie wskazać autora, wiemy natomiast, że dzieło powsta‑
ło pod koniec II w., http://opusdei.org/pl‑pl/article/list‑do‑diogneta/ (dostęp: 
05.01.2017).

2 Służyć, w: Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War‑
szawa 2013.
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 Wielość słownikowych odniesień związanych z pojęciem 
służba znajduje swoją ilustrację w wydarzeniach opowiadanych 
przez biskupa Antoniego. Odnosi je do służby najmłodszym, 
wszak nazywany jest „biskupem od dzieci”, oraz katechetom, 
artystom i ludziom mediów. Służy chorym fizycznie, psychicz‑
nie, uzależnionym. Posługuje katechetom i niesłyszącym. Służy 
słowem, gestem, śpiewem, pracą naukową i fizyczną. Służy piel‑
grzymom i gościom przybywającym na Jasną Górę i odwiedza‑
jącym jego rodzinny dom. Jak pokazały analizy zaprezentowane 
w poprzednich rozdziałach, całe życie biskupa Antoniego zwią‑
zane jest ze służbą, a wspominane wydarzenia ukazują ewolucję 
jej rozumienia. Biskup Antoni w okresie dzieciństwa identyfi‑
kuje służbę głównie w aspekcie kerygmatycznym, odnosząc ją 
do obowiązków ministranta, nazywając ich wypełnianie służbą. 
Z kolei przywołując wspomnienia z okresu wchodzenia w do‑
rosłość i uzasadniając decyzję rezygnacji ze studiów aktorskich, 
wyraża rozumienie służby już także w aspekcie kerygmatyczno‑
‑antropologicznym, stwierdzając, że zawsze pragnął poświęcić 
się Panu Bogu i oddać się służbie ludziom, a taką najpewniejszą 
drogą realizacji tych pragnień było życie kapłańskie. 
 Ograniczając swoje zawołanie biskupie do bezokolicznika 
„servire”, czyli służyć, jednocześnie poszerza rozumienie tego 
pojęcia poza typowe klasyfikacje i porządkowania. Można 
odnieść wrażenie, że zawołanie to streszcza dotychczasowe 
jego życie i otwiera nowe horyzonty działania, które kardynał 
Jorge Bergoglio – obecny papież Franciszek – nazywa reformą 
duszpasterską polegającą na przejściu „z Kościoła «porządku‑
jącego wiarę» do Kościoła «przekazującego i dającego wiarę»” 3. 
Odkrywane ciągle na nowo rozumienie pojęcia służby doprowa‑
dziło do jego zdefiniowania. Biskup Antoni odnosi je do relacji 
względem Boga i każdego człowieka. Wyjaśnia, że służba Bogu 
wyraża się w służbie człowiekowi: 

Służąc człowiekowi, budujemy cywilizację miłości. Dlatego de‑
wizą ewangelizacyjną wielu świętych było służenie innym. Oni 

3 F. Ambrogetti, S. Rubin, Jezuita papież Franciszek. Wywiad rzeka z Jorge Ber‑
goglio, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2013, s. 89.
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byli świadomi, że ludzie nie będą słuchać ich nauk o Bogu, jeżeli 
ich nie doświadczą w codziennym życiu. Oni muszą doświad‑
czyć dobroci Boga, doznając dobroci innych, która wyraża się 
właśnie w postawie służby. Dlatego nasze życie winno upływać 
w postawie „dobrego Samarytanina”, który wychodzi do innych, 
zauważa ich w potrzebie. Musimy być blisko człowieka cierpią‑
cego, zepchniętego na margines życia społecznego. Służenie 
człowiekowi jest kluczem do jego serca, często wystudzonego 
i zamkniętego na innych. Ono kształtuje postawę skromności, 
przystępności i szacunku wobec każdego. Służba innym wy‑
maga ogromnego samozaparcia i wyrzeczenia. Trzeba wyjść do 
nich, poznać ich problemy i życie codzienne. Tę siłę do tak poję‑
tej służby czerpie się z modlitwy i o tym nie można zapominać.

Co więcej, w rozumieniu biskupa Antoniego także dobra ma‑
terialne i osiągnięcia cywilizacyjne budują postawę służby. Jest 
przekonany, że: 

W głoszenie prawdy o Chrystusie należy wciągnąć i wieloaspek‑
towo wykorzystać świat masowych mediów, które za naszych 
dni kształtują obraz Chrystusa, docierając do rzesz ludzkich, 
używając adekwatnych, przekonujących argumentów. Nowe 
formy przekazu w służbie głoszenia prawdy o Bogu, chociażby 
takie jak w twórczości Krzysztofa Kieślowskiego czy Krzysztofa 
Zanussiego, potrafią nieraz bardziej przekonać niż wiele kazań 
czy rekolekcji. Tajemnica ich skuteczności to: nowy sposób wy‑
razu, język obrazu i poziom przekazu.

A mówiąc o miejscu młodych ludzi w Kościele lokalnym, 
stwierdza: 

To, co udało nam się w Kościele zorganizować i wybudować, 
musi jeszcze bardziej służyć młodzieży. Bardzo często mam oka‑
zję nawoływać do tworzenia przy parafiach świetlic i klubów dla 
młodzieży. Mamy w tym zakresie mnóstwo możliwości, chodzi 
tylko o postawę służby. 

 Tak rozumiana przez biskupa Antoniego służba nie jest je‑
dynie czynnością związaną z przygodnym niesieniem pomocy 
drugiemu człowiekowi. Próbując odkryć sens służby w jego ro‑
zumieniu, należy uznać ją za postawę, co oznacza, że jej istotną 
cechą jest względna trwałość wynikająca z koniunkcji elementów 
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poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych 4. Być może dla‑
tego bardzo wyraźnie w opowieści biskupa Antoniego wyłania 
się przekonanie, że służba rozumiana jako działanie na rzecz 
człowieka zgodnie z posiadanymi zdolnościami i możliwościa‑
mi wymaga osiągnięcia określonych kompetencji. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że biskup Antoni, pracując w Wydziale 
Katechetycznym Kurii Częstochowskiej jako wizytator, studio‑
wał biblistykę i katechetykę, aby jeszcze lepiej móc służyć radą 
i wsparciem katechetom oraz tym, do których głosi słowo Boże. 
Świadomość potrzeby wprzęgnięcia kompetencji w postawę 
służby wyraża się również w tym, że do swojej działalności 
biskup zaprasza inne osoby, które są kompetentne w danej 
dziedzinie. Wielokrotnie powtarza, że w życiu nie chodzi o to, 
by „być Zosią samosią”. To rozumienie służby ilustruje mię‑
dzy innymi zaangażowanie specjalistów do pracy w „Betanii”, 
a także korzystanie ze wsparcia wielu osób w przygotowaniu 
publikacji, płyt czy pomocy dydaktycznych. 
 Związek kompetencji ze służbą biskup Antoni łączy z rozu‑
mieniem roli pracy w życiu człowieka. 

Chciałbym się zatrzymać nieco przy problematyce pracy. Jest 
ona służbą społeczną, służy rozwojowi człowieka i wspólnoty, 
jaką jest rodzina czy państwo. Fałszywie uważa się nieraz pracę 
za następstwo grzechu pierworodnego, za karę. Karą za grzech 
nie jest praca, ale związane z nią zmęczenie. Jest ona zaszczytem, 
gdyż upodabnia człowieka do Boga i włącza go w Boże działanie 
stwórcze. Powinna też człowieka darzyć szczęściem, gdyż tkwi 
ona w podstawowym powołaniu człowieka.

W podanym znaczeniu można uznać, że służba rozpatrywana 
z perspektywy kerygmatyczno ‑antropologicznej z jednej strony 
wymaga kompetencji rozumianych jako koniunkcja wiedzy, 
umiejętności i postaw w przestrzeni doświadczenia i wartości 5, 
a z drugiej strony tworzy przestrzeń, w której nabywa się wy‑
maganych kompetencji. Przy czym, jak zauważa biskup Antoni, 

4 Szerzej: A. Walulik, Kompetencje religijne w całożyciowym uczeniu się, art. cyt., 
s. 203‑225.

5 Tamże, s. 203.
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jest to możliwe wówczas, gdy za działaniami tymi stoi określony 
autorytet. Narrator zapytany o to, jak nauczył się takiej służby 
chorym, że jego obecność w domu opieki prowadzonym przez 
siostry albertynki wywołuje w podopiecznych tyle pozytyw‑
nych przeżyć, odwołuje się do doświadczenia z seminarium: 

Kiedy przechodziłem formację kapłańską w seminarium, wy‑
kłady z pedagogiki miał z nami ksiądz Józef Rozwadowski, 
późniejszy biskup ordynariusz diecezji łódzkiej. Na jednym 
z wykładów tak powiedział: „Niedługo otrzymacie święcenia 
kapłańskie, zostaniecie posłani przez biskupa ordynariusza 
do różnych parafii. Wiele serca i czasu poświęcajcie ludziom 
cierpiącym i starszym wiekiem. Spotkacie ludzi, którzy cierpią, 
a mimo to nie zrywają więzi z Panem Bogiem. Są oni żywymi 
świętymi! Proście ich o modlitwę, proście ich o to, by swoje cier‑
pienia ofiarowali Bogu w waszych intencjach”.

Wspomnienie to wyraźnie nawiązuje do znaczenia słowa auto‑
rytet, na które powołuje się papież Franciszek. Wyjaśnia, że 
wywodzi się ono od łacińskiego słowa augere, 

co oznacza pomagać, pozwolić rosnąć. Posiadać autorytet to 
nie znaczy być osobą, która powstrzymuje, hamuje. Powstrzy‑
mywanie jest deformacją autorytetu, który przy właściwym za‑
stosowaniu zakłada tworzenie przestrzeni, aby człowiek mógł 
wzrastać. Człowiek, który posiada autorytet, to ktoś zdolny 
tworzyć przestrzeń dla wzrostu 6.

 Drugie pojęcie znacząco wpisane w opowieść o życiu bisku‑
pa Antoniego to radość. Opowiadając o swoim życiu, narrator 
pojęcie radości przywołuje w wielu kontekstach. Odnosi je mię‑
dzy innymi do swoich reakcji na sytuacje, które go spotykają. 
Na przykład mówi, że z radością przyjął wyróżnienie afilia‑
cyjne, otrzymane w 2005 roku od superiora generalnego Braci 
Szkół Chrześcijańskich 7. Jako bystry obserwator codzienności 

6 F. Ambrogetti, S. Rubin, Jezuita papież Franciszek, dz. cyt., s. 76.
7 Afiliacja oznacza uznanie afiliowanego za duchowego brata. Jest wyra‑

zem wdzięczności superiora generalnego za aktywne i trwałe uczestniczenie 
w charyzmacie Braci Szkół Chrześcijańskich, zwłaszcza w dziele edukacyjnym. 
Bracia zobowiązują się do nieustannej modlitwy w intencjach afiliowanego.
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dostrzega, że inni ludzie reagują z radością na sytuacje, które 
ich spotykają. Przywołuje na przykład postać św. Jana Pawła II, 
twierdząc, że zawsze każdą osobę przyjmował z radością. 
Mówi też, że jako małe dzieci „z radością przychodziliśmy do 
kościoła, bo fascynował nas wystrojem, grą organów, światłami, 
kadzidłem”. Przede wszystkim jednak narrator odnosi to pojęcie 
do działań, które mają budzić radość u innych. Wśród różnych 
klasyfikacji tego terminu za najbliższe myśleniu i działaniu nar‑
ratora uznaliśmy radość „reaktywną”, „czynnościową” i „bez 
wyraźnej przyczyny”. Pierwsza z nich jest reakcją na coś, co 
osoba ocenia jako dobre, zwykle bardzo dobre. Podstawowymi 
jej wykładnikami są: cieszyć się, radość, a wtórnie także szczęś‑
cie i zadowolenie. Następnie radość „czynnościowa” rodzi się 
w sprawnym i skutecznym działaniu osoby i staje się skutkiem 
przyjemnych doznań, często wymaga wysiłku działania, ale 
aktywizuje i mobilizuje do osiągania celu. Z kolei radość „bez 
wyraźnej przyczyny” rozdziela się na dwa podstawowe warian‑
ty: nastrój radości powiązany określonym miejscem i czasem, 
realizujący się w wersji opartej na odczuciu wewnętrznej har‑
monii i spokoju, bez wyraźnych objawów, oraz w wersji prze‑
życia bardziej dynamicznego, sprzyjającego radości „ludycznej’ 
i radości „na tle komizmu”, wyraźniej ujawniającego się na 
zewnątrz. Jej podstawowymi wykładnikami są: wesoły nastrój, 
komuś jest wesoło, rozbawienie. Drugi wariant określany jest 
jako radość „trwała”. Oznacza stałą cechę lub postawę osoby, 
a jej podstawowymi wykładnikami są: radość życia, cieszyć się 
życiem, optymizm, pogoda ducha. Wtórnie wyraża się także 
w: być wesołym, pogodnym człowiekiem 8. 
 Z perspektywy antropologiczno ‑kerygmatycznej tworzenie 
atmosfery radości należy powiązać z doświadczeniem blisko‑
ści Boga. Descartes uważał, że poznając Boga i okazując Mu 
bezgraniczne zaufanie, człowiek osiąga „zadowolenie umysłu 
i ukontentowanie warte nieporównanie więcej niż wszystkie 

8 A. Mikołajczuk, Obraz radości we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo 
Naukowe Semper, Warszawa 2009, s. 305‑308.
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owe radości uzależnione od zmysłów” 9. Biskup Antoni jest 
przekonany, że głoszenie słowa Bożego powinno odbywać się 
w taki sposób, by radości doświadczali zarówno słuchający go, 
jak i głoszący. Czyni to między innymi poprzez dialog z uczest‑
nikami rekolekcji, inscenizacje i wspólne śpiewanie. Odnosi tę 
zasadę do wszystkich odbiorców, ale szczególną troską otacza 
najmłodszych uczestników Eucharystii. Jak zauważyliśmy 
wcześniej, narrator uważa, że doświadczenia wczesnego dzie‑
ciństwa stanowią fundament dorosłego życia – w tym także 
fundament relacji człowieka z Bogiem, dlatego podczas Mszy 
Świętej z udziałem dzieci wykorzystuje wszystkie dostępne 
możliwości, aby spotkanie dzieci i dorosłych z Panem Jezusem 
uczynić jak najbardziej radosnym. Służą temu między innymi: 
wspólne śpiewanie melodyjnych rytmicznych pieśni i piosenek 
połączone z gestykulacją, klaskaniem, tańcem, grą na instrumen‑
tach oraz ruchami ciała; przywoływanie radosnych wydarzeń, 
odkrywanie Bożych darów w codzienności, próby zrozumienia 
tego, co trudne. Dlatego w myśl pedagogiki świadectwa wy‑
chowawca musi reagować w sposób adekwatny do zaistniałych 
sytuacji. Na przykład nie może z „marsową miną” mówić, że 
Bóg kocha człowieka, że pragnie jego szczęścia. 
 Ważnym momentem tworzenia atmosfery radości podczas 
Mszy Świętej jest czytanie słowa Bożego i jego interpretacja. 
Ksiądz biskup uważa, że w tym celu należy dobrać odpowied‑
nie pomoce wizualne, plastycznie przybliżające werbalizowane 
sytuacje; przygotować dialogowane kazania; zorganizować 
spontaniczną modlitwę powszechną; zaplanować procesję z da‑
rami itd. Specyficzną dla biskupa Antoniego cechą jest używanie 
czasu teraźniejszego w głoszeniu słowa Bożego zarówno pod‑
czas katechezy, jak i podczas Mszy Świętej. Chce w ten sposób 
pomóc dzieciom zrozumieć, że Bóg działa obecnie i poznawane 
wydarzenia obecnie dokonują się w życiu ludzi. Zasada ta ma 
służyć rozbudzaniu radości płynącej z doświadczenia spotkania 
dziecka Bożego z Jezusem Chrystusem, uczestnictwa. Buduje 
ona przekonanie, że 

9 R. Descartes, Listy do księżniczki Elżbiety, PWN, Warszawa 1995, s. 55.
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usłyszane wydarzenia, to nie tylko wspominanie, ale przede 
wszystkim ponowne przeżywanie zbawczych działań oraz 
czynne włączanie się w kerygmatyczną tematykę. W ten sposób 
uczeń staje się nie tylko biernym słuchaczem, lecz świadkiem, 
czynnym uczestnikiem Boskiego działania.

Narrator jest przekonany, że uczeń o wiele łatwiej doświadcza 
spotkania z przemawiającym Bogiem, gdy uczestniczy w wyda‑
rzeniach biblijnych jako historii zbawienia. Dlatego praktykuje 
głoszenie słowa Bożego w czasie teraźniejszym. Zasada ta jest 
związana z kerygmatyczno ‑antropologicznym postrzeganiem 
rzeczywistości. Jest konsekwencją realizacji zasady wierności 
Bogu i człowiekowi, ale wnosi w jej rozumienie nową jakość, 
która w rozumieniu biskupa Antoniego przyjmuje postać służby 
z radością. Rzeczywistość tę doskonale ilustruje systematycznie 
podejmowana aktywność w „Betanii”: 

Ponieważ najłatwiej trafić do serc tych ludzi [podopiecznych 
ośrodka – przyp. ZM, AW] przez żołądek, podczas mojego dy‑
żuru przyrządzam z pomocą pensjonariuszy domu dwa posiłki: 
drugie śniadanie o godz. 12.00 i obiad o godz. 15.00. Staram się 
o to, by posiłki te były obfite i smaczne. Siostry albertynki służą 
mi w tym dziele nieocenioną pomocą, przygotowując wcześniej 
potrzebne komponenty i porcje, ale mieszkańcy ośrodka, w po‑
czuciu jedności, starają się pomagać jak najsolidniej. Dzień wizy‑
ty u moich podopiecznych przebiega w prawdziwie rodzinnej 
atmosferze i bardzo radośnie. 

 Przeprowadzona analiza opowieści o życiu biskupa Antonie‑
go wyraźnie wskazuje, że jego życie konstruuje służba z radoś‑
cią. Narrator, chociaż zastrzega, że nie może sam siebie oceniać, 
to jednocześnie stwierdza: 

zawsze pragnąłem służyć wszystkim tym, którzy mej posługi 
potrzebowali. Jestem z natury człowiekiem radosnym, nie zno‑
szę pompatycznych póz i arystokratycznych manier, więc może 
to też jest powodem, dla którego swoje biskupie obowiązki wy‑
pełniam bez dystansu i radośnie.

Biskup Antoni swoim życiem pokazuje, że „jeśli służyć Bogu 
i ludziom, to tylko z radością!”. Nie tylko słowem, ale przede 
wszystkim postawą zachęca: „Kochani, żyjcie radośnie ze 
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świadomością, że dla człowieka wierzącego nie ma sytuacji 
przegranej!”. Argumentując zasadność takiej postawy życiowej, 
mówi: 

Czytałem kiedyś takie zdanie indyjskiego pisarza i filozofa 
Rabindranatha Tagore, które niejako mogłoby stanowić motto 
tej książki: „Śniłem, że życie jest radością. Przebudziłem się 
i stwierdziłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i przekona‑
łem się, że służba jest radością”. Zdanie to oddaje w pełni moje 
osobiste przekonanie.

Uznanie służby z radością za życiową postawę opiera się na 
„pewnikach egzystencjalnych”, które zakładają „spójność mię‑
dzy tym, co myślimy, co czujemy i co robimy” 10. Postawę taką 
papież Franciszek nazywa składaniem świadectwa i jest przeko‑
nany, że dla wychowania 

fundamentalne znaczenie ma to, żeby człowiek myślał to, co 
czuje i robi; żeby czuł to, co myśli i robi, a także żeby robił to, co 
myśli i czuje; żeby używał w jednym czasie języka głowy, serca 
i rąk 11.

Jest to ujęcie świadectwa z perspektywy antropologiczno‑
‑kerygmatycznej, którego specyfikę doskonale ilustruje list sta‑
rożytnego pisarza skierowany do niejakiego Diogneta 12. 

6.2. Składać świadectwo
List do Diogneta odnaleziono wśród pism greckiego filozofa, 
wybitnego apologety chrześcijańskiego św. Justyna. Nie był on 
jednak najprawdopodobniej autorem tego listu. Po latach badań 
nie można jednoznacznie wskazać autora, ustalono natomiast, 
że dzieło powstało pod koniec II wieku i jest jednym z ważniej‑
szych źródeł opisujących życie pierwszych chrześcijan. W liście 

10 F. Ambrogetti, S. Rubin, Jezuita papież Franciszek, dz. cyt., s. 69.
11 Tamże.
12 Por.: http://opusdei.org/pl‑pl/article/list‑do‑diogneta/ (dostęp: 05.01.2017). 



2436. Od pedagogii służby do pedagogiki świadectwa

tym bliski prowadzonym analizom wydaje się sposób, w jaki 
jego autor dzieli się własnym doświadczeniem i rozumieniem 
wiary 13. Można w nim też wyczytać, że wiara powiązana jest ze 
służbą, której owocem jest radość. Wychodząc od doświadczeń 
antropologicznych, autor listu interpretuje je doświadczeniem 
życia wiarą w Boga. Pośród nich szczególnego znaczenia nabiera 
wiara w ostateczne zwycięstwo człowieka nad śmiercią, dzięki 
więzi łączącej go z Jezusem Chrystusem. Autor tłumaczy, że to 
przeświadczenie sprawia, iż chrześcijanie, żyjąc w tym świecie, 
jednocześnie skierowani są i oczekują czegoś jeszcze innego: nie‑
śmiertelności, życia z Bogiem. Jednocześnie ukazuje Diognetowi 
konieczność zajęcia własnego stanowiska wobec przekazanej mu 
prawdy. Mamy w tym wypadku do czynienia z dialogiem, który 
jest istotną częścią przekazywanego doświadczenia. Przekona‑
nie to wyrasta z antropologiczno ‑kerygmatycznej perspektywy 
rozumienia celu życia na ziemi. Jego osiągnięcie wymaga – po‑
wtórzmy to raz jeszcze – 

żeby człowiek myślał to, co czuje i robi; żeby czuł to, co myśli 
i robi, a także żeby robił to, co myśli i czuje; żeby używał w jed‑
nym czasie języka głowy, serca i rąk 14.

Można zatem uznać, że w tym znaczeniu służba z radością jest 
składaniem świadectwa.
 W literaturze, zauważa Grzegorz Dziewulski, nie znajdzie‑
my jednolitego, powszechnie przyjmowanego wyjaśnienia, 
czym jest świadectwo. Brak ten tłumaczy odnoszeniem go do 
rzeczywistości posiadającej znamiona prawne, historyczne 
i światopoglądowo ‑przekonaniowe. Na tym etapie niedostatek 
oczywistości świadectwa uzupełniany był przysięgą, w której 
wzywano bogów na potwierdzenie prawdy świadków. Chodzi 
więc o to, by osiągnąć potwierdzenie prawdziwości przekazywa‑
nej informacji czy też uwiarygodnić autentyczność zaistniałego 
zdarzenia albo faktu oraz nadać mu urzędowy (obowiązujący) 

13 Tekst listu oraz jego analizę czytelnik znajdzie w aneksie 1.
14 F. Ambrogetti, S. Rubin, Jezuita papież Franciszek, dz. cyt., s. 69.
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charakter 15. Należy pamiętać, że terminem „świadectwo” po‑
sługiwano się już w starożytności. Znajdziemy go zarówno 
w języku hebrajskim: „ed,`eduth”, jak też greckim: „martyrion”, 
„martyrio” oraz łacińskim: „testimonium”. W tych znaczeniach 
oznacza on potwierdzenie zgodności ze stanem rzeczywistym. 
„Martyria” oznaczała w pierwszej kolejności czyn, działanie, ale 
równocześnie mogła oznaczać także treść tego działania, chociaż 
znane było odrębne określenie „martyrion” – świadectwo, do‑
wód [rzeczowy] 16. 
 Bliski terminom „martyria” oraz „martyrion” jest termin 
„martys”. Oznaczano nim tego, kto 

na podstawie swojego spostrzeżenia, swoich obserwacji coś 
poświadcza albo – w sensie prawnym – zostaje wezwany do 
potwierdzenia stanu rzeczy lub umowy 17.

Należy przy tym podkreślić, że choć przekazywane świadectwo 
wiąże się, to jednak w sposób widoczny różni się od wszelkiego 
rodzaju twórczości i wykładu. Jest czymś innym niż nauczanie. 
O ile w nauczaniu ważną rolę odgrywa argumentacja, kolejno 
podejmowane kroki prowadzące do jego skuteczności, ope‑
racje myślowe czy wreszcie wyciąganie z wszystkich działań 
odpowiednich wniosków, to dla świadectwa znaczące są zain‑
teresowania, przeżycia, zaangażowanie i ekspresja zewnętrzna. 
W tym też znaczeniu świadek nie tyle odkrywa, ile raczej prze‑
nosi istniejące wartości na tego, przed kim świadczy. Natomiast 
cele przekazywanego świadectwa zostają osiągnięte dopiero 
wówczas, gdy rzeczywistość, o której się świadczy, zostaje prze‑
jęta jako wartość, to znaczy, kiedy jej odbiorca zacznie się z nią 
identyfikować i uważać ją za swoją 18. Wyjaśnienia te pokazują, 
że pojęcia „świadectwo” czy „świadek” często łączone są 

15 G. Dziewulski, Teologiczne rozumienie świadectwa, „Łódzkie Studia Teolo‑
giczne” 1997/6, s. 305‑306.

16 Tamże, s. 278‑279; E. Beck, Świadectwo, w: Praktyczny słownik biblijny, red. 
A. Grabner ‑Haider, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994, s. 1283‑1284.

17 G. Dziewulski, Teologiczne rozumienie świadectwa, art. cyt., s. 280.
18 M. Finke, Pedagogika wiary, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 1996, 

s. 11.
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z prawem cywilnym i oznaczają działanie lub jego brak, zanie‑
chanie, stwierdzenie zaistniałego faktu, prawa do „czegoś” 19. 
 W toku prowadzonych analiz zauważyliśmy, że przed‑
miotem dialogu autora listu z adresatem jest chrześcijaństwo. 
Autor ten nadał składanym przez siebie wyjaśnieniom kolejne 
znamiona właściwe opisowi terminu świadectwo. Zostało ono 
przekazane w pełnych ekspresji i zaangażowania wyjaśnieniach, 
czym jest chrześcijaństwo oraz co w sposób istotny odróżnia je 
od wierzeń pogańskich czy też od judaizmu. Jego zamiarem jest 
przekonanie Diogneta o słuszności wyboru tej religii. Argumen‑
ty, jakimi posługuje się w swym świadectwie, dotyczą zarówno 
natury Boga – nikt Go nie jest w stanie poznać, jak i Jego zaan‑
gażowania w sprawy udanego, szczęśliwego życia człowieka. 
Podkreśla, że zbawcze działanie Boga osiągnęło swą pełnię wraz 
z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Wprawdzie autor listu 
zachęcał Diogneta do refleksji nad wielkością wiary w Boga wy‑
znawanej przez chrześcijan, ale na decyzję wyboru pozostawił 
mu czas. Z listu nie wynika, czy cel, jakim było doprowadzenie 
go do wyznania wiary, został osiągnięty. Nie omieszkał jednak 
przedstawić ewentualne owoce – dobro, jakie może wyniknąć 
z właściwie podjętej przez niego decyzji.
 Prowadząc analizy w perspektywie antropologiczno‑
‑kerygmatycznej, ważne jest, aby pamiętać, że świadectwo łą‑
czy się z naturalnymi potrzebami człowieka do potwierdzania 
prawdy, osiągnięć, niepowodzeń itd. 20 oraz z rzeczywistością re‑
ligijną, w której jego podmiotem poza człowiekiem jest osobowy 
Bóg 21. Świadectwo Boga dotyczy rzeczywistości teologicznej, 
religijnej i dostarcza argumentów uwiarygodniających ludzkie 

19 Świadectwo, w: Wielka encyklopedia, t. 27, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 54; W. Becker, Zeugenaussagen, kindliche, w: Lexikon der 
Pädagogik, Herder, Freuburg–Basel–Wien 1971, s. 401‑402; U. Undeutsch, Zeu‑
genaussage, w: Pädagogisches Lexikon, Bertelsmann Fachverlag, Guetersloh 1970, 
s. 1432‑1434.

20 J.‑G. Klink, Zeugnis, Zensuren, w: Lexikon der Pädagogik, dz. cyt., s. 402; 
K. Erlinghagen, Zeugnis, w: Lexikon der Pastoraltheologie, red. F. von Kloster‑
mann, K. Rahner, J. Schild, Herder, Freiburg–Basel–Wien 1972, s. 632‑633.

21 M. Prat Mal, P. Grelot, Świadectwo, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., 
s. 949‑950.
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przekonania, wiarę czy też postawy życiowe. W świadectwie 
tym winno wybrzmieć zapewnienie dawane ludziom przez 
Boga o Jego wierności i dochowaniu wcześniej danych obietnic 
i zobowiązań, których treść przekazuje Biblia. Impulsów do dal‑
szej refleksji nad znaczeniem tego pojęcia 

dostarczył biblijny przekład tego słowa z języka hebrajskiego na 
grekę. W następstwie dokonanego przekładu pojawiło się nowe, 
teologiczne jego znaczenie. Chodzi w nim o uwiarygodnienie 
wyznawanej przez chrześcijan wiary w Boga oraz wartości zaj‑
mowanych przez nich postaw 22.

Dla tych potrzeb w rzeczowniku „martyrion” dokonano prze‑
sunięcia akcentu z aktu spotykania się na miejsce, w którym się 
ono dokonało. W ten sposób sam rzeczownik 

nabrał charakteru rzeczy przypominającej o tym spotkaniu. 
W konsekwencji nastąpiło zapoznanie podstawowego znacze‑
nia hebrajskiego terminu jako aktu spotkania z Bogiem, a nacisk 
został położony na potrzebie przestrzegania przepisów i zarzą‑
dzeń, które tych spotkań dotyczyły 23.

Był to więc akt umowy, którego przedmiotem było przymierze 
między Bogiem i Izraelem. Na kartach Starego Testamentu zna‑
czenie tego terminu zostaje dodatkowo ubogacone wyrzutami 
i oskarżeniami Izraelitów za niewierność przymierzu z Bogiem. 
Zdaniem Henryka Witczyka w Starym Testamencie terminowi 
świadectwo szczególnego znaczenia nadali prorocy. Poszerzyli 
oni jego zakres znaczeniowy z bycia obiektywnym przekazi‑
cielem powierzonego przez Boga orędzia na rzecz aktywnego 
przekazywania otrzymanego objawienia tym, do których zostali 
posłani. Chodzi tutaj o ich osobiste świadectwo – zaangażowa‑
nie w przekazywanie prawdy objawionej przez Boga 24. 

22 S. Haręzga, Świadectwo, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, red. E. Gigilewicz, 
TN KUL, Lublin 2013, s. 308.

23 G. Dziewulski, Teologiczne rozumienie świadectwa, art. cyt., s. 280; S. Ha‑
ręzga, Świadectwo, art. cyt., s. 308‑310; C.M. Paczkowski, Teologia świadectwa 
i doświadczenia w „Katechezach” Cyryla Jerozolimskiego, „Quaestiones Selectae” 
VIII (2001)12, s. 1‑16.

24 H. Witczyk, Świadectwo – czego dotyczy?, „Verbum Vitae” 27 (2015), s. 10‑11.
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 Jeszcze inne znaczenie termin ten otrzymuje w Nowym Testa‑
mencie dzięki osobie i nauczaniu Jezusa Chrystusa 25, który siebie 
nazywa i utożsamia z Bożą prawdą. Charakterystyczne jest przy 
tym to, że w Nowym Testamencie terminowi „świadectwo” 
nadaje się już nie tylko charakter sądowego znaczenia i opinii 
o drugim człowieku, ale koncentruje się na osobie Jezusa Chry‑
stusa, który „wchodzi w spór ze światem, by zaświadczyć o Bogu 
i sobie, stając się jednocześnie objawiającym i Objawieniem”. Co 
więcej, Jezus podczas swej działalności publicznej przygoto‑
wywał świadków swojego zbawczego dzieła. Ich świadectwo 
miało odnosić się do wiary w Jego bóstwo potwierdzone przede 
wszystkim zmartwychwstaniem, a także do dokonanego przez 
Niego dzieła zbawienia – pojednania ludzi z Bogiem, otwarcia 
przed nimi dostępu do wieczności i trwającego szczęścia 26. 
 Podsumowując zachodzące różnice w ukazywaniu znacze‑
niowego biblijnego sensu terminu świadectwo, G. Dziewulski 
stwierdza, że o ile w Starym Testamencie dominował jurydyczny 
charakter funkcjonowania świadka i składanego przezeń wy‑
znania, o tyle Ewangeliści, wprowadzając nowe, religijne treści, 
nadają temu terminowi własne i oryginalne znaczenie 27. Jego 
oryginalność autor ten upatruje w tym, że: 

• świadectwo jest znakiem zbawczej obecności i działania 
Boga. Najpełniejszym znakiem tego jest sam Chrystus, ale 
w dalszej mierze także i chrześcijaństwo oraz chrześcijanin. 
Tutaj realizuje się funkcja profetyczna oraz zawiera się też 
aspekt informatywny; 

• jest ono spotkaniem, ponieważ ukierunkowuje na doprowa‑
dzenie odbiorcy do spotkania z Bogiem. W zaistniałym dia‑
logu dokonuje się nie tylko wymiana informacji, ale przede 
wszystkim wymiana wartości i tak urzeczywistnia się jego 
funkcja dialogowa; 

• jest ono zaangażowaniem świadka w przekazywanie po‑
świadczanej prawdy. Im głębsze rozpoznanie jej doniosłości 

25 S. Haręzga, Świadectwo, art. cyt., s. 308‑309.
26 Tamże, s. 309‑310.
27 G. Dziewulski, Teologiczne rozumienie świadectwa, art. cyt., s. 287‑288; 

J. Kręcidło, Świadectwo Boga Ojca o Jezusie w Ewangelii wg św. Jana, „Verbum 
Vitae” 27 (2015), s. 147‑167.
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i przylgnięcie do niej, tym większy jest jego wewnętrzny 
dynamizm; 

• jest zaproszeniem do wejścia w poświadczaną rzeczywistość 
wiary. Zaproszeniem tym silniejszym, im czytelniej jawi się 
ono jako radykalny egzystencjalnie wybór, w którym wiara jest 
równoznaczna z pełnią życia, odrzucenie jej zaś z bezsensem 28.

 Odkrywane, a nade wszystko przyjęte świadectwo przekaza‑
ne przez Boga na kartach Biblii domaga się od człowieka badają‑
cego jej teksty prawdziwego otwarcia 

na Tego, o którym one mówią. To jest absolutnie podstawowy 
warunek, aby świadectwo Pism – również dzisiaj – mogło pro‑
wadzić do wiary w Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza i Syna 
Bożego. Pokazuje to, że świadectwo może być składane tylko 
wówczas, gdy człowiek posiada odpowiednią wiedzę dotyczą‑
cą rzeczywistości, do której chce się odnieść. Bez jej posiadania 
trudno bowiem mówić o potwierdzaniu prawdziwości czego‑
kolwiek. Walory te powodują, że świadectwo zyskuje walor 
obiektywnej rzeczywistości i jako takie ma wielką wartość po‑
znawczą i dowodową 29.

Świadectwo takie mają składać uczniowie Jezusa – wierzący, 
ochrzczeni. Ma je charakteryzować zgodność słów i czynów wie‑
rzącego z własnymi wewnętrznymi przekonaniami. Znakiem 
szczególnym tej wiarygodności, którą nazywamy „świadec‑
twem chrześcijańskim”, powinno być życie chrześcijanina. Taką 
postawę chrześcijanina wyraża dojrzała wiara, podejmowane 
życiowe wybory oraz realizacja Chrystusowego posłannictwa 
w codziennym życiu. Za niezbędnością chrześcijańskiego świa‑
dectwa przemawia to, że:

• świadectwo profetycznie naznacza życie chrześcijańskie, 
co przejawia się w jego ewangelizacyjno ‑apostolskim 
ukierunkowaniu; 

• świadectwo wyraża wewnętrzne przekonanie o prawdzi‑
wości orędzia ewangelicznego, prowadzące do wierności, 
włącznie z gotowością do ofiary, – świadectwo domaga 
się jako koniecznego warunku osobistego doświadczenia 

28 G. Dziewulski, Teologiczne rozumienie świadectwa, art. cyt., s. 299.
29 H. Witczyk, Świadectwo – czego dotyczy?, art. cyt., s. 14‑15.
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chrześcijańskiego, aby miało swoje podstawy w egzystencjal‑
nie przeżywanej wierze; 

• świadectwo opiera się ostatecznie na posłaniu i darze Ducha 
Świętego, co znajduje swój wyraz w podejmowaniu działal‑
ności ewangelizacyjnej 30.

 Podsumowując refleksję nad istotą chrześcijańskiego świa‑
dectwa, należy podkreślać jego teologiczno ‑religijny wydźwięk. 
H. Witczyk zwraca uwagę, że 

na początku wielkiego łańcucha świadków stoi sam Bóg Ojciec, 
który daje świadectwo o Jezusie jako swoim Synu Jednorodzo‑
nym i Mesjaszu ‑Zbawicielu świata, a wraz z Nim Jezus, który 
świadczy o Bogu jako Ojcu – swoim i ludzi, o Jego bezgranicznej 
miłości i wszechmocy. Prorocy i apostołowie świadczą o po‑
znanej, nadprzyrodzonej prawdzie Słowa Bożego oraz życia 
i nauczania Jezusa z Nazaretu. Ludzie wierzący swoimi słowami 
i postawami dają świadectwo o swej autentycznej i niepodlega‑
jącej rozerwaniu więzi z Bogiem i z Jezusem Chrystusem 31.

Dopowiedzmy, że pod określeniem religia rozumiemy swoiste, 
świadome odniesienie się człowieka do czegoś innego i wyższe‑
go niż on sam 32. Można więc przyjąć, że 

skoro świadectwo jest aktem dialogu osób, to związek jego 
przedmiotu ze świadkiem nie może polegać na zewnętrznej 
łączności w postaci posiadania jakiejś wiedzy (informacji) i zdol‑
ności udzielenia jej innym. (…) Taka więź jest właściwa naukom, 
których przedmiot nie ma aspektu egzystencjalnego, czyli roz‑
strzygalności dla sensu istnienia człowieka 33.

Dlatego też 

świadczenie potrzebuje niewątpliwie odwagi i konsekwencji, 
nawet radykalizmu w wierności i dlatego męczeństwo jest jego 
najwyższą postacią 34.

30 G. Dziewulski, Teologiczne rozumienie świadectwa, art. cyt., s. 306.
31 H. Witczyk, Świadectwo – czego dotyczy?, art. cyt., s. 16‑17.
32 Z. Zdybicka, Transcendentne odniesienie człowieka, art. cyt., s. 71‑73.
33 G. Dziewulski, Teologiczne rozumienie świadectwa, art. cyt., s. 290‑291.
34 Tamże, s. 298.
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 Powyższe wyjaśnienia pozwalają wnioskować, że przekazy‑
wane świadectwo wyzwala w człowieku zdolność wyciągania 
z niego konsekwencji zarówno tych o wymiarze społecznym, jak 
i religijnym. W wymiarze społecznym promuje określone zacho‑
wania, natomiast w wymiarze religijnym wyznacza obowiązują‑
cy porządek aksjologiczny i moralny. Porządek ten według au‑
tora analizowanego listu do Diogneta tworzy Bóg, który związał 
się z ludźmi. Jest on oparty na miłości Boga do ludzi oraz miłości 
ludzi do Boga wyrażanej konkretnymi jej czynami szczególnie 
wobec osób słabszych. Walor takiego związku nie tylko dostrzegł 
autor listu, ale też wskazał jego znaczenie dla życia człowieka. 
Podkreślił, że Bóg chce dobra człowieka i w tym kierunku zmie‑
rzają wszystkie Jego działania. Ich punktem kulminacyjnym jest 
osoba Jezusa Chrystusa. Jego zbawcze dzieło w sposób istotny 
odmieniło sytuację człowieka zaproszonego do nieśmiertelno‑
ści. W refleksji takiej znacząca jest też umiejętność uzasadniania 
swej wiary oraz wskazywania istotnych różnic w porównaniu 
z innymi religiami. Nie bez znaczenia jest też i to, że świadec‑
two dostarcza osobie nowych argumentów, nowej wiedzy, ale 
to nie wywołuje natychmiastowej reakcji – zmiany. Pozostawia 
decyzję adresatowi świadectwa. Można zatem powiedzieć, że 
w rozumieniu autora listu do Diogneta fundamentem myślenia 
i poszukiwania Boga przez człowieka jest zgoda na Jego niedo‑
stępność ludzkiemu intelektowi, a także bliskość, miłość i troska 
o człowieka i jego dobro ostateczne. Przeprowadzone analizy 
listu pokazują więc, że jego autor zamierzył dostarczyć Diogne‑
towi argumentów uwiarygodniających zasadność wiary chrześ‑
cijańskiej, a pozostawienie mu możliwości podjęcia osobistej 
decyzji zdaje się dobrze objaśniać istotę świadectwa religijnego.

6.3. Wychowywać to świadczyć. 
Pedagogika świadectwa w teorii i praktyce
Zarówno analiza narracji biskupa Antoniego Długosza, jak i li‑
stu do Diogneta wskazuje na kilka znaczących dla pedagogiki 
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aspektów. Jednym z ważniejszych jest poszukiwanie prawdy. 
Działanie to dość wyraźnie zauważyliśmy w opowiadaniu 
biskupa przy okazji kreślenia podejmowania ważnych dla dal‑
szego życia wyborów i w sposobie ich urzeczywistniania w co‑
dzienności życia, a w przypadku Diogneta w refleksji wywołanej 
obserwacją codzienności życia chrześcijan. Warto przy tym jesz‑
cze raz zauważyć, że proces ten w obu przypadkach przebiegał 
w dość skomplikowanych warunkach społeczno ‑politycznych 
i środowiskowych. Wprawdzie żaden z przywoływanych auto‑
rów wprost nie podjął tego wątku, ale w zamian obaj dzielą się 
odkrytą, znalezioną prawdą. 
 Realizowana przez biskupa Antoniego służba z radością 
w kontekście rozważań nad świadectwem chrześcijan pierw‑
szych wieków daje podstawę do przedstawienia swego rodzaju 
intelektualnej mapy, która pełni dwojaką funkcję: poznawczą 
i usługową 35. Określiliśmy ją terminem: pedagogika świadectwa. 
Z perspektywy antropologiczno ‑kerygmatycznej można zatem 
mówić o formacyjnym wymiarze świadectwa, co uzasadnia jego 
naturę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Pedagogika świa‑
dectwa, jak każda teoria pedagogiczna, zajmuje się poznaniem, 
badaniem, opisywaniem, wyjaśnianiem, interpretowaniem tej 
części rzeczywistości społecznej, która odnosi się do człowieka 
zanurzonego w rzeczywistości nazywanej wychowaniem 36, a jej 
specyfika wyraża się w ukazaniu potencjału świadectwa dla my‑
ślenia i działania pedagogicznego.
 Fundamentem, na którym zbudowane są założenia pedago‑
giki świadectwa, jest personalizm. Oznacza to, że wychowanie 
przebiega na linii podmiot – podmiot, a nie podmiot – przed‑
miot. Relacje te tworzą przestrzeń, w której osoba może się zanu‑
rzyć w rzeczywistości świadectwa poprzez jego doświadczanie. 
Jak pokazaliśmy powyżej, świadectwo z natury swojej zakłada 
wzajemne osobowe odniesienie podmiotów wychowania, 
a w perspektywie antropologiczno ‑kerygmatycznej umożliwia 

35 M. Łobocki, Teoria wychowania, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Po‑
mykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 836.

36 A.M. de Tchorzewski, Wstęp do teorii wychowania, Wydawnictwo Ignatia‑
num w Krakowie, Kraków 2016, s. 43.
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uwzględnienie trzeciego podmiotu, jakim jest transcenden‑
cja – w rozumieniu chrześcijan osobowy Bóg. Dlatego nie bez 
znaczenia dla wychowawczej roli świadectwa są zarówno 
doświadczenia codzienności, jak i doświadczenia religijne, do‑
świadczenia wiary. W przypadku doświadczeń naturalnych 
mamy na uwadze 

jednostkowe, związane zarówno z rzeczywistością zmysło‑
wą, jak i duchową, zewnętrzną oraz wewnętrzną wydarzenia, 
które nadają ludzkiemu życiu określony styl. Natomiast przez 
doświadczenie religijne rozumiemy sytuację, w której człowiek, 
otwie rając się na transcendencję (Boga), odkrywa ostateczny 
sens swego bytu i jest zdolny do odpowiedzialnego podejmowa‑
nia służby na rzecz innych 37.

Dla myślenia w kategoriach pedagogiki świadectwa szczególnie 
znaczące jest zwracanie uwagi na transcendencję. Założenie to 
potwierdza wskazaną już wcześniej ludzką potrzebę wycho‑
dzenia poza własną ograniczoność i kierowania się ku czemuś 
większemu, przekraczającemu ludzkie możliwości. Akceptacja 
tej rzeczywistości pokazuje walor pedagogiki otwartej na trans‑
cendencję 38, która podejmuje próby odpowiedzi na pytanie o to, 
jakie prawdy zostają przed człowiekiem odkryte „i jakie chce się 
osiągnąć cele przy ich pomocy” 39. 
 Za podstawę tak rozumianego otwarcia na transcenden‑
cję należy przyjąć personalizm chrześcijański, który zakłada 
świadomą decyzję człowieka uznania swej zależności od Boga. 
Mówimy wówczas o teocentrycznym charakterze wychowania. 
Opiera się on na przekonaniu, że teocentryzm nigdy nie jest skie‑
rowany przeciw człowiekowi i jego prawdziwemu dobru 40. Inną 
jego właściwością jest przyjmowany świat wartości, w którym 
transcendencja – Bóg jest dla człowieka wartością najwyższą, 

37 Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, dz. cyt., s. 45‑46.
38 B. Śliwerski, Pedagogika bez transcendencji, art. cyt., s. 79‑108.
39 Tamże, s. 80‑81; J. Horowski, Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. 

Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku, 
Europejskie Centrum Edukacji, Toruń 2007. 

40 E. Dirscherl, Duch/Duch Święty, w: Leksykon religii, dz. cyt., s. 93.
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ostateczną. Aspekt ten wyraźnie występuje zarówno w narracji 
biskupa Antoniego, jak też w liście do Diogneta. W analizowa‑
nych tekstach można w tym kontekście zauważyć docenienie 
tej wartości przede wszystkim ze względu na to, że Bóg będący 
przedmiotem poznania jako wartość ma człowiekowi do zaofe‑
rowania udział w tej wartości, jaką jest On sam. Myśl chrześci‑
jańska dopowie, że Bóg ofiaruje się człowiekowi, zaprasza do 
udziału w Jego życiu, Jego miłości, Jego szczęściu. Dzięki takie‑
mu odkrywaniu transcendencji – Boga jako wartości najwyższej 
człowiek nie tylko doświadcza bezpieczeństwa, ale też o tę war‑
tość zabiega. 
 Idąc tokiem powyższego rozumowania, powiemy też, że 
w rozumieniu pedagogiki świadectwa wychowanie polega na 
dzieleniu się z innymi znalezionym pokojem, szczęściem, do‑
brem czy innymi zinterioryzowanymi wartościami. To dzielenie 
się nie ma charakteru projektu czy planu. Często przebiega ono 
w sposób nie do końca przez człowieka uświadomiony. Dlatego 
można przyjąć, że jest stylem życia środowiska, w którym zacho‑
dzą procesy wychowania. Oznacza to, że każdy z uczestników 
sytuacji wychowawczej bierze odpowiedzialność za swoje de‑
cyzje, z czym wiąże się obszar wychowania moralnego. Pytanie 
o dobro i zło i opowiadanie się za jednym z nich towarzyszy 
człowiekowi przez całe życie. Wprawdzie ukonkretnienie tych 
decyzji uwidacznia się najczęściej w zachowaniach względem 
innych, w relacjach rodzinnych, społecznych czy politycznych, 
ale są one wynikiem wewnętrznych impulsów i determinan‑
tów. W prawidłowej ocenie tego co dobre lub złe konieczne jest 
odniesienie do określonego i zinternalizowanego systemu war‑
tości. Należy przy tym zauważyć, że moralność obowiązuje we 
wszystkich dziedzinach życia człowieka i wymaga nieustannej 
weryfikacji motywów, które leżą u podstaw opowiadania się za 
dobrem lub złem, a jej wykładnią jest ludzkie sumienie 41.
 Pedagogika świadectwa wyraża się również w tym, że każ‑
dy uczestnik procesu wychowania może składać świadectwo, 

41 Szerzej w: J. Krysztofik, A. Walulik, Między ignorancją a eksperckością, 
dz. cyt., s. 85‑100.



254 Pedagogika świadectwa

niezależnie od wieku, posiadanej wiedzy czy umiejętności. 
Dlatego zakłada nie tylko wielopodmiotowość, ale przede 
wszystkim różnopodmiotowość. Co więcej, nie zakłada struk‑
tury hierarchicznej, ale każdemu z podmiotów przyznaje 
miejsce wynikające z posiadanej godności osoby, zgodnie 
z przyjętą koncepcją człowieka. Nie oznacza to jednak, że nie 
różnicuje możliwości oddziaływań, ale ich nie wartościuje. 
Każdy z uczestników sytua cji wychowawczej, odpowiednio do 
posiadanych kompetencji, dzieli się swoim doświadczeniem. 
Pedagogika świadectwa wyrasta z przekonania, że także miejsce 
i czas tworzą przestrzeń, w której poszczególne osoby, ale też 
cała wspólnota składają świadectwo, czyli stają się uczestnika‑
mi sytuacji wychowawczych. Oznacza to, że zarówno dzieci 
uczą się od dorosłych, jak i dorośli uczą się od dzieci. Zasada ta 
w praktyce wyraża się między innymi w tym, że wychowawca 
próbuje  zrozumieć świat wychowanka, a nie go infantylizuje. 
 Zasada wzajemnego uczenia się wymaga rozwijania cno‑
ty pokory, która jest fundamentem składanego świadectwa, 
a więc i główną zasadą pedagogiki świadectwa. Jej rozumienie 
w kontekście pedagogiki świadectwa objaśniają cechy two‑
rzące wspomniany wcześniej „zegar pokory”. Uświadamiają 
one, że bycie „pokornym” to nie jest słabość, wręcz przeciwnie 
jest czymś ze wszech miar pozytywnym i świadczy o wielkiej 
wewnętrznej sile 42. Odnosząc cechy pokory tworzące „zegar” 
do analizowanej biografii, odkryliśmy, że świadectwo wymaga 
pokory, to znaczy otwartości na prawdę o sobie, innych i Bogu. 
Otwartość chroni przed „przegapieniem” niezliczonych szans 
na naukę, doświadczenie i rozwój. Oznacza to, że dla człowieka 
pokornego nie ma czegoś takiego jak porażka. Z każdej sytua‑
cji można się uczyć, także z tej, gdy dzieje się ona nie tak, jak 
planowaliśmy i oczekiwaliśmy. To otwarcie jest możliwe tylko 
wówczas, gdy człowiek odkryje w sobie obecność wymiaru 
duchowego, dzięki któremu uzyskuje nowy wgląd w stosunek 
do siebie, innych i Boga. W tym rozumieniu pokora wymaga 

42 Ch. Whitfield, B. Whitfield, R. Park, J. Prevatt, The power of humility: 
 choosing peace over conflict in relationships, dz. cyt., s. 29‑30.
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postawy bycia ciekawym ludzi, miejsc i rzeczy. To pomaga 
przezwyciężać konflikty, skłania do zobaczenia autentyczności 
innych ludzi i zamiast reagowania według starych schematów 
akceptowania innych 43.
 Działanie według zasad pedagogiki świadectwa wyma‑
ga jednoczesnego doceniania, w sobie i innych, cech dziecka 
i dorosłego. Ujawniają się one najczęściej w rozumieniu czasu. 
Chodzi o to, by żyjąc chwilą obecną – spontanicznie jak dziec‑
ko, patrzeć w przyszłość jak dorosły – bez nieuzasadnionego 
poczucia winy, wstydu czy lęku. Kształtowanie takiej postawy 
wymaga cierpliwości i uczciwości, najpierw wobec siebie, ale 
także wobec innych, w naszych prywatnych relacjach i poli‑
tycznych systemach. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy 
człowiek zrezygnuje z zaborczego przywiązania do osób, 
miejsc, rzeczy, emocji – łącznie z konfliktami, doznanymi czy 
popełnionymi krzywdami. Nie oznacza to ich lekceważenia 
czy pomniejszania, ale widzenia ich w nowym świetle. Z per‑
spektywy antropologiczno ‑kerygmatycznej jest to oderwanie 
się od „ego” i postrzeganie rzeczywistości w świetle Bożego 
objawienia. 
 Można powiedzieć, że zarówno powstające relacje mię‑
dzyosobowe, czas i miejsce, preferowany system wartości, jak 
i wzajemne oczekiwania poprzez wzajemne współdziałanie 
ujawniają synergię, przez co służą powstawaniu nowej jakości 
życia. Synergiczny charakter pedagogiki świadectwa opartej 
na fundamencie antropologiczno ‑kerygmatycznym wyraża się 
w tym, że każdy z uczestników sytuacji wychowawczej uzy‑
skuje nowy „kapitał” do interpretacji kolejnych doświadczeń 
i staje się autorytetem, czyli tą osobą, która w swoich postawach 
opiera się na prawdzie, zatem poprzez działanie uzewnętrznia 
to, co wie, myśli i czuje. W tym znaczeniu pedagogika świadec‑
twa wyrasta z dialogu i do niego prowadzi. Przy czym w pro‑
cesie składania świadectwa dialog nie ogranicza się do słów, 
lecz przede wszystkim wyraża się w czynach. 

43 Tamże, s. 16‑19.
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 Uzewnętrzniona zgodność tego, co się myśli, czuje i robi, 
wymaga respektowania możliwości poznawczych oraz cech 
osobowościowych uczestników sytuacji wychowawczej. Za‑
równo wychowanek, jak i wychowawca muszą poznać swoje 
możliwości i predyspozycje, a następnie odpowiednio wyko‑
rzystać je w procesach wychowania. Oznacza to nie tylko wza‑
jemne poszanowanie wolności, ale także tworzenie przestrzeni, 
w której każdy będzie czuł się bezpiecznie i odpowiedzialnie. 
Nie może być zatem jednego, uniwersalnego sposobu składania 
świadectwa, ale też nie może on przeradzać się w samowolę. 
Wynika to przede wszystkim z tego, że w wyrastającej z zało‑
żeń pedagogiki świadectwa praktyce wychowawczej mamy do 
czynienia z różnymi podmiotami. To zaś wymaga stawiania 
i respektowania granic, bo tylko wtedy zasada wielopodmioto‑
wości będzie mogła być urzeczywistniana. Dzieje się tak dlatego, 
że równoprawnymi uczestnikami tych procesów są zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Fakt ten domaga się jednak dostosowania 
przekazywanego świadectwa do posiadanych możliwości roz‑
wojowych i życiowych kompetencji. 
 W uzyskiwaniu nowych możliwości i osiąganiu adekwatnych 
kompetencji ważne jest zarówno dostrzeganie posiadanego po‑
tencjału rozwojowego, jak i odwoływanie się do transcendencji, 
którą w rozumieniu chrześcijan jest osobowy Bóg. Współdziała‑
nie wielu podmiotów służy powstawaniu nowej jakości życia. 
Istotną rolę w tym procesie przyznaje się działaniu; łączy ono 
w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w jedną spójną 
rzeczywistość, której horyzontem jest „troska ostateczna”. Dla 
chrześcijan jest to wpisanie własnej historii w historię zbawienia, 
a jej celem jest doświadczanie związków z osobowym Bogiem 
przez całą wieczność. 
 Pedagogika świadectwa skłania również do tego, by w pro‑
cesach wychowania uwzględnić to, co się kryje za pojęciem ka‑
techeza. Etymologicznie składa się ono z dwóch słów: z przed‑
rostka „kata” i czasownika „echeo”, który oznacza „brzmieć”, 
„rozbrzmiewać”. Przedrostek „kata” wskazuje na kierunek: 
z góry na dół. Łącząc razem oba znaczenia, łatwo zauważyć, że 
chodzi o głos ludzki, którego rozbrzmiewający dźwięk wywołuje 
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u słuchających echo. Do tego znaczenia słowa „katechin” nawią‑
zał św. Jan Paweł II w jednej ze środowych katechez. 12 grudnia 
1984 roku wyjaśniał, że: 

od chwili swoich jerozolimskich narodzin w dniu Pięćdziesiąt‑
nicy Kościół trwa w nauce Apostołów, a trwanie takie oznacza 
spotkanie w wierze tych, którzy nauczają i tych, którzy bywają 
nauczani. To jest właśnie katecheza, wedle greckiego słowa „ka‑
techeo”. Słowo to znaczyło pierwotnie wołać z góry („ex alto”), 
również wywoływać echo („kata” – z góry, „echeo” – brzmieć, 
wypowiadać). Późniejsze znaczenie: pouczać (gdy głos nauczy‑
ciela jest świadomym niejako echem pytania ucznia, a odpo‑
wiedź ucznia – echem nauczyciela). To ostatnie wyjaśnienie jest 
ważne, gdyż wskazuje na to, że pouczenie, jakim jest katecheza, 
dokonuje się nie tylko w sposób jednostronny, jako wykład, ale 
także w drodze rozmowy, poprzez pytania i odpowiedzi 44.

 Tak rozumiana katecheza nie ogranicza się do szkolnej lek‑
cji religii czy nawet katechezy parafialnej. Co więcej, głoszenie 
prawdy, która kryje się za uznaną „troską ostateczną”, w myśl 
pedagogiki świadectwa często nie wymaga słów, nawet w po‑
staci dialogu. Refleksja dokonuje się za pośrednictwem postaw, 
czynów czy gestów. W odniesieniu do najmłodszych uczestni‑
ków sytuacji wychowawczej aktywność ta wymaga natomiast 
werbalizacji. Przy czym należy pamiętać o objaśnianiu niezrozu‑
miałych aspektów rzeczywistości w taki sposób, aby nie trzeba 
było nigdy ich odwoływać, korygować, a jedynie uzupełniać 
i poszerzać. Nawet w odniesieniu do najtrudniejszych do zro‑
zumienia albo zupełnie niewytłumaczalnych prawdy wiary 
trzeba wydobywać te elementy, które są zrozumiałe na poziomie 
dziecka. Chodzi o to, aby dziecko, gdy będzie dorastało i jego 
możliwości poznawcze będą wzrastać, nie miało poczucia, że 
zostało przez wychowawcę wprowadzone w błąd. Odpowiedzi 
na pytania dzieci mają być krótkie, ale prawdziwe. 
 Wyprowadzone z dokonanych analiz założenia pedagogiki 
świadectwa wskazują na niezbędność dowartościowania w my‑
śleniu i działaniu pedagogicznym każdej osoby i przynależnej 

44 Jan Paweł II, Katecheza z dnia 12.12.1984, w: tegoż, Wierzę w Boga Ojca Stwo‑
rzyciela, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1987, s. 13‑14. 
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jej godności. Poza tym zwracają uwagę na to, że wynikająca 
z niej wolność umożliwia prowadzenie takich działań wycho‑
wawczych, które będą konsekwencją składanego świadectwa. 
Pedagogika świadectwa jest więc teorią wychowania, której 
celem jest osiągnięcie wewnętrznej integralności, co pozwala iść 
przez życie z wdzięcznością i radością; przekonaniem, że na tyle 
jestem kimś wyjątkowym, na ile służę.



Z A K O ŃC Z E N I E

Praca nad biografią czy autobiografią zawsze wiąże się z tym, 
że badacz poddaje refleksji to, co autor przywołuje w pamięci 
i czym dzieli się z innymi. Rzeczywistość opowiedziana przez 
biskupa Antoniego zainspirowała do jej interpretacji w per‑
spektywie kerygmatyczno ‑antropologicznej, głównie z tego 
powodu, że sam narrator objaśnia poszczególne aspekty swo‑
jego życia, odwołując się do zasady wierności Bogu i człowie‑
kowi. Wyodrębniając w opowieści „aktorów”, czas, miejsca, 
wartości i oczekiwania według zasad analizy kategorialnej, 
odkryliśmy, że życie biskupa Antoniego charakteryzuje służba 
(z) radością realizowana na różne sposoby. Na dwa główne jej 
rodzaje wskazuje przyimek „z” ujęty w nawias. Po pierwsze, 
chodzi o składanie świadectwa poprzez służbę pełnioną bez 
przymusu, znużenia czy niechęci oraz o wykorzystanie rados‑
nego usposobienia w służbie Bogu i człowiekowi. Refleksja 
nad takim rozumieniem służby prowadzona w perspektywie 
kerygmatyczno ‑antropologicznej doprowadziła nas do prze‑
konania, że na jej podstawie można wyprowadzić przesłanki 
do budowy teorii wychowania. Próba scharakteryzowania 
i usystematyzowania poszczególnych aspektów służby bisku‑
pa Antoniego doprowadziła do określenia zasad pedagogiki 
świadectwa.
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 Opowieść o życiu biskupa Antoniego uzmysławia, że pedago‑
gika świadectwa rozpatrywana z perspektywy kerygmatyczno‑
‑antropologicznej opiera się na podstawach personalizmu 
chrześcijańskiego, który uznając człowieka za podmiot wszel‑
kich oddziaływań wychowawczych, akcentuje godność każdej 
osoby i jednocześnie zakłada świadomą decyzję człowieka uzna‑
nia swej zależności od Boga. Dla praktyki pedagogicznej zasada 
oznacza okazywanie szacunku wszystkim uczestnikom sytuacji 
wychowawczej niezależnie od wieku i posiadanych kompetencji. 
Wyraża ją wzajemne uczenie się poprzez werbalizowanie i inter‑
pretowanie doświadczeń. Oznacza to, że zarówno dzieci uczą 
się od dorosłych, jak i dorośli uczą się od dzieci. Wychowawca 
próbuje zrozumieć świat wychowanka, ale go nie infantylizuje. 
W swoich wystąpieniach biskup Antoni wielokrotnie powtarza, 
że nie wolno nadużywać zdrobnień. Według niego małe dzie‑
ci mają ręce, głowę, nogi i modlą się do Pana Boga; a nie mają 
rączki, główkę, nóżki i modlą się do Bozi. Zasada wzajemnego 
uczenia się wymaga rozwijania cnoty pokory, która nie jest wy‑
razem słabości, lecz przeciwnie świadczy o wielkiej wewnętrznej 
sile. Tylko człowiek pokorny jest w stanie składać świadectwo 
rozumiane w perspektywie kerygmatyczno ‑antropologicznej. 
Założenie to wyprowadziliśmy, analizując relacje zachodzące 
pomiędzy „aktorami” wskazanymi przez narratora. Ich zna‑
czenie dla pedagogiki świadectwa ilustruje przywołany list do 
Diogneta.
 Świadectwo z natury swojej zakłada wzajemne osobo‑
we odniesienie podmiotów wychowania, a w perspektywie 
antropologiczno ‑kerygmatycznej umożliwia uwzględnienie 
trzeciego podmiotu, jakim jest transcendencja – w rozumieniu 
chrześcijan osobowy Bóg. W praktyce działanie zgodne z zasa‑
dami pedagogiki świadectwa polega na dzieleniu się z innymi 
znalezionym pokojem, szczęściem czy innymi zinterioryzo‑
wanymi wartościami. Na podstawie analizowanej opowieści 
o życiu ustaliliśmy, że wartością, do której zmierza wychowanie 
realizowane w myśl zasad pedagogiki świadectwa, jest miłość. 
Drogę do jej osiągania buduje poszukiwanie prawdy i dzielenie 
się nią; czynienie dobra niezależnie od okoliczności i czasu oraz 
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odkrywanie piękna w sobie, innych ludziach i otaczającym świe‑
cie, a w konsekwencji uznanie, że ostateczną prawdą, dobrem 
i pięknem jest Bóg. Dlatego biskup Antoni uważa, że nie wolno 
antropomorfizować świata duchów. Jest to szczególnie istotne 
w perspektywie kerygmatycznej i w odniesieniu do dzieci. 
W praktyce zasada ta wyraża się głównie w doborze odpowied‑
nich pomocy wizualnych. Oznacza to, że na obrazach nie poka‑
zujemy wyobrażeń świata niematerialnego, takich jak Pan Bóg 
przedstawiony w postaci starca czy aniołowie ze skrzydłami. 
 Zasadność tych założeń wynika nie tylko z wiedzy biskupa 
Antoniego odnośnie do właściwości religijności dziecięcej, ale 
przede wszystkim z rozumienia doświadczeń dziecka. Ilustracją 
ich słuszności niech będzie refleksja Anny Potockiej z Działyń‑
skich, która w swoim pamiętniku zapisała: 

Moja opiekunka cały dzień karmiła mnie czytaniem pobożnych 
książek. Istotnie pamiętam, że czas jakiś byłam niezmiernie po‑
bożną; myślałam ciągle o Aniołku Stróżu idącym za mną, jak to 
na obrazku widziałam, ale nie zdawałam sobie sprawy z jego du‑
chowego obcowania przy mnie, tylko starałam się tak z nienacka 
się obrócić, aby go za sobą zobaczyć; pamiętam, że często nawet 
na ulicy ku wielkiemu zdziwieniu mojej bony, którą w powód tej 
gimnastyki nie wtajemniczałam, raptem obracałam się na pięcie 
w kółko, myśląc, że przecież aniołek tak prędko za mną schować 
się nie potrafi. – Starałam się bezustannie o Bogu myśleć, bo mi 
panna R. mówiła, że to koniecznie potrzebne; ale, że to dla doro‑
słej osoby niepodobnem, a tem bardziej dla dziecka wpadałam 
w zniechęcenie i znudzenie z powodu, żem tego dotrzymać nie 
mogła, i niedługo sprzykrzyło mi się wszystko, co tchnęło nabo‑
żeństwem. Jednakże wstydziłam się przyznać do tego i zawsze 
chętnie szłam słuchać czytania, choć mnie najwięcej nudziło; tak 
dalece wszyscy byli przekonani o mojem zamiłowaniu do na‑
bożeństwa, że mnie coraz więcej do kościoła prowadzili, a mnie 
coraz większe obrzydzenie do kościoła opanowywało 1.

 Pedagogika świadectwa zakłada, że wychowawca będzie 
dla wychowanka autorytetem, czyli osobą, która uzewnętrznia 
zgodność tego, co myśli, czuje i robi. Jego rolą jest towarzyszenie 

1 A. Stanisławowa Potocka, Mój pamiętnik, Nakładem rodziny wytłoczono 
w Drukarni W.L. Anczyca i sp., Kraków 1927, s. 10‑11.
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wychowankowi w procesie jego integralnego rozwoju, co 
w praktyce oznacza tworzenie przestrzeni doświadczenia „tro‑
ski ostatecznej”. Doświadczenie to ma budzić radość z możliwo‑
ści wspólnotowego osiągania celów, a w rozumieniu biskupa 
Antoniego zasada ta polega na głoszeniu słowa Bożego w czasie 
teraźniejszym. Chodzi o to, aby człowiek, niezależnie od wieku, 
nie traktował opowiadań biblijnych jako historii, lecz miał po‑
czucie, że nieustannie jest zapraszany do udziału w zbawczych 
wydarzeniach i doświadczał „tu i teraz” spotkania z Jezusem 
Chrystusem działającym w codzienności jego życia. Dla chrześ‑
cijan jest to wpisanie własnej historii w historię zbawienia, a jej 
celem jest doświadczanie związków z osobowym Bogiem przez 
całą wieczność. Chodzi o to, by działania wszystkich uczestników 
procesu wychowania były autentyczne i twórcze, ale też o to, by 
respektowały nową wiedzę o człowieku i inne osiągnięcia na‑
ukowe. Ważne jest, by swoim życiem pokazywać, jak w odkry‑
waniu tajemnicy Boga wykorzystywać współczesne technologie 
i nie zamykać Ewangelii w „skansenie” czy „zakrystii”.
 Wypracowana na podstawie biografii biskupa Antoniego 
teoria pedagogicznego świadectwa spełnia wszystkie trzy 
funkcje przypisywane teoriom pedagogicznym: diagnostyczną, 
oceniającą i prognostyczną. Funkcję diagnostyczną pedagogika 
świadectwa realizuje poprzez docenienie wymiaru duchowego 
w człowieku, a realizując funkcję oceniającą, uwrażliwia na 
świat wartości poprzez refleksję nad sposobami ich interiory‑
zowania i uzewnętrzniania zgodnie z posiadanym potencjałem 
rozwojowym. Funkcja prognostyczna natomiast wyraża się 
w odkrywaniu znaczenia „troski ostatecznej” dla integralności 
osoby. Z perspektywy antropologicznej funkcje te wynikają z za‑
sad personalizmu, a z perspektywy kerygmatycznej z rozumie‑
nia znaczenia religii dla wychowania do życia w miłości, a więc 
szczęśliwego życia. 



Aneks 1

L I S T  D O  D I O G N E T A  I  J E G O  P R Z E S ŁA N I E

I. 1. Widzę, dostojny Diognecie, że bardzo gorliwie starasz się 
poznać religię chrześcijan, jasno i precyzyjnie formułując doty‑
czące ich pytania: 
 Jakiemu Bogu zawierzyli? Jaki kult Mu oddają? Jak to się 
dzieje, że wszyscy oni pogardzają światem, a śmierć sobie lek‑
ceważą? Dlaczego nie dbają o bogów czczonych przez Hellenów 
ani nie przestrzegają przesądów żydowskich? Skąd się bierze ich 
wielka miłość wzajemna? I dlaczego wreszcie ten lud nowy – ten 
nowy rodzaj życia – pojawił się dopiero teraz na świecie, a nie 
wcześniej?
 2. Godna pochwały jest ta twoja gorliwość i proszę też Boga – 
który użycza nam daru i mówienia, i słuchania – dla siebie o ła‑
skę mówienia w taki sposób, abyś ty słuchając mnie stawał się 
coraz lepszy, dla ciebie zaś o łaskę takiego słuchania, byś mnie 
mówiącego nie zasmucał.

Krytyka kultów pogańskich
II. 1. Kiedy więc oczyścisz się ze wszystkich  przesłaniających twój 
umysł przesądów, kiedy odrzucisz zwodnicze przyzwyczajenia, 
kiedy staniesz się jakby z gruntu nowym człowiekiem – ponieważ, 
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jak sam to przyznajesz, masz zamiar słuchać nowej nauki – roz‑
patrz wówczas, posługując się nie tylko oczami, lecz także rozu‑
mem, jaka jest w rzeczywistości istota i postać zewnętrzna tych, 
których wy nazywacie bogami i za bogów też uznajecie.
 2. Czyż ten oto nie jest po prostu kamieniem podobnym do 
innych kamieni, po jakich depczemy? Czyż tamten z brązu ma 
większą wartość od sprzętów odlewanych na nasz użytek? Ten 
znowu z drewna już gnić zaczyna, ów zaś ze srebra potrzebuje 
stróża, żeby go nie ukradziono. Inny jest kawałkiem żelaza, któ‑
re rdza pożera, inną bryłą gliny, wcale nie szlachetniejszej od 
używanej zwykle do sporządzania najmniej godnych naczyń. 
 3. Czyż nie ukształtowały ich ogień i żelazo? Czyż nie zrobił 
tego rzeźbiarz, tamtego zaś brązownik, rzemieślnik kujący sre‑
bro czy urabiający glinę? Zanim zręczna ręka fachowca nadała 
im postać bogów, czyż każdy z tych materiałów nie zmieniał już 
kształtów w rzemieślniczej obróbce i czyż nie może ich zmieniać 
nadal? A dzisiejsze sprzęty, sporządzone z tych samych mate‑
riałów, czy mogłyby one także stać się bogami, gdyby trafiły do 
takiego rzemieślnika? 
 4. Ci natomiast bogowie, których teraz czcicie, czyż nie mogli‑
by pod ręką ludzką przemienić się w zwykłe sprzęty? Czyż nie 
są oni wszyscy głusi, ślepi, pozbawieni życia, czucia i możliwo‑
ści ruchu? Czyż wszyscy nie gniją, nie niszczeją? 
 5. Oto co nazywacie bogami, czemu służycie, czemu cześć 
oddajecie! W końcu sami się do nich upodobnicie. 
 6. Dlatego nienawidzicie chrześcijan, że takich bogów nie 
uznają.
 7. Czy jednak wy, którzy w nich wierzycie i za bogów uwa‑
żacie, nie pogardzacie nimi znacznie bardziej niż chrześcijanie? 
Znacznie bardziej od nich swoich bogów sami ośmieszacie i znie‑
ważacie: czcząc kamiennych i glinianych nie dajecie im żadnej 
straży, srebrnych zaś i złotych trzymacie w nocy pod kluczem, 
a w dzień stawiacie przy nich stróżów, żeby ich przypadkiem 
nie skradziono.
 8. A kiedy pragniecie im cześć okazać, robicie im raczej przy‑
krość, jeżeli cokolwiek czują. Tego, że nic nie czują, dowodzicie 
sami oblewając ich krwią i okadzając dymem waszych ofiar. 
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 9. Któż z was by wytrzymał, któż by ścierpiał, gdyby jego 
miało to spotkać? Żaden człowiek nie zniósłby przecież dobro‑
wolnie takiej przykrości, czuje bowiem i myśli. Kamień znosi, 
bo nic nie czuje: tak więc dostarczacie dowodu, że nie ma on 
czucia.
 10. Mógłbym przytoczyć jeszcze wiele innych powodów, dla 
których chrześcijanie nie chcą służyć takim bogom, lecz jeśli to, 
co już powiedziałem, komuś nie wystarcza, sądzę, że nie warto 
mówić więcej.

Krytyka judaizmu

III. 1. Teraz z kolei, jak sądzę, najbardziej pragniesz usłyszeć, 
czym różni się religia chrześcijańska od żydowskiej.
 2. Żydzi mają niewątpliwie rację, kiedy stronią od bałwo‑
chwalstwa, o jakim mówiłem, a wierzą w Boga jedynego i czczą 
Go jako Pana wszechświata. Błądzą wszakże, kiedy oddają Mu 
kult w podobny sposób, jak czynią to właśnie poganie.
 3. Przynosząc ofiary bożkom głuchym i nic nie czującym, 
Hellenowie dowodzą swej bezmyślności. Żydzi, którzy składa‑
ją je Bogu jakby mógł on takich darów potrzebować, powinni 
wreszcie zrozumieć, że postępują nie pobożnie, ale głupio.
 4. Ten bowiem, kto stworzył niebo i ziemię i wszystko, co na 
nich istnieje, a wszystkich nas obdarza tym, czego potrzebujemy, 
sam nie może potrzebować niczego z owych dóbr, jakich użycza 
ludziom mniemającym, że to oni Go obdarzają. 
 5. Nie widzę żadnej różnicy między ludźmi sądzącymi, że 
właściwym hołdem dla Boga jest składanie Mu ofiar z krwi, 
dymiącego tłuszczu i całopaleń, a tymi, co w taki sam sposób 
okazują swoją pobożność głuchym bożkom niezdolnym z owej 
czci korzystać. Wyobraź sobie, że można dać coś Temu, który 
niczego nie potrzebuje!...
IV. 1. Co zaś do ich skrupułów dotyczących pokarmów, przesąd‑
nego zachowywania szabatu, zarozumiałości z powodu obrzeza‑
nia, obłudy ich postów i świętowania pierwszych dni  miesiąca, 
rzeczy zgoła śmiesznych i niewartych nawet wspomnienia, 
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nie przypuszczam, byś potrzebował w tych sprawach moich 
wyjaśnień.
 2. Czyż bowiem spośród tego, co Bóg stworzył na użytek 
człowieka, godzi się wybierać jedno jako dobrze stworzone, inne 
zaś odrzucać, jako niepotrzebne i zbyteczne?
 3. Czyż nie jest bezbożnością spotwarzać Boga twierdząc fał‑
szywie, że nie pozwala On czynić dobrze w dzień szabatu? 
 4. Czyż nie jest śmieszne chlubić się okaleczeniem ciała, jak‑
by to był znak wybrania, który sprawia, że są szczególnie mili 
Bogu?
 5. A kiedy obserwują gwiazdy i księżyc, żeby należycie prze‑
strzegać dni i miesięcy, kiedy według swych własnych upodo‑
bań wyznaczają plany Boże i odpowiednie pory czy to na święto, 
czy na pokutę – któż by upatrywał w tym dowodu pobożności, 
a nie przede wszystkim głupoty?
 6. Chrześcijanie postępują zatem słusznie powstrzymując się 
od powszechnych błędów i bezmyślności, jak również od skru‑
pulatnego rytualizmu i zarozumiałości Żydów. Sądzę, iż wyjaś‑
niłem ci to w sposób wystarczający. Jeśli idzie o tajemnicę ich 
własnej religii, nie spodziewaj się, że poznasz ją z ust człowieka.

Chrześcijaństwo w świecie

V. 1. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem 
zamieszkania, ani językiem, ani strojem. 
 2. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś 
niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym 
szczególnym.
 3. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marze‑
niom niespokojnych umysłów, nie występują, jak tylu innych, 
w obronie poglądów ludzkich. 
 4. Mieszkają w miastach helleńskich i barbarzyńskich, jak 
komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubra‑
niu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępo‑
waniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne 
prawa, jakimi się rządzą.
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 5. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przy‑
bysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą 
wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im 
ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. 
 6. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo 
narodzonych. 
 7. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. 
 8. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. 
 9. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. 
 10. Słuchają ustalonych praw, z własnym życiem zwyciężają 
prawa.
 11. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. 
 12. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują 
życie. 
 13. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dosta‑
je, a opływają we wszystko. 
 14. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. 
Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. 
 15. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują 
wszystkim szacunek. 
 16. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują 
się jak ci, co budzą się do życia. 
 17. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Hellenowie ich prześla‑
dują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest 
przyczyna tej nienawiści.
VI. 1. Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są w świecie 
chrześcijanie. 
 2. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześ‑
cijan w miastach świata. 
 3. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała i chrześcija‑
nie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. 
 4. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele 
i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki od‑
dają Bogu, pozostaje niewidziany. 
 5. Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie skrzyw‑
dziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w ko‑
rzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż 
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go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego 
rozkoszom.
 6. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi, i jego członki. 
I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. 
 7. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi 
o jedności ciała. I chrześcijanie zamknięci są w świecie jak w wię‑
zieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. 
 8. Dusza choć nieśmiertelna, mieszka w namiocie śmiertel‑
nym. I chrześcijanie obozują w tym, co zniszczalne, oczekując 
niezniszczalności w niebie. 
 9. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i prag‑
nienie. I chrześcijanie, prześladowani, mnożą się z dnia na dzień. 
 10. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie go‑
dzi się go opuścić. Słowo Boże zstąpiło z nieba.
VII. 1. Przekazana im nauka nie jest, jak już mówiłem, pocho‑
dzenia ziemskiego, nikt ze śmiertelnych nie wymyślił tego, cze‑
go starają się strzec tak gorliwie i nie jest ludzki ów tajemniczy 
plan powierzony im do wykonania. 
 2. Zaiste, sam Wszechmogący, Stwórca wszechrzeczy, Bóg 
niewidzialny zesłał z nieba Prawdę, Słowo Święte przewyższają‑
ce wszelkie rozumienie, sprawiając, że zamieszkało Ono wśród 
ludzi i utwierdziło się w ich sercach.
 Nie posłał ludziom, jakby ktoś sobie mógł wyobrazić, jakie‑
goś sługi, czy to anioła, czy archanioła, jednego z duchów zawia‑
dujących sprawami ziemskimi lub z tych, którym zlecono rządy 
w niebie, lecz samego Architekta i Budowniczego wszechświata. 
Przez Niego to Bóg stworzył niebo, przez Niego zamknął morze 
w określonych granicach, do Jego praw tajemniczych stosują 
się wszelkie żywioły. On też słońcu wytyczył miarę, jaką musi 
zachować w swoich dziennych podróżach, Jemu posłuszny jest 
księżyc, gdy mu rozkazuje, by w nocy świecił, Jego słuchają 
gwiazdy towarzyszące w drodze księżycowi, od Niego wszech‑
‑świat bierze swój porządek i granice, Jemu cały podlega: niebo 
i wszystko, co w niebie, ziemia i wszystko, co na ziemi, morze 
i wszystko, co w morzu, ogień, powietrze, otchłań, to, co w gó‑
rze, to, co w dole, i regiony pośrednie. Jego to właśnie Bóg posłał 
do ludzi.
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 3. Czy po to, jak ktoś mógłby po ludzku pomyśleć, aby rzą‑
dził, jak tyran, grozą i terrorem? Wręcz przeciwnie. 
 4. Z całą łaskawością i łagodnością, jak król posyła swego 
syna ‑króla; posłał Go jak Boga, posłał jako Człowieka do ludzi, 
posłał, by ich zbawiał, by nakłaniał, a nie zmuszał siłą. Bóg bo‑
wiem nie posługuje się przemocą. 
 5. Posłał, by nas wzywać, a nie oskarżać, posłał, gdyż nas ko‑
cha, a nie chce sądzić. 
 6. Przyjdzie dzień, gdy Go pośle, aby sądził, a któż się ostoi, 
gdy On nadejdzie?...
 7. Czy nie widzisz, że rzucają chrześcijan na pożarcie dzikim 
zwierzętom, aby zaparli się Pana, lecz oni nie ulegają? 
 8. Czy nie widzisz, że im większa jest liczba skazanych, tym 
więcej pojawia się nowych chrześcijan? 
 9. Zjawiska tego nie można uznać za dzieło ludzkie, to spra‑
wia moc Boża. To są właśnie znaki jego przyjścia.
VIII. 1. Któż bowiem z ludzi zdołał kiedykolwiek dojść do zro‑
zumienia, czym jest Bóg, zanim On sam nie przyszedł?
 2. Chyba, że chcesz wierzyć w te głupie i próżne pomysły 
przemądrzałych filozofów! Jedni mówili, że Bóg jest ogniem – 
nazwali Bogiem ten ogień, w który sami iść mają. Inni upatrywa‑
li go w wodzie lub jakimś innym jeszcze żywiole stworzonym 
przez Boga.
 3. A przecież gdyby choć jeden z tych pomysłów uznać za 
słuszny, równie łatwo można by ogłosić Bogiem każdą inną 
rzecz stworzoną! 
 4. Wszystko to jednak są baśnie i oszustwa tych szarlatanów. 
 5. Nikt z ludzi Go nie widział ani nie poznał, On sam siebie 
objawił. 
 6. Objawił się zaś przez wiarę, gdyż jej jednej dane jest oglą‑
dać Boga.
 7. Władca bowiem i Budowniczy wszechświata, Bóg, który 
stworzył wszystko i rozporządził zgodnie z ustalonym po‑
rządkiem, jest nie tylko pełen miłości do ludzi, lecz i bardzo 
cierpliwy. 
 8. On zawsze był taki, taki jest i będzie: miłosierny, dobry, 
nieskory do gniewu, wierny swojemu słowu. On jest dobry.
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 9. Powziąwszy zaś plan niewypowiedzianej wspaniałości, 
podzielił się swymi zamysłami tylko ze swoim Synem. 
 10. Dopóki zatem utrzymywał wszystko w tajemnicy i skry‑
wał swoje mądre zamiary, dopóty mogło się wydawać, że nas 
zaniedbuje i że się o nas nie troszczy. 
 11. Kiedy jednak przez swego umiłowanego Syna odsłonił 
i objawił to, co przygotował od początku, jednocześnie wszystko 
nam razem ofiarował: pozwolił i uczestniczyć w swoich dobro‑
dziejstwach, pozwolił i widzieć, i rozumieć. Któż by mógł kiedy‑
kolwiek tego oczekiwać? 

Cierpliwość Boża i nasze zbawienie 

IX. 1. Tak więc Bóg wszystko ułożył u siebie ze swoim Synem, lecz 
aż do ostatnich czasów dopuszczał, byśmy ulegając własnym za‑
chciankom dawali się ponosić nieuporządkowanym popędom, 
zwodzeni przez rozkosze i pożądanie. A nie postępował tak dla‑
tego, że znajdował jakąś przyjemność w naszych grzechach. Nie 
zgadzając się bynajmniej na ówczesne panowanie zła, tolerował 
je tylko przygotowując obecne panowanie sprawiedliwości, 
abyśmy przekonali się najpierw, że nasze własne postępowanie 
czyni nas niegodnymi życia, dzięki Bożemu miłosierdziu stali 
się teraz godni tego daru. Pozostawieni sobie okazaliśmy się 
niezdolni wejść do Królestwa Bożego, a dzisiaj zdolność tę daje 
nam moc Bożą.
 2. Kiedy dopełniła się nasza niegodziwość i stało się całkiem 
oczywiste, że zapłatą, jaką można za nią oczekiwać, jest tylko 
kara i śmierć, wówczas to przyszedł czas, który Bóg wyznaczył, 
aby odtąd objawiać swoją dobroć i swoją potęgę. O jakże niewy‑
powiedzianie wielka jest łaskawość Boga i Jego miłość dla ludzi!
 Nie znienawidził nas, nie odtrącił, nie pamiętał nam złego, 
lecz długo okazywał cierpliwość, długo nas znosił. Litując się nad 
nami sam wziął na siebie nasze grzechy, swego własnego Syna 
wydał jako okup za nas, świętego za niegodziwych, niewinnego 
za grzeszników, sprawiedliwego za niesprawiedliwych, nieznisz‑
czalnego za zniszczalnych, nieśmiertelnego za śmiertelnych.



271Aneks 1. List do Diogneta i jego przesłanie

 3. Cóż bowiem innego mogłoby zakryć nasze grzechy, jeśli 
nie Jego sprawiedliwość? 
 4. W kim moglibyśmy znaleźć usprawiedliwienie, jeśli nie 
w Nim tylko, w Synu Bożym?
 5. O wspaniała wymiano! O arcydzieło niezgłębione! O nie‑
oczekiwane dobrodziejstwo! Niegodziwość wielu znika w spra‑
wiedliwości Jednego, a sprawiedliwość Jednego wielu niegodzi‑
wych usprawiedliwiła.
 6. W czasach minionych dowiódł, że nasza natura nie może 
dostąpić życia, teraz zaś wskazał Zbawcę, który zbawia i to 
także, co nie może być zbawione. W ten dwojaki sposób chciał 
w nas wzbudzić wiarę w swoją dobroć, chciał, byśmy widzieli 
w Nim żywiciela, ojca, mistrza, doradcę, lekarza, rozum, świat‑
ło, godność, chwałę, siłę, życie, abyśmy przestali troszczyć się 
nadmiernie o ubranie i o pożywienie.

Szczęście chrześcijan

X. 1. I ty również, jeśli tej wiary serdecznie zapragniesz i jeśli ją 
przyjmiesz, poznasz Ojca.
 2. Bóg bowiem umiłował ludzi. Dla nich stworzył świat. 
Im poddał wszystko, co jest na ziemi. Ich obdarzył myślą i ro‑
zumem. Im tylko pozwolił spoglądać w górę, ku niebu. Ich to 
ukształtował na swój obraz. Im posłał swego Syna jednorodzo‑
nego. Im również obiecał królestwo niebieskie i da je tym, którzy 
Go miłują.
 3. A gdy Go poznasz, pomyśl, jak wielka radość cię napeł‑
ni! Jak będziesz kochał Tego, który pierwszy tak bardzo cię 
umiłował! 
 4. Kochając zaś, nauczysz się naśladować jego dobroć. A nie 
dziw się, że człowiek może naśladować Boga. Może, jeśli Bóg 
zechce.
 5. Tyranizować bliźniego, dążyć do przewagi nad słabszy‑
mi, bogacić się i krzywdzić ubogich, to wszystko szczęścia nie 
przynosi, i w taki sposób nikt Boga nie naśladuje. Tego rodzaju 
postępowanie nie ma nic wspólnego z Jego majestatem.
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 6. Kto jednak bierze na siebie brzemię bliźniego, kto będąc 
w czymś bogatszy użycza ze swych dóbr mniej szczęśliwemu. 
Kto uważa, że wszystko, co ma otrzymał od Boga, i dlatego daje 
potrzebującym, stając się sam niejako bogiem dla tych, których 
obdarza, ten prawdziwie naśladuje Boga 
 7. Możesz przebywając na ziemi widzieć, jak Bóg rządzi 
w niebie, możesz głosić tajemnice Boże, możesz kochać i podzi‑
wiać ludzi znoszących męczeństwo, aby nie zaprzeć się Boga, 
możesz odrzucić ułudę i oszustwo świata, jeśli tylko zrozumiesz, 
co naprawdę znaczy żyć w niebie, jeśli wzgardzisz tym, co tutaj 
wydaje się śmiercią, a będziesz się lękał śmierci rzeczywistej, 
jaka oczekuje skazanych na ogień wieczny, karę ostateczną dla 
tych, którzy weń popadną.
 8. Kiedy ów ogień poznasz, wówczas będziesz podziwiał 
i mienił szczęśliwymi ludzi dla sprawiedliwości cierpiących 
ogień na ziemi...

Objawienie tajemnic Bożych

XI. 1. Nie mówię nic szczególnego, nie szukam paradoksów, lecz 
jako uczeń Apostołów jestem nauczycielem narodów, a to, co 
sam otrzymałem, przekazuję wiernie wszystkim, którzy pragną 
być uczniami prawdy.
 2. Któż bowiem właściwie pouczony i na nowo zrodzony 
przez łaskawość Słowa, nie starałby się poznać jak najlepiej tej 
nauki, jaką Słowo jasno wyłożyło swoim uczniom? Im to Słowo 
objawione objawiło prawdę, a mówiło otwarcie. Nie rozumiane 
przez niedowiarków, objawiło wszystko swoim uczniom, którzy 
uznani przez Nie za wiernych dostąpili poznania tajemnic Ojca.
 3. Dlatego Bóg posłał Słowo, by światu się objawiło, a wzgar‑
dzone przez własny lud, głoszone przez Apostołów, znalazło 
wiarę wśród narodów. 
 4. On, który był od początku, objawił się jako nowy, okazał się 
pradawnym i rodzi się zawsze młody w sercach świętych. 
 5. On, wieczny, dziś uznany jest Synem. Przez Niego bogaci 
się Kościół, a łaska rozkwita się i mnoży się w świętych. Daje 
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ona zrozumienie, odsłania tajemnice, zwiastuje stosowne pory, 
raduje się z wiernych, którzy zobowiązań wiary nie łamią i nie 
przekraczają granic wytyczonych przez Ojców.
 6. I oto wszędzie sławi się poszanowanie prawa, znajduje 
uznanie misja proroków, umacnia się wiara w Ewangelię, zacho‑
wana jest nauka Apostołów, a łaska Kościoła raduje się głośno. 
 7. Nie zasmucaj tej łaski, a poznasz tajemnice, jakie Słowo 
mówi, kiedy zechce i przez kogo Mu się spodoba. 
 8. Słowo skłoniło nas bowiem swoją wolą i rozkazem, abyśmy 
wszystko to z wielką starannością tu przedstawili, my zaś dzieli‑
my się z wami pełni miłości do owych prawd objawionych.
XII. 1. Zbliżcie się i słuchajcie gorliwie, a dowiecie się, jak wielkie 
łaski daje Bóg tym, którzy Go prawdziwie miłują. Stają się oni 
ogrodem rozkoszy. Wyrasta w nim nadzwyczaj płodne drzewo, 
pełne soków żywotnych i oto zdobią się w najróżniejsze owoce.
 2. W tym ogrodzie posadzone zostało drzewo poznania 
i drzewo życia, lecz to nie drzewo poznania zabija: zabija 
nieposłuszeństwo.
 3. Nie bez powodu jest napisane, że na początku Bóg posadził 
w środku raju drzewo poznania i drzewo życia: przez poznanie 
wskazał drogę do życia. Pierwsi ludzi nie umieli się nim właści‑
wie posłużyć, a wąż ich zwiódł i uczynił nagimi. 
 4. Nie ma bowiem życia bez poznania ani bezpiecznego po‑
znania bez życia. Dlatego te dwa drzewa zostały obok siebie 
posadzone.
 5. Ten ukryty sens zrozumiał Apostoł, kiedy, ganiąc wiedzę 
uprawianą z lekceważeniem prawdy i praw życia, powiada: Wie‑
dza wbija w pychę, miłość zaś buduje. Kto mniema, że coś wie, 
nie mając prawdziwej wiedzy, to jest takiej, jakiej życie daje świa‑
dectwo, ten nie wie nic: wąż go zwodzi, gdyż nie kocha życia. 
 6. Kto zaś łączy wiedzę z bojaźnią i szczerze szuka życia, ten 
sieje w nadziei i może oczekiwać owoców.
 7. Niechaj poznanie będzie twoim sercem, a Słowo Prawdy, 
na które się otwierasz, twoim życiem. 
 8. Jeśli takie drzewo w tobie wyrośnie i jeśli zapragniesz jego 
owoców, zawsze będziesz zbierał to, co chcesz otrzymać od 
Boga, to, czego wąż nie może dosięgnąć ani jego podstęp skazić. 
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Już Ewa nie ulega grzechowi, lecz Dziewica wyznaje swą wiarę. 
Zbawienie się ukazuje. Apostołowie obdarzeni są zrozumie‑
niem, Pascha Pana nadchodzi, czasy się wypełniają, a dostrajając 
harmonię kosmiczną Słowo z radością naucza świętych. Przez 
Syna uwielbiony jest Ojciec, któremu chwała na wieki. Amen.

 Zgodnie z przyjętą techniką kategorialną analizy tekstów 
w przytoczonym liście zwróciliśmy najpierw uwagę na postaci 
w nim występujące („aktorów”) oraz łączące ich relacje. Pośród 
nich na pierwszy plan wysuwa się sam autor. Przedstawia się 
jako chrześcijanin (nr II. 7 i następne). Uważa, że sam nie przeka‑
zuje nic szczególnego. Podkreśla: „nie szukam paradoksów, lecz 
jako uczeń Apostołów jestem nauczycielem narodów, a to, co sam 
otrzymałem, przekazuję wiernie wszystkim, którzy pragną być 
uczniami prawdy” (nr XI. 1). Słowa te sugerują, że mimo wszyst‑
ko dla Diogneta był on kimś zaufanym, „mędrcem”, nauczycie‑
lem. Ten osąd o roli autora listu wobec Diogneta sugeruje też 
inny fragment: „godna pochwały jest ta twoja gorliwość i proszę 
też Boga – który użycza nam daru i mówienia, i słuchania – dla 
siebie o łaskę mówienia w taki sposób, abyś ty słuchając mnie 
stawał się coraz lepszy, dla ciebie zaś o łaskę takiego słuchania, 
byś mnie mówiącego nie zasmucał” (nr I. 2). 
 Nie bez znaczenia przy odkrywaniu przekazu listu jest też 
pełna szacunku postawa autora wobec Diogneta. Odnajdujemy 
ją już w pierwszym zdaniu listu: „widzę, dostojny Diogne‑
cie, że bardzo gorliwie starasz się poznać religię chrześcijan” 
(nr I. 1). Można też przypuszczać, że w liście mamy do czynie‑
nia z czymś, co nazwaliśmy towarzyszeniem wychowawczym 
w drodze do odkrywania wiary przez Diogneta, a więc z jego 
formacją. Przemawia za tym sposób zwracania się autora listu 
do Diogneta, który oczekuje wyjaśnienia ważnych dla siebie py‑
tań związanych z wiarą chrześcijan: „Jakiemu Bogu zawierzyli 
[chrześcijanie]? Jaki kult Mu oddają? Jak to się dzieje, że wszyscy 
oni pogardzają światem, a śmierć sobie lekceważą? Dlaczego 
nie dbają o bogów czczonych przez Hellenów ani nie przestrze‑
gają przesądów żydowskich? Skąd się bierze ich wielka miłość 
wzajemna? I dlaczego wreszcie ten lud nowy – ten nowy rodzaj 
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życia – pojawił się dopiero teraz na świecie, a nie wcześniej?” 
(nr I. 1).
 Autor listu tłumaczy, że to, o czym będzie pisał, wykracza 
poza ludzkie możliwości, a rzeczywistość (nauka), którą żyją 
chrześcijanie, „nie jest, jak już mówiłem, pochodzenia ziemskie‑
go, nikt ze śmiertelnych nie wymyślił tego, czego starają się strzec 
tak gorliwie, i nie jest ludzki ów tajemniczy plan powierzony 
im do wykonania” (nr VII. 1). Tłumaczy, że Bóg chrześcijan jest 
Tajemnicą, której nikt z ludzi nie zdołał ogarnąć. Temu nie służą 
też „głupie i próżne pomysły przemądrzałych filozofów! Jedni 
mówili, że Bóg jest ogniem – nazwali Bogiem ten ogień, w który 
sami iść mają. Inni upatrywali go w wodzie lub jakimś innym 
jeszcze żywiole stworzonym przez Boga” (nr VIII. 1‑2). Dodaje: 
„nikt z ludzi Go nie widział ani nie poznał, On sam siebie obja‑
wił. Objawił się zaś przez wiarę, gdyż jej jednej dane jest oglądać 
Boga. Władca bowiem i Budowniczy wszechświata, Bóg, który 
stworzył wszystko i rozporządził zgodnie z ustalonym porząd‑
kiem, jest nie tylko pełen miłości do ludzi, lecz i bardzo cierpliwy. 
On zawsze był taki, taki jest i będzie: miłosierny, dobry, nieskory 
do gniewu, wierny swojemu słowu. On jest dobry” (nr VIII. 5‑8). 
W świetle tych wyjaśnień znamienne wydaje się dopowiedzenie 
autora listu o tym, że chociaż ludzie nie są w stanie ogarnąć wiel‑
kość tajemnicy Boga, to jednak On ich kocha. „Dla nich stworzył 
świat. Im poddał wszystko, co jest na ziemi. Ich obdarzył myślą 
i rozumem. Im tylko pozwolił spoglądać w górę, ku niebu. Ich to 
ukształtował na swój obraz. Im posłał swego Syna jednorodzo‑
nego. Im również obiecał królestwo niebieskie i da je tym, którzy 
Go miłują” (nr X. 2). 
 Poczynione uwagi umożliwiają autorowi listu kontynuować 
objaśnianie wielkości tajemnicy Boga, który „nie znienawidził 
nas, nie odtrącił, nie pamiętał nam złego, lecz długo okazywał 
cierpliwość, długo nas znosił. Litując się nad nami sam wziął 
na siebie nasze grzechy, swego własnego Syna wydał jako okup 
za nas, świętego za niegodziwych, niewinnego za grzeszników, 
sprawiedliwego za niesprawiedliwych, niezniszczalnego za 
zniszczalnych, nieśmiertelnego za śmiertelnych” (nr IX. 2). Wy‑
jaśnia też Diognetowi, że natura człowieka „nie może dostąpić 
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życia, teraz zaś wskazał Zbawcę, który zbawia i to także, co nie 
może być zbawione. W ten dwojaki sposób chciał w nas wzbu‑
dzić wiarę w swoją dobroć, chciał, byśmy widzieli w Nim żywi‑
ciela, ojca, mistrza, doradcę, lekarza, rozum, światło, godność, 
chwałę, siłę, życie, abyśmy przestali troszczyć się nadmiernie 
o ubranie i o pożywienie” (nr IX. 6).
 Podkreśla, że dzieła tego Bóg Wszechmogący, Stwórca 
wszechrzeczy dokonał, zsyłając „z nieba Prawdę, Słowo Święte 
przewyższające wszelkie rozumienie, sprawiając, że zamieszka‑
ło Ono wśród ludzi i utwierdziło się w ich sercach” (nr VII. 2). 
Charakterystyczne jest przy tym i to, że autor listu nie tłuma‑
czy Diognetowi, że „Słowo Święte” znaczy dla niego Jezus 
Chrystus – zbawiciel człowieka. Można to wnioskować jedynie 
z dalszych kontekstów listu: Słowa Świętego „nie posłał [Bóg] 
ludziom, jakby ktoś sobie mógł wyobrazić, jakiegoś sługi, czy to 
anioła, czy archa nioła, jednego z duchów zawiadujących sprawa‑
mi ziemskimi lub z tych, którym zlecono rządy w niebie, lecz sa‑
mego Architekta i Budowniczego wszechświata. Przez Niego to 
Bóg stworzył niebo, przez Niego zamknął morze w określonych 
granicach, do Jego praw tajemniczych stosują się wszelkie żywio‑
ły. On też słońcu wytyczył miarę, jaką musi zachować w swoich 
dziennych podróżach, Jemu posłuszny jest księżyc, gdy mu roz‑
kazuje, by w nocy świecił, Jego słuchają gwiazdy towarzyszące 
w drodze księżycowi, od Niego wszechświat bierze swój porzą‑
dek i granice, Jemu cały podlega: niebo i wszystko, co w niebie, 
ziemia i wszystko, co na ziemi, morze i wszystko, co w morzu, 
ogień, powietrze, otchłań, to, co w górze, to, co w dole, i regiony 
pośrednie. Jego to właśnie Bóg posłał do ludzi” (nr VII. 2).
 Dla autora listu oczywisty jest też sens przyjścia Jezusa Chry‑
stusa do ludzi. Zaznacza, że nie wynikał ze znienawidzenia 
ich czy odtrącenia, lecz dla podkreślenia okazywanej ludzko‑
ści cierpliwości Boga. Tłumaczy, że Jezus Chrystus „litując się 
nad nami sam wziął na siebie nasze grzechy, swego własnego 
Syna wydał jako okup za nas, świętego za niegodziwych, nie‑
winnego za grzeszników, sprawiedliwego za niesprawiedli‑
wych, niezniszczalnego za zniszczalnych, nieśmiertelnego za 
śmiertelnych” (nr IX. 2). Wyjaśnia, że Jezus przyszedł do ludzi 
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nie tak, „jak ktoś mógłby po ludzku pomyśleć, aby rządził, jak 
tyran, grozą i terrorem? Wręcz przeciwnie. Z całą łaskawością 
i łagodnością, jak król posyła swego syna ‑króla; posłał Go jak 
Boga, posłał jako Człowieka do ludzi, posłał, by ich zbawiał, 
by nakłaniał, a nie zmuszał siła. Bóg bowiem nie posługuje się 
przemocą. Posłał, by nas wzywać, a nie oskarżać, posłał, gdyż 
nas kocha, a nie chce sądzić” (nr VII. 3‑5).
 Znamienne jest nazwanie tych wydarzeń „wspaniałą wymia‑
ną”, „arcydziełem” niezgłębionym przez człowieka, nieoczeki‑
wanym dobrodziejstwem, które polega na tym, że „niegodzi‑
wość wielu znika w sprawiedliwości Jednego, a sprawiedliwość 
Jednego wielu niegodziwych usprawiedliwiła” (nr IX. 5). Autor 
listu wykazuje przy tym, że istotą takiej wymiany jest to, że 
„On, wieczny, dziś uznany jest Synem. Przez Niego bogaci 
się Kościół, a łaska rozkwita się i mnoży się w świętych. Daje 
ona zrozumienie, odsłania tajemnice, zwiastuje stosowne pory, 
raduje się z wiernych, którzy zobowiązań wiary nie łamią i nie 
przekraczają granic wytyczonych przez Ojców” (nr XI. 3‑5).
 Dla autora listu ważne jest też zwrócenie uwagi Diogneta 
na to, że inicjatywa zbawienia pochodzi od Boga, który sam 
„wszystko ułożył u siebie ze swoim Synem, lecz aż do ostatnich 
czasów dopuszczał, byśmy ulegając własnym zachciankom 
dawali się ponosić nieuporządkowanym popędom, zwodzeni 
przez rozkosze i pożądanie. A nie postępował tak dlatego, że 
znajdował jakąś przyjemność w naszych grzechach. Nie zgadza‑
jąc się bynajmniej na ówczesne panowanie zła, tolerował je tylko 
przygotowując obecne panowanie sprawiedliwości, abyśmy 
przekonali się najpierw, że nasze własne postępowanie czyni 
nas niegodnymi życia, dzięki Bożemu miłosierdziu stali się teraz 
godni tego daru. Pozostawieni sobie okazaliśmy się niezdolni 
wejść do Królestwa Bożego, a dzisiaj zdolność tę daje nam moc 
Bożą” (nr IX. 1).
 Autor listu zwraca również uwagę Diogneta na to, że Boży 
zamiar zbawienia ludzkości znał Jezus Chrystus (nr VIII. 9). 
„Bóg posłał Słowo, by światu się objawiło, a wzgardzone przez 
własny lud, głoszone przez Apostołów, znalazło wiarę wśród 
narodów” (nr XI. 3). Zauważa przy tym, że „dopóki zatem [Bóg] 
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utrzymywał wszystko w tajemnicy i skrywał swoje mądre za‑
miary, dopóty mogło się wydawać, że nas zaniedbuje i że się 
o nas nie troszczy. Kiedy jednak przez swego umiłowanego Syna 
odsłonił i objawił to, co przygotował od początku, jednocześnie 
wszystko nam razem ofiarował: pozwolił i uczestniczyć w swo‑
ich dobrodziejstwach, pozwolił i widzieć, i rozumieć. Któż by 
mógł kiedykolwiek tego oczekiwać?” (nr VIII. 10‑11) „Kiedy 
dopełniła się nasza niegodziwość i stało się całkiem oczywiste, 
że zapłatą, jaką można za nią oczekiwać, jest tylko kara i śmierć, 
wówczas to przyszedł czas, który Bóg wyznaczył, aby odtąd ob‑
jawiać swoją dobroć i swoją potęgę. O jakże niewypowiedzianie 
wielka jest łaskawość Boga i Jego miłość dla ludzi!” (nr IX. 2). Do 
prawdy o Bogu działającym w ludzkiej historii autor listu dopo‑
wiada jeszcze jeden istotny wymiar wiary w Boga zbawiającego. 
Chodziło mu zapewne o uświadomienie Diognetowi, że historia 
obecności i zbawczego działania Boga w ludzkiej historii kiedyś 
dobiegnie końca. Tak pisze o tym fakcie: „Przyjdzie dzień, gdy 
Go [Jezusa Chrystusa] pośle, aby sądził, a któż się ostoi, gdy On 
nadejdzie?” (nr VII. 6).
 Tajemnica Boga i możliwość nawiązywania z Nim relacji 
dostarcza autorowi listu możliwości przekazania Diogneto‑
wi argumentów, które uzasadnią słuszność wyznania wiary 
w Boga. Jako argumentu używa nie słów, ale postawy chrześ‑
cijan rzucanych „na pożarcie dzikim zwierzętom, aby zaparli 
się Pana” i zauważa, że pomimo zagrożenia utraty życia, oni nie 
wyrzekają się swej wiary. „Czy nie widzisz, że im większa jest 
liczba skazanych, tym więcej pojawia się nowych chrześcijan?”. 
Na podstawie poczynionych obserwacji twierdzi, że „zjawiska 
tego nie można uznać za dzieło ludzkie, to sprawia moc Boża. 
To są właśnie znaki jego przyjścia” (nr VII. 7‑9). Argumenty te 
stały się punktem wyjścia do wyjaśnienia Diognetowi, kim są 
chrześcijanie. Tłumaczy, że „chrześcijanie nie różnią się od in‑
nych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. 
Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś nie‑
zwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym 
szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom 
czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują, jak tylu 
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innych, w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach 
helleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do 
miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, 
a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe 
przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą” 
(nr V. 1‑5).
 Zachodzące podobieństwa między chrześcijanami i innymi 
mieszkańcami ziemi, zdaniem autora listu do Diogneta, jeszcze 
ich w pełni nie charakteryzują. Widoczne są też różnice między 
nimi. Chrześcijanie wprawdzie „mieszkają każdy we własnej 
ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obo‑
wiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziem‑
cy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią 
obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo 
narodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są 
w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz 
są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, z własnym 
życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy 
ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć 
zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im 
nie dostaje, a opływają we wszystko” (nr V. 5‑13). Nadto dopo‑
wiada, że chrześcijanie ze względu na swą inność zostają przez 
społeczności odrzucani, czy wręcz prześladowani: „Pogardzają 
nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, 
a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają 
ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani 
są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. 
Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Hellenowie ich prześladują, 
a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest 
przyczyna tej nienawiści” (nr V. 14‑17).
 Wyjaśniając swoje rozumienie, kim są chrześcijanie i co ich 
wyróżnia od innych społeczności, autor listu do Diogneta posłu‑
guje się porównaniem: „czym jest dusza w ciele, tym są w świecie 
chrześcijanie” (nr V. 1). Posługując się tą analogią, dopowiada, 
że „Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześ‑
cijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie 
jest z ciała i chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze 
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świata. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele 
i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki od‑
dają Bogu, pozostaje niewidziany” (nr VI. 1‑4). W toku dalszego 
wywodu usiłuje przedstawić Diognetowi owoce ewentualnego 
przyjęcia wiary w osobowego Boga, którą wyznają chrześcijanie. 
Jako podstawowy warunek jej przyjęcia podaje pragnienie po‑
znanie Boga: „I ty również, jeśli tej wiary serdecznie zapragniesz 
i jeśli ją przyjmiesz, poznasz Ojca” (nr X. 1). „A gdy Go poznasz, 
pomyśl, jak wielka radość cię napełni! Jak będziesz kochał Tego, 
który pierwszy tak bardzo cię umiłował!” (nr X. 3). „Kochając 
zaś, nauczysz się naśladować jego dobroć. A nie dziw się, że czło‑
wiek może naśladować Boga. Może, jeśli Bóg zechce” (nr X. 4). 
Zachęca też do szukania Boga, zapewniając jednocześnie, że ci, 
którzy to czynią, doświadczą, „jak wielkie łaski daje Bóg tym, 
którzy Go prawdziwie miłują. Stają się oni ogrodem rozkoszy. 
Wyrasta w nim nadzwyczaj płodne drzewo, pełne soków żywot‑
nych i oto zdobią się w najróżniejsze owoce” (nr XII. 1).
 List do Diogneta podaje też argumenty przemawiające za wy‑
znaniem wiary w Boga żywego, Boga chrześcijan, a nie za zwra‑
caniem się ku bóstwom pogańskim czy też religii żydowskiej. 
W pierwszym przypadku tłumaczy, że posągi bogów, „których 
teraz czcicie, czyż nie mogliby pod ręką ludzką przemienić się 
w zwykłe sprzęty? Czyż nie są oni wszyscy głusi, ślepi, pozba‑
wieni życia, czucia i możliwości ruchu? Czyż wszyscy nie gniją, 
nie niszczeją?”; „Czyż nie ukształtowały ich ogień i żelazo? Czyż 
nie zrobił tego rzeźbiarz, tamtego zaś brązownik, rzemieślnik 
kujący srebro czy urabiający glinę? Zanim zręczna ręka fachow‑
ca nadała im postać bogów, czyż każdy z tych materiałów nie 
zmieniał już kształtów w rzemieślniczej obróbce i czyż nie może 
ich zmieniać nadal? A dzisiejsze sprzęty, sporządzone z tych sa‑
mych materiałów, czy mogłyby one także stać się bogami, gdyby 
trafiły do takiego rzemieślnika?” (nr II. 4).
 Te i następne wywody autora listu do Diogneta zmierzają 
do wykazania niewłaściwości kultu oddawanego rzeczom ma‑
terialnym (nr II. 5‑10). Z kolei w przypadku religii żydowskiej 
nie podważa samej wiary w Boga jedynego i Pana wszechświata, 
a jedynie formę kultu, który podobny jest do tego, jaki oddają 
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bóstwom poganie (nr III. 2‑5; IV. 1‑6). Co ciekawe, nie oczekuje 
od Diogneta automatycznego przejęcia podanych mu wyjaśnień 
i argumentów. Przeciwnie, zachęca go do refleksji nad tym, co 
usłyszał. Zauważa też, że Diognet dojrzeje do właściwej decyzji, 
kiedy oczyści się ze wszystkich przesłaniających umysł przesą‑
dów, kiedy odrzuci zwodnicze przyzwyczajenia, kiedy stanie 
się jakby z gruntu nowym człowiekiem – „ponieważ, jak sam 
to przyznajesz, masz zamiar słuchać nowej nauki – rozpatrz 
wówczas, posługując się nie tylko oczami, lecz także rozumem, 
jaka jest w rzeczywistości istota i postać zewnętrzna tych, któ‑
rych wy nazywacie bogami i za bogów też uznajecie” (nr II. 1.). 
W refleksji tej autor listu zachęca Diogneta do zwrócenia uwagi 
na to, że nazywani bogami i za takowych uważani nie zostali 
ukształtowani przez „ogień i żelazo? Czyż nie zrobił tego rzeź‑
biarz, tamtego zaś brązownik, rzemieślnik kujący srebro czy 
urabiający glinę? Zanim zręczna ręka fachowca nadała im postać 
bogów, czyż każdy z tych materiałów nie zmieniał już kształtów 
w rzemieślniczej obróbce i czyż nie może ich zmieniać nadal? 
A dzisiejsze sprzęty, sporządzone z tych samych materiałów, 
czy mogłyby one także stać się bogami, gdyby trafiły do takiego 
rzemieślnika?” (nr II. 3). Refleksja taka ma pomóc Diognetowi 
zobaczyć, „jak Bóg rządzi w niebie, możesz głosić tajemnice Boże, 
możesz kochać i podziwiać ludzi znoszących męczeństwo, aby 
nie zaprzeć się Boga, możesz odrzucić ułudę i oszustwo świata, 
jeśli tylko zrozumiesz, co naprawdę znaczy żyć w niebie, jeśli 
wzgardzisz tym, co tutaj wydaje się śmiercią, a będziesz się lękał 
śmierci rzeczywistej, jaka oczekuje skazanych na ogień wieczny, 
karę ostateczną dla tych, którzy weń popadną” (nr X. 7).
 Autor listu zapewnia też Diogneta, że w procesie budzenia 
się w człowieku wiary bierze udział sam Jezus Chrystus. „Któż 
bowiem właściwie pouczony i na nowo zrodzony przez łaska‑
wość Słowa, nie starałby się poznać jak najlepiej tej nauki, jaką 
Słowo jasno wyłożyło swoim uczniom? Im to Słowo objawione 
objawiło prawdę, a mówiło otwarcie. Nie rozumiane przez 
niedowiarków, objawiło wszystko swoim uczniom, którzy 
uznani przez Nie za wiernych dostąpili poznania tajemnic Ojca” 
(nr XI. 2). Dopowiada przy tym, że poznanie Boga i wyznana 
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w Niego wiara pociągają za sobą czyny miłości, które wyklucza‑
ją tyranizowanie bliźniego, dążenie do przewagi nad słabszymi, 
bogacenie się i krzywdzenie ubogich, bo „to wszystko szczęścia 
nie przynosi, i w taki sposób nikt Boga nie naśladuje. Tego ro‑
dzaju postępowanie nie ma nic wspólnego z jego majestatem” 
(nr X. 5). Dlatego też każdy, „kto jednak bierze na siebie brzemię 
bliźniego, kto będąc w czymś bogatszy użycza ze swych dóbr 
mniej szczęśliwemu. Kto uważa, że wszystko, co ma otrzymał 
od Boga, i dlatego daje potrzebującym, stając się sam niejako bo‑
giem dla tych, których obdarza, ten prawdziwie naśladuje Boga” 
(nr X. 6).
 Znaczące są też osobiste zachęty kierowane do Diogneta, by 
odważnie podjął się wysiłku poznania Boga i przyniesionych 
ludzkości przez Jezusa darów. Pisze więc o tym, że to „Słowo 
skłoniło nas bowiem swoją wolą i rozkazem, abyśmy wszystko 
to z wielką starannością tu przedstawili, my zaś dzielimy się 
z wami pełni miłości do owych prawd objawionych” (nr XI. 8). 
Dlatego ten, kto „łączy wiedzę z bojaźnią i szczerze szuka 
życia, ten sieje w nadziei i może oczekiwać owoców. Niechaj 
poznanie będzie twoim sercem, a Słowo Prawdy, na które się 
otwierasz, twoim życiem” (nr XII. 6‑7). Zachęta ta kreśli przed 
Diognetem zapewnienie, że przyjęcie wiary w Boga chrześcijan 
odmieni jego życie i doprowadzi go do czegoś nieoczekiwane‑
go – nieśmiertelność. Rzeczywistość tę przyrównuje do drzewa, 
które w nim „wyrośnie i jeśli zapragniesz jego owoców, zawsze 
będziesz zbierał to, co chcesz otrzymać od Boga, to, czego wąż 
[szatan] nie może dosięgnąć ani jego podstęp skazić. Już Ewa nie 
ulega grzechowi, lecz Dziewica wyznaje swą wiarę. Zbawienie 
się ukazuje. Apostołowie obdarzeni są zrozumieniem, Pascha 
Pana nadchodzi, czasy się wypełniają, a dostrajając harmonię 
kosmiczną Słowo z radością naucza świętych. Przez Syna uwiel‑
biony jest Ojciec, któremu chwała na wieki. Amen” (nr XII. 6‑8). 
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B I B L I O G R A F I A  P R A C  K S I ĘD Z A  B I S K U P A 

D R .  H A B .  A N T O N I E G O  D ŁU G O S Z A , 

P R O F .  I G N A T I A N U M *  1 

Druki zwarte

Pismo Święte naszym Przyjacielem. Zamyślenia dla dzieci, rodziców, 
katechetów, Verbinum WKW, Warszawa 1993.

Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu, Wydawnictwo 
Naukowe PAT, Kraków 1994.

Spotkania z Panem Jezusem, Kraków 1994 (I), 1995 (II).
Jak przygotowywać i oceniać katechezę, Częstochowskie Zakłady 

Graficzne, Częstochowa 1997.
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię, Częstochowskie Zakłady 

Graficzne, Częstochowa 1999.
Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej (współautor), Wydawnictwo 

Naukowe PAT, Kraków 2000.
„Как подготавливать и оценивать катехизацию”, Издатель‑

ство Францисканцев, Москва 2001.
Dzieci nowego tysiąclecia. Poradnik: jak w domu przygotować dziecko 

do I Komunii św., (współautor), Poznań 2002.
Dobry Bóg mówi do nas. Pismo święte dla dzieci, Edycja św. Pawła, 

Częstochowa 2003.
Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania dla dzieci. Rok A (CD), 

(współautor), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004.

* Oprac. s. Agnieszka Szuta CSFN.
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Droga Krzyżowa. Rozważania dla dzieci, Edycja św. Pawła, Często‑
chowa 2005.

Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania dla dzieci. Rok B (CD), 
(współautor), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2005.

Еп. Антоний Длугош, Беата Стипулковская „Введение 
в библей скую дидактику”, Санкт ‑Петербург 2006 г.

Modlę się do Ciebie, Jezu. Pamiątka i Komunii świętej (współautor), 
Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006.

Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania dla dzieci. Rok C (CD), 
(współautor), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006.

Good God Talks to Us. Bible for children – wydanie w języku angiel‑
skim, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2007 i 2016.

Narkomania – ucieczka do nikąd, Edycja św. Pawła, Częstochowa 
2007.

Opowiem ci o Jezusie, Biały Kruk, Kraków 2007.
Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania wakacyjne dla dzieci. Rok 

A B C (CD), (współautor), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2007.
Służyć z radością, (współautor), Edycja św. Pawła, Częstochowa 

2007.
Święte dzieci, Wstęp – bp Antoni Długosz, Polwen, Radom 2007.
Chrześcijanin radosny, Biały Kruk, Kraków 2008.
Moja pierwsza spowiedź, Polwen, Radom 2008.
Pierwsza Komunia święta w rodzinie – Domowym Kościele, Edycja 

św. Pawła, Częstochowa 2008.
Błogosławieni, czyli szczęśliwi, Biały Kruk, Kraków 2009. 
Dekalog, czyli dziesięć propozycji Pana Boga, Dom Wydawniczy 

Rafael, Kraków 2009 i 2016.
Modlitwa dzieci, Polwen, Radom 2009.
Pierwsza Komunia święta, materiały dla katechetów i duszpasterzy 

(CD), (współautor) Edycja św. Pawła, Częstochowa 2009.
Sakrament bierzmowania czyli Duch Święty rozdaje prezenty. List do 

młodzieży, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2009.
Sakrament małżeństwa. List do narzeczonych i małżonków, Edycja 

św. Pawła, Częstochowa 2009.
Chrzest święty pierwszy sakrament, Edycja św. Pawła, Częstocho‑

wa 2010.
Droga do Boga, Biały Kruk, Kraków 2010.
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Jezu, ufam Tobie. Modlitewnik pierwszokomunijny, (współautor), 
Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2010.

Namaszczenie chorych. List do chorych i ich opiekunów. Obrzęd sakra‑
mentu, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2010.

Błogosławiony Jan Paweł II Przyjaciel dzieci, (współautor) – tekst 
bp Antoni Długosz, Biały Kruk, Kraków 2011.

Dziesięć kroków do świętości, Polwen, Radom 2011.
Od chrztu do zmartwychwstania, Wydawnictwo Espe, Kraków 

2011.
Jak modlić się z dziećmi, Wydawnictwo M, Kraków 2012.
Moje nawrócenie na Drodze Krzyżowej, Hlondianum, Poznań 2012.
Różaniec modlitwą naszego życia, Edycja św. Pawła, Częstochowa 

2012.
Duch Święty rozdaje prezenty. Pamiątka sakramentu bierzmowania, 

Edycja św. Pawła, Częstochowa 2013 i 2017.
Modlę się do Ciebie, Jezu. Pamiątka i Komunii świętej (współautor), 

Edycja św. Pawła, Częstochowa 2013.
Mój pierwszy sakrament. Pamiątka sakramentu chrztu świętego 

(dziewczynki), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2013.
Mój pierwszy sakrament. Pamiątka sakramentu chrztu świętego (chłop‑

ca), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2013.
Abyście byli jedno. Pamiątka sakramentu małżeństwa, Edycja św. Pa‑

wła, Częstochowa 2015.
Droga Krzyżowa. Rozważania dla dzieci, Edycja św. Pawła, Często‑

chowa 2015.
Jezus jest z nami. Pamiątka i Komunii świętej, Edycja św. Pawła, 

Częstochowa 2015.
Biblia młodych. Opowieści ze Starego i Nowego Testamentu, Biały 

Kruk, Kraków 2016.
Co robić trzeba, aby dojść do nieba, Edycja św. Pawła, Częstochowa 

2016.
Droga pełna miłosierdzia. Rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci, 

Hlondianum, Poznań 2016.
Pan Jezus uczy nas miłosierdzia, Częstochowskie Wydawnictwo 

Archidiecezjalne Regina Poloniae, Częstochowa 2016.
Śpiewnik piosenek wykonanych przez ks. biskupa Antoniego Długosza, 

red. S. Jasionek, Częstochowa 2016.
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Pierwsza Komunia św. Materiały dla katechetów (współautor), Edy‑
cja św. Pawła, Częstochowa 2017.

Pierwsza Komunia św. Materiały dla katechetów i duszpasterzy 
(współautor), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2017.

Pismo święte dla dzieci. Dobry Bóg mówi do nas, Edycja św. Pawła, 
Częstochowa 2017.

Pismo Święte listem Boga Ojca do dzieci, Częstochowskie Wydaw‑
nictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, Częstochowa 2017.

Mój mały katechizm, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018 
(w druku).

Z Jezusem przez cały rok liturgiczny, Wydawnictwo Esprit, War‑
szawa 2018.

Artykuły 

1975
Struktura literacka opowiadania o Gedeonie (Sdz 6‑8), „Częstochow‑

skie Studia Teologiczne” nr 3 (1975), s. 295‑320.

1978
Życie moralne w katechezie, „Ateneum Kapłańskie” (1978), z. 3, 

s. 374‑385.

1979
Dziecko wobec doświadczenia własnej choroby i choroby bliskich, 

w: Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa 1981, s. 323‑329. 
Rodzaje literackie Sdz 6‑8, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” nr 32 

(1979), s. 80‑90.

1980
Ojciec Maksymilian Kolbe, w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu 

Religii Katolickiej, cz. IV, Warszawa 1980, s. 340‑346. 
Katechezy maryjne, w: Homilie i katechezy z okazji nawiedzenia kopii 

Jasnogórskiego obrazu, „Częstochowskie Wiadomości Diece‑
zjalne” 7/1982/, s. 152‑164. Z.IV, Częstochowa /mps/, s. 19‑46.

Jezus przebywa z nami pod postaciami chleba i wina, „Wiadomości Ar‑
chidiecezji Częstochowskiej”, 66/1992/11, s. 287‑290 (katecheza).
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Pomoce katechetyczne dla przedszkolaków, Kraków 1980.
Tekstualne trudności opowiadania o Gedeonie (Sdz 6‑8), „Ruch 

 Biblijny i Liturgiczny” nr 5 (1980), s. 263‑269.
Życie za życie, w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Kato‑

lickiej, cz. IV, Warszawa 1980, s. 332‑337.

1982
Metody katechizowania dzieci przedszkolnych, „Częstochowskie 

Studia Teologiczne” 9‑10 (1981‑82), s. 279‑308.

1983
Człowiek i jego praca w katechizacji dziecięco ‑młodzieżowej, „Często‑

chowskie Wiadomości Diecezjalne”, 58/1984, s. 276‑286.
Opowiadanie biblijne o stworzeniu świata, człowieka i grzechu pierw‑

szych ludzi (Rdz 1‑3) w katechetycznym nauczaniu, „Częstochow‑
skie Wiadomości Diecezjalne” 57 (1983), nr 11, s. 256‑263.

Przygotowanie do życia w rodzinie poprzez katechezę, „Częstochow‑
skie Wiadomości Diecezjalne” 57 (1983), nr 5, s. 115‑117.

1984
Błogosławiony Albert – ojciec ubogich, „Katecheta” 28 (1984), nr 3, 

s. 130‑137.
Katechizacja parafialna w dwudziestoleciu pasterzowania ks. biskupa 

ordynariusza Stefana Bareły, „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne” 58 (1984), nr 10, s. 235‑241.

1987
Wpływ katechezy w wychowanie eucharystyczne dzieci, w: Euchary‑

stia centrum życia, red. S. Grzybek, Kraków 1987, s. 177‑188.

1988
Wspólnota chrześcijańska „Betania”, „Wiadomości Charytatywne” 

nr 4 (1988), s. 42‑44.

1990
Kerygmatyczne znaczenie starotestamentalnych bajek, „Studium 

Scripturae Anima Theologiae” 1990, s. 50‑63.
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1991
Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu, w: Instytut 

Teologiczny w służbie diecezji Częstochowskiej (praca zbiorowa), 
Częstochowa 1991, s. 43‑50.

„Ten od głupich dzieci”, „Niedziela” 22 XII 1991, s. 9.

1992
Betania – przystań nadziei, „Pielgrzym” nr 9 (1992), s. 17‑18.
Dialog w katechezie, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 

67 (1993), nr 4‑5, s. 144‑153.
Dlaczego przyjmuję sakrament bierzmowania, „Wiadomości Archi‑

diecezji Częstochowskiej” 66 (1992), nr 6‑7, s. 161‑164.
Ryby i dzieci głosu nie mają, „Niedziela”, 1 III 1992, s. 7.

1993
Budzenie i rozwijanie społecznych cech charakteru u dzieci w wieku 

przedszkolnym, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 
67 (1993), nr 6‑7, s. 226‑236.

Narkomania – zadaniem dla katechezy, „Wiadomości Archidiecezji 
Częstochowskiej” 67 (1993), nr 8‑10, s. 281‑294.

Z Jezusem pomagamy ludziom, „Wiadomości Archidiecezji Często‑
chowskiej” 67 (1993), nr 6‑7, s. 237‑238.

1995
Rola i miejsce Pisma Świętego we współczesnej katechezie, „Horyzon‑

ty Wiary” 6 (1995), s. 39‑45.

1996
Katecheza jako ewangelizacja i wychowanie, „Wiadomości Archidie‑

cezji Częstochowskiej” 70 (1996), nr 5‑6, s. 40‑46.

1997
Młodzież a sekty, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 

71 (1997), nr 12, s. 39‑41.
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1998
Duch Święty, przepowiadanie, kapłan, „Wiadomości Archidiecezji 

Częstochowskiej” 72 (1998), nr 6‑8, s. 79‑84.
Duszpasterska posługa wśród narkomanów, „Wiadomości Archidie‑

cezji Częstochowskiej” 72 (1998), nr 3‑5, s. 44‑61.
Jan Paweł II wobec problemu narkomanii, „Wiadomości Archidiece‑

zji Częstochowskiej” 72 (1998), nr 3‑5, s. 34‑43.
Wpływ działań wychowawczych rodziny, Kościoła i organizacji spo‑

łecznych na zmniejszenie sfery zagrożeń, „Wiadomości Archidie‑
cezji Częstochowskiej” 72 (1998), nr 9‑10, s. 44‑50.

1999
Dzień modlitw o jedność chrześcijan, „Wiadomości Archidiecezji 

Częstochowskiej” 73 (1999), nr 1‑2, s. 60‑63.
Katecheza w misji duszpasterskiej Kościoła, w: Katecheza Kościoła 

w świetle Dyrektorium Ogólnego o katechizacji, Kraków 1999, 
s. 123‑131.

Opowiadanie o Kainie i Ablu, potopie oraz wieży Babel w katechetycz‑
nym przepowiadaniu, „Wiadomości Archidiecezji Częstochow‑
skiej” 73 (1999), nr 9‑10, s. 63‑69.

Prewencja i leczenie uzależnień młodzieży, „Miesięcznik Kościelny 
Archidiecezji Poznańskiej” 50 (1999), nr 9, s. 24‑28.

Problematyka współczesnej katechezy, „Katecheta” 43 (1999), nr 12, 
s. 4‑11.

 „Ubóstwo w duchu” – charyzmatem parafii, „Wiadomości Archidie‑
cezji Częstochowskiej” 73 (1999), nr 9‑10, s. 70‑73.

2000
Dyrektorium Mszy św. dla dzieci wielką szansą duszpasterską, „Wia‑

domości Archidiecezji Częstochowskiej” 74 (2000), nr 9‑10, 
s. 62‑68.

Ćwiczenia duchowne skarbem Kościoła powszechnego, „Wiadomości 
Archidiecezji Częstochowskiej” 74 (2000), nr 1‑2, s. 51‑57.

Pasterskie poczynania biskupów pomocniczych diecezji częstochow‑
skiej, w: Błogosławione choć trudne czasy, red. J. Kowalski, Czę‑
stochowa 2000, s. 133‑140.
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Wpływ religii i nauki na życie młodego człowieka, „Wiadomości Ar‑
chidiecezji Częstochowskiej” 74 (2000), nr 1‑2, s. 58‑62.

Współudział podmiotów wychowawczych: nauczyciel – rodzic – kate‑
cheta, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 74 (2000), 
nr 7‑8, s. 56‑64.

2001
Godność człowieka i jego powołanie do życia społecznego, „Wiadomo‑

ści Archidiecezji Częstochowskiej” 75 (2001), nr 7‑9, s. 30‑38.

2002
Jak dziś głosić Jezusa Chrystusa, „Katecheta” 46 (2002), nr 9, s. 54‑62.
Kapłańskie ubóstwo w nauczaniu Jana Pawła II, „Pastores” 15 (2002), 

s. 121‑127.
Wstęp do młodych, w: O godność osoby ludzkiej (praca zbiorowa), 

Radom 2002, s. 7‑11.

2003
Msza św. z udziałem dzieci, „Więź” 3 (2003), s. 82‑83.
Refleksje katechety nad różańcowymi tajemnicami światła, w: Światła 

tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II, red. Z. Jabłoń‑
ski, Częstochowa 2003, s. 129‑139.

Rezygnacja byłaby zaniedbaniem, „Więź” 3 (2003), s. 77‑79.
Jeżeli ziarno nie obumrze... – wartości duchowe i etyczne w prewencji, 

w: Marek Kotański – człowiek i jego dzieło, red. P. Karpowicz, 
Białystok 2003, s. 172‑182.

Przeszedł przez życie dobrze czyniąc, red. A. Długosz, Z. Małecki, 
Częstochowa 2003, s. 79‑82.

2004
Duszpasterstwo a młodzież, „Wiadomości Archidiecezji Często‑

chowskiej” 78 (2004), nr 3‑4, s. 40‑46.
Katecheza młodzieży nieprzystosowanej, w: Wokół katechezy soboro‑

wej, red. R. Chałupiak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 
2004, s. 185‑189.

Służba w Kościele, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 
78 (2004), nr 3‑4, s. 46‑55.
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2005
Biblijne drogi katechezy szkolnej, w: Biblia w katechezie, red. J. Ko‑

chel, J. Kostorz, Opole 2005, s. 53‑62.
Formacja postaw eucharystycznych u młodzieży, w: Odkryć Euchary‑

stię – żyć Eucharystią, red. A. Klich, Kraków 2005, s. 91‑96.
Metody biblijne w katechezie wtajemniczającej dla młodzieży, w: Aby‑

śmy podtrzymywali nadzieję, red. P. Tomasik, Warszawa 2005, 
s. 179‑189.

Wychowanie młodych do wiary w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana 
Pawła II – „Ecclesia in Europa” i sytuacji duszpasterstwa młodych 
w Polsce, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 79 
(2005), nr 1‑2, s. 99‑104.

2006
Dzieci duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. 

R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, 
s. 226‑231.

Młodzieży duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. 
R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, 
s. 511‑515.

Nieprzystosowanych społecznie duszpasterstwo, w: Leksykon teologii 
pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, 
Lublin 2006, s. 565‑569.

Przeszedł przez życie dobrze czyniąc, w: Uczył kochać Kościół – Ksiądz 
Tadeusz Gogolewski we wspomnieniach, red. P. Bielański, War‑
szawa 2006, s. 205‑206.

Wierzę..., Który się począł z Ducha Świętego, w: Biskupi uczą pacierza, 
pr. zbior., Poznań 2006, s. 35‑37.

2007
Duszpasterstwo dzieci, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Ro‑

gowski, Warszawa 2007, s. 122‑124.
Duszpasterstwo młodzieży nieprzystosowanej społecznie, w: Z mło‑

dzieżą do Chrystusa, red. H. Tomasik, Siedlce 2007, s. 14‑139.
Ewangeliczna posługa dzieciom, „Posłaniec”, kwiecień 2007, 

s. 54‑55.
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Pismo święte podstawą pełni człowieczeństwa, w: Pedagogika wiary, 
red. A. Hajduk, J. Mółka, Kraków 2007, s. 249‑258.

Problemy dydaktyczno ‑wychowawcze katechezy młodzieżowej – propozy‑
cje rozwiązań, w: W drodze do zrozumienia i wiary. Katecheza w gim‑
nazjum czy katecheza gimnazjalistów?, Kraków 2007, s. 15‑32.

Anioły i Diabły, w: Anioły i Diabły wobec dzieci, red. J. Stanek, 
A. Kurzeja, Kraków 2007, s. 15‑20.

2008
Dziecko w perspektywie pastoralnej Jana Pawła II, w: Docere et  educare, 

red. J. Mółka, G. Łuszczak, Kraków 2008, s. 403‑416.
Pismo święte w katechezie, w: Obecność Biblii w katechezie, red. 

H. Słotwińska, Lublin 2008, s. 21‑34.

2009
Ćwiczenia duchowne skarbem Kościoła powszechnego, w: Co zabrać ze 
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Streszczenie

P E D A G O G I K A  ŚW I A D E C T WA . P E R S P E K T Y WA 

A N T R O P O L O G I C Z N O  ‑K E R Y G M A T Y C Z N A

Inspiracją do powstania publikacji Pedagogika świadectwa. Per‑
spektywa antropologiczno ‑kerygmatyczna stały się rozmowy o tym, 
czym jest składane świadectwo, czego ono dotyczy, jak należy 
je przekazywać. W związku z tym podjęta została refleksja na‑
ukowa nad istotą świadectwa i możliwościami jego przełożenia 
na płaszczyznę pedagogiczną, zarówno w wymiarze teoretycz‑
nym, jak i praktycznym. Źródłem prowadzonych badań stała się 
opowiedziana i wyśpiewana przez biskupa Antoniego Długosza 
opowieść o jego życiu. Stanowi ona na tyle bogaty materiał 
narracyjny, ze można było podjąć analizy wpisujące się w nurt 
pedagogicznych badań biograficznych. W badaniach prowadzo‑
nych techniką analizy kategorialnej odkrywamy aktorów, którzy 
pozostają w ścisłych relacjach z sobą, a także ze środowiskiem, 
w jakim przychodzi człowiekowi żyć w określonym czasie, 
a wreszcie z wartościami i oczekiwaniami, które dzięki syner‑
gii ujawniającej się w tych okolicznościach nadają życiu nową 
jakość. 
 Charakterystycznym wymiarem badanego źródła jest to, że 
jej narrator ukazał własne rozumienie codzienności w dwóch 
wymiarach: religijnym i naturalnym, co jest  odzwierciedleniem 
promowanej w katechetyce podwójnej zasady wierności Bogu 
i czło wiekowi. W myśl tej zasady promowanie wierności 
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Bogu domaga się od człowieka dołożenia trudu umożliwiające‑
go lepsze rozumienie Bożego objawienia. Natomiast wierność 
człowiekowi domaga się uwzględniania możliwie wszystkich 
czynników, które w sposób istotny wpływają na docieranie czło‑
wieka do osoby Boga i nawiązywanie z Nim osobowych relacji. 
Realizacja tego założenia domaga się przyjęcia, że człowiek – 
adresat Bożego orędzia – jest osobą uwarunkowaną czynnika‑
mi psychicznymi, społecznymi, kulturowymi i religijnymi bez 
względu na to, czy jest tego świadoma, czy też nie. Wszystko 
to ma ułatwiać mu poznanie ostatecznego sensu swego życia. 
Podczas analiz odkryliśmy, ze zasada ta jest wiodącą ideą w ka‑
techezie, ale także we wszelkich działaniach pedagogicznych 
inspirowanych chrześcijaństwem.
 Idąc tym tokiem rozumowania wskazaliśmy istotne elemen‑
ty stanowiące podstawę teorii, którą rozumiemy jako system 
twierdzeń, praw i prawidłowości wyjaśniających związki i za‑
leżności pomiędzy elementami konstytuującymi przedmiot po‑
znania, którym jest fenomen świadectwa. Teorię tę nazwaliśmy 
pedagogiką świadectwa. Przy jej wypracowaniu posłużyliśmy 
się biographical method, którą posługują się badacze w obrębie 
jakościowej strategii badawczej, co w pedagogice oznacza, że 
wiedza o wychowaniu budowana jest na dwóch, wzajemnie się 
przenikających warstwach: faktograficznej oraz indywidualnej 
i symbolicznej. Natomiast podstawą prowadzonych analiz uczy‑
niliśmy dwie perspektywy: antropologiczną i kerygmatyczną, 
co umożliwiło prowadzenie badań w nurcie paradygmatu 
podmiotowo ‑partycypacyjnego. 
 Prowadzone analizy materiału źródłowego i interpretacje po‑
zwoliły na wyprowadzenie teorii, którą nazwaliśmy pedagogiką 
świadectwa: 

• Rzeczywistość opowiedziana przez biskupa  Antoniego 
za in spirowała do jej interpretacji w perspektywie 
kerygmatyczno ‑antropologicznej, głównie z tego powodu, 
że sam narrator objaśnia poszczególne aspekty swojego 
życia, odwołując się do zasady wierności Bogu i czło‑
wiekowi. Posługując się zasadami analizy kategorialnej, 
odkryliśmy, że życie biskupa Antoniego charakteryzuje 
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służba (z) radością realizowana na różne sposoby. Na dwa 
główne jej rodzaje wskazuje przyimek „z” ujęty w nawias. 
Po pierwsze, chodzi o składanie świadectwa poprzez 
służbę pełnioną bez przymusu, znużenia czy niechęci 
oraz o wykorzystanie radosnego usposobienia w służbie 
Bogu i człowiekowi. Refleksja nad takim rozumieniem 
służby prowadzona w perspektywie antropologiczno‑
‑kerygmatycznej doprowadziła nas do przekonania, że na 
jej podstawie można wyprowadzić przesłanki do budowy 
teorii wychowania. 

• Świadectwo ze swej natury zakłada wzajemne osobowe 
odniesienie podmiotów wychowania, a w perspektywie 
antropologiczno ‑kerygmatycznej umożliwia uwzględnie‑
nie trzeciego podmiotu, jakim jest transcendencja – w ro‑
zumieniu chrześcijan osobowy Bóg. W praktyce działanie 
zgodne z zasadami pedagogiki świadectwa polega na 
dzieleniu się z innymi znalezionym pokojem, szczęściem 
czy innymi zinterioryzowanymi wartościami. Ustalono 
również, że wartością, do której zmierza wychowanie 
realizowane w myśl zasad pedagogiki świadectwa, jest 
miłość. Drogę do jej osiągania buduje poszukiwanie praw‑
dy i dzielenie się nią; czynienie dobra niezależnie od oko‑
liczności i czasu oraz odkrywanie piękna w sobie, innych 
ludziach i otaczającym świecie, a w konsekwencji uznanie, 
że ostateczną PRAWDĄ, DOBREM i PIĘKNEM jest Bóg. 

• Pedagogika świadectwa zakłada, że wychowawca będzie 
dla wychowanka autorytetem, czyli osobą, która uze‑
wnętrznia zgodność tego, co myśli, czuje i robi. Jej rolą jest 
towarzyszenie wychowankowi w procesie jego integralne‑
go rozwoju, co w praktyce oznacza tworzenie przestrzeni 
doświadczenia „troski ostatecznej”. Doświadczenie to ma 
budzić radość z możliwości wspólnotowego osiągania 
celów. Chodzi o to, by działania wszystkich uczestników 
procesu wychowania były autentyczne i twórcze, ale też 
o to, by respektowały nową wiedzę o człowieku i inne 
osiągnięcia naukowe. Należy swoim życiem pokazy‑
wać, jak w odkrywaniu tajemnicy Boga wykorzystywać 
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współczesne technologie i nie zamykać Ewangelii w „skan‑
senie” czy „zakrystii”.

• Wypracowana teoria pedagogicznego świadectwa spełnia 
wszystkie trzy funkcje przypisywane teoriom pedagogicz‑
nym: diagnostyczną, oceniającą i prognostyczną. Funkcję 
diagnostyczną pedagogika świadectwa realizuje poprzez 
docenienie wymiaru duchowego w człowieku, a realizując 
funkcję oceniającą, uwrażliwia na świat wartości poprzez 
refleksję nad sposobami ich interioryzowania i uzewnętrz‑
niania zgodnie z posiadanym potencjałem rozwojowym. 
Natomiast funkcja prognostyczna wyraża się w odkrywa‑
niu znaczenia „troski ostatecznej” dla integralności oso‑
by. Z perspektywy antropologicznej funkcje te wynikają 
z zasad personalizmu, a z perspektywy kerygmatycznej 
z rozumienia znaczenia religii dla wychowania do życia 
w miłości, a więc życia szczęśliwego. 



Summary

T H E  P E D A G O G Y  O F  W I T N E S S . 

A N  A N T H R O P O L O G I C A L  –  K E R Y G M A T I C 

P E R S P E C T I V E 

The inspiration for the publication: The Pedagogy of Witness. An 
Anthropological – Kerygmatic Perspective has been drawn from the 
talks about what a confessed witness is, what it is about, and 
how it should be passed on. Based on such a discussion, scientific 
reflection was taken up upon the essence of the witness and the 
possibility of transferring it into the pedagogical domain, both 
in the theoretical and practical dimension. The source of the re‑
search was the story of Bishop Anthony Długosz’s life, which he 
himself told and sang. The story provides such a rich narrative 
material that it was possible to make analyses that belong to the 
pedagogical stream of the biographical research. In the research 
conducted with the technique of categorial analysis we discover 
the actors, who are in close relationships with each other, with the 
environment, which is the habitat of the man living in a certain 
period of time, and with values and expectations, which – thanks 
to the synergy revealing itself in those circumstances – give life 
a new quality. 
 The characteristic feature of the researched source is that its 
narrator has shown his own understanding of everyday reality 
in two dimensions: religious and natural, which, in catechetics, 
is a reflection of the twofold principle of faithfulness to God and 
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man. According to this principle, the promotion of the faithful‑
ness to God requires the man’s effort to better understand God’s 
revelation. The faithfulness to man requires considering the 
maximum possible number of factors which, in a significant way, 
influence the man’s reaching God and making personal relation‑
ships with Him. The accomplishment of this assumption is based 
on the statement that the man – the addressee of God’s message, 
is a person determined by psychical, social, cultural, and reli‑
gious factors, whether he/she is conscious of it or not. All these 
things are to facilitate the discovery of the person’s meaning of 
life. During the analysis we have discovered that this principle 
is the main idea in catechesis, as well as in all the pedagogical 
activities inspired by Christianity. 
 Such thinking led us to indicate the crucial elements that are 
the fundamentals of the theory which we understand as a sys‑
tem of claims, laws and regularities demystifying the correla‑
tions and relations between the elements constituting the subject 
of cognition which is the phenomenon of the witness. We have 
named this theory the pedagogy of witness. Working on it, we 
used the biographical method applied by the researchers in the 
field of the qualitative research strategy, which, in pedagogy, 
means that the knowledge of upbringing is built on two mutu‑
ally permeating layers: factographic, as well as individual and 
symbolic one. What is more, our basis for the analyses we carried 
out included two perspectives: anthropological and kerygmatic 
one, which made it possible for us to carry out the research in the 
stream of subjective ‑participatory paradigm. 
 Our analyses of the source material and interpretations al‑
lowed us to construct the theory that we have named the peda‑
gogy of witness: 

• The reality described by Bishop Anthony inspired us to in‑
terpret his life in the kerygmatic ‑anthropological perspec‑
tive, mainly because of the fact that the narrator himself 
explicates particular aspects of his life with reference to the 
principle of faithfulness to God and man. Using the princi‑
ples of categorial analysis, we have discovered that the life 
of Bishop Anthony is characterized by serving people with 
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joy, in many different ways. The two main kinds of such 
service are determined by the expression “with joy.” First, 
it means being a witness through service provided without 
any compulsion, weariness or unwillingness. Second, it 
means using Bishop’s joyfulness to serve God and people. 
The reflection upon such understanding of service, carried 
out in the anthropological ‑kerygmatic perspective, has led 
us to the belief that on its basis we can form the assump‑
tions for constructing the theory of upbringing. 

• The witness as such assumes personal mutual references 
of the subjects of upbringing, and in the anthropological‑
‑kerygmatic perspective it makes it possible to consider the 
third subject, which is transcendence – in the Christian un‑
derstanding: a personal God. In practice, acting according 
to the principles of the pedagogy of witness means sharing 
one’s peace, happiness or other interiorized values with 
other people. We have also determined that the value to 
which the upbringing fulfilled according to the principles 
of the pedagogy of witness is directed – is love. The way 
of achieving it is based on seeking the truth and sharing 
it with others; doing the good regardless of circumstances 
and time; as well as discovering the beauty in oneself, 
other people and in the surrounding world, and – in conse‑
quence – acknowledging that God is the definite TRUTH, 
GOOD and BEAUTY. 

• The pedagogy of witness assumes that the teacher is the 
authority for the pupil, which means that the teacher ex‑
presses the consistency of what he/she thinks, feels, and 
does. His/her role is to accompany the pupil in the pro‑
cess of his/her integral development, which, in practice, 
means creating the space for experiencing “the ultimate 
care.” Such experience is to raise joy from the possibility to 
achieve goals together with other people. It means that the 
activities performed by all the participants of the upbring‑
ing process should be authentic and creative, but it is also 
important for those activities to respect the new knowledge 
of the man and other scientific achievements. Such way of 



302 Pedagogika świadectwa

teaching is about showing, with one’s own life, how to use 
modern technologies in discovering the mystery of God, 
without closing the Gospel in the “museum” or “sacristy.”

• Our theory of the pedagogy of witness performs all three 
functions characteristic of the pedagogical theories: di‑
agnostic, evaluative and prognostic one. The diagnostic 
function is performed by the pedagogy of witness through 
the appreciation of the man’s spiritual dimension. Its 
evaluative function makes the man more sensitive to the 
world of values through the reflection upon the ways of 
their interiorization and externalization in accordance with 
the individual developmental potential. Furthermore, the 
prognostic function is reflected in discovering the meaning 
of “the ultimate care” for the integrity of a person. From 
the anthropological perspective, these functions emerge 
from the principles of personalism, and from the keryg‑
matic perspective – they emerge from understanding the 
meaning of religion for education for life full of love, i.e. 
happy life. 
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