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WStęp

Wspomaganie refleksji nad życiem wydaje się być zadaniem niezwykle 
aktualnym, a może wręcz wyzwaniem w sytuacji, gdy „zanika styl życia 
oparty na refleksji nad życiem i na poszukiwaniu sensu życia”1. Nie ozna-
cza to jednak, że zanikają pytania o istotę życia – jego początek, sens te-
raźniejszości i przeznaczenie. Nie tyle domagają się one konkretnej odpo-
wiedzi, co bardziej niepokoją i przynaglają do poszukiwania, odkrywania 
jej źródeł i inspiracji. Niepokój ten uwidacznia się w sposób szczególny 
współcześnie, a może tylko łatwiej go człowiekowi uzewnętrzniać, bo roz-
wój cywilizacji stworzył ku temu więcej okazji. W katalog możliwości 
związanych z poszukiwaniem odpowiedzi na ważne dla człowieka pytania 
wpisuje się edukacja, która współcześnie wyszła daleko poza krąg kojarze-
nia jej z okresem dorastania. Myślenie o uczeniu się w kategoriach przygo-
towania do życia w dorosłości zdezaktualizowało się w wyniku procesów 
konstruujących ponowoczesność. 

Coraz radykalniej postępujące zmiany w różnych dziedzinach życia 
zmuszają człowieka do poszukiwania w nich swojej „nowej” obecności. 
sytuacja ta jest szczególnie zaskakująca dla dorosłego, bo przychodzi mu 
realizować „stare” zadania w „nowej” rzeczywistości. Dlatego nie dziwi 
wszechobecne zainteresowanie dorosłym, nieco na wzór wcześniejszej 
koncentracji na dziecku, które przybrało w poprzednich wiekach postać 
„stulecia dziecka”2. Psychologia coraz odważniej analizuje możliwo-
ści rozwojowe po osiągnięciu przez jednostkę dojrzałości biologicznej3; 
andragogika z nauki o kształceniu i wychowaniu dorosłych ewoluuje 
w kierunku refleksji nad całożyciowym uczeniem się4 i odkrywa coraz to 
nowe obszary, w których może ono zachodzić5; teologia przypomina, że  

1 J. Michalski, Znaczenie edukacji religijnej dla kształtowania tożsamości jednostki, w: 
Edukacja, moralność, sfera publiczna, Oficyna Wydawnicza „Verba” Lublin 2007, s. 165.

2 Zob. E.H. Erikson, Dimensions of a new identity, Wyd. Norton, New York 1974. 
3 Zob. E. Gurba, Wczesna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trem-

pała, Wyd. PWN, Warszawa 2011, s. 287.
4 Zob. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w an-

dragogice, Wyd. DsW, Wrocław 2010.
5 Zob. J. Kargul, Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki 

do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wyd. DsW, Wrocław 2005. 
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8 Wstęp

katecheza dorosłych jest najznakomitszą i uprzywilejowaną formą kate-
chezy6. Należy przy tym zauważyć, że ten rodzaj zainteresowania doro-
słym niewiele ma wspólnego z podawaniem mu gotowych rozwiązań. Jest 
przede wszystkim zaproszeniem każdego człowieka do refleksji7 nad sobą 
i nad życiem. To wieloaspektowe skierowanie się ku osobie dorosłej moż-
na uznać za zaproszenie do integracji wzajemnych sił i zasobów, by wspo-
móc dorosłego w realizacji jego podstawowego zadania, jakim jest życie. 
W obliczu wyzwań, jakie stawia przed dorosłym codzienność, potrzebuje 
on wsparcia i dlatego uznałam, że warto postawić następujące pytania: 

	 • W czym może się wyrażać wspomaganie, które określa się eduka-
cyjnym? 

 • Jak dorosły podejmujący aktywność edukacyjną o charakterze reli-
gijnym prowadzi refleksję nad życiem? 

Poszukiwanie możliwości edukacyjnego wsparcia dorosłego w reflek-
sji nad życiem wymaga dokonania oglądu specyfiki okresu życia zwanego 
dorosłością. Problematykę zmian, jakie zachodzą w dorosłości, podejmu-
je rozdział pierwszy. Przedstawiłam w nim charakterystykę naturalnych 
zmian, jakim podlega dorosły wraz z wiekiem. Postrzeganie ich jako zmian 
rozwojowych8 skłania do przyjrzenia się, jakie możliwości w zakresie 
wspomagania rozwoju dorosłego może udzielić edukacja. Elżbieta sujak 

6 Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi Tradendae o katechizacji w na-
szych czasach, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 
cz. 2, red. W. Kubik, Wyd. ATK, Warszawa 1985, nr 43 (używany skrót CT); Kongregacja 
ds. Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna 1971, tekst polski w: Katecheza po 
Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, t. 1, Wyd. ATK, Warszawa 1985, 
nr 20 (używany skrót DCG).

7 K. Olbrycht zwraca uwagę, że w antropologii filozoficznej K. Wojtyły wśród cech 
osoby wyróżnia się świadomość refleksyjną i refleksywną: „Pierwsza obejmuje odzwier-
ciedlanie siebie jako podmiotu, ogląd siebie; druga – świadomość refleksywna – zakłada, 
iż człowiek przeżywa siebie jako podmiot sprawczy, podmiot czynów, za które zawsze jest 
odpowiedzialny w świetle prawdy o dobru”. K. Olbrycht, Pytania wokół roli tożsamości 
w wychowaniu, „Horyzonty Wychowania” 2/2003(4), s. 111. W publikacji niniejszej w ro-
zumieniu refleksji uwzględnia się zarówno jedną, jak i drugą świadomość. 

8 W starszych tradycjach badawczych psychologii rozwój był rozumiany jako uniwer-
salne, możliwe do zaobserwowania u każdej normalnej osoby dorastającej następstwo 
zmian ważnych funkcji. W nowszych stanowiskach naukowych rozwój jest rozumiany ja-
ko wszelki rodzaj zmiany w człowieku z uwzględnieniem wieku, bez względu na to, czy 
zmiana ta zależy od procesu dorastania, czy od doświadczenia. Dlatego pojęcie rozwoju 
zawiera w sobie także wszelkie procesy „uczenia się”. Zob. B. Grom, Psychologia wycho-
wania religijnego, Wyd. WAM, Kraków 2011, s. 19-20. 
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9Wstęp

samo słowo „życie” wiąże nie tyle z treściami biologicznymi, ile bardziej 
z przeżywaniem, czyli udziałem świadomej refleksji i towarzyszącej jej 
zmiennej w barwach i natężeniu uczuciowości9. Dlatego „przeżywaniu” 
życia towarzyszą człowiekowi pytania o jego cel, sens, wartość i jakość. 
W poszukiwaniu odpowiedzi na te i im podobne pytania dorosły potrzebu-
je wsparcia, choć często nie zdaje sobie z tego sprawy. Poszukuje niejako 
„po omacku”, korzysta lub nie z tego, co oferuje mu codzienność. 

Korzystanie z wydarzeń codzienności w rozwiązywaniu zadania, jakim 
jest życie, wymaga jednak istotnych umiejętności. Próbę stworzenia wa-
runków do ich osiągania tworzy, przynajmniej w jakimś wymiarze, edu-
kacja dorosłych. W procesie tym swoją rolę próbuje też odnaleźć religijna 
edukacja dorosłych10. Źródło edukacji religijnej, które jest w chrześcijań-
stwie nie tylko pierwsze, ale zawsze aktualne, stanowi Biblia. Jej treść 
łączy w sobie to, co „ludzkie i boskie” i dlatego w obliczu pytań egzy-
stencjalnych dorosłego pozostaje niewyczerpanym źródłem wiedzy reli-
gijnej i treści wiary. Przy czym jej znaczenie dla wierzącego wykracza 
poza wymiar intelektualny. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Jak 
żyć?” człowiek na różne sposoby sięgał w historii po Biblię. Perspektywa 
ta skłoniła do przedstawienia dorosłym w Polsce oferty edukacyjnej w po-
staci Korespondencyjnego Kursu Biblijnego11 . 

Pierwsze informacje o organizowanym Kursie zamieściły nieodpłatnie 
czasopisma katolickie oraz niektóre dzienniki, np. „Nasz Dziennik” czy 
też „Gazeta Wyborcza”. Od samego początku organizatorzy doświadczają 
życzliwości ze strony różnych wydawców i redaktorów czasopism. Na ich 
łamach regularnie (zazwyczaj dwukrotnie w ciągu roku) zamieszczane są 
informacje o Kursie. Organizatorzy proszą również o zamieszczanie tych 
informacji na łamach periodyków parafialnych, a w ostatnich latach także 
w Internecie12 . 

9 E. sujak, Życie jako zadanie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1978.
10 Piszę o tym szerzej w: Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propo-

zycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu 
Biblijnego, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2011.

11 Jest to polska wersja Österreichisches Katholisches Bibelwerk Diözesanstelle Linz. 
Pomysłodawcą polskiej wersji kursu jest ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek sJ, który taki 
kurs zorganizował i do dnia dzisiejszego nim kieruje. Zob. Kurs Biblijny. Zeszyt 1, Wyd. 
WAM, Kraków 2001, s. 5. Pełna nazwa kursu w niniejszej publikacji będzie wyrażana skró-
tem KKB albo słowem „Kurs”. 

12 Zob. http://pschp.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=1
21; aktualnie KKB posiada swoją własną stronę: www.kursbiblijny.deon.pl i jak pokazują 
statystki wzbudza on coraz większe zainteresowanie (data dostępu: 01.03.2012). 
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10 Wstęp

O skuteczności tej formy przekazywania informacji świadczą głosy je-
go uczestników13:

Czytałam w 2005 roku „Nasz Dziennik” i informację o kursie uzy-
skałam z ogłoszenia (Kobieta lat 51, wykształcenie wyższe); Ogłoszenie 
o KKB przeczytałem w jednym z numerów „Listu” (Mężczyzna, lat 21, 
wykształcenie średnie); Przy którymś pobycie w Polsce – to nie był przy-
padek, że właśnie wtedy przyjechałam, że właśnie akurat wtedy kupiłam 
„Niedzielę” i że akurat wtedy była tam notatka (Kobieta, lat 58, wykształ-
cenie wyższe); Przypadek, przynajmniej częściowo. Natknęłam się na in-
formację o kursie podczas lektury‚ „Tygodnika Powszechnego” (Kobieta, 
lat 27, wykształcenie wyższe)14 . 

W okresie piętnastu lat zgłosiło chęć uczestnictwa w Kursie ponad  
4,5 tys. osób, szczególnie w pierwszym roku funkcjonowania zaintere-
sowanie było imponujące. W latach następnych liczba uczestników tyl-
ko nieznacznie wzrastała, a w roku 1997, gdy nie zgłosił się żaden nowy 
uczestnik, zrodziły się pytania o powody takiego stanu rzeczy. Okazało 
się, że głównym powodem mogły być trudności z rozpowszechnianiem 
informacji o Kursie, gdyż prasa codzienna nie była już tak chętna do bez-
płatnego umieszczania ogłoszeń. W tej sytuacji kierownik KKB w listach 
dołączanych do materiałów kursowych zwracał się z prośbą o dzielenie 
się z innymi informacjami o prowadzonym Kursie. W wyniku tych dzia-
łań liczba uczestników powoli, lecz systematycznie wzrastała. Największy 
wzrost zanotowano w latach 1999-200115, co może być efektem zwiększo-
nego zainteresowania religią na przełomie wieków. Ideę Kursu oraz jego 
miejsce w edukacji dorosłych zawiera rozdział drugi.

uczestnicy KKB nie ograniczali swojej aktywności do realizacji zadań 
kursowych, lecz prowadzili korespondencję z Kierownikiem Kursu. Treść 
tych listów była swego rodzaju ewaluacją KKB. Autorzy informowali 

13 Wypowiedzi pochodzą z listów uczestników KKB do Kierownika Kursu. Archiwum 
KKB.

14 Wypowiedzi pochodzą z korespondencji organizatorów z uczestnikami Kursu oraz 
z kwestionariusza, który został dołączony do bieżącej „wysyłki” w grudniu 2005 roku. 
Wówczas zostało rozesłanych 180 kwestionariuszy, spośród których 52 osoby nadesłały 
wypowiedzi na postawione w nich pytania. uczestnicy byli poproszeni o napisanie odpo-
wiedzi na pytania o motywy uczestnictwa w KKB oraz na dwa inne pytania: Co pozytyw-
nego (wartościowego) wnosi kurs w Pani/Pana codzienne życie? Jakie dostrzega Pani/Pan 
negatywne aspekty uczestnictwa w tym kursie?

15 szczegółowe dane zawiera rozdział 2.5. 
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11Wstęp

o ważności zdobywanej wiedzy dla ich życia16 i w ten sposób zainspirowa-
li organizatorów do podjęcia badań nad związkami wiedzy religijnej z ży-
ciem dorosłych wierzących. Zgromadzony drogą tradycyjnej poczty mate-
riał badawczy okazał się wyjątkowo bogaty, co zachęcało do podejmowa-
nia coraz to nowych analiz17. Niniejsza pozycja jest jednym z jej etapów. 
Przedstawiam w niej poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Jak uczestnicy 
Kursu wykorzystują wiedzę religijną w dorosłym życiu? Problem ten kryje 
w sobie pytanie o potencjał edukacyjnego wsparcia dorosłego w refleksji 
nad jego życiem. W odkrywaniu związków pomiędzy studiowaniem Biblii 
i życiem dorosłego wierzącego wykorzystano możliwości, jakie daje her-
meneutyka. stąd pojawiły się kolejne pytania, które konstruowały proces 
badawczy: o konteksty życiowe, w których przychodzi dorosłemu dostrze-
gać znaczenie wiedzy religijnej dla jego życia; o obszary doświadczania 
skutków podejmowanej edukacji i sposoby ich postrzegania. 

Analiza literatury w zakresie rozwoju dorosłości i roli uczenia się 
w tym procesie pozwoliła spojrzeć na Korespondencyjny Kurs Biblijny 
jako zjawisko uczenia się dorosłych z wykorzystaniem źródeł religijnych. 
Refleksja nad tym obszarem edukacji jest prawie nieobecna w polskiej 
literaturze andragogicznej. uzupełnianie tej luki18 uznałam za ważny ar-
gument przemawiający za potrzebą odkrywania kolejnych obszarów edu-
kacji dorosłych19. Zainteresowanie tą formą zdobywania wiedzy świadczy 
o tym, że dorosły widzi potrzebę edukacji w zakresie treści religijnych. 
Obok konieczności osiągania coraz to nowych kompetencji zawodowych 
i społecznych poszukuje źródeł, które pomogą mu w refleksji nad celem, 
sensem, wartością i jakością swojego życia. Odkrywanie specyfiki edu-
kacyjnego wsparcia dorosłych w refleksji nad własnym życiem poprzez 
edukację religijną domagało się ustalenia procesu badań. ukazanie celów, 

16 Zob. Listy do Kierownika Kursu, Archiwum KKB.
17 Pierwsze rozważania nad KKB zawarte są w moich wcześniejszych publikacjach: 

Korespondencyjny Kurs Biblijny obszarem edukacji religijnej dorosłych, w: Pedago-
gika wiary, red. A. Hajduk, J. Mółka, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2007,  
s. 473-488; Dorosłość kształtowana przez Biblię, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” 1/2009,  
s. 11-21; Korespondencyjny Kurs Biblijny – forma poradnictwa egzystencjalnego, w: Re-
fleksje o poradnictwie debiutujących doradców, red. D. Zielińska-Pękał, Oficyna Wydaw-
nicza uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 79-97. Z kolei refleksję nad 
obecnością w świecie dorosłych inspirowaną treściami religijnymi zawiera pozycja: Mode-
racyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt.

18 Piszę o tym szerzej w: Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt.
19 W niniejszej publikacji analizy prowadzone są z perspektywy rozumienia zagadnie-

nia w Kościele katolickim.
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12 Wstęp

założeń i sposobów pracy, jakie proponują organizatorzy Kursu oznacza-
ło konieczność zatrzymania się nad jego skutkami w życiu uczestników. 
To przede wszystkim ich głos należy uznać za istotny w refleksji nad tą 
formą edukacji dorosłych. Dlatego podejmowane badania stanowią próbę 
zrozumienia związków pomiędzy uczestnictwem w Kursie i podejmowaną 
refleksją nad życiem. Przyjęte strategie badawcze i sposoby realizacji po-
szczególnych etapów działań przedstawione zostały w rozdziale trzecim. 

Podjęte analizy pozwoliły wskazać obszary, w których może dorosły 
podjąć refleksję nad swoim życiem, korzystając z wiedzy i umiejętności 
osiągniętych dzięki uczestnictwu w edukacji opartej na źródłach religijnych. 
Przedstawiam je w kolejnych rozdziałach. Być może ich kolejność jest nie-
co zaskakująca, gdyż prezentację obszarów, w których absolwenci KKB 
podejmują refleksję nad życiem inspirowaną treściami religijnymi rozpo-
czynam od przedstawienia sfer życia, które zwykle określa się jako „poza-
religijne” czy „świeckie”. W rozdziale IV analizuję, jak absolwenci Kursu 
rozumieją jego znaczenie dla kształtowania się ich tożsamości, ich stosunku 
do samych siebie. W rozdziale V pokazuję, w jaki sposób treści religijne 
formują relacje absolwentów KKB z innymi ludźmi. W kolejnym rozdziale 
(VI) przedstawiam stosunek absolwentów do problemów współczesnego 
świata. Dopiero po nich (w rozdziale VII) podejmuję refleksję nad znacze-
niem KKB dla wzmocnienia wiary. układ ten ma – w moim zamyśle – 
pokazać, że osiąganie nowej umiejętności interpretowania egzystencji ma 
służyć pogłębianiu życia religijnego, gdyż nie można osiągać dojrzałej wia-
ry bez dojrzałości na płaszczyźnie naturalnej. Pracę kończy rozdział ósmy, 
w którym poddając hermeneutycznej analizie transkrypcje czterech narracji 
biograficznych uczestników Kursu, staram się pokazać, jak różne mogą być 
strategie refleksji nad życiem inspirowane treściami religijnymi. 

Całość przedstawionych tu badań jest próbą pokazania, że uczestnictwo 
w edukacji religijnej, szczególnie w przypadku uczenia się opartego o źródło 
wiary, jakim jest Biblia, domaga się spojrzenia na jej skutki z perspektywy 
naturalnej i nadprzyrodzonej, niezależnie, czy chodzi o wspomaganie reflek-
sji nad sobą, relacje z innymi, otaczającym światem, czy bezpośrednio sferą 
religijną. Źródła religijne odsłaniają swoje edukacyjne znaczenie dla życia 
człowieka dopiero wówczas, gdy w ich odkrywaniu uwzględni się zarów-
no poznanie naturalne, jak i poznanie wiary. Za pomoc w ich odkrywaniu 
dziękuję Państwu Profesorom dr hab. Alicji Kargulowej i dr. hab. Józefowi 
Kargulowi oraz ks. dr. hab. Piotrowi Mazurowi. Ich cenne uwagi i opinie po-
zwoliły mi spojrzeć na analizowane problemy z jeszcze innej perspektywy.
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DoroSły W proceSie rozWoju

Pytanie o dorosłego jest często kojarzone z wiekiem, choć jest on znacz-
nie mniej charakterystycznym wyznacznikiem niż w okresie dzieciństwa. 
staje się on jeszcze mniej precyzyjny, gdy zgodnie z tym kryterium próbu-
je się określić młodość, dojrzałość i starość1. Oznacza to, że rozpatrywanie 
procesów rozwojowych w dorosłości wymaga analiz w wielu wymiarach 
i kierunkach. Zbigniew łoś zauważa, że choć zwolennicy perspektywy life- 
-span deklarują wielowymiarowość i wielokierunkowość rozwoju, to roz-
patrują ten proces głównie w kategoriach wzrostu i regresu. Tymczasem 
większą możliwość dałaby siatka pojęciowa uwzględniająca perspektywę: 
progres – dygres – optimum – regres2. Przy czym warto zauważyć, że już 
te dwie skrajne kategorie pozwalają charakteryzować dynamikę dorosłości 
w wielu obszarach, gdyż pokazują wielorakie (często ukryte) możliwości 
rozwoju. Istotne staje się zatem pytanie o możliwości zmian wyznaczane 
dorosłemu przez kategorie wzrostu i regresu, które sprawiają, że zarówno 
zmiany progresywne, jak i regresywne mają charakter rozwojowy3 . 

W rozdziale niniejszym scharakteryzowany zostanie rozwój człowie-
ka w poszczególnych okresach dorosłości4. Przyjmuję najbardziej po-
wszechny podział tego okresu życia na wczesną dorosłość (20/22-35/40), 
wiek średni (35/40-60/65) oraz późną dorosłość. Rozpatrywanie rozwoju 
człowieka w ciągu całego życia oparte na kategoriach wzrostu i regresu  

1 Zob. u. M. staudinger, s. Bluck, A view of midlife development from life-span theory, 
w: Handbook of Midlife development, red. Margie E. Lachman, Wyd. John Wiley & sons, 
Inc, New York 2001, s. 4-5. 

2 Z. łoś, Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia, Wyd. uWr, Wrocław 
2010, s. 79.

3 Zob. J. Trempała, Mechanizm zmiany rozwojowej, w: Psychologia rozwoju człowieka, 
dz. cyt., s. 65-67.

4 Mimo że kategoria wieku nie stanowi podstawowego wyznacznika cech człowieka 
dorosłego, to może ona być marginalizowana. Pokazują to analizy związków pomiędzy 
wiekiem jednostki i sferami jej życia. Zob. L.A. Morgan, s.R. Kunkel, Aging, Society, and 
the Life Course, Wyd. springer Publishing Company 2011.
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14 r o z d z i a ł  i

wskazuje, że dynamika ta zachodzi pomiędzy wymiarem biologicznym 
człowieka i wielowiekowymi odniesieniami transmitowanymi przez po-
kolenia oraz zadaniami, przed którymi aktualnie staje. Odkrywanie związ-
ków, jakie zachodzą pomiędzy różnymi obszarami rozwoju człowieka 
dorosłego, jest szczególnie ważne w kontekście poszukiwań możliwości 
wsparcia dorosłego w realizacji zadania, jakim jest życie. 

1.1. Dynamika dorosłości

Przedstawienie cech dorosłości (nawet przy uwzględnieniu podziału na 
poszczególne okresy) nastręcza wiele trudności, gdyż dynamika związana 
ze wzrostem i regresem dotyczy różnic, jakie posiada każda osoba w za-
kresie osiągnięć i doświadczanych zdarzeń oraz braku współcześnie jed-
noznacznie sformułowanych oczekiwań społecznych. Dlatego niemożliwe 
staje się określenie „progu”, którego przekroczenie świadczy o wejściu 
w dorosłość. Raczej mówi się o procesie stawania się osobą dorosłą. Ozna-
cza to, że nie tylko czynniki obiektywne, ale także subiektywne odgrywają 
w nim istotną rolę. Zjawiskiem charakterystycznym w okresie dorosłości 
jest indywidualizacja przebiegu rozwoju osoby i co za tym idzie – ważne 
jest zarówno rozumienie, czym charakteryzuje się dorosłość, jak i związa-
ne z nią poczucie „bycia dorosłym”5 . 

system biologiczny i fizyczną sprawność organizmu w okresie wczes-
nej dorosłości charakteryzuje zróżnicowanie kontrolowane przez czynni-
ki genetyczne, środowiskowe oraz sposób reagowania przez jednostkę na 
doświadczane zmiany biologiczne. Jest to okres osiągania ostatecznego 
wzrostu i maksymalnego rozwoju tkanek aktywnych metabolicznie oraz 
redystrybucji tkanki tłuszczowej i jej wzrostu w obszarze powłok brzusz-
nych. Młody dorosły charakteryzuje się najwyższym poziomem sprawności 
fizycznej (szczyt rozwoju motorycznego) i rozrodczej. Istnieje możliwość 
narastania napięcia i siły mięśni oraz osiągania biologicznej dojrzałości 
układów wewnętrznych. Obserwuje się maksymalną sprawność w zakresie 
funkcjonowania zmysłów oraz aktywności seksualnej. Elementom wzro-

5 Zob. E. Gurba, Wczesna dorosłość, art. cyt., s. 286-289. uwzględnienie zarówno pro-
cesu standaryzacji, jak i indywidualizacji w obrębie poszczególnych sfer rozwoju wymaga 
opisania zmian zachodzących w poszczególnych sferach rozwoju typowych dla poszcze-
gólnych okresów życia dorosłego. 
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Dorosły w procesie rozwoju 15

stu towarzyszy następnie regres w postaci zmniejszania wysokości ciała, 
a pod koniec wczesnej dorosłości następują niekorzystne zmiany w skó-
rze, włosach i strukturze twarzy oraz utrata tkanki mięśniowej. Pojawiają 
się pewne defekty w zakresie widzenia oraz w niewielkim stopniu zmniej-
sza się ostrość słuchu. Wraz z upływem lat obniża się natężenie popędu 
płciowego oraz chęć posiadania dziecka. Zjawiska te może przyspieszać 
stosowanie używek, niewłaściwe nawyki żywieniowe oraz stresy6 .

Zmiany fizyczne w średnim wieku charakteryzują się tym, że w począt-
kowej fazie ich przebieg jest niezauważalny, a następnie coraz bardziej 
wyraźny. Obniża się siła mięśni i koordynacja ruchowa, znacznie pogarsza 
się wzrok oraz powoli słuch. Poza tym około 50. roku życia zaczyna się 
obniżać wrażliwość smakowa w wyniku systematycznego zmniejszania 
się liczby kubków smakowych. Zmniejsza się ilość pompowanej przez 
serce krwi, obniża się sprawność nerek oraz wydzielanie hormonów i en-
zymów trawiennych, słabnie przepona i spada aktywność seksualna. stan 
zdrowia osób w średnim wieku jest na ogół dobry, ale charakteryzuje się 
on wysokim zróżnicowaniem indywidualnym wynikającym z czynników 
demograficznych, środowiskowych i kulturowych. Typowymi chorobami 
tego wieku są choroby reumatyczne, układu krążenia, trawienia, oddecho-
wego, zaburzenia słuchu i wzroku oraz choroby psychiczne. Należy też 
zauważyć, że zmiany biologiczne nie posiadają znaczących konsekwen-
cji dla funkcjonowania człowieka. Osoby w średnim wieku kompensują 
i wyrównują te deficyty, wykorzystując doświadczenie oraz stosując efek-
tywniejsze strategie działania, a także proste i skuteczne środki materialne 
i techniczne kompensujące zaistniałe zmiany. Dopiero sytuacja choroby 
wymusza nową sytuację w zakresie funkcjonowania i naturalne zmiany 
traktowane są w odmienny, indywidualny sposób7 .

Znacznie bardziej intensywnie zmiany biologiczne postrzegane są 
w okresie późnej dorosłości. są one określane jako starzenie się8, bo ze 
względu na zmniejszanie się zasobów funkcjonowania zmiany te są  

6 Zob. tamże, s. 292-293.
7 M. Olejnik, Średnia dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka, dz. cyt., s. 312- 

-314.
8 starzenie się jest najczęściej charakteryzowane w trzech wymiarach: fizycznym, psy-

chicznym i społecznym. Przy czym wymiar fizyczny i psychiczny postrzegany jest zwykle 
w odniesieniu do jednostki, a społeczny dodatkowo generuje odniesienia do struktur spo-
łecznych, które również podlegają procesowi „starzenia się”. Zob. L.A. Morgan, s.R. Kun-Zob. L.A. Morgan, s.R. Kun-
kel, Aging, Society, and the Life Course, dz. cyt., s. 2-6.
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zjawiskiem naturalnym i nieodwracalnym9. Nie oznacza to jednak, że 
wszystkie osoby starzeją się w ten sam sposób i jedynie wiek jest czyn-
nikiem determinującym ten proces10. Również on (analogicznie jak w po-
przednich etapach dorosłości) nie stanowi zasadniczego kryterium. Dla-
tego mówi się nie tyle o osiągnięciu starości, ile bardziej o „wkraczaniu 
w okres późnej dorosłości”11. Niemniej zachodzące zmiany mają przeważ-
nie charakter regresywny i obejmują niemal wszystkie funkcje organizmu 
– jedynie w mniejszym stopniu układ nerwowy, który może się regenero-
wać. starzenie się w wymiarze biologicznym wywołują czynniki gene-
tyczne (np. hipoteza genów śmierci, telomerowa, kaskady błędów, immu-
nologiczna oraz wyczerpania reprodukcyjnego, zużycia)12 i środowiskowe 
(np. hipoteza wolnych rodników, klinkierowa, hipotezy behawioralne)13 . 
Czynniki genetyczne oraz środowiskowe powodują obniżenie sprawności 
fizycznej, osłabienie wigoru, zmniejszenie odporności na stres i w istotny 
sposób decydują o długości życia14. David A. sinclair i Lenny Guarente, 
poszukując genów długowieczności i badając mechanizmy ich działania, 
uważają, że: „Geny, które kontrolują zdolność do przetrwania ciężkich 
czasów, wywołują w całym organizmie przejściowe zmiany, znakomicie 
przystosowujące go do przeżycia. I u wielu różnych organizmów w przy-
padku długotrwałej aktywacji ta odpowiedź na stres przedłuża życie i za-
pobiega chorobom. sirtuiny to rodzina genów będących najprawdopodob-
niej głównymi regulatorami mechanizmów przetrwania. Poznanie kierun-
ków ich działania doprowadzi być może do opracowania nowych terapii 

9 Przy czym, jak zauważa Maria straś-Romanowska, należy odróżnić naturalne zmia-
ny starcze od zmian patologicznych. Zob. M. straś-Romanowska, Późna dorosłość, w: Psy-
chologia rozwoju człowieka, dz. cyt., s. 327-330.

10 N. Pikuła, Etos starości w aspekcie społecznym, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, 
Kraków 2011, s. 16. 

11 M. straś-Romanowska, Późna dorosłość, art. cyt., s. 327. 
12 L. Hayflick dzieli je na wczesne teorie starzenia się (np. teoria wyczerpania reproduk-

cyjnego) i nowoczesne, zaznaczając, że także te drugie nadal pozostają w sferze spekulacji. 
Zob. L. Hayflick, Jak i dlaczego się starzejemy, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1998, 
s. 204-234; J. Diggs, Cellular theory of ageing, w: Encyclopedia of Aging and Public He-
alth, red. s. Loue, M. sajatovic, Wyd. spronger 2007, s. 198-199; M. straś-Romanowska, 
Późna dorosłość, art. cyt., s. 328; I. stuart-Hamilton, Psychologia starzenia się, Wyd. Zysk 
i s-ka, Poznań 2006, s. 21-24.

13 M. straś-Romanowska, Późna dorosłość, art. cyt., s. 329.
14 Zob. Bee H., Boyd D., Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 

2004, s. 531-533. 
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Dorosły w procesie rozwoju 17

niektórych chorób oraz środków zapewniających długie i zdrowe życie”15 . 
Ten kierunek poszukiwań jest o tyle ważny, gdyż w okresie późnej doro-
słości trudno jednoznacznie określić, czy obniżenie sprawności fizycznej 
jest następstwem fizjologicznych procesów starzenia się, czy doświadcza-
nych chorób16, gdyż zmiany w sferze fizycznej obejmują wszystkie funkcje 
człowieka: zmysł wzroku, osłabienie słuchu, a także zmiany zewnętrzne 
w sylwetce (np. pochylenie oraz skurczenie całego ciała)17 . 

Przyglądanie się zmianom fizycznym dorosłego z perspektywy andra-
gogiki mogłoby się wydawać zbędne, gdyby nie to, że zmiany wyznacza-
ne przez perspektywę wzrostu i regresu, zarówno młodego dorosłego, jak  
i w średnim wieku oraz (a może szczególnie) w późnej dorosłości, nie 
pozostają obojętne na funkcjonowanie społeczne dorosłych. Pozostają one 
w ścisłym związku z rozwojem emocjonalnym, społecznym i moralnym. 
W odniesieniu do dorosłych za ważny wskaźnik życia emocjonalnego 
uznaje się „subiektywne odczucie zadowolenia”, co oznacza, że satysfak-
cję z życia łatwiej jest określić w okresie późnej dorosłości niż w przypad-
ku młodych dorosłych18. Przy czym można przypuszczać, że zależy ono 
również od tego, w jaki sposób definiuje się pojęcie sukcesu i jakie nadaje 
się mu znaczenie w wymiarze osobistym i społecznym19 .

Okres wczesnej dorosłości w sferze rozwoju emocjonalnego i społecz-
nego jest czasem istotnych zmian w relacjach z rodziną. Wyrażają się one 
głównie poprzez rozluźnienie związków z najbliższymi, a nawiązywaniem 
intymnych relacji przyjacielskich i romantycznych oraz kształtowaniem 
emocjonalnej więzi z własnymi dziećmi. Zwykle stabilizuje się jakość 
związku intymnego z partnerem. Zdecydowana część młodych dorosłych 
zawiera związek małżeński (mimo coraz bardziej nasilającego się zjawiska 
„bycia singlem”), a mąż lub żona staje się podstawowym źródłem wspar-
cia emocjonalnego. Małżeństwo bezpośrednio wiązane jest z założeniem 

15 D.A. sinclair, L. Guarente, Genetyczny klucz do długowieczności, „świat Nauki” 
2006, 4(176), s. 32.

16 M. straś-Romanowska, Późna dorosłość, art. cyt., s. 327-330.
17 J. Kocemba, T. Grodzicki, Zarys gerontologii klinicznej, Wyd. MCKP uJ, Kraków 

2000, s. 8-10. 
18 E. Gurba, Wczesna dorosłość, art. cyt., s. 293-294.
19 M.M. Baltes, L.L. Carstensen, The process of successful aging: selection, optimiza-

tion, and compensation, w: Understanding human development: dialogues with lifespan 
psychology, red . u.M. staudinger, u. Lindenberger, Kluwer Academic Publisher 2003,  
s. 83.
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rodziny i podjęciem nowych ról: męża, żony, matki, ojca, a także nowych 
przeżyć emocjonalnych, których dostarczają własne dzieci. Często zsyn-
chronizowanie nowych ról z zadaniami już realizowanymi (np. aktywności 
zawodowej) staje się wręcz wyzwaniem, szczególnie w przypadku kobiet. 
Warto zauważyć, że praca zawodowa stanowi dla młodego dorosłego nie 
tylko sposób na osiąganie korzyści materialnych, ale przede wszystkim 
jest obszarem realizacji siebie jako osoby20. Wchodząc w dorosłość, mło-
dzi ludzie podtrzymują i rozwijają związki przyjacielskie i stabilizują swo-
je związki intymne, a z rodzicami kształtują relacje partnerskie. W drugiej 
fazie wczesnej dorosłości (przyjmuje się, że są to mniej więcej lata 25-35) 
oprócz podejmowania nowych ról społecznych i koordynacji ich pełnienia 
doświadczają oni pierwszych, większych kryzysów małżeńskich. Role spo-
łeczne niejednokrotnie powodują piętrzenie się sytuacji stresowych, które 
nasilają negatywne emocje. Ich kontrolowanie i autonomia emocjonalna 
dochodzi do głosu zwykle dopiero w drugiej fazie wczesnej dorosłości21 . 

Rozwój emocjonalny w okresie średniej dorosłości kojarzony jest czę-
sto z „kryzysem wieku średniego”. Określenie: „przełom połowy życia” 
stało się czymś w rodzaju „wytrychu” poprzez uproszczenia i uogólnienia 
charakteryzujące osobę, szczególnie mężczyzn, aktualnie w okolicach 40-
50 lat. Niemniej można wskazać na pewne cechy, które są typowe dla tego 
wieku. Wyrażają się one obawami o przyszłość, nieumiejętnością cieszenia 
się czasem wolnym, niepokojem wynikającym z pogarszającego się stanu 
zdrowia, negatywną oceną pożycia małżeńskiego lub pracy oraz stresem 
powiązanym z koniecznością opieki nad starzejącymi się rodzicami. Choć 
badania nie potwierdzają normatywnego charakteru tego zjawiska, to zde-
cydowana liczba dorosłych doświadcza jego skutków w łagodnej lub bar-
dziej zdecydowanej postaci22 .

Piotr Oleś, akcentując złożoność zjawiska „przełomu połowy życia”, 
wskazuje na jego wielowymiarowość. Wyjaśnia, że jest ono wyznaczo-
ne przez czynniki, takie jak: nasilenie kryzysu połowy życia, dojrzałość 
psychologiczna oraz akceptacja losu i śmierci. Ich analiza uświadamia, że 
zjawisko to może mieć bardziej ogólny charakter niż sugeruje jego na-

20 Zob. R.C. Atchley, Demografic factors and adult psychological development, w: Un-
derstanding Human Development: Biological, Social and Psychological Processes from 
Conception to Adult Life, Wyd. Taylor & francis, Inc. 1998, s. 23.

21 E. Gurba, Wczesna dorosłość, art. cyt., s. 292-298.
22 M. Olejnik, Średnia dorosłość, art. cyt., s. 317-318.
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Dorosły w procesie rozwoju 19

zwa „kryzys połowy życia”. Dostrzeżone zależności (lub ich brak) pomię-
dzy ustalonymi czynnikami „sugerują możliwość stopniowych przemian 
w kierunku osobowego wzrostu i refleksji egzystencjalnej niekoniecznie 
w formie kryzysu”23. Przy czym nie przekreśla to rozwojowego charakteru 
kryzysu. Przyjmując, że jest on krótkotrwałym rozstrojem psychicznym 
i stanowi reakcję na sytuacje, gdy osoba zmaga się z problemami życiowy-
mi, które wymagają wypracowania nowych sposobów adaptacji24. W tym 
znaczeniu przełom połowy życia można uznać za punkt zwrotny, który 
umożliwia lub wymaga dokonania przewartościowań i nowej interpretacji 
życia osobistego, rodzinnego, kariery zawodowej i świata25. Jego pozy-
tywny charakter polega na tym, że sprzyja on twórczemu planowaniu życia 
i wypracowaniu jego nowej jakości. Przy czym nie chodzi tylko o nowe 
odniesienia do warunków fizycznych i psychicznych, lecz także (a może 
przede wszystkim) o kryzys egzystencjalny: „Postawione zostaje pytanie 
o sens wszystkiego: dlaczego pracuję tak dużo, dlaczego jestem taki zago-
niony i nie znajduję już czasu dla siebie? Dlaczego, po co, za co, dla ko-
go? Te pytania pojawiają się coraz częściej w połowie życia, i podważają 
dotychczasowe jego rozumienie”26. Kryzys połowy życia, odnosząc się do 
problemów egzystencjalnych, staje się „kryzysem sensu” i dlatego jego 
rozwiązanie wymaga uwzględnienia wielu wymiarów życia.

Przyjmując rozwojowy charakter kryzysów, można uznać, że czynniki 
warunkujące kryzys tworzą przestrzeń rozwoju dorosłego. Rozwój uczest-
nictwa w pracy zawodowej przypadający na okres średniej dorosłości27 
oznacza z jednej strony optymalną pozycję zawodową, a z drugiej może 
wiązać się z istotnym kryzysem w rozwoju kariery zawodowej, który znaj-
duje swój wyraz w decyzji o zmianie pracy czy zawodu lub w syndromie 
wypalenia zawodowego. Poza tym rzeczywistość wymaga zmiany kon-
cepcji postrzegania roli pracy28, a jej brak może dodatkowo przyczyniać 

23 P. Oleś, Psychologia przełomu połowy życia, Wyd. KuL, Lublin 2000, s. 139.
24 Zob. Płużek, Psychologia pastoralna, Wyd. ITKM, Kraków, s. 87.
25 P. Oleś, Psychologia przełomu połowy życia, dz. cyt., s. 141-145.
26 A . Grün, Półmetek życia jako duchowe zadanie, Wyd. TYNIEC, Kraków 2000, s. 11.
27 M. Olejnik, powołując się na badania D. Papalia, s. Olds (1995), wyjaśnia, że „wiek 

średni jest okresem najważniejszych osiągnięć zawodowych; dotyczy to nie tylko artystów 
i naukowców, ale również ludzi prowadzących prywatne przedsiębiorstwa, urzędników 
państwowych, rzemieślników itd.” – zob. M. Olejnik, Średnia dorosłość, art. cyt., s. 318. 

28 R. Burns, The Adult Learner at Work. A Comprehensive Guide to the Context, Psy-
chology and Methods of Learning for the Workplace, Wyd. Allen&udwin 2002, s. 21.
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się do obniżenia satysfakcji z pracy zawodowej, co staje się źródłem stre-
su fizycznego i emocjonalnego. Jednym z głównych jego czynników jest 
utrata pracy, co skutkuje zarówno zaburzeniem zachowania, jak i prob-
lemami zdrowotnymi oraz dysfunkcją w rodzinie bezrobotnego. Należy 
zauważyć, że w okresie średniej dorosłości istotnej zmianie ulega również 
rola rodziców względem własnych dzieci i doświadczanie tak zwanego 
syndromu „pustego gniazda”. sytuacja społeczna i emocjonalna, w której 
znajduje się w tym okresie dorosły wymaga wypracowania i stabilizacji 
nowej „struktury życia” i określenia własnej roli wobec starzejących się 
(często wymagających opieki) rodziców29 . 

Okres późnej dorosłości, naznaczony istotnymi stratami, w wymiarze 
społecznym wymaga od osoby nieustannego zmagania się z adaptacją do 
nowej sytuacji życiowej. Osoba staje przed koniecznością nieustannej 
readaptacji, a jej reakcja na stres przyjmuje zachowania określane jako 
elevatory behaviour, czyli uczenia się nowej formy zachowań („góra”), 
a następnie szybkiego powrotu do strych schematów („dół”)30. sytuację tę 
potęguje negatywna percepcja starości w niektórych kulturach, utrwalo-
ne stereotypy oraz towarzyszący ponowoczesności „kult młodości”31. Nie 
oznacza to jednak, że wiek i związane z nim straty determinują poczu-
cie satysfakcji w życiu osobistym i społecznym. Zmiany demograficzne 
związane ze starzeniem się społeczeństw zrodziły potrzebę coraz lepszego 
rozumienia sytuacji dorosłego w społeczności. Osoby starsze, doświad-
czając kumulacji krytycznych wydarzeń i towarzyszącego im stresu, który 
wywołuje wiele negatywnych emocji (szczególnie niepokoju – zarów-
no w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym), potrzebują wsparcia 
w odkrywaniu swojej roli32. Znajomość mechanizmów kształtujących spo-
sób obecności w społeczności może sprzyjać rozwojowi osoby i relacji, 
w które wchodzi.

Osoby starsze zwykle swoje funkcjonowanie w społeczności realizują 
na kilka sposobów. Najczęściej określa się je jako style przystosowane (ak-
tywny, bierny, obronny) lub nieprzystosowane (agresja i jawny lub ukryty 
bunt przeciw starości). styl przystosowany aktywny reprezentują osoby za-

29 M. Olejnik, Średnia dorosłość, art. cyt., s. 317-320. 
30 M. straś-Romanowska, Późna dorosłość, art. cyt., s. 330.
31 A. Bentley, Adulthood, Wyd. Routledge, London – New York 2007, s. 70. 
32 M.M. Baltes, L.L. Carstensen, The process of successful aging: selection, optimiza-

tion, and compensation, art. cyt., s. 81-104. 
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angażowane w realizację celów, odczuwające satysfakcję z działania. Po-
zostają one w żywych, dobrych relacjach z innymi i są skuteczne w radze-
niu sobie z wyzwaniami codzienności. Inną grupę stanowią osoby biernie 
przystosowane do starości, których funkcjonowanie określane jest również 
stylem „bujanego fotela”. Preferują one spokój, wycofują się z aktywnego 
życia społecznego i zawodowego. Koncentrują się głównie na przeżyciach 
wewnętrznych. Akceptują one swoją sytuację życiową, dostrzegają pozy-
tywne strony emerytury, traktując ją jako uwolnienie się od obowiązków33 . 
Jeszcze inna grupa osób działa w stylu przystosowanym, ale obronnym. 
Jedną z form jest wrogość, nawet agresja skierowana ku „światu”, innym 
ludziom lub sobie samemu. Z kolei inne osoby nieprzystosowane do sta-
rości w sposób jawny lub ukryty buntują się przeciwko niej. Przejawia się 
to w podejrzliwości, złośliwości albo zgorzknieniu. Wycofywanie się osób 
starszych z aktywnego życia może wynikać również z depresji związanej 
z tym okresem życia, która występuje w dość licznej grupie osób w okre-
sie późnej dorosłości34. style funkcjonowania ludzi starszych związane są 
ściśle z pełnionymi przez nich rolami społecznymi, wśród których główną 
jest rola emeryta. Trudność w jej precyzyjnym zdefiniowaniu (wynikająca 
głównie ze znacznego zróżnicowania stylu życia na emeryturze, a właś-
ciwie braku konkretnego obowiązku i powinności) powoduje, że bywa 
ona nazywana „rolą bez roli”35. Wejście w tę niedookreśloną rolę wymaga 
przezwyciężenia wielu trudności adaptacyjnych, szczególnie u osób silnie 
identyfikujących się z rolą zawodową36 .

Emocjonalny i społeczny rozwój w poszczególnych etapach dorosło-
ści wyraźnie wskazuje na zróżnicowanie okresu dorosłości. uwidaczniają 

33 Cummings i Hery w teorii „społecznego uwolnienia” wskazują na trzy komponenty: 
kurczenie się życiowej przestrzeni, wzrost indywidualności oraz akceptacja albo wyko-
rzystanie zmiany, co wskazywałoby na różne style funkcjonowania w starości szczegól-
nie wśród współczesnych osób w późnej dorosłości. Zob. A. Bentley, Adulthood, dz. cyt.,  
s. 73-75. 

34 Występowanie stanów depresyjnych u osób przekraczających 60. rok życia i zwięk-
szająca się ich liczba u osób po 75. roku życia uznawana jest najczęściej za efekt bezczyn-
ności, samotności i braku życiowego celu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa jednak 
osłabienie układu serotoninergicznego, który jest odpowiedzialny za odczuwanie przyjem-
ności, radości i wiary w siebie. Zob. M. straś-Romanowska, Późna dorosłość, art. cyt.,  
s. 340.

35 Zob. tamże, s. 330-332. 
36 T.A. Beehr, M.M. Bennett, Examining Retirement From a Multi-Level Perspective, 

w: Aging and Work in the 21st Century, red. K.s. shultz, G.A. Adams, Wyd. Lawrence El-
rbaum Associates Inc. 2007, s. 277-295.
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je szczególnie role społeczne i powiązane z nimi relacje interpersonalne. 
Odmienne potrzeby i możliwości w zakresie realizacji ról społecznych 
i zadań rozwojowych związane są (analogicznie jak w innych obszarach 
rozwoju) zarówno z perspektywą wzrostu, jak i regresu. Dotyczy ona rów-
nież (a w odniesieniu do uczenia się często postrzegana jest jako pierwsza) 
rozwoju poznawczego. Aktywność badaczy w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytanie dotyczące rozwoju inteligencji w dorosłości owocuje coraz to 
nowymi koncepcjami w tym zakresie37 . 

„Wchodzenie w dorosłość” jest okresem optymalnych możliwości 
w zakresie aktywności poznawczej, głównie ze względu na wyrównany 
poziom inteligencji płynnej i skrystalizowanej. Poza tym „młodzi dorośli” 
w zetknięciu z problemami, jakie stawia przed nimi codzienność mogą 
rozwijać nowe (relatywistyczne i dialektyczne) operacje umysłowe. Ich 
rozumowanie posiada charakter praktyczny i związane jest z konteksta-
mi życiowymi, uwzględnia różne perspektywy pozwalające syntezować 
sprzeczności, ujmować dynamikę zjawisk i uwzględniać złożoność sy-
stemów oraz ich zależności, a poznanie jest integrowane z przeżywanymi 
emocjami i zachowaniem. Poza tym „młodzi dorośli” posiadają większą 
zdolność stosowania nie tylko strategii „rozwiązywania problemów”, ale 
także ich odkrywania38 .

W okresie średniej dorosłości ludzie posiadają przeciętnie niższy od 
optymalnego poziom inteligencji płynnej, ale obserwuje się nieznaczny 
przyrost inteligencji skrystalizowanej. Następuje proces indywidualizacji 
rozwoju poznawczego i kształtowanie się systemów wiedzy o charakterze 
ekspertywnym39, która umożliwia rozwiązywanie problemów typowych 
dla dorosłości i starości. W procesach tych znaczenia nabierają doświad-

37 Zob. Gurba, Wczesna dorosłość, art. cyt., s. 298-303.
38 Myślenie relatywistyczne uznawane jest za efekt akomodacji struktur formalno-ope-

racyjnych podczas rozwiązywania typowych dla dorosłości codziennych zadań (badania 
sinnot). Myślenie dialektyczne (wg modelu Bassechesa wymusza dialektyczna natura rze-
czywistości. Jest bardziej zaawansowaną (niż myślenie formalno-operacyjne) formą po-
znania, uwzględniającą świadomość możliwości poznania oraz ograniczenia podmiotu 
i pozwala budować różnorodne przekonania odnoszące się do systematycznie zmieniającej 
się (często niespójnej) rzeczywistości. Zob. tamże, s. 298-303.

39 Model rozwoju ekspertywności pozwala zrozumieć brak zdecydowanego obniżania 
się poziomu wydolności w zakresie przetwarzania informacji i wyjaśnia pewne mechani-
zmy kompensujące ubytki w sferze intelektualnej powstające z wiekiem. stanowi on pod-
stawę teoretyczną badań nad mądrością prowadzonych m.in. przez Pietrasińskiego, Balte-
sa, Glücka i Kunzmanna. Zob. M. Olejnik, Średnia dorosłość, art. cyt., s. 316. 
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czenia (ich wielość i różnorodność) oraz praktyki i „trening”, stanowiący 
podstawę perfekcji, które odnoszone są do cechy dorosłości określanej jako 
mądrość40. stanowi ona formę gatunkowego przystosowania się do wyjąt-
kowo skomplikowanego wyzwania, jakim jest dobre kierowanie życiem, 
a jej posiadanie oznacza wyjątkową zdolność rozumienia codziennych 
doświadczeń i dostrzegania istoty spraw oraz rozumienia ich kontekstu41 . 
Z kolei Paul Baltes proces osiągania mądrości łączy z modelem wiedzy 
eksperckiej, w którym wychodzi z założenia, że specyficzną dla mądrości 
dziedziną wiedzy jest to wszystko, co dotyczy rozumienia ważnych spraw 
życiowych i podejmowania istotnych decyzji. Oznacza to, że mądrość jest 
cechą, której osiąganie nie powinno być kojarzone jedynie z osiągniętym 
wiekiem i nie należy standardowo wiązać tej cechy z wchodzeniem w ko-
lejne etapy życia42. Można natomiast dopatrywać się jej związków z ob-
serwowanymi przejawami relatywizmu i podejścia dialektycznego, przez 
co wzrastają „praktyczne” zdolności intelektualne umożliwiające rozwią-
zywanie codziennych problemów. Oznacza to (jak pokazuje triarchiczna 
teoria inteligencji sternberga), że zrozumienie zmian zachodzących w na-
turze inteligencji człowieka dorosłego wymaga uwzględnienia kontekstu 
(np. specyfiki społeczności i kultur oraz różnych generacji i grup wieko-
wych w ich obrębie) jej przejawiania się43 . 

sfera funkcji poznawczych w okresie późnej dorosłości charakteryzu-
je się zmianami w sferze percepcyjno-motorycznej, pamięci i zapamię-
tywania oraz w sferze intelektualnej. Osoby starsze doświadczają skut-
ków osłabienia wrażliwości zmysłów, koncentracji i podzielności uwagi, 
a także wydłużania się czasu reakcji na bodźce. Potrzebują także więcej 
czasu na wykonanie poszczególnych czynności. spowolnienie czasu reak-
cji stanowi podstawowy wskaźnik psychofizycznego starzenia się, który  

40 Dla E.H. Eriksona stanowi ona siłę witalną charakterystyczną dla późnej dorosłości. 
W odniesieniu do uczenia się dorosłych piszę o tym szerzej w: Moderacyjne i synergiczne 
kształtowanie dorosłości, dz. cyt.

41 Z. Piertasiński, Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Wyd. scholar, Warszawa 
2001, s. 32-37.

42 Zob. P.B. Baltes, J. smith, Toward of psychology of wisdom and its ontogenesis, art . 
cyt., s. 87-120.

43 Z badań Havighurta, Levinsona, sternberga i Brubakera wynika, iż „tego rodzaju 
kontekstualizm zakłada, że w kolejnych okresach życia człowieka zmienia się natura inte-
ligencji, ponieważ zmienia się specyficzny kontekst jej funkcjonowania, w postaci charak-
terystycznych dla danego okresu zadań rozwojowych”. M. Olejnik, Średnia dorosłość art . 
cyt., s. 315. 
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odnosi się także do sprawności intelektualnej. spadek wydolności pamię-
ci, który wprawdzie rozpoczyna się już w wieku 25-30 roku życia, staje się 
w okresie późnej dorosłości coraz bardziej intensywny, szczególnie w za-
kresie pamięci mechanicznej i bezpośredniej44. Przy czym dostrzega się, 
że w przypadku osób starszych ważną rolę rozwojową odgrywa pamięć 
autobiograficzna, gdyż ich wspomnienia zawierają próby interpretacji wy-
darzeń, odkrywania w nich sensu na tle całego życiowego doświadczenia. 
Można przypuszczać, że trudności adaptacyjne w tym obszarze wynikają 
z koncentracji na jednym rodzaju pamięci i nieumiejętności wykorzystania 
sposobów kompensacyjnych powstałych deficytów. Nie oznacza to jednak 
braku zmian w sferze intelektualnej. Pogorszeniu ulegają wszystkie funk-
cje intelektualne, choć w różnym stopniu i tempie. Głównie obserwuje się 
je w wymiarze inteligencji ogólnej i płynnej, a inteligencja skrystalizowana 
utrzymuje się na względnie stałym poziomie, nawet wskazując nieznaczną 
tendencję wzrostową45. Obniżanie się inteligencji wraz z wiekiem odnieść 
można do zmiany zadań życiowych i oczekiwań społecznych oraz do sta-
wania przed koniecznością rozwijania innych (niż we wcześniejszych okre-
sach) kompetencji. Zmiany w zakresie funkcji inteligencji osób starszych 
zwracają uwagę na strategie poznawania. W procesach tych dostrzega się 
nie tylko kontynuację z okresu wczesnej dorosłości, ale zwiększony udział 
operacji kontekstualno-dialektycznych w rozwiązywaniu problemów i dą-
żenie do integracji między logiczno-rozumową i intuicyjno-emocjonalną 
sferą poznania. Zmieniają one również swój charakter – forma wertykalna 
(zabezpieczająca podporządkowanie emocji intelektowi i rozpoznawanie 
związków przyczynowych między rzeczami) ustępuje miejsca formie ho-
ryzontalnej, której cechą jest ukierunkowanie aktywności na integrację 
wszystkich rodzajów poznania i osiąganie wglądu w istotę rzeczy46 .

Obszarem dorosłości, który wyjątkowo często „mierzy się” dojrza-
łością, jest sfera osobowości. Osiąganie dojrzałej osobowości dokonuje 
się w wielu wymiarach. Według G. Allporta, są to: poszerzenie zasięgu 

44 Najdłużej utrzymuje się sprawność pamięci skojarzeniowej (przy czym skojarzenia 
znane zapamiętywane są szybciej niż nowe) i logiczne. Zob. straś-Romanowska, art. cyt., 
Późna dorosłość s. 333. 

45 Należy jednak zauważyć, że w stabilnej strukturze utworzonej przez inteligencję 
płynną i skrystalizowaną z czasem następuje regres, przejawiający się w nagłym spadku 
jednej i drugiej. Zob. tamże, s. 335.

46 Zob. straś-Romanowska, Późna dorosłość, art. cyt, 335-336.
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„Ja”, jednocząca filozofia życia, obiektywizacja samego siebie, poczucie 
bezpieczeństwa, realizm i serdeczne kontakty z ludźmi47. Na podstawie 
koncepcji G. Allporta, Zdzisław Chlewiński wyodrębnił trzy wymiary doj-
rzałej osobowości: autonomia jednostki, wgląd we własne motywy, doj-
rzały stosunek do innych48. Wymiary te w różny sposób urzeczywistniają 
się w poszczególnych okresach dorosłości. „Wchodzeniu w dorosłość” 
towarzyszy zmiana w zakresie statusów tożsamości – dominuje status toż-
samości lustrzanej i osiągniętej, choć badania (np. Krogera i fadjukoffa) 
pokazują, że większość młodych dorosłych nie reprezentuje tożsamości 
osiągniętej. Przy czym należy zauważyć, że od stopnia ukształtowania 
tożsamości osiągniętej zależy „psychologiczny dobrostan osób w okre-
sie średniej dorosłości”49. Młodzi dorośli zmierzają w kierunku osiągania 
funkcjonalnej dojrzałości, która wiąże się z wysoką samokontrolą, wraż-
liwością interpersonalną, stabilnością emocjonalną oraz realizmem w od-
niesieniu do siebie i świata.

Zmiany rozwojowe, którym podlega osobowość człowieka w wieku 
średnim, można odnieść do trzech zasadniczych poziomów osobowości: 
poziomu podstawowego – dotyczącego stałych predyspozycji zachowania 
się w określony sposób; poziomu reprezentowanego przez dążenia, cele 
i wartości oraz poziomu narracyjnej koncepcji samego siebie. Przy czym 
należy zauważyć, że obraz obserwowanych zmian na wymienionych po-
ziomach nie jest spójny. Według koncepcji „Wielkiej Piątki”50, przewa-
ża przekonanie bardziej o stabilności i ciągłości osobowości niż wzrostu 
i upadku. Z kolei koncepcje koncentrujące się na obrazie samego siebie 

47 Zob. G. Allport, Pattern and growth in personality, Wyd. Holt, Rinehart&Winston, 
New York – Chicago – san francisco – Toronto – London 1964.

48 Zob. Z. Chlewiński, Dojrzałość, osobowość, sumienie, religijność, Wyd. W drodze, 
Poznań 1991, s. 60-83.

49 E. Gurba, Wczesna dorosłość, art. cyt., s. 309.
50 Jest to koncepcja oparta na liście cech (skonstruowana na podstawie leksykonu języ-

ka angielskiego) opisujących osobowość (ekstrawersja, neurotyczność, sumienność, życz-
liwość, otwartość na doświadczenie). Zakłada ona, że „najważniejsze różnice indywidu-
alne są kodowane w postaci pojedynczych słów w niektórych lub nawet we wszystkich 
językach świata i mogą być zredukowane do pięciu wymiarów (czynników). (…) Badania 
prowadzone w tym nurcie pozwalają zatem przypuszczać, że istnieje uniwersalna struktu-
ra osobowości, wspólna wszystkim kulturom, a dzięki międzykulturowej ekwiwalentności 
kwestionariuszy Wielkiej Piątki można porównywać kultury i narody, a także badać zróż-
nicowanie cech osobowości wewnątrz grup kulturowych”. A. Kwiatkowska, H. Grzymała-
Moszczyńska, Psychologia międzykulturowa, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t . 2, 
red. J. strelau, D. Doliński, Wyd. GWP, 2008, s. 467-468.
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i regulacyjnej funkcji „Ja” oparte na zaproponowanych przez Baltesa mo-
delach wzrostu podkreślają znaczenie nieciągłości i zmiany51 . 

Niejednoznaczność52 obrazu zmian osobowości człowieka dorosłego 
ujawnia się również w odniesieniu do okresu późnej dorosłości. Z jednej 
strony mówi się o stabilności cech wrodzonych, takich jak ekstrawersja, 
neurotyzm, przywiązanie do zasad i porządku czy otwarcie na doświadcze-
nia i jednocześnie wskazuje się na wzrost ekstrawersji i neurotyzmu u osób 
starszych. Dlatego przyjmuje się, że głównymi determinantami cech oso-
bowości w zakresie stałości i zmiany są zarówno wrodzone predyspozycje, 
jak i dawne oraz aktualne konteksty życia. Podobne zróżnicowanie obser-
wuje się w zakresie postrzegania obrazu własnej osoby, samooceny, w za-
kresie emocji i radzenia sobie ze stresem oraz w obszarze systemu potrzeb 
i postaw. Wraz ze zmianą kontekstów zmienia się również charakter celów 
i zadań życiowych, czyli przesunięcie priorytetów życiowych. Następuje 
ono w sferze celów związanych z potrzebami witalnymi i praktycznymi 
oraz ekspansja „Ja” na cele duchowe i religijne53 .

Charakterystyczne dla okresu dorosłości procesy indywidualizacji i po-
stępującej autonomii jednostki stanowią niezbędny warunek odkrywania 
sensu życia. Może on tkwić w wartościach celów oraz wartościach trans-
cendentnych54. Paul Tillich integruje te dwa wymiary, przyjmując, że każ-
dy człowiek posiada „troskę ostateczną” i utożsamia ją z wiarą, lecz nie 
ogranicza jej do wiary religijnej55. Przyjmując to założenie, James fowler 

51 M. Olejnik, Średnia dorosłość, art. cyt., s. 320-324.
52 sprzeczność obrazu osobowości w zakresie stabilności i zmiany rozwiązuje się 

w sposób dialektyczny w zależności od przyjętego w poszczególnych koncepcjach pozio-
mu analizy osobowości. Zob. tamże, s. 325. 

53 M. straś-Romanowska, Późna dorosłość, art. cyt., s. 338. 
54 Człowiek nosi w sobie potrzebę kontaktu z przeczuwanym, często wręcz intuicyjnie, 

źródłem i sensem istnienia i działania, jak też poszukuje odpowiedzi na nowe albo na nowo 
sformułowane pytania dotyczące jego egzystencji. Poszukiwania te są wynikiem uświada-
miania sobie własnej ograniczoności, a jednocześnie stają się punktem wyjścia dla nowych 
tęsknot, których efektem może stawać się akceptowanie Absolutu. Piszę o tym szerzej  
w: Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., s. 37-40. 

55 P. Tillich wyjaśnia, że w zależności od tego, co jest przedmiotem „troski ostatecznej”, 
wiara przyjmuje sobie właściwy charakter. W sytuacji, gdy jej przedmiotem jest Sacrum, 
wówczas wiara staje się wiarą religijną. Z kolei skupienie się jedynie na wartościach ma-
terialnych może prowadzić do współczesnej formy bałwochwalstwa. W tym znaczeniu nie 
każda wiara jest religijną, chociaż każdy człowiek posiada jakąś „troskę ostateczną”. Zob. 
J.A. Kłoczowski, Paul Tillich – teolog „troski ostatecznej”, w: P. Tillich, Dynamika wiary, 
Wyd. „W drodze”, Poznań 1987, s. 15, 31-32; J.E. Regan, Toward an adult church: a vision 
of faith formation, Wyd. Loyola Press 2002, s. 94.
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opisuje dynamikę wiary, tłumacząc, że pytania dorosłego o cele, marzenia, 
lęki i nadzieje są ostatecznie pytaniami o wiarę56. Tym samym nawiązuje 
do tego, co P. Tillich nazwał „troską ostateczną”57. James fowler pokazu-
je, że w okres dorosłości wchodzi osoba, zwykle doświadczając wiary na 
poziomie wiary syntetyczno-konwencjonalnej, którą charakteryzuje, glo-
balne nastawienie do tradycji filozoficznej i religijnej środowiska58. Ten 
sposób przeżywania wiary nazywany jest również fazą „przynależności 
wspólnotowej”59, gdyż osoba dorosła, przeżywająca swą wiarę, jest zdolna 
do głębokiej sympatii i prawdziwej łączności z ludźmi posiadającymi takie 
same ideały, jak ona. Przeprowadzone przez J. fowlera analizy pokazują, 
że wielu dorosłych przez całe życie pozostaje na tym stadium przeżywania 
swej wiary60, ale część osób (np. na skutek dostrzeganych sprzeczności 
wśród szanowanych autorytetów lub ze względu na doświadczenia pobu-
dzające do refleksji na temat pochodzenia oraz względności ich poglądów 
i wartości) wkracza w etap wiary indywidualno-refleksyjnej, określanej 
jako „faza odwoływania się do samego siebie”, gdyż to sama jednostka 
staje się pierwszym odwołaniem do własnego aktu wiary i nie zezwala na 
swoją przynależność bez wcześniejszego i ciągłego osobistego zastana-

56 J. fowler – protestancki teolog, wykorzystując w swoich badaniach, m.in. analizy 
J. Piageta i L. Kohlberga, jednocześnie nimi się nie zadawala i jako teolog konsekwentnie 
urzeczywistnia przekonanie, że wiara zawiera racjonalność i uczucia, zawiera wiedzę, war-
tości i zaangażowanie. Prowadzi badania ze świadomością, co do podmiotu wiary, „war-
tości, potęg i wspólnot, na których i w których ludzie pokładają swe nadzieje”. P. socha, 
Teolog jako psycholog. Koncepcja rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera, w: Duchowy rozwój 
człowieka. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia, red. P. socha, Wyd. uJ, Kraków 
2000, s. 165.

57 J. fowler nie ogranicza rozwoju wiary do dorosłości, ale cztery spośród sześciu wy-
różnionych przez siebie faz wiary przyporządkowuje do dorosłości. są to: wiara intuicyj-
no-projekcyjna, wiara mityczno-konkretna, wiara syntetyczno-konwencjonalna, wiara in-
dywidualno-refleksyjna, wiara jednocząca, wiara o charakterze uniwersalizującym. Zob.  
J. fowler, Stages of Faith. The Psychology of Human Development and the Quest for Mean-
ing, Wyd. Harper & Row Publishers, san francisco 1981, s. 117-213. 

58 szerzej piszę o tym w: Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., 
s. 41-42.

59 Zob. P.A. Giguère, Dorosły człowiek, dojrzała wiara, Wyd. M, Kraków 1997, s. 56. 
60 Należy w tym miejscu zauważyć, że koncepcja J. fowlera ma charakter opisujący, 

a nie wartościujący. Nie pokazuje, jak przeżywanie wiary powinno przebiegać, lecz opisu-
je, w jaki sposób może się ono zmieniać. Między innymi dlatego używa określenia „wę-
drowanie w wierze”. Nie przyporządkowuje też poszczególnych faz do etapów dorosłości, 
ale zauważa, że spośród jego badanych nikt nie osiągnął wiary indywidualno-refleksyjnej 
przed 18. rokiem życia, wiary jednoczącej przed 28., a uniwersalizującej przed 40. rokiem 
życia. Zob. J. fowler, Stages of Faith, dz. cyt., s. 4.
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wiania się. Cechą charakterystyczną tego etapu jest odkrywanie względno-
ści odziedziczonego światopoglądu oraz stawiania pod znakiem zapytania 
zewnętrznych cech religijności, w tym także znaczenia autorytetów61 . 

Wiek średni w koncepcji J. fowlera wiąże się z fazą wiary jednoczą-
cej (zwanej też koniunktywną) i jest wynikiem uświadomienia sobie przez 
jednostkę, że wyjaśnienia i abstrakcje wiary już jej nie wystarczają, by do-
brze zrozumieć życie. Dorosły dostrzega bogactwo życia i związane z nim 
doświadczenia, które umożliwiają nadawanie „starym symbolom nowego 
znaczenia”62. Dzięki temu dorosły nadaje pojęciom religijnym i prakty-
kom (często odrzuconym w poprzednim okresie) nowe znaczenie i odkry-
wa ich symboliczną siłę63. J. fowler zauważa też, że zdecydowana część 
dorosłych nie przekracza tego etapu, ale nie uznaje go za ostatni w swojej 
koncepcji. stwierdza, że niektóre osoby mogą wiarę przeżywać w jeszcze 
inny sposób i nazywa go fazą wiary uniwersalnej. Według niego, osoby 
przeżywające wiarę w ten właśnie sposób identyfikują się z całym świa-
tem, wykazują bezwarunkowe poświęcenie się w służbie sprawiedliwości 
i miłości, a jednocześnie są głęboko zakorzenione w głęboko zinternali-
zowanej tradycji duchowej i religijnej. Nie poświęcając niczego ze swojej 
wiary, przeżywają ją w uniwersalnej łączności ze wszystkimi ludźmi64 .

Z perspektywy dorosłego szczególnie cenne może być również spojrze-
nie na rozwojowy charakter religijności, poprzez określenie poziomu i za-
kresu występowania wskaźników rozwoju religijnego w różnych sferach 
życia niezależnie od fazy czy etapu rozwoju danej osoby65. Poszukiwanie 
specyfiki rozwoju wiary w dorosłości łączy się z odkrywaniem cech doj-
rzałej osobowości zaproponowanej przez G. Allporta i Z. Chlewińskiego. 
Rozwój religijności oznacza bowiem osiąganie dojrzałości w wierze, która 

61 Zob. P.A. Giguère, Dorosły człowiek, dojrzała wiara, dz. cyt., s. 60.
62 Dla tego etapu charakterystyczne jest to, co Paul Ricoeur nazwał „wtórną naiwnoś-

cią”, a P.A. Giguère dla zilustrowania tego, co dzieje się w tym sposobie przeżywania wia-
ry nazywa ją „fazą ponownego przystosowania się”. Zob. P. socha, Teolog jako psycholog, 
art. cyt., s. 64.

63 J. fowler, Stages of Faith, dz. cyt., s. 197.
64 J. fowler nazywa je świętymi choć, według A.P. Giguère, nie jest to zbyt zręczne 

sformułowanie. Zob. J. fowler, Stages of Faith, dz. cyt. s. 202; P.A. Giguère, Dorosły czło-
wiek, dojrzała wiara, dz. cyt., s. 70. 

65 Za płaszczyzny, na których dostrzec można przejawy dojrzałości religijnej, Romuald 
Jaworski uznaje wiedzę religijną, uczucia religijne i relacje między Bogiem a człowiekiem. 
Zob. R. Jaworski, Człowiek religijny – kryteria dojrzałości. Analiza psychologiczna, w: Fi-
des et ratio. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, red. I. Mroczkowski, E.A. Weso-
łowska, Wyd. Novum, Płock 2001, s. 73-77.
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musi być oparta na dojrzałej osobowości66, a dojrzałość postaw religijnych 
wyraża się w autonomii motywacji religijnej i autentyczności przekonań 
religijnych oraz posiadaniu właściwego obrazu Boga67 i umiejętności róż-
nicowania elementów istotnych w religii od ubocznych68 . 

Przedstawiona powyżej charakterystyka dorosłości w pespektywie 
zmian fizycznych i psychicznych oraz funkcjonowania społecznego i du-
chowego69 ukazuje dorosłego w procesie rozwoju. Postrzeganie dorosło-
ści w jej dynamice nie budzi ani zdziwienia, ani nie jest żadną nowością. 
Coraz liczniejsze badania nad dorosłością wyraźnie wskazują, że chodzi 
o stawanie się dorosłym w wyniku wielorakich zmian, a nie osiągnięcie 
jej w jednorazowym akcie. Dlatego dokonując periodyzacji tego okresu 
życia, zwraca się uwagę na indywidualne cechy osobowościowe, interak-
cje społeczne czy typowe zadania oraz postawy. Przy czym należy zauwa-
żyć, że zmiany w wymiarze jednostkowym wchodzą w ścisłe zależności 
ze strukturami społecznymi70. Poza tym coraz wyraźniej sygnalizowany 
jest fakt, że proponowane koncepcje dorosłości nie uwzględniają jeszcze 
jednego istotnego kryterium, jakim jest płeć71. Podobnie w odniesieniu do 
zadań dorosłości można w wielu przypadkach bardziej mówić o odmien-
nej specyfice ich realizacji niż o ich występowaniu w zależności od okresu 
dorosłości72 . 

66 G.W. Allport, Osobowość i religia, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988,  
s. 143-144; Pattern and growth in personality, dz. cyt., s. 300-303. 

67 Pojęcie „obraz Boga” nie dotyczy posiadanego wyobrażenia Boga. Jego istotę wyra-
żają ludzkie doświadczenia obecności Boga, Jego działania w życiu człowieka i w otacza-
jącym go świecie, a w konsekwencji uznanie, ze Bóg stoi po stronie człowieka, że aktywnie 
angażuje się w jego najwyższe dobro – nieśmiertelność. Z. Marek, Podstawy i założenia 
katechetyki fundamentalnej, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2007, s. 66.

68 Z. Chlewiński, Rola religii w funkcjonowaniu osobowości, w: Psychologia religii, 
red. Z. Chlewiński, Wyd. KuL, Lublin 1982, s. 75.

69 Termin „duchowość” jest pojęciem wieloznacznym. Jest ona analizowana na płasz-
czyźnie psychologicznej, filozoficznej, teologicznej. Na potrzeby niniejszych analiz przyj-
muje się, że: „Duchowość jest przejawem typowej psychicznej działalności, zdobyczą 
jednostki ludzkiej, jak żadna inna istota postawionej przed egzystencjalnym dylematem. 
Dylemat ten jest rozstrzygany świadomie i w stosunku do siebie, jako że ,Ja” każdej osoby 
jest dla niej samej pierwszym punktem odniesienia”. P. socha, Psychologia rozwoju ducho-
wego, w: Duchowy rozwój człowieka, dz. cyt., s. 17.

70 Zob. R.C. Atchley, Demografic factors and adult psychological development, w: Un-
derstanding Human Development: Biological, Social and Psychological Processes from 
Conception to Adult Life, Wyd. Taylor & francis, Inc. 1998, s. 11-93.

71 Zob. E. Bentley Adulthood, dz. cyt., s. 4.
72 Zob. A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt.,  

s. 8-9.
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Również w odniesieniu do rozwoju wiary, dzięki badaniom J. fowle-
ra, można dostrzec, że specyfika budowania tożsamości w poszczególnych 
okresach życia dorosłego nie pozostaje obojętna na jego życie wiary i jed-
nocześnie wiara, w której rozwoju nie można oprzeć się jedynie na ludz-
kich wysiłkach, wspomaga dorosłego w poszukiwaniu odpowiedzi na jego 
podstawowe ludzkie pytania73. spojrzenie na rozwój wiary i religijności 
zaproponowane przez J. fowlera, a także G. Allporta i Z. Chlewińskiego 
zachęca do poszukiwania związków pomiędzy wiarą i codziennym życiem 
dorosłego. Rodzi to również pytanie o możliwości wsparcia człowieka do-
rosłego w jego rozwoju. Co więcej, gerontologia formułując teorie starzenia 
się, wpisuje się w refleksję nad problemem nieśmiertelności, który zwykle 
stanowił domenę filozofii i teologii. L. Hayflick przywołując punkt widze-
nia George sachera, który uważa, że bardziej odpowiednim niż pytanie: 
„Dlaczego się starzejemy?” jest pytanie: „Dlaczego żyjemy tak długo, jak 
żyjemy?”. Autor ten wyjaśnia, że reorganizując myślenie o procesie starze-
nia się, człowiek uświadamia sobie możliwość coraz większego wpływu na 
wzrost długowieczności74. W tym kontekście zasadne staje się pytanie o to, 
czy i jak człowiek powinien wpływać na proces starzenia się. W poszuki-
waniu na nie odpowiedzi również dorosły będzie potrzebował wsparcia.

1.2. Wspomaganie rozwoju przez edukację

Jerome s. Bruner, definiując procesy poznawcze, stwierdza, że ludzie 
„pamiętają rzeczy z punktu widzenia znaczenia i istotności, a nie po to, by 
utrzymać pamięć o rzeczach”75. Oznacza to, że edukacja powinna urucha-
miać u ucznia proces odkrywania. Osobiście odkrywane informacje i wie-
dza, a następnie na różne sposoby klasyfikowane są najbardziej efektywne 
i sprzyjające rozwojowi. Charakteryzując główne idee edukacji wspoma-
gającej rozwój, uznaje, że:

	 • uczenie się jest procesem aktywnym i społecznym. Osoba podej-
muje działanie w konkretnej sytuacji społecznej.

73 J.E. Regan, Toward an adult church: a vision of faith formation, dz. cyt., s. 93-98.
74 L. Hayflick, Jak i dlaczego się starzejemy, dz. cyt., s. 237-269.
75 J.s. Bruner, J.G. Jacqueline, G.A. Austin, A study of thinking, 1956. Cyt. za: A. Brzeziń-Cyt. za: A. Brzeziń-

ska, Jerome S. Bruner: Prekursor kształcenia wspomagającego rozwój. Wstęp, w: J.s. Bru- 
ner, Kultura edukacji, Wyd. universitas, Kraków 2010, s. XIV.
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	 • Edukacja sprzyja rozwojowi wówczas, gdy uczniowie, korzystając 
z uprzedniej wiedzy i doświadczeń, samodzielnie konstruują nowe 
idee i pojęcia.

	 • Podstawowym zadaniem nauczyciela jest inspirowanie do samo-
dzielnego odkrywania wiedzy, co wymaga wzajemnego zaangażo-
wania nauczyciela i ucznia w cały proces uczenia się i wzajemny 
dialog .

	 • Efekty uczenia się zależą zarówno od czynników wewnętrznych 
uczącego się (predyspozycja ucznia i jego wcześniejsze kompeten-
cje oraz natura i tempo udzielania informacji zwrotnej), jak i ze-
wnętrznych (sposób strukturalizowania sytuacji lub materiału ucze-
nia się i stopień dostosowania do aktualnych możliwości ucznia; 
wzmocnienia stosowane przez nauczyciela).

	 •	 stosuje odpowiednie metody strukturyzowania wiedzy76 .

Cechy edukacji sprzyjającej rozwojowi z punktu widzenia uczenia się 
dorosłych kierują uwagę w stronę andragogicznego modelu uczenia się 
zaproponowanego przez M. Knowlesa, w którym uwzględnia on zarówno 
cele i założenia uczenia się, jak i różnice indywidualne i sytuacyjne. Dla-
tego cele edukacji dorosłych można rozumieć jako „wspomaganie zmian 
społecznych oraz wspieranie i podtrzymywanie ładu społecznego (cel spo-
łeczny), promowanie wydajności (cel instytucjonalny) oraz wzmacnianie 
rozwoju jednostek (cel indywidualny)”77 . 

Zaproponowany przez M. Knowlesa andragogiczny model uczenia się78 
zwraca uwagę na to, że w przypadku dorosłych wiedza na temat tego, cze-
go się chcą uczyć musi poprzedzać decyzję o podjęciu edukacji. Oznacza 

76 A. Brzezińska, Jerome S. Bruner: Prekursor kształcenia wspomagającego rozwój . 
Wstęp, art. cyt., s. XIV-XV.

77 M.s. Knowles, E.f. Holton III, R.A. swanson, Edukacja dorosłych. Podręcznik aka-
demicki, Wyd. PWN, Warszawa 2009, s. 137. Przy czym sam Knowles zauważa, że dysku-
sja nad związkiem zachodzącym pomiędzy rozumieniem i formułowaniem celów w eduka-
cji i zasadami andragogicznymi pozostaje otwarta.

78 Wyrażenie „andragogiczny model uczenia się” jest niejednoznaczne i w literaturze 
andragogicznej może budzić wątpliwości, gdyż na podstawie wielu teorii uczenia się doro-
słych można wyprowadzić wiele modeli. Zob. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. 
O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wyd. DsW, Wrocław 2010, s. 91-125; P. Al-
heit, „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej 
rewolucji” „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2002, nr 2(18), s. 65-71. Określenie to 
przyjmuję za: M.s. Knowles, E.f. Holton III, R.A. swanson, Edukacja dorosłych. Podręcz-
nik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2009.
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to, że dorosły może oczekiwać pomocy w „uświadomieniu sobie” potrzeby 
wiedzy. Jest to konsekwencja posiadanego obrazu samego siebie jako oso-
by odpowiedzialnej za swoje decyzje i życie. Nagromadzone na tej drodze 
doświadczenia (różnią się one od doświadczeń dzieci i młodzieży nie tylko 
ilością, ale przede wszystkim jakością) stanowią źródło wiedzy. Wymaga 
to dostrzeżenia związku zachodzącego pomiędzy doświadczeniami i toż-
samością, bowiem dla dorosłego doświadczenie stanowi o tym, kim on jest 
jako osoba. Podmiotowy charakter andragogicznego modelu uczenia się 
akcentuje to, że dorośli są skłonni do uczenia się w zakresie skutecznego 
radzenia sobie z sytuacjami życiowymi. Dlatego koncentrują się oni na 
zadaniach i problemach, przed którymi stawia je życie. Przyswajają nową 
wiedzę i umiejętności wówczas, gdy dostrzegają konteksty i możliwości 
ich zastosowania w życiu. Tak rozumiana orientacja w uczeniu się wynika 
z motywacji, jaką posiadają dorośli w zakresie podejmowania edukacji. 
Mimo coraz większej liczby zewnętrznych czynników, takich jak: lepsza 
praca, awans, wyższe wynagrodzenie czy nowy status społeczny, silniej-
szymi stymulatorami są naciski wewnętrzne wynikające z potrzeby włas-
nego rozwoju lub podniesienia zadowolenia z pracy79 . 

Andragogiczny model uczenia się, umożliwiając realizację idei eduka-
cji wspomagającej, uwrażliwia na rolę doświadczeń w uczeniu się doro-
słych. stanowią one potencjał (często niedoceniony lub niewykorzystany) 
w edukacji dorosłych. Dlatego koniecznym staje się poszukiwanie takich 
form pracy z dorosłym uczniem, które pozwolą na uznanie doświadczeń za 
źródło wiedzy. Doświadczenia, „dotykając” osobiście ważnych wymiarów 
życia i zakładając osobiste w nie zaangażowanie, mogą stanowić podstawę 
uczenia się zarówno w wymiarze poznawczym, jak i emocjonalnym oraz 
społecznym80. Doświadczenia kształtujące kognitywny wymiar uczenia się 
wpisują się w edukacyjne wspomaganie rozwoju dorosłego rozumianego 
w opisanych powyżej kategoriach zysków i strat. Wymiar emocjonalny 
odnieść należy do energii psychicznej transmitowanej przez uczucia, emo-
cje, postawy i motywacje, która mobilizuje osobę do uczenia się, a jedno-
cześnie jest warunkiem zaistnienia doświadczeń. uczenie się rozpatrywa-

79 Opiera się on na sześciu głównych czynnikach: potrzeba wiedzy, obraz samego siebie 
uczącego się, rola doświadczeń, gotowość uczenia się, orientacja w uczeniu się i motywa-
cja. Zob. M.s. Knowles, E.f. Holton III, R.A. swanson, Edukacja dorosłych. Podręcznik 
akademicki, dz. cyt., s. 65-69.

80 Zob. K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wyd. DsW, Wrocław 2006, s. 24-28.
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ne jako proces społeczny zachodzi w interakcjach między jednostką i jej 
otoczeniem. Wpisuje on uczenie się w proces historyczno-kulturowych 
perspektyw, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do dorosłych. Do-
konuje się on na poziomie interpersonalnych interakcji oraz na poziomie 
wpływającym na charakter tej interakcji i na zaangażowanie jednostek81 . 

Edukacyjne wspomaganie rozwoju poprzez wykorzystanie doświad-
czeń może sprzyjać kształtowaniu postaw charakteryzujących dorosłość. 
Chère C. Coggins, analizując proces dorosłości na skali „wzrost-regres”, 
wskazuje na cztery zespoły postaw: wobec siebie (obejmuje ona samo-
świadomość, samoocenę, samorozwój); wobec innych (rozumienie innych 
ludzi, szacunek wobec innych, koncentracja na ludziach i poczucie współ-
zależności z innymi); postawę wobec życia (zaangażowanie w sprawy co-
dzienności, orientacja prospektywna, przygotowanie na ryzyko niepowo-
dzeń), postawa wobec wiedzy i procesów jej zdobywania (wiedza o prob-
lemach i umiejętności ich rozwiązywania)82. Kształtowanie dorosłości 
poprzez przyjmowanie charakterystycznych postaw wymaga docenienia 
doświadczeń i jednocześnie pokazuje, że proces ten nie jest pozbawiony 
różnorakich trudności. Bariery w wykorzystywaniu doświadczeń w pro-
cesie edukacyjnego wspomagania dorosłości mogą wynikać z niewystar-
czającej wiedzy o sobie, nieadekwatnej samooceny, z braku koncentracji 
na samorozwoju lub niewłaściwym postrzeganiu tego zadania. Brak umie-
jętności wykorzystania życiowych problemów w perspektywie rozwojo-
wej, zrażanie się trudnościami i w konsekwencji zniechęcenie na drodze 
osiągania dorosłości stawia uczeniu się niebagatelne wyzwania. Odnoszą 
się one zarówno do organizacji procesu kształcenia, jak i rozwijania moty-
wacji uczenia się, co daje szansę wykorzystania doświadczeń w procesie 
wspomagania rozwoju dorosłych przez edukację. 

Andragogiczny model uczenia się wychodzi naprzeciw obydwu wymie-
nionym powyżej elementom: procesowi kształcenia i motywacji. Istotną 
rolę (choć zdecydowanie różną niż w modelu pedagogicznym) przyznaje 
się w nim nauczycielowi, którego działania przyjmują charakter facylita-
tora, konsultanta lub promotora zmiany. Jego zadaniem jest przygotowa-
nie procedur zaangażowania dorosłych uczniów w proces wspomagający 

81 W odniesieniu do uczenia się dorosłych piszę o tym szerzej w: Moderacyjne i syner-
giczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., s. 60-69.

82 Zob. M. Malewski, Andragogika w perspektywie metodologicznej, „Prace Pedago-
giczne” LXXXVI, Wrocław 1990, s. 27. 
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ucznia w przyswajaniu informacji i umiejętności. Został on oparty na 
ośmiu elementach, którymi są: przygotowanie ucznia, tworzenie atmosfe-
ry sprzyjającej uczeniu się; uruchamianie mechanizmów umożliwiających 
wspólne planowanie, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, formułowa-
nie programowych celów zaspokajających te potrzeby, projektowanie 
wzoru doświadczeń edukacyjnych; kierowanie owym doświadczeniem za 
pomocą odpowiednich technik i środków oraz ocena efektów kształcenia 
i ponowne zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych83 . 

Połączenie czynnika organizacji procesu edukacyjnego z czynnikiem 
motywacyjnym najwyraźniej widoczne jest w pierwszym elemencie an-
dragogicznego modelu uczenia się, jakim jest przygotowanie ucznia. Na 
tym etapie dorosły uczy się, „jak się uczyć”. Wprowadzenie tego elemen-
tu zostało podyktowane nieco naiwnym przekonaniem o wysokim stopniu 
odpowiedzialności dorosłych za efekty kształcenia oraz ograniczonymi  
(z wielu powodów kulturowych i osobowościowych) umiejętnościami 
w zakresie samodzielnego sterowania procesem uczenia się. Rola nauczy-
ciela na tym etapie jest równie istotna, jak podczas zaangażowania w pro-
cesie przygotowania procedur. Jego zadaniem jest pomoc w sformułowaniu 
realistycznych oczekiwań, zainicjowanie namysłu nad treściami kształcenia 
oraz koncepcjami i technikami samokształcenia. Podjęcie tych działań pro-
wadzi do refleksji nad motywacją84, pomaga w samoocenie i budzi przeko-
nanie o możliwościach wsparcia ze strony innych w procesie uczenia się. 

szczególna rola przypada nauczycielowi dorosłych w tworzeniu kli-
matu sprzyjającego uczeniu się. Budowanie go nie ogranicza się do zago-
spodarowania zewnętrznej przestrzeni (często nauczyciele mają niewielki 
wpływ na przykład na kolorystykę pomieszczeń czy rodzaj mebli), ale 
przede wszystkim mogą oni inicjować sytuacje kształtujące zaufanie, obu-
stronny szacunek czy klimat współdziałania, co w konsekwencji sprzyja 
wspólnemu planowaniu i diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych. Dzięki 
temu może wzrastać u „dorosłych uczniów” potrzeba zaangażowania się 

83 M.s. Knowles, E.f. Holton III, R.A. swanson, Edukacja dorosłych. Podręcznik aka-
demicki, dz. cyt., s. 107.

84 M. Knowles, wyjaśniając miejsce motywacji w andragogicznym modelu uczenia się, 
poszukuje wyjaśnienia w koncepcji R.J. Wlodowskiego, który sugeruje, że motywację do-
rosłych do uczenia się kształtują: sukces (dorośli chcą odnosić sukcesy w uczeniu); wola 
(dorośli chcą mieć poczucie wpływu na uczenie się); wartość (dorośli chcą mieć przekona-
nie, że uczą się czegoś wartościowego); przyjemność (dorośli chcą, by uczenie się sprawia-
ło im przyjemność). Zob. tamże, s. 182.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



Dorosły w procesie rozwoju 35

w proces określania celów i tworzenie planu uczenia się. Otwartość i au-
tentyzm oraz poczucie otrzymywanego ze strony nauczyciela wsparcia ot-
wiera dorosłych na jego propozycje (na przykład metodyczne) i daje szan-
sę na rzetelną ewaluację, nie ograniczając jej do oceny zdobytej wiedzy85 . 

Refleksja M. Konwlesa nad odmiennością uczenia się dzieci i doro-
słych, szczególnie w rozumieniu doświadczenia i roli nauczyciela, po-
strzegana w perspektywie idei edukacji wspomagającej rozwój człowieka, 
kieruje uwagę w stronę koncepcji uczenia się przez doświadczenie zapro-
ponowanej przez D. Kolba86. Cykliczny charakter uczenia się opartego na 
doświadczeniu docenia wartość doświadczenia, która wynika z faktu, że 
człowiek przyjmuje wobec niego określone stanowisko i staje się współ-
twórcą procesu edukacyjnego. Ich zasób i jakość wskazują na zawarte 
w nich bogactwo edukacyjne. Mogą się one przyczynić do lepszego rozu-
mienia siebie i świata, jak też wpływać na ukształtowanie się zaintereso-
wań i potrzeb edukacyjnych87. uczenie się przez doświadczenie zapropo-
nowane przez D. Kolba wpisuje się w andragogiczny model rozwiązywa-
nia problemów poprzez kształtowanie umiejętności działania w sytuacjach 
nietypowych, które wywołują zaskoczenie i domagają się pozarutynowych 
rozwiązań. Ten punkt widzenia otwiera nowe perspektywy obecności na-
uczyciela w procesie uczenia się dorosłych. Jego zadaniem jest bowiem 
wspomaganie w refleksji nad doświadczeniami i zdobywanie na tej drodze 
nowej wiedzy oraz modyfikacja wcześniejszych doświadczeń, które mogą 
blokować nowe88 . 

uczenie się przez doświadczenia i nabywanie umiejętności ich interpre-
tacji może stanowić wyzwanie dla edukacji wspomagającej rozwój. Warto 
zauważyć, że nie jest to zadanie łatwe, gdyż w epoce informacji ludzkie 
doświadczenia są często trudne do zidentyfikowania. Płynność i zmien-
ność codzienności uniemożliwiają odnalezienie stabilnych odniesień także 
w przypadku ludzi dorosłych. Dlatego edukacja staje przed zadaniem po-
szukiwania takich form, które wspomogą dorosłego w prowadzeniu re-
fleksji nad jego kondycją osobistą i społeczną. Zadanie to nie jest nowe 

85 Tamże, s. 108-109.
86 Zob. tamże, s. 181; K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, M. łaguna, Szkolenia. Jak je 

prowadzić, by…, GWP, Gdańsk 2004, s. 38-43.
87 O. Czerniawska, Trendy rozwoje w zachowaniu ludzi dorosłych, w: Wprowadzenie do 

andragogiki, red. T. Wujek, Wyd. ITE, Radom 1996, s. 37.
88 M.s. Knowles, E.f. Holton III, R.A. swanson, Edukacja dorosłych. Podręcznik aka-

demicki, dz. cyt., s. 180-181.
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dla edukacji dorosłych. Próbuje się mu sprostać, oferując coraz to nowe 
sposoby myślenia o edukacji i jej formy. Począwszy od przekonania ży-
dów, że „ojców trzeba uczyć”, a oni dzieci – nie odwrotnie, po współczes-
ną ideę całożyciowego ucznia się; od memoryzacji na drodze powtarzania 
w nauczaniu stosowanym w synagodze po aktualnie proponowane wielo-
aspektowe oddziaływanie z wykorzystaniem technik multimedialnych89 . 
Zmianę tę w obszarze edukacji wspomagającej rozwój dorosłego ilustruje 
edukacja na dystans, która również przeszła drogę od kształcenia kore-
spondencyjnego po e-learning.

Edukacja na odległość funkcjonująca na zasadzie indywidualnego 
uczenia się poza terenem szkoły i bez stałego bezpośredniego oddziały-
wania nauczyciela wymaga poczucia odpowiedzialności za proces uczenia 
się i odpowiedniego poziomu motywacji. Odbija się w nich zarówno echo 
cech dojrzałej osobowości, jak i cech odróżniających uczenie się doro-
słych od uczenia się dzieci. Coraz bardziej rozpowszechniana dziś eduka-
cja na odległość, oparta o zasadę indywidualnego uczenia się poza terenem 
szkoły i bez stałego bezpośredniego oddziaływania nauczyciela ma swoje 
korzenie w kształceniu na dystans w formie korespondencyjnej. Pojawiło 
się ono jako alternatywa wobec tradycyjnego systemu studiów akademi-
ckich oraz wobec szkół średnich i zawodowych90 . 

Cechą charakterystyczną kształcenia korespondencyjnego jest samo-
dzielne przerabianie przez uczącego się w tempie dla niego możliwym 
i odpowiadającym mu, z dala od siedziby placówki organizującej kształ-
cenie, ustalonego programu nauczania czy studiów. szkoła lub placówka 
proponująca taką formę edukacji pełni swoją funkcję przez dostarczanie 
uczącym się podręczników i wszelkich innych materiałów pomocniczych 
do nauki, wykorzystując drogę korespondencyjną – pocztową. uczeń-ko-
respondent następnie odsyła do uczelni wykonane prace kontrolne, zada-
nia i ćwiczenia oraz sprawozdania oraz ewentualne zapytania91. Kształce-
nie na odległość ulega zmianom i udoskonaleniom, ale głównie w obrębie 
narzędzi i technologii. Pozostaje niezmieniony cel jego zastosowania. Co-
raz nowsze technologie pozwalają na bardziej optymalne organizowanie 

89 Na podstawie wykładu K. Popović pt. „Development of adult learning In Europe. 
from the ancient time till today” wygłoszonego na Milestones Conference 2011, May 24 – 
27 Akademie Klausenhof, w ramach projektu European Infonet Adult Education. 

90 Piszę o tym szerzej w: Edukacja na odległość i kształcenie dorosłych, art. cyt.
91 E. Zawacka, Kształcenie korespondencyjne, Wyd. PWN, Warszawa 1967, s. 54.
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i prowadzenie procesu kształcenia dla szerokich grup społecznych, w tym 
także osób o specyficznych potrzebach edukacyjnych i uwarunkowaniach 
społecznych lub osobistych92 .

specyfika kształcenia korespondencyjnego, rozszerzonego współcześ-
nie poza drogę pocztową, wyraźnie wskazuje, że adresatem uczenia się na 
odległość jest człowiek dorosły. Ta forma kształcenia daje dorosłemu moż-
liwość planowania w zakresie działań edukacyjnych oraz potrzebę brania 
odpowiedzialności za proces uczenia się, a to ściśle wiąże się z motywa-
cją uczenia się na wszystkich etapach tego procesu. Brak wyznaczonego 
miejsca i czasu do nauki pozwala uczyć się w miejscu i czasie najbardziej 
odpowiednim, najczęściej we własnym mieszkaniu, które samo z siebie 
tworzy klimat bliski uczącemu się. Już nie nauczyciel, ale sam uczeń odpo-
wiada za atmosferę, w której się uczy. On sam ustala również czas i tempo 
uczenia się, co daje mu możliwość nie tylko zdobywania wiedzy zapropo-
nowanej w podjętym kursie, ale także zaspokaja poznawczą ciekawość za-
inspirowaną treściami materiałów kształceniowych. Kształcący się może 
„do woli szukać odpowiedzi na nurtujące go pytania, a części materiału nie 
w pełni opanowane, na razie odkładać, zależnie od nastroju, od własnego 
sposobu pracy”93. Dzięki temu z tej formy kształcenia korespondencyjnego 
mogą korzystać osoby zatrudnione w zmianowym systemie pracy, mające 
szczególne obowiązki rodzinne, mieszkający w małych miasteczkach czy 
wioskach, z dala od siedziby placówki edukacyjnej. 

Niewątpliwe zalety edukacji na dystans nie mogą jednak przysłonić 
jej braków i wynikających z nich trudności w uczeniu się dorosłych. Za-
sadniczy obszar wiąże się ze wspólną cechą dorosłych uczniów, jaką jest 
brak czasu. W takiej edukacji zdolność godzenia obowiązków rodzinno- 
-zawodowych z nauką jest warunkiem osiągania wytyczonego celu. Poza 
tym niejako przejęcie na siebie zadań nauczyciela dorosłych związanych 
na przykład z tworzeniem odpowiedniej atmosfery do nauki, rodzi inne 
oczekiwania, którym często nie są w stanie sprostać organizatorzy kształ-
cenia. Dotyczą one najczęściej treści i formy proponowanych materiałów 
edukacyjnych. W ich przygotowaniu nie zawsze uwzględnia się potrzeby 

92 A . Koludo, Kształcenie na odległość wyzwaniem dla edukacji, w: Pedagogika alter-
natywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, tom II, red. B. śliwerski, Oficyna Wydawnicza 
IMPuLs, Kraków 2007, s. 134.

93 E. Woźnicka, Kształcenie korespondencyjne jako forma edukacji na dystans, w: Dro-
gowskazy pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza IMPuLs, Kraków 2000, s. 180.
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i możliwości dorosłych uczniów. Należy również zauważyć, że zmniej-
szająca się rola tradycyjnej korespondencji i zastępowanie jej systemami 
multimedialnymi lub Internetem sprawia, że część osób dorosłych zosta-
je wykluczona z tej formy kształcenia, szczególnie w edukacji niezawo-
dowej – osoby w okresie późnej dorosłości nie zawsze mają możliwości 
techniczne lub nie są przygotowane do korzystania w uczeniu się z opcji 
multimedialnych94 . 

uczenie się z wykorzystaniem możliwości, jakie daje kształcenie na 
odległość pozwala przyznać jej znaczącą rolę w realizacji idei edukacji 
wspomagającej rozwój. Możliwość indywidualnego planowania uczenia 
się, w tym wyboru czasu, miejsca i stylów wychodzi naprzeciw potrzebie 
rozwoju dorosłego. Człowiek dorosły coraz częściej boryka się z wieloma 
problemami codzienności, stając również przed dylematem: uczyć się, czy 
nie uczyć. Rzeczywistość coraz częściej weryfikuje to pytanie na korzyść 
uczenia się i jest ono wynikiem zarówno osobistej potrzeby człowieka, jak 
i sytuacji (choćby zawodowej), że dorosły podejmuje edukację. Poszerza-
nie wiedzy, modyfikowanie dotychczasowych umiejętności i nabywanie 
nowych, staje się wręcz koniecznością życiową. Edukacja na odległość 
umożliwia uczenie się w wymiarze zarówno poznawczym, emocjonalnym, 
jak i społecznym. W wymiarze poznawczym w kształceniu zdalnym szcze-
gólną rolę odgrywają mechanizmy rządzące procesami percepcji i uwagi. 
szczególne użyteczne jest nieświadome korzystanie z zasobów własnych, 
gdyż uczestnik jest oddzielony od bezpośredniej pomocy i nadzoru nauczy-
ciela. specyficzna forma łączności z nauczycielem domaga się świadome-
go i celowego uruchamiania sfery emocjonalnej. uczestnik kształcenia na 
odległość samodzielnie zmaga się z koniecznością równoważenia stanu 
własnej niewiedzy, ale emocje i motywacja edukacyjna zakreślają szersze 
interakcje społeczne wychodzące poza obszar bezpośrednich uczestników.

Podsumowując, należy zatem pamiętać, że osoba dorosła w przestrzeni 
rozwoju i uczenia się zmaga się z coraz to nowymi potrzebami oraz poszu-

94 Tę grupę potencjalnych uczestników kształcenia na dystans pomija również w swej 
klasyfikacji Andrzej Kusztelak, który wymienia, że są nimi: ci, którym warunki życia nie 
pozwalają na kształcenie stacjonarne; osoby obarczone szczególnymi obowiązkami rodzin-
nymi; mieszkający z dala od siedziby szkoły, przebywający tymczasowo poza granicami 
kraju; wszyscy ci, którzy chcą w krótkim czasie zdobyć nowe wiadomości, umiejętności 
albo chcą je uzupełnić, rozszerzyć, uaktualnić lub zdobyć nowe kwalifikacje. Zob. A. Kusz-
telak, Kształcenie na odległość w polskiej praktyce edukacyjnej, w: Kształcenie ustawiczne 
i jego praktyczny wymiar, red. W. Horyń, Wyd. WsOWL, Wrocław 2003, s. 61.
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kiwaniem możliwości ich zaspokojenia. Chociaż nie ulega wątpliwości, że 
wraz z wiekiem pojawiają się zmiany o charakterze regresywnym, to jed-
nocześnie istnieją przestrzenie, które je kompensują lub pojawiają się inne 
stwarzające nowe szanse rozwojowe. Dorosły, doświadczając gorszych re-
zultatów w dziedzinach, w których dominują czynniki biologiczne, osiąga 
wyższe rezultaty w innych obszarach dzięki pojawieniu się na przykład 
nowych pozaformalnych sposobów myślenia lub wynikające z dynamiki 
wiary. Odkrywanie ich jest ściśle wpisane w procesy uczenia się doro-
słego. Osoba poszczególne okresy dorosłości przeżywa w swój własny, 
specyficzny sposób. składa się na to bogactwo i złożoność otaczającej rze-
czywistości i sposobów reflektowania nad nią każdego dorosłego. Jest to 
okres, w którym osiągnięta stabilność i nieustanna zmienność stają w stałej 
konfrontacji względem siebie.
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KoreSponDencyjny KurS BiBlijny formą 
WSpomagania eDuKacyjnego DoroSłych1

Poszukiwanie sposobów wspomagania dorosłego w refleksji nad ży-
ciem kieruje uwagę w stronę edukacji, dzięki której dorosły nabywa no-
wych umiejętności radzenia sobie z życiowymi zadaniami. W ideę eduka-
cji wspomagającej rozwój wpisuje się również kształcenie dorosłych op-
arte o źródła religijne. Jest ono obecne niemal od zarania chrześcijaństwa. 
Historia pokazuje też zróżnicowane jego formy2. Jedną ze współczesnych 
inicjatyw w zakresie edukacji religijnej dorosłych jest Korespondencyjny 
Kurs Biblijny. Kurs ten popularyzuje wśród dorosłych wiedzę o Biblii. 

Za zasadnością edukacji religijnej w zakresie treści związanych z Pis-
mem świętym przemawia między innymi to, że Biblia jest księgą, która 
przez wieki budzi wieloaspektowe zainteresowanie, a jej specyfika kształ-
tuje szereg inicjatyw badawczych. Mimo swego typowo religijnego cha-
rakteru jest ona analizowana także jako dzieło literackie, czy też inspiruje 
podejmowane badania antropologiczne i historyczne. Z tych powodów 
można przyjąć, że jest księgą całej ludzkości, choć ze względu na jej treść 
w sposób szczególny stanowi obszar zainteresowań teologii. Pojawia się 
zatem pytanie: Jak te idee wpisują się w formę kształcenia religijnego, 
jaką jest Korespondencyjny Kurs Biblijny i kto jest zainteresowany kore-

1 Niektóre aspekty tego zagadnienia przedstawiałam w moich wcześniejszych publika-
cjach: Korespondencyjny Kurs Biblijny obszarem edukacji religijnej dorosłych, w: Peda-
gogika wiary, red. A. Hajduk i J. Mółka, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2007,  
s. 473-488; Kształcenie religijne dorosłych w formie korespondencyjnej, „Kateche-
ta” 3/2009, s. 60-66; Korespondencyjny Kurs Biblijny – forma poradnictwa egzysten-
cjalnego, w: Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców, red. D. Zielińska-Pękał,  
Wyd. uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 79-97; Moderacyjne i syner-
giczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., 90-98. Analizy przedstawione w niniejszej pub-
likacji wymagają jednak możliwie pełnej charakterystyki tej formy kształcenia religijnego 
dorosłych.

2 Zob. D. Kurzydło, Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach 
Kościoła, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2003; A. Walulik, Kształcenie religij-
ne dorosłych w formie korespondencyjnej, „Katecheta” 53(2009)3, s. 60-66.
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spondencyjnym studiowaniem Biblii? Prezentację idei i uczestników Ko-
respondencyjnego Kursu Biblijnego poprzedza refleksja nad kościelnym 
rozumieniem znaczenia Pisma świętego w życiu wierzących. Z tej per-
spektywy przedstawienie założeń KKB stanowi istotny argument przema-
wiający za potrzebą poznawania Pisma świętego.

2.1. Biblia w Kościele katolickim

Kościół katolicki za Pismo święte przyjmuje 46 ksiąg starego Testa-
mentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu3. Nazywane są one „kanonem” Pisma 
świętego4. Kościół przyjmuje, że „prawdy przez Boga objawione, które są 
zawarte i wyrażone w Piśmie świętym, spisane zostały pod natchnieniem 
Ducha świętego”5 . Oznacza to, że Bóg jest autorem Pisma świętego i to 
On natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych do ich spisania: „Do sporzą-
dzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używa-
jącymi swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich 
oni sami jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko, i tylko 
to, czego On chciał”6. Zasadę tę nazywa się „natchnieniem Pisma święte-
go” i tłumaczy jako tajemnicze Boże działanie, które sprawia, że Biblia jest 
słowem Bożym, nie przestając jednak być także w pełni dziełem ludzkim 
natchnionych pisarzy: „Bóg jest więc autorem Pisma w tym znaczeniu, że 
wybranych ludzi uczynił autorami biblijnymi”7. Dlatego Kościół wierzy, 
że Księgi Pisma świętego są księgami natchnionymi i nauczają prawdy, 
która została utrwalona dla zbawienia człowieka, czyli prawdy zbawczej8 . 

Kościół wierzy też, że Biblia przekazuje prawdę zbawczą zarówno 
w księgach starego, jak i Nowego Testamentu. Księgi te stanowią całość 
Biblii. są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość, gdyż ekono-

3 KKK 138.
4 Zob. sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Ver-

bum”, Tekst polski w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wyd. Pallottinum, Poznań 1968, 
nr 8 (używany skrót DV); Z. Ziółkowski, Biblia księgą Boga i człowieka, Wyd. ADAM, 
Warszawa 1995, s. 17-19. 

5 Katechizm Kościoła Katolickiego, tekst polski, Wyd. Pallottinum, Poznań 1994, nr 105 
(używany skrót KKK).

6 DV, nr 11.
7 P. Leks, „Słowo Twoje jest prawdą…”. Charyzmat natchnienia biblijnego, Wyd. 

Księgarnia św. Jacka, Katowice 1997, s. 100.
8 KKK, nr 136.
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mia starego Testamentu była przede wszystkim ukierunkowana na przy-
gotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela świata. Opowiedziane w niej 
wydarzenia ukazują Boską pedagogię wobec człowieka. O ile w księgach 
starego Testamentu chrześcijanie odczytują zapowiedź Bożego działania, 
którego punktem szczytowym będzie Boże dzieło zbawienia, o tyle księgi 
Nowego Testamentu przekazują ostateczną prawdę Objawienia Bożego: 
Bóg zbawił człowieka przez Jezusa Chrystusa – Jego czyny, nauczanie, 
mękę i Zmartwychwstanie. Centralne miejsce zajmują w Nowym Testa-
mencie cztery Ewangelie, w których przekazane zostały opowiadania 
o życiu i nauczanie Jezusa Chrystusa9 . 

Kościół w swoim nauczaniu odnoszącym się do Biblii podkreśla, że 
zarówno księgi starego, jak i Nowego Testamentu wyrażają jedność obu 
testamentów. uzasadnia swoje stanowisko tym, że stanowią one jeden za-
mysł Boga i Jego Objawienie. stary Testament przygotowuje Nowy, a No-
wy wypełnia stary. stary i Nowy Testament wyjaśniają się wzajemnie; 
obydwa są prawdziwym słowem Bożym. Chrześcijanie czytają więc stary 
Testament w świetle Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Ta lek-
tura typologiczna ukazuje niewyczerpaną treść starego Testamentu. Nie 
pozwala ona zapomnieć, że stary Testament zachowuje własną wartość 
Objawienia, potwierdzonego na nowo przez samego naszego Pana  (por. 
Mk 12, 29-31). Zresztą także Nowy Testament wymaga, by był czytany 
w świetle starego. Czyniła to nieustannie pierwotna katecheza chrześci-
jańska  (por. 1 Kor 5, 6-8; 10, 1-11). Według starożytnego powiedzenia, 
„Nowy Testament jest ukryty w starym, natomiast stary znajduje wyjaś-
nienie w Nowym”10 .

Z uznania Biblii za księgę słowa Bożego wynika potrzeba i koniecz-
ność odczytywania tego, co Bóg zechciał człowiekowi o sobie objawić11 . 
Pismo święte wymaga zatem interpretacji, by człowiek mógł coraz lepiej 
rozumieć to, co na jego kartach Bóg objawił w sposób ludzki dla zbawie-
nia świata. Dlatego dokonując interpretacji Biblii, trzeba zwracać uwagę 
na to, co autorzy ludzcy zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał ukazać 
człowiekowi. W celu zrozumienia ich intencji trzeba uwzględniać okolicz-
ności historyczne i kulturowe oraz osiągnięcia naukowe. Oznacza to, że 

9 DV, nr 20.
10 KKK, nr 108, 129 .
11 Zob. A. świderkówna, Biblia a człowiek współczesny, Wyd. ZNAK, Kraków 2005. 
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„Pismo święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym Du-
chu, w jakim zostało napisane”12 .

Zagadnienie interpretacji tekstów biblijnych nie przestaje być przed-
miotem zainteresowania i stale wywołuje ważne dyskusje, które na prze-
strzeni lat przybierają różne wymiary13. Współczesna egzegeza biblijna 
wyróżnia sens literalny, duchowy i pełniejszy Pisma świętego14. Można 
powiedzieć, że w dużej mierze wyznaczają one stosunek wierzących do 
Biblii i określają rolę, jaką ma ona pełnić w ich życiu. Zawsze w Kościele 
była ona uznawana za źródło rozumienia wiary, ale w praktyce przybierało 
ono różne kształty. 

W czasach apostolskich i patrystycznych Biblia stanowiła centrum ży-
cia Kościoła i była podstawą jego pracy misyjnej i duszpasterskiej. Nie-
znajomość Pisma świętego uznawana była za nieznajomość Jezusa Chrys- 
tusa i brak możliwości życia duchowego. Dlatego zajmowało ono ważne 
miejsce nie tylko w duszpasterstwie, lecz także w czytaniu indywidual-
nym. Idea ta została osłabiona w średniowieczu, gdyż brakowało przekła-
dów na języki zrozumiałe dla ludów, które przyjmowały chrzest spoza krę-
gów kultury greckiej i łacińskiej. Intensyfikacja tego zjawiska następowała 
przez kolejne wieki w wyniku rozwoju reformacji, która głosiła możliwość 
indywidualnej wykładni Biblii. Mimo że urząd Nauczycielski Kościoła15 

12 Należy przy tym zauważyć, że „zadaniem egzegetów jest pracować według tych za-
sad nad głębszym zrozumieniem i wyjaśnieniem sensu Pisma świętego, aby dzięki badaniu 
przygotowawczemu sąd Kościoła nabywał dojrzałości. Albowiem wszystko to, co dotyczy 
sposobu interpretowania Pisma świętego, podlega ostatecznie sądowi Kościoła, który ma 
od Boga polecenie i posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania słowa Bożego”.  DV, nr 12.

13 Zob. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele, tekst polski, tłum. 
K. Romaniuk, Wyd. Pallotinum, Poznań 1994, nr II. B1-3.

14 sens literalny to dążenie do określenia ścisłego znaczenia tekstów, czyli tak jak zo-
stały one napisane przez autorów. Rozpoznaje się ten sens dzięki dokładnej analizie tekstu 
umieszczonego w kontekście literackim i historycznym. sens duchowy w rozumieniu wia-
ry chrześcijańskiej oznacza odczytywanie tekstów pod wpływem Ducha świętego w kon-
tekście misterium paschalnego Chrystusa i nowego życia, które wypływa z tego misterium. 
sens pełny definiowany jest jako głębszy sens tekstu – zamierzony przez Boga, ale nie wy-
rażony jasno przez ludzkiego autora. Odkrywa się go poprzez badanie tekstu w świetle in-
nych tekstów biblijnych. sens pełny uznaje się za inny sposób określenia sensu duchowego 
danego tekstu biblijnego, w przypadku, gdy sens duchowy jest różny od sensu literalnego. 
Zob. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele, dz. cyt., nr II. B.

15 Jest to obdarzony autorytetem urząd nauczania, który służy Ewangelii w imię Jezu-
sa Chrystusa. Ci, którzy mają władzę oficjalnego przepowiadania i nauczania, uczestniczą 
w urzędzie Nauczycielskim Kościoła. Katolicy są przekonani, że ta władza nauczania jest 
przede wszystkim właściwością całego kolegium biskupów i poszczególnych biskupów za-
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nie ogłosił ogólnego zakazu czytania Pisma świętego wydawane były  
akty prohibicyjne o zasięgu lokalnym, co również spowodowało ograni-
czenie kontaktu z Pismem świętym. Nauczanie i katechizacja również 
coraz mniej były przepojone duchem biblijnym i w konsekwencji pozna-
wanie Biblii odbywało się niemal wyłącznie poprzez podawanie znikomej 
liczby tekstów w czasie liturgii Mszy świętej i w ramach tak zwanej „Bi-
blii ubogich” w postaci misteriów i dzieł sztuki przedstawiających dzie-
je biblijne. Narastający kryzys biblijny wzmocniony został poprzez nurt 
egzegezy liberalnej i modernizm, który został potępiony przez Kościół 
w roku 190716 . 

Proporcjonalnie do narastającego kryzysu, pod koniec XIX wieku roz-
poczęła się w Kościele wielka, wieloaspektowa (trwająca do dziś) odno-
wa biblijna. Miała ona swoje źródło w nowych tendencjach teologicznych 
i nauczaniu urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Jej celem było przywró-
cenie należnego miejsca Biblii w duszpasterstwie, katechezie i liturgii17 . 
Biblia miała na nowo stanąć w centrum życia Kościoła jako księga wiary. 
Pojęcie „księga wiary” oznacza, że chociaż Biblię mogą czytać wszyscy, 
to dla określonej grupy ludzi, czyli dla wierzących w Boga objawiającego 
się ludziom (żydów i chrześcijan), posiada ona znaczenie nie tylko litera-
ckie, ale przede wszystkim religijne. Zawiera bowiem i przekazuje treści, 
które nie pozostawiają czytelnika tylko na poziomie wrażeń estetycznych, 
lecz odsłania w niej religijne przesłanie zarówno poszczególnych ksiąg, 
jak i krótszych fragmentów. Ten wymiar wymaga od człowieka poznania 

chowujących łączność z biskupem Biskupi najczęściej pełnią tę funkcję nauczycielską sta-
le (są to różne rodzaje tzw. nauczania „zwyczajnego”). Zebrani na soborze powszechnym 
albo reprezentowani przez papieża, mogą się wypowiadać o prawdach objawionych, które 
trzeba wyznawać bez zastrzeżeń i na podstawie definicji (jest to tzw. nauczanie „nadzwy-
czajne”). urząd Nauczycielski przywołuje głoszoną przez Chrystusa zbawczą prawdę, że-
by ją wyjaśnić i dostosować do zmian zachodzących w każdym czasie i w każdej sytuacji. 
urząd Nauczycielski wywodzi się od samego Chrystusa, jest kierowany przez Ducha świę-
tego (ale Go nie zastępuje), urzeczywistnia się wśród całej wspólnoty wierzących, którzy 
byli i pozostają pierwszymi odbiorcami Bożego objawienia. Zob. G. O’Collins, E.G. farru-
gia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, Wyd. WAM, Kraków 2002.

16 J. Kudasiewicz, Biblia w duszpasterstwie, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Wyd. 
KuL, Lublin 1985, s. 415-416; Z. Marek, Pismo Święte księgą życia, w: Kurs Bibliny,  
z. 1, s. 31.

17 szczególne znaczenie przyznać należy encyklikom: Bóg w swojej opatrzności (Le-
on XIII – 1893 r.); Zbawienie rodzaju ludzkiego i Duch Pocieszyciel (Benedykt XV – 1917 
i 1920 r.); Pod tchnieniem Ducha Bożego (Pius XII – 1943r.); a później Konstytucji o Ob-
jawieniu Bożym „Dei Verbum” soboru Watykańskiego II.
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Biblii jako dzieła literackiego, ale się do niego nie ogranicza. Wspólnym 
mianownikiem dla tych dwóch wymiarów ma być „odkrywanie Boga, któ-
ry zwraca się do ludzi; który ludziom chce nieść pomoc, wyzwolenie; któ-
ry wypełnia ich nadzieją na lepsze, piękniejsze życie od tego, które w da-
nej chwili jest ich udziałem”18. Myśl zawarta w odnowie biblijnej znalazła 
swoją praktyczną realizację w nowych nurtach katechetycznych opartych 
o zasadę wierności Bogu i człowiekowi – zwłaszcza w idei katechezy ke-
rygmatycznej, a później antropologicznej19 .

Mimo szeroko zakrojonej w Kościele odnowy biblijnej „można stwier-
dzić, że dla przeciętnego chrześcijanina, także w naszym kraju, już samo 
hasło Biblia wywołuje wiele niepewności, odruch zniechęcenia czy wręcz 
odrzucenia”20. Pojawia się w tym miejscu pytanie o powody takiego stanu 
rzeczy. Zbigniew Marek sJ doszukuje się ich w nieporozumieniach wyni-
kających z rozumienia autorstwa Pisma świętego. Jego zdaniem, trudność 
taka pojawia się wówczas, gdy Biblia traktowana jest tylko jako dzieło li-
terackie lub przeciwnie, gdy nie uwzględnia się specyfiki jej pisania przez 
autora – człowieka. Innym czynnikiem odrzucenia Biblii może być po-
wszechne przekonanie, że jest ona księgą niezrozumiałą, mało praktyczną, 
pozbawioną związków z codziennym życiem człowieka i ograniczenie za-
sięgu do czynności związanych ze sprawowaniem kultu religijnego21 . 

Na potrzebę pogłębiania rozumienia Biblii przez wierzących zwra-
ca uwagę Benedykt XVI w adhortacji „Verbum Domini”. Dokument ten 
stanowi zachętę, a nawet zobowiązanie do wypracowania i promowania 
programu nabywania przez chrześcijan umiejętności poprawnego czytania 
Biblii. Proces ten ma prowadzić do odnowienia wiary Kościoła w słowo 
Boże22. W dokumencie tym papież wyjaśnia, że odnowa taka jest możliwa 
wówczas, gdy zarówno Kościół, jak też poszczególne osoby, stykając się 
z Pismem świętym, potrafią odnajdywać żywego i kochającego człowieka 
Boga. Założenie to stawia przed wierzącymi konieczność poszukiwania 

18 Z. Marek, Pismo Święte źródłem treści katechezy młodzieży, w: Abyśmy podtrzymy-
wali nadzieję, Wyd. salezjańskie, Warszawa 2005, s. 87-88.

19 Zob. T. Panuś, Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Wyd. M, Kraków 2001,  
s. 63-81; 83-94; Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechiza-
cji, Wyd. uNuM, Kraków 2001. 

20 Z. Marek, Pismo Święte źródłem treści katechezy młodzieży, art. cyt., s. 87.
21 Zob. Z. Marek, Pismo Święte źródłem treści katechezy młodzieży, art. cyt., s. 87. 
22 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i mi-

sji Kościoła, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2010, nr 27 (używany skrót VD).
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sposobów doprowadzenia człowieka do tego, by zadawał ważne dla jego 
egzystencji pytania i poprzez kontakt z Biblią odkrywał odpowiedzi na nie, 
udzielane mu przez Boga23. Istnieje zatem potrzeba poszukiwania nowych 
możliwości uczynienia z Biblii szczególnego przewodnika życia Kościoła 
oraz życia każdego, kto poszukuje poza swym rozumem odpowiedzi na 
stawiane sobie egzystencjalne pytania24. Można przyjąć, że Koresponden-
cyjny Kurs Biblijny nie tylko wpisuje się w myśl adhortacji „Dei Verbum”, 
ale w praktyce je „wyprzedził”. 

2.2. idea i treść Korespondencyjnego  
Kursu Biblijnego

Korespondencyjny Kurs Biblijny stanowi ofertę edukacji religijnej do-
rosłych, która w polskiej edycji znana jest od roku 1993. Jest to polska 
wersja Bibel-fernkurs zainicjowanego w Austrii przez Österreichisches 
Katholisches Bibelwerk Diözesanstelle Linz. Pomysłodawcą przeniesie-
nia do Polski tej formy edukacji religijnej dorosłych był obecny kierownik 
Kursu – ks. prof. Zbigniew Marek. użyte w nazwie słowo „Kurs” nie tylko 
nie wyjaśnia, czym jest ta forma poznawania Biblii, ale wręcz powoduje 
nieporozumienia. KKB w proponowanej formule studiowania Biblii wyko-
rzystuje zasady kształcenia korespondencyjnego i dydaktyki dorosłych, ale 
zdecydowanie wykracza ona poza zakres wyznaczony definicją kursu25 . 

23 Carlo Di Cieco, Biblia czytana w każdym domu, „L’Osservatore Romano” 
XXIX(2008)12, s. 3.

24 Z. Marek, Słowo Boże w przekazie katechetycznym. Pokłosie Synodu Biskupów, 
w: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, red. K. Rak i M. szczerba, Częstochowa 2011,  
s. 9-23.

25 Encyklopedia pedagogiczna definiuje kurs jako podstawową formę kształcenia doro-
słych, która posiada tryb niejako w skrócony, a czasem nawet nieco uproszczony. Kurs na-
stawiony jest przeważnie na ukształtowanie określonych umiejętności i nawyków, co czyni 
z niego doskonałą formę kształcenia zawodowego. Podczas realizacji programu kursu opa-
nowuje się określone umiejętności i nawyki, poznaje informacje z zakresu realnej specjal-
ności, przesuwając niejako na dalszy plan realizację celów kształcenia ogólnego, uogólnień 
oraz abstrakcyjnych pojęć. Zob. T. Aleksander, Kurs, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku, t. II G-Ł, Wyd. żak, Warszawa 2003, s. 991-995. Tymczasem KKB przyjmując za 
cel niesienie pomocy w poznawaniu odpowiedzi na pytanie o tajemnicę Boga, o którym 
opowiada Biblia, zakłada kształcenie wykraczające poza określoną dziedzinę. Treści za-
warte w 35 zeszytach stanowią bogaty materiał z zakresu teologii biblijnej i metodyki pra-
cy z tekstami biblijnymi. Nabywane podczas Kursu umiejętności nie podlegają klasycznej 
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W przygotowaniu polskiej wersji KKB teksty źródłowe (biblijne) po-
chodzą zasadniczo z Biblii Tysiąclecia26. W redakcji materiałów pomocni-
czych nie poprzestano na tłumaczeniu oryginału austriackiego, lecz wyko-
rzystano także fragmenty dokumentów kościelnych oraz opracowań pol-
skich biblistów27. Inicjatywa zorganizowania Korespondencyjnego Kursu 
Biblijnego w Polce spotkała się dużym zainteresowaniem wśród osób, do 
których ks. prof. Zbigniew Marek zwrócił się o pomoc, zwłaszcza wśród 
tłumaczy i w Wydawnictwie WAM28 . 

Materiały KKB, w formie tak zwanych zeszytów, przygotowane zo-
stały profesjonalnie także pod względem wydawniczym29. Polska wersja 
Kursu analogicznie do austriackiej podzielona jest na 35 zeszytów, które 
stanowią pomoc w poznawaniu Biblii. Celem Korespondencyjnego Kur-
su Biblijnego jest wspomaganie w czytaniu ze zrozumieniem ksiąg Pisma 
świętego zarówno starego, jak i Nowego Testamentu. Założenie to wyni-
ka z potrzeby, jaką dostrzegli duszpasterze z diecezji Linz. Zauważyli oni, 
że należy rozwijać świadomość biblijną wśród dorosłych katolików, gdyż 
Biblia, pomimo że jest uznawana za najbardziej rozpowszechnioną księgę 
świata30, nie jest wystarczająco znana wśród wierzących. Przypuszczano, 
że brak lub niewystarczająca znajomość Biblii może stanowić istotną trud-
ność na drodze dojrzewania w wierze. Analogiczną sytuację można było  
(i ciągle można) dostrzec również w Polsce. Istnieje potrzeba wspomagania 
dorosłego w czytaniu Biblii nie jako dzieła literackiego (choć tego również 
pomijać nie można), lecz w odkrywaniu religijnego sensu opowiedzianych 

ewaluacji dydaktycznej ze względu na założony cel. Nie istnieją narzędzia, które mogłyby 
ocenić poprawność odpowiedzi na pytanie „o tajemnicę Boga”. Jak pokazują przeprowa-
dzone analizy, weryfikuje ją życie. Wiedza i umiejętności oceniane w pracach kontrolnych 
pełnią jedynie służebną rolę w realizacji celów Kursu. Dlatego w opracowaniu nie podej-
muję analizy, w jaki sposób KKB realizuje zasady kursu. Opisuję natomiast, w jaki sposób 
spełnia zasady kształcenia korespondencyjnego.

26 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. 
Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Wyd. Pallot-
tinum, Poznań-Warszawa 1987.

27 Wśród cytowanych autorów należy wymienić: Tadeusza Loskę sJ, X. Léona- 
-Dufoura, Romana Bartnickiego i innych. 

28 Wydawnictwo WAM od początku przygotowuje materiały (zeszyty) Kursu.
29 Organizatorzy nie poprzestali na zaproponowanych przez pomysłodawców w Austrii 

materiałach w formie powielanych arkuszy. Informacje pochodzą z wywiadu przeprowa-
dzonego przez A. Walulik z prof. dr. hab. Zbigniewem Markiem sJ w dniu 20.09.2008 r. 
Archiwum KKB.

30 Z. Ziółkowski, Biblia księgą Boga i człowieka, Wyd. ADAM, Warszawa 1995, s. 5-7.
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w Piśmie świętym wydarzeń31. Z tych powodów w materiałach Kursu ak-
cent kładziony jest na odkrywanie zbawczego orędzia – prawdy o Bogu 
pragnącym zbawić człowieka, obdarować go miłością, szczęściem i ży-
ciem. Podstawą tych działań ma być tekst biblijny przybliżany i komento-
wany w kontekście historyczno-społecznym powstawania poszczególnych 
ksiąg Biblii. W ten sposób Kurs niesie pomoc w poznawaniu odpowiedzi 
na pytanie o tajemnicę Boga, o którym opowiada Biblia. Ważność znale-
zienia odpowiedzi na tego rodzaju pytania wynika stąd, że człowiek do-
rosły, który posiada wiedzę w wielu dziedzinach życia zawodowego czy 
społecznego, widzi także potrzebę poznania tego, w co wierzy32 . 

Idea religijnego poznawania treści Biblii jest stale aktualna33. KKB, po-
pularyzując wiedzę w zakresie Pisma świętego starego i Nowego Testa-
mentu, pozwala wyjść poza zdawkową znajomość Pisma świętego34. Nie 
oznacza to, że ukończenie Kursu sprawia, iż wszelkie trudności związane 
z jego czytaniem zostaną wyeliminowane. Kurs nie stawia sobie nawet 
takiego celu, gdyż usunięcie wszystkich trudności związanych z odczyty-
waniem treści Pisma świętego jest niemożliwe. Co więcej, takie założenie 
stawiałoby kres zarówno rozwojowi intelektualnemu człowieka dorosłego, 
jak i zamykałoby drogę rozwoju jego wiary. Praca z tekstami biblijnymi 
i materiałami Kursu ma pomagać zrozumieć, że autorzy biblijni tak przed-
stawiają wydarzenia, by pokazać w nich stałą obecność Boga. Oznacza to, 
że księgi biblijne, które „stanowią dokumenty ‘historii zbawienia’ przez 
przekazanie świadectw wiary w to, że Bóg działał i wciąż działa w ludz-
kiej historii”35. Kontakt z Biblią ma zatem prowadzić do odkrywania 
prawdziwego obrazu Boga, poszukiwania Jego osobistego angażowania 
się w sprawy ludzi, których wybrał jako swój lud. Położenie akcentu na 
religijny charakter czytania tekstów biblijnych wynika z przekonania, że 
wiara tylko wówczas będzie istotna dla życia człowieka, gdy człowiek nie 

31 A. świderkówna, Biblia a człowiek współczesny, Wyd. ZNAK, Kraków 2005, s. 5-7.
32 Wywiad Anny Walulik z Ks. prof. Zbigniewem Markiem, Archiwum KKB. 
33 Po piętnastu latach funkcjonowania Kursu jego twórca i kierownik mówił: „Kurs 

ma charakter religijnego kształcenia dorosłych w zakresie teologii biblijnej. Kurs w swych 
założeniach ma ułatwiać czytanie ze zrozumieniem ksiąg Pisma Świętego zarówno Starego, 
jak i Nowego Testamentu”. Wywiad Małgorzaty Bochenek z Ks. prof. Zbigniewem Markiem, 
„Nasz Dziennik” 296 (3313), piątek 19 grudnia 2008 r.

34 Kurs Biblijny. Zeszyt 1, dz. cyt., s. 5.
35 Kurs Biblijny. Zeszyt 27, Wyd. WAM, Kraków 2001, s. 5.
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poprzestanie na błędnych wyobrażeniach Boga, lecz ukształtuje w sobie 
jego obraz oparty na przekazie biblijnym. 

Odkrywanie zbawczego orędzia zawartego w Biblii ma pomóc w inter-
pretowaniu rzeczywistości ludzkiej prawdą objawioną. Materiały Kursu 
mają na celu umożliwienie osobistych poszukiwań odpowiedzi na rodzące 
się w człowieku pytania o sprawy religijne, których przewodnią ideą są 
związki Boga z człowiekiem. W myśl tych założeń treści Kursu ukierun-
kowane są na odkrywanie w Biblii obecności Boga w dziejach narodów 
i poszczególnych jednostek36. Dlatego w Kursie nie chodzi o przekazy-
wanie i objaśnianie nauki zawartej w Biblii, lecz o umiejętność rozważa-
nia ludzkiej rzeczywistości oraz doświadczeń w taki sposób, by odczuć 
potrzebę transcendencji i w konsekwencji dokonywać stałej konfrontacji 
dotychczasowego życia z prawdą Bożą oraz korygować swą dotychczaso-
wą postawę37 . Ta droga poznawania Biblii stanowi propozycję odniesienia 
religii do całej rzeczywistości ludzkiej. W procesie tym istotną rolę odgry-
wają doświadczenia, „poprzez które konkretny człowiek ujrzy siebie w in-
nym niż dotychczas środowisku, na wyższym poziomie bytowania z szan-
są jego udoskonalania”38. Zadaniem tak rozumianej edukacji religijnej jest 
nie tylko pouczanie o nowej sytuacji człowieka, ale przede wszystkim da-
wanie mu możliwości doświadczenia swej nowej egzystencji39. Pozwala to 
przynajmniej częściowo zrozumieć sytuacje, które człowieka przerastają, 
wobec których staje bezradny i postrzegać je w perspektywie eschatolo-
gicznej z nadzieją na ich ostateczne rozwiązanie w wieczności. 

Wiedza zdobywana w pracy z tekstami biblijnymi i materiałami Kur-
su w założeniu powinna rozwijać umiejętności odsłaniania w problemach 
ludzkich ich wymiaru religijnego oraz ułatwiać szukanie ich właściwego 
sensu i ostatecznego znaczenia. Kurs pomyślany jest w taki sposób, żeby 
nie pominąć żadnej księgi Pisma świętego. Refleksja nad ludzkimi pyta-
niami daje możliwość ponownego ich przemyślenia w świetle przekaza-
nych świadectw wiary w Boga. Dzięki temu można je jeszcze raz zobaczyć 
i to w zupełnie innym świetle40. Ta perspektywa studiowania Biblii łączy 

36 Kurs Biblijny. Zeszyt 16, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 5.
37 Z. Marek, List z dn. 15.05.2006 do wysyłki zeszytów 25-27. Archiwum Koresponden-

cyjnego Kursu Biblijnego.
38 M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, Poligrafia salezjańska, Kraków 

1995, s. 120.
39 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 107.
40 Kurs Biblijny . Zeszyt 19, dz. cyt., s. 5.
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w sobie wymiar poznawczy i religijny Kursu. Twórcy kursu zdają sobie 
sprawę, że poznawanie to nie daje oczywiście gotowych rozstrzygnięć, lecz 
inspiruje do rozwiązywania rodzących się życiowych problemów w du-
chu wiary. Pozwala też zobaczyć, że w zmaganiach bohaterów biblijnych 
zobaczyć można „jakby w zwierciadle, także odbicie naszych czasów”41 . 
studiowanie Biblii w ramach KKB rozpoczyna się od poznawania ksiąg 
Nowego Testamentu, wpisując się w ten sposób w podstawową zasadę ka-
techetyczną określaną mianem chrystocentryzmu42 . 

Nad księgami Nowego Testamentu uczestnicy pracują, wykorzystując 
zeszyty 1-14. Zeszyt 1 zawiera ogólne informacje na temat Biblii jako 
dzieła literackiego i źródła wiary chrześcijańskiej, a ponadto przybliża in-
formacje o części nazywanej Nowym Testamentem. Kolejne zeszyty po-
święcone są poszczególnym księgom Nowego Testamentu:

	 • Zeszyty 2-5 zawierają materiał dotyczący ewangelii synoptycz-
nych;

 • Zeszyt 6 omawia Dzieje Apostolskie;
 • Zeszyt 7 poświęcony jest Ewangelii według św. Jana;
 • Zeszyty 8-13 dotyczą listów apostolskich;
 • Zeszyt 14 odnosi się do Apokalipsy św. Jana.

Pierwsza część Kursu ma umożliwić uczestnikom odkrywanie tajemni-
cy Boga, który objawił się człowiekowi najpełniej w Jezusie Chrystusie. 
Realizacja tego celu wymaga nie tylko zapoznania się z treścią poszcze-
gólnych ksiąg, ale też poznania idei, która przyświecała autorom biblijnym 
w przekazywaniu Dobrej Nowiny o zbawieniu oraz towarzyszących jej 
powstaniu kontekstach historycznych i społecznych.

Treść starego Testamentu uczestnicy poznają, wykorzystując pozosta-
łe 21 zeszytów. Analogicznie jak w pracy nad księgami Nowego Testa-
mentu omawianie poszczególnych ksiąg poprzedzają zeszyty (nr 15-16) 
wprowadzające w problematykę starego Testamentu. Znajdują się w nich 
wyjaśnienia dotyczące: historii, w której umiejscowione są wydarze-
nia biblijne; warunków powstania tej części Biblii; zasad sprzyjających  

41 Kurs Biblijny. Zeszyt 23, Wyd. WAM, Kraków 2003, s. 5.
42 Chrystocentryzm rozumiany jest w katechezie katolickiej jako zasada przyjmują-

ca za podstawę uznanie osoby Jezusa Chrystusa za centrum wszelkiego przepowiadania. 
Posiada ona wymiar intelektualny, egzystencjalny, personalny i progresywny. Zob. T. Pa-
nuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, dz. cyt.,  
s. 29-41.
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lepszemu zrozumieniu opisywanych wydarzeń (na przykład katolicka na-
uka o natchnieniu czy zagadnienia dotyczące jedności pism starego i No-
wego Testamentu). Przedstawienie tych zagadnień w oparciu o współczes-
ne badania biblijne ma służyć podstawowemu celowi Kursu – odkrywaniu 
religijnego rozumienia treści Biblii. Poznanie (nawet w podstawowym za-
kresie) informacji opartych na badaniach naukowych może ustrzec przed 
nieporozumieniami na linii: sens religijnych treści Biblii i ich sens lite-
racki. Treść starego Testamentu uczestnicy analizują przy pomocy kolej-
nych zeszytów:

 • Zeszyty 17-21 omawiają Pięcioksiag;
 • Zeszyty 22-23, 27-28, 33 księgi kronikarskie i historyczne;
 • Zeszyty 24-26 i 35 księgi prorockie; 
 • Zeszyty 29-33 księgi mądrościowe;
 • Zeszyt 34 – apokaliptyka starotestamentalna.

studiowanie starego Testamentu ma służyć (oprócz zgłębianiu wia-
ry w Boga obecnego i działającego w ludzkiej historii) także rozwijaniu 
przekonania, że Biblia jest księgą do czytania dla wszystkich, a nie tyl-
ko dla wybranych. Organizatorom Kursu zależy również na tym, by jego 
uczestnicy mogli lepiej rozumieć zbawcze orędzie Boga w świetle Jego 
obietnic, a także odkrywali wyraźniej siebie we wspólnocie Kościoła43 . 
Nadto pokazywane są związki, jakie istnieją pomiędzy starym i Nowym 
Testamentem44. Wyjaśnienia te ułatwiają egzystencjalny kontakt z teksta-
mi biblijnymi, motywują do ich czytania w całości, co pozwala odkrywać 
jedność Biblii. uczestnik Kursu może sobie w ten sposób bardziej uświa-
domić ważność wszystkich ksiąg biblijnych i rolę ich treści dla interpreta-
cji własnych doświadczeń życiowych.

Analizując założenia Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, moż-
na uznać go za szczególnie cenną propozycję inspirowania dorosłych do 
nowego odkrywania rzeczywistości w wymiarze osobowościowym, spo-
łecznym, duchowym i religijnym. Założone cele wskazują, że KKB może 
wspomagać dorosłego w refleksji nad życiem. Inicjatywa ta jest uzasadnio-
na, choćby tym, że – jak zauważa Tatiana Goriczewa – „dzisiejsze społe-

43 Wywiad Małgorzaty Bochenek z Ks. prof. Zbigniewem Markiem, art. cyt.
44 Np. problem wiary – zeszyt 34, s. 24-30; pojęcia biblijne – zeszyt 23; związki treś-

ciowe – List z dn. 15.01.2006 dołączony do wysyłki zeszytów 31-33. 
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czeństwo zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie stało się nieruchliwe, 
mało dynamiczne i szalenie tyranizujące. Państwo, biurokracja, w ogóle 
wszelkie systemy mają w sobie coś nieludzkiego. Ludzie, a chrześcijanie 
przede wszystkim, są często konformistami, tzn. obywatelami dopasowa-
nymi. To jest ich wielka wina, być może ich największy grzech, gdyż to 
przecież właśnie chrześcijanie powinni posiadać wielką, wyzwalającą siłę; 
a zamiast tego podtrzymują oni obumarłe struktury. Dlatego przepaść mię-
dzy prawdą Ewangelii i naszym codziennym życiem jest tak wielka”45 . 

2.3. organizacja i założenia metodyczne 

Chociaż najbardziej powszechną formą wczesnochrześcijańskiego prze-
powiadania było bezpośrednie nauczanie, to można też w katechezie tego 
okresu dostrzec pewne formy kształcenia na odległość. Można powiedzieć, 
że kształcenie „drogą pocztową” obecne jest w praktyce Kościoła od pierw-
szych wieków. Za ten sposób głoszenia dobrej nowiny należy uznać listy 
apostolskie i epistoły46, które mają charakter dydaktyczny i kierowane były 
przez apostołów do chrześcijan pierwszych wspólnot ochrzczonych. 

Zastosowanie formy korespondencyjnej umożliwiało umacnianie wiary 
i jej właściwy przekaz, jak też sprzyjało rozwojowi metodyki w przekazie 
treści religijnych. św. Augustyn na prośbę diakona z Kartaginy Deogracja-
sa przesyła wskazówki w formie traktatu, który wyrasta z praktyki nauczy-
cielskiej pierwotnego Kościoła i jednocześnie precyzuje metodę kateche-
tyczną. „De catechizandis rudibus”47 stanowi instrukcję dla kandydatów, 
a jednocześnie zapoznaje z życiem kulturalnym i kościelnym tego okresu. 
Treści te łączy z praktyką duszpasterską wczesnego chrześcijaństwa. sta-
je się w ten sposób dokumentem zawierającym teoretyczne sformułowa-
nia dotyczące metodyki i dydaktyki religii. Zawiera niesłychanie głębo-
kie uwagi dotyczące psychologii wychowawczej i przykłady najbardziej  

45 Cyt. za: s. Obirek, Tatjana Goriczewa, czyli ocalenie zagubionego, „Horyzonty Wia-
ry” 2(1990), s. 76.

46 W mowie potocznej list i  epistoła są synonimami, jednak w badaniach historycznych 
istnieje między tymi terminami wyraźna różnica. Zob. J.C. Hurd, Listy w Nowym Testa-
mencie, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Wydanie polskie red. W. Chro-
stowski, Wyd. Verbinum, Warszawa 2001, 1405-1406.

47 św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Wyd. Pax, Warszawa 1952, s. 1-60.
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popularnego wstępnego wykładu prawd religijnych. Dzieło to inspirowało 
pracę katechetyczną wielu pokoleń i stanowiło niejednokrotnie punkt od-
niesienia dla przeprowadzenia odnowy katechezy48. Początków edukacji 
na odległość (jako sposobu zdobywania wiedzy) w obszarze religijnym 
można dopatrywać się w także w zainteresowaniu amerykańskich insty-
tutów biblijnych tą formą pracy ze studentami. To właśnie nauka języ-
ka hebrajskiego zaproponowana drogą korespondencyjną przez Williama  
R. Harpera rozpoczęła rozwój tej formy kształcenia w stanach Zjedno-
czonych49. Nie wiadomo, czy miały one charakter dokształcający, czy do-
skonalący, z pewności jednak tworzyły zaplecze do lepszego poznawania 
i popularyzowania Biblii.

Korespondencyjny Kurs Biblijny respektuje zasady kształcenia kore-
spondencyjnego, które ma bogatą historię wyrażającą się także w nazew-
nictwie. Nazywane było ono kształceniem zaocznym, pocztowym, listo-
wym, zdalnym, studium domowym czy studium na odległość. sformuło-
wania te bazują na założeniu, że ta forma kształcenia nie opiera się na 
bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniem. Dało ono początek coraz 
bardziej dziś powszechnej edukacji na odległość, w której chociaż element 
korespondencyjny coraz częściej bywa zastępowany przekazem kompute-
rowym, zachowane zostają podstawowe zasady uczenia się poza terenem 
szkoły i bezpośrednim, stałym oddziaływaniem nauczyciela. 

Przyjmuje się, że kształcenie metodą korespondencyjną50 polega na 
przerabianiu przez uczestnika-korespondenta samodzielnie, ale pod kie-
runkiem instruktora określonego programu naukowego ujętego w formie 
kolejnych listów. Korespondencyjny Kurs Biblijny, proponując pracę nad 
księgami Pisma świętego, zarówno starego, jak i Nowego Testamentu, 
przedstawia uczestnikom materiał w formie omówionych wcześniej zeszy-
tów. Poszczególne zeszyty z tekstami kursu mają pełnić coś w rodzaju roz-
mowy „lekcyjnej” i nieść pomoc w lepszym rozumieniu poszczególnych 
tekstów Biblii. Można uznać, że stanowią specjalnie przygotowany dla 
niego podręcznik. Poza tym organizatorzy zakładają, że każdy z uczestni-

48 R. Murawski, Metodyka katechizacji według św. Augustyna, w: W służbie człowieko-
wi. Studium duszpastersko – katechetyczne, red. Z. Marek, Wyd. Wydziału filozoficznego 
Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1991, s. 160.

49 K. Pleskot-Makulska, Powstanie i  rozwój systemu edukacji dorosłych w Stanach 
Zjednoczonych, art. cyt. s. 26.

50 Zasady kształcenia korespondencyjnego przyjęte zostały za: E. Zawacka, Kształce-
nie korespondencyjne, dz. cyt. 
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ków posiada egzemplarz Pisma świętego, z którego będzie mógł korzystać 
w trakcie rozwiązywania zadań. 

W kształceniu korespondencyjnym uczestnik pracuje z dala od uczelni 
przy jednoczesnym utrzymywaniu z uczelnią periodycznego koresponden-
cyjnego kontaktu. Przesłanie zgłoszenia udziału w Korespondencyjnym 
Kursie Biblijnym oznacza, że uczestnik w odstępach kilkutygodniowych 
będzie otrzymywał kolejne zeszyty z tekstami kursu i kwestionariuszami 
do pracy samodzielnej. Na końcu każdego zeszytu został umieszczony ta-
ki kwestionariusz, a uczestnicy KKB są zachęcani do wypełnienia go po 
zakończeniu pracy z tekstami biblijnymi i przesłanymi materiałami. Wy-
pełnianie i przesyłanie kwestionariuszy uważa się za aktywne korzystanie 
z kursu. Podkreśla się również, że dzięki możliwości wypełniania załą-
czonych w każdym z zeszytów kursu kwestionariuszy łatwiej przychodzi 
uczestnikom stwierdzić, czy tekst biblijny stał się choć trochę bliższy, co 
jednak nie oznacza, że wszystko zostało w nim odkryte51. Przesłany kwe-
stionariusz jest poprawiany i oceniany za pomocą punktów. Za wszystkie 
poprawne odpowiedzi można uzyskać 64 punkty. Zapis „63/64” oznacza, 
że uczestnik osiągnął 63 punkty na 64 możliwe. Poprawione kwestiona-
riusze są odsyłane razem z następnymi zeszytami52. Rozwiązywanie za-
proponowanych zadań pozwala uczestnikowi Kursu nabywać w miarę 
obiektywne rozpoznanie o stopniu zrozumienia treści religijnych, jakie za-
wiera czytana i studiowana przez niego księga Pisma świętego. Przy czym 
należy zauważyć, że normą takiej obiektywności jest przede wszystkim 
wiara Kościoła, w której wyjaśniane są teksty biblijne, dlatego zadania 
kwestionariuszowe nie odnoszą się do osobistych interpretacji.

Organizatorom Kursu nie zdarzyło się, by przysyłane kwestionariusze 
zawierały zdecydowanie niepoprawne odpowiedzi. Wynika to z pewnością 
z charakteru Kursu i jego uczestników. Kurs nie daje żadnych uprawnień 
zawodowych, a co za tym idzie – można przypuszczać, że uczestnikom 
zależy głównie na zdobyciu wiedzy, a nie ewentualnych jej potwierdzeń. 
Poza tym dorośli uczniowie sami czują się odpowiedzialni za własną na-
ukę, więc otrzymywane oceny są jedynie potwierdzeniem poprawności ich 
rozumowania. Dla procesu całożyciowego uczenia się ważną rolę odgrywa 
przedstawiany w każdym zeszycie wykaz literatury do wykorzystania przy 
pogłębianiu poruszanych w nim problemów.

51 Kurs Biblijny. Zeszyt 22, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 5.
52 Kurs Biblijny. Zeszyt 1, dz. cyt., s. 5.
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Kontakt z uczelnią jest dwustronny i polega na tym, że uczestnik w ce-
lu skontrolowania zakresu opanowanej wiedzy, objętej jednym listem, 
przesyła kolejno opracowywane przez siebie zadania kontrolne, wskazane 
w otrzymanym liście i otrzymuje je z powrotem po ich zrecenzowaniu. 
Po przeczytaniu wskazanych w materiałach ksiąg Pisma świętego i pracy 
nad jej treścią uczestnicy wypełniają i odsyłają na adres redakcji kwestio-
nariusz umieszczony na końcu każdego zeszytu. Poprawiony i oceniony 
kwestionariusz zostaje odesłany z kolejnymi zeszytami, co pozwala uczest-
nikowi zobaczyć stopień zrozumienia treści religijnych, jakie zawiera czy-
tana i studiowana księga Pisma świętego. Organizacja Kursu nie zakłada 
bezpośrednich konsultacji z nauczycielem. uczestnicy, którzy wywiążą się 
z tych zobowiązań, otrzymują dyplom ukończenia Korespondencyjnego 
Kursu Biblijnego.

Zgodnie z zasadami kształcenia korespondencyjnego uczestnik KKB 
pracuje w odpowiednim dla siebie tempie. Przyjęta struktura organizacyj-
na zakłada, że dział w kursie z pełnym respektowaniem jego warunków, 
wymaga od uczestników odpowiedniej ilości czasu (około 3,5 roku). Or-
ganizatorzy są świadomi, że każdy z dorosłych uczących się ma inny rytm 
pracy i inne możliwości przeznaczenia czasu na realizację zadań kursu, 
dlatego mimo proponowanych terminów realizacji poszczególnych zadań, 
dają samym uczestnikom prawo regulowania tempa pracy według włas-
nych możliwości. Przyjęto również zasadę, że pracujący wolniej z mate-
riałami kursu mogą nadsyłać wypełnione kwestionariusze w terminie póź-
niejszym. One również są czytane, poprawiane i oceniane. 

Korespondencyjny Kurs Biblijny poprzez kształcenie realizowane 
przez pisane, drukowane i wysyłane do uczestników materiały, których 
postępy są ustalane poprzez pisemne lub drukowane ćwiczenia przekazy-
wane do kontroli i poprawiane, a następnie zwracane z uwagami i oceną 
wpisuje się w działania edukacyjne wdrażające do samokształcenia. sa-
mokształcenie jako istotna forma edukacji dorosłych jest ściśle złączona 
z koncepcją edukacji ustawicznej. Przy czym w przypadku KKB można 
mówić raczej o tym, że Kurs stanowi sposób wspomagający uczenie się 
poprzez życie. Dorosły uwikłany w różnorodne sytuacje codziennego ży-
cia, posiada własne doświadczenia życiowe, przez co staje się współtwórcą 
procesu edukacyjnego. Analiza doświadczeń może przyczynić się do lep-
szego rozumienia siebie i świata, wpływać na kształtowanie się zaintereso-
wań i potrzeb, w tym potrzeb edukacyjnych. Edukacja może stać się zatem  
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stylem życia człowieka dorosłego, który rozwiązania swych życiowych 
problemów szuka w wiedzy, a jego życiowe doświadczenia i sam proces 
życia jest postrzegany jako rzeczywistość edukacyjna. 

Respektując założenia kształcenia korespondencyjnego, Koresponden-
cyjny Kurs Biblijny ma ułatwiać czytanie ze zrozumieniem ksiąg Pisma 
świętego zarówno starego, jak i Nowego Testamentu. Przy czym, jak 
przedstawiono to powyżej, w jego materiałach nie chodzi o wyjaśnienie 
treści poszczególnych ksiąg, rozdziałów czy też wierszy czytanych pery-
kop, lecz o wskazanie drogi, która może ułatwić zrozumienie. Temu celo-
wi podporządkowana jest nie tylko zawartość merytoryczna, ale też cała 
jego struktura organizacyjna i metodyka. Kolejne zeszyty Kursu zawierają 
przydatne do studiowania Pisma świętego informacje, komentarze, wyjaś-
nienia. Materiał w nich zawarty stanowi pomoc w poznawaniu poszcze-
gólnych ksiąg Pisma świętego53, a sam kurs można rozpocząć w każdym 
czasie. Niezależnie od tego, czy uczestnicy pracują nad księgami starego 
czy Nowego Testamentu przebieg kursu nie ulega zmianie54 .

Jak pokazano powyżej, materiał przesyłany w poszczególnych zeszy-
tach dotyczy jednej księgi (Ewangelia według św. Mateusza – zeszyt 4; 
Ewangelia według św. łukasza – zeszyt 5; Dzieje Apostolskie – zeszyt 6; 
Ewangelia według św. Jana – zeszyt 7; Apokalipsa – zeszyt 14; Księga Da-
niela – zeszyt 34), jakiejś jej części (Ewangelia św. Marka – zeszyt 2 i 3) 
lub kilku ksiąg (dwadzieścia jeden listów Nowego Testamentu – zeszyty 
9, 10, 11, 12, 13; Księgi: Jozuego, sędziów i Pierwsza Księga samuela 
– zeszyt 22; Druga Księga samuela, Pierwsza i Druga Księga Królew-
ska, Pierwsza i Druga Księga Kronik – zeszyt 23; księgi proroków mniej- 
szych – zeszyt 24 i 27; Pierwsza i Druga Księga Machabejska – zeszyt 28; 
Księgi: Rut, Tobiasza i Estery – zeszyt 33; inni prorocy mniejsi i Księga 
Lamentacji – zeszyt 35). 

Niektóre zeszyty zawierają materiał poświęcony poszczególnym prob-
lemom zawartym w grupie ksiąg, np. praca nad pierwszymi pięcioma księ-
gami starego Testamentu kontynuowana jest w pięciu zeszytach – od 18 
do 21. W innych natomiast oprócz analizy zagadnień dotyczących jednej 
czy kilku ksiąg, odnaleźć można problemy wspólne dla całej grupy ksiąg, 
np. Pięcioksięgu Mojżesza. Podobnie zeszyty 24-27, choć omawiane są 

53 Kurs Biblijny. Zeszyt 1, dz. cyt., s. 5.
54 Kurs Biblijny. Zeszyt 15, dz. cyt., s. 5.
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w nich poszczególne księgi prorockie, to łączy je wspólny problem, ja-
kim jest kwestia profetyzmu w Narodzie Wybranym. W ten sam sposób 
omawiane są psalmy, którym poświęcono zeszyty 29 i 30 oraz literatura 
mądrościowa przybliżana w zeszytach 31-32. 

Pozostałe trzy zeszyty (1, 15 i 16) nie odwołują się bezpośrednio do żad-
nej z ksiąg Biblii. Przekazują one, niezbędne do rozumienia kolejnych ksiąg 
Pisma świętego, informacje z zakresu biblistyki i historii. Czytelnicy zosta-
ją w nich zapoznani z problematyką powstania ksiąg biblijnych, otrzymują 
wyjaśnienia dotyczące kwestii natchnienia biblijnego i ich kanoniczności 
oraz szczegółowych zasad interpretacji tekstu. Ponadto zostają wprowadzeni  
w kontekst uwarunkowań historycznych i politycznych opowiadań biblij-
nych. W zeszycie pierwszym podane są również zasady korzystania z księ-
gi Pisma świętego oraz sposób odnajdywania poszczególnych fragmen-
tów z wykorzystaniem tzw. sigli55. Wymienione powyżej cechy wskazują 
na różnorodny charakter materiałów Kursu. Jedne zeszyty mają bardziej 
charakter dydaktyczny dotyczący faktografii biblijnej i kontekstów spo-
łeczno-kulturowych, podczas gdy inne mocniej akcentują egzystencjalny 
wymiar treści biblijnych. Jest to widoczne w strukturze oraz układzie tre-
ści poszczególnych zeszytów (np. po przedstawieniu jakiegoś zagadnienia 
zdecydowanie częściej znajduje się akapit „do zapamiętania”, niż akapity 
„do przemyślenia”). W materiałach objaśniających treści ksiąg biblijnych 
zwraca się zazwyczaj uwagę na to, że współczesne odkrycia naukowe 
umożliwiają nowe spojrzenie i rozumienie tekstów starego Testamentu, 
co ostatecznie sprzyja pogłębianiu rozumienia treści wyznawanej wiary 
i wzrastania w niej56. Zasadność takiej formuły pracy z materiałami tłuma-
czona jest w następujący sposób: „Tylko na tej drodze możliwe wydaje się 
być odkrywanie prawdy o Bogu przychodzącym do ludzi; o Bogu bronią-
cym ludzi przed złem i śmiercią; o Bogu wiernym danym obietnicom”57 . 
Różnorodność ta świadczy o docenianiu przez organizatorów różnorod-
nych wymiarów uczenia się. Pokazują one, w jaki sposób kształcenie re-

55 W XIII wieku jeden z profesorów paryskich, późniejszy arcybiskup Canterbury – 
kardynał stephan Langton wprowadził do łacińskiego tłumaczenia Biblii stosowany do 
dzisiaj podział na rozdziały. W XVI wieku poszczególne zdania lub ich fragmenty zostały 
ponumerowane i nazwane wierszami. Oznaczenie wierszy dla starego Testamentu zastoso-
wał po raz pierwszy w roku 1528 santes Pagnino, a w 1551 r. Robert Estienne w Nowym 
Testamencie. Zob. Kurs Biblijny. Zeszyt 1, dz. cyt., s. 8-9.

56 Kurs Biblijny. Zeszyt 17, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 5.
57 Kurs Biblijny. Zeszyt 15, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 5.
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ligijne dorosłych może czerpać z osiągnięć merytorycznych i dydaktycz-
nych innych dyscyplin.

W zeszytach z materiałami Kursu zamieszczone zostało „słowo” kie-
rownika Kursu wprowadzające w treść i sposób pracy z konkretnymi ma-
teriałami. Ponadto do każdej wysyłki dołączany jest list, w którym poza 
aktualnymi sprawami organizacyjnymi wyjaśniane są pytania stawiane 
organizatorom Kursu przez jego uczestników. W ten sposób nie tylko roz-
wiązywane są kwestie merytoryczne, ale także wyjaśniane są założenia 
organizacyjne i rozwiązania metodyczne. Listy świadczą również o do-
cenianiu przez organizatorów Kursu poczucia odpowiedzialności za po-
dejmowany przez dorosłego proces uczenia się. sama forma listu i przy-
jęty styl tworzą klimat sprzyjający refleksji i zachęcają do współpracy. 
W ten sposób są też odbierane przez adresatów. forma ta wydaje się być 
szczególnie ważna w sytuacjach trudnych, wręcz dramatycznych, a może 
uznawanych wręcz za „nierozwiązywalne”58. Następnie zamieszczony jest 
wykaz ksiąg Pisma świętego i przypisane im skróty, co ułatwia korzysta-
nie z sigli biblijnych. W dwóch ostatnich zeszytach wskazany jest również 
numer zeszytu, w którym analizowane były poszczególne księgi. Dzięki 
temu uczestnicy kursu mogą w późniejszym czasie z dużą łatwością wra-
cać do przerabianych materiałów.  

Wskazane do analizy teksty ksiąg Pisma świętego poprzedzone są nie-
zbędnymi do ich rozumienia informacjami natury historycznej, geogra-
ficznej czy literackiej. Ponadto w informacjach tych czytelnik otrzymu-
je podstawową wiedzę o autorach, czasie i miejscu powstania księgi, jak 
również sugestie dotyczące sposobu pracy z tekstami księgi. szczególnie 
ważne dla uczestników Kursu informacje zostały podane w akapicie „do 
zapamiętania”. Akapit ten umieszczono na końcu poszczególnych części 
rozdziału. 

Zgodnie z założonym celem Kursu uczestnik czyta wskazane księgi Pis-
ma świętego lub ich fragmenty oraz zajmuje się odkrywaniem ich religijnej 
treści. Organizatorzy przywiązują dużą wagę do tego, by uczestnicy Kursu 
na tym etapie pracy zwracali uwagę na interpretowanie tekstu biblijnego 

58 Można wobec tego przyjąć, że KKB tworzy sytuację poradniczą o charakterze tera-
peutycznym i edukacyjnym. Zob. A. Kargulowa, Poradnictwo andragogiczne. Konsekwen-
cje paradygmatycznego przesunięcia, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2006 nr 
2(34), s. 53. szerzej opisuję znaczenie tych listów w: Korespondencyjny Kurs Biblijny – 
forma poradnictwa egzystencjalnego, art. cyt., s. 79-97. 
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w kontekście codziennego życia człowieka. Pomocą w tych działaniach 
mają być podawane zasady kościelnego odczytywania zawartego w Biblii 
zbawczego orędzia59. Dążenia te mają uświadomić, że zdobywana wiedza 
nie stanowi celu sama w sobie, ma natomiast służyć lepszemu zrozumieniu 
przekazywanego orędzia Chrystusa i jego zbawczego znaczenia60 .

Praca nad kolejnymi częściami KKB kończy się opracowaniem jednego 
z podanych tematów. same zagadnienia podane są w zeszycie kończącym 
każdy etap. Temat jest związa ny z opracowanym wcześniej materiałem 
biblijnym. Praca powinna liczyć około 3-5 stron. Proponuje się, by uczest-
nicy Kursu, przygotowując pracę, po tych etapach zwrócili uwagę na trzy 
elementy: co wyrażał dany tekst w czasach, o których opowiada Biblia; 
jakie inne fragmenty Pisma świętego mogą stanowić uzupełnienie opraco-
wywanego tematu; jakie jest znaczenie tego tekstu dzisiaj61 .

I tak po zakończeniu pierwszej części kursu można wybrać jedno z na-
stępujących zagadnień: 

 • Jezus a współcześni Mu żydzi. Proszę ukazać istotę konfliktu na 
podstawie Mk 1-3.

 • Wskazania Jezusa dla uczniów (Mk 9, 30-50). Proszę przedstawić 
istotne wypowiedzi poszczegól nych opowiadań.

 • Opowiadania o cudach u synoptyków oraz w Ewangelii według  
św. Jana. Proszę ukazać różne cele i skomentować bliżej jedno z ta-
kich opowiadań w Ewangelii według Marka lub Jana.

 • Proszę porównać ukrzyżowanie i śmierć Jezusa w Ewangelii według 
Marka (Mk 15, 22-39) lub Jana (J19, 17b-30) oraz przedstawić, w jaki 
sposób interpretuje śmierć Jezusa zarówno jeden, jak i drugi autor.

 • Kazanie na górze u Mateusza. Proszę podać ogólny opis całości oraz 
szczegółowo opracować dowolny fragment.

 • Przypowieści o królestwie niebieskim w Mt 13. Proszę je scharakte-
ryzować oraz podać dokładniejsze opracowanie jednej przypowieści.

 • Opowiadania o dziecięctwie Jezusa według św. łukasza. Proszę 
wykazać podobieństwa i różnice w porównaniu do Mt 1-2. Proszę 
wyjaśnić łk 2, 1-20.

59 Kurs Biblijny. Zeszyt 28, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 31.
60 Kurs Biblijny . Zeszyt 1, dz. cyt., s. 25.
61 Kurs Biblijny. Zeszyt 7, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 43; Kurs Biblijny . Zeszyt 14, 

Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 32.
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 • szczególna miłość Jezusa do słabych, ubogich, grzeszników... 
w Ewangelii według św. łukasza. Proszę dokładnie omówić odpo-
wiednią perykopę.

 • Proszę opracować Dz 2, zwracając szczególną uwagę na to, co po-
wiedziano tam o działaniu Ducha świętego.

 • Proszę opracować jedno z wyrażeń rozpoczynających się od słów: 
„Ja jestem” ze szczególnym uwzględnieniem jego powiązania ze 
starym Testamentem.

Z kolei drugi etap kończy się refleksją nad kolejnymi zagadnieniami:

 • św. Paweł sługą Jezusa Chrystusa.
 • Radość chrześcijańska istotą głoszonego orędzia o zbawieniu.
 • życie we wspólnocie chrześcijańskiej i wspólnocie domowej na 

podstawie listów: Pierwszy List do Koryntian, List do Kolosan i List 
do Efezjan.

 • sprawiedliwość, usprawiedliwienie i wiara w listach: do Rzymian 
i Galatów.

 • Jezus Chrystus Arcykapłanem – w oparciu o List do Hebrajczy-
ków.

 • Obrona „prawdziwej wiary” według listów powszechnych.
 • Nadzieja nadejścia dni ostatecznych i powtórnego przyjścia Chrys- 

tusa.
 • Apokalipsa św. Jana księgą „pociechy” dla chrześcijan.

Zadania związane z trzecim etapem kursu dotyczą już ksiąg starego Te-
stamentu. Podsumowując własne osiągnięcia uzyskane po trzecim etapie 
pracy można wybrać jedno z następujących zagadnień:

 • Biblia i opowiadane na jej kartach dzieje Izraela.
 • Religijny sens dla współczesnego człowieka tekstu Księgi Rodzaju 

1, 1 – 2, 4.
 • Znaczenie opowiadań z Księgi Rodzaju (rozdz. 1 – 11 ze szczegól-

nym uwzględnieniem tekstu Rdz 3, 1-19).
 • Na przykładzie opowiadań o Abrahamie wytłumaczyć, co znaczy 

wierzyć.
 • Religijne znaczenie tekstu Rdz 25, 19 – 36, 43.
 • Religijne znaczenie opowiadań zawartych w rozdziałach 1-15 Księ-

gi Wyjścia.
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 • Ponadczasowość opowiadań o Passze, przejściu Izraelitów przez 
Morze Czerwone (Wj 11 -15).

 • Znaczenie opowiadań z Księgi Wyjścia (19, 1-24, 18 i 32, 1-34, 
29).

 • Pobyt Izraelitów na pustyni.
 • Religijna wartość Księgi Powtórzonego Prawa.

Praca nad tymi zagadnieniami ma wykazać, że uczestnicy posiadają 
umiejętność korzystania z tekstów biblijnych starego Testamentu i podej-
mują trud ich rozumienia. Winni omówić zagadnienia związane z pery-
kopą pod względem jej budowy, rodzaju literackiego, treści i religijnego 
przesłania62. Zaleca się, by przy opracowywaniu wybranego tematu dobrać 
te fragmenty Pisma świętego starego Testamentu, które ilustrują sposób 
odkrywania religijnego znaczenia treści Biblii. 

Praca pisemna na zakończenie czwartej części dotyczy psalmów i li-
teratury mądrościowej. uczestnicy powinni opracować jeden z sześciu  
problemów:

 • Proszę wyjaśnić religijne orędzie zawarte w tekście Księgi Jozue-
go 24, 1-28 (należy uwzględnić budowę tekstu, sytuację, do jakiej 
on nawiązuje, kontekst, umiejscowienie go w księdze oraz zawarte 
w nim ważniejsze wypowiedzi).

 • Proszę wyjaśnić religijne orędzie zawarte w tekście z Drugiej Księgi 
samuela (2 sm 7, 1-29) (należy uwzględnić budowę tekstu, sytua-
cję, do jakiej on nawiązuje, kontekst, umiejscowienie go w księdze 
oraz ważniejsze jego wypowiedzi).

 • Korzystając z Księgi Proroka Ozeasza proszę wyjaśnić, jak się mają 
groźby i zapowiedzi kar do miłości okazywanej ludziom przez Boga.

 • Proszę wyjaśnić następujące teksty: Iz 7, 1-15; 9, 1-6; 11, 1-16. Jakie 
znaczenie dla chrześcijan posiada zawarte w nich zbawcze orędzie?

 • Na przykładzie tekstu z Księgi Jeremiasza 1, 4-19 proszę podać cha-
rakterystyczne elementy powołania proroka, o których opowiada 
Biblia.

 • Na przykładzie tekstu z Księgi Jeremiasza – rozdziały 11 – 20 – 
proszę omówić związki między życiem proroka i głoszonym przez 
niego orędziem.

62 Kurs Biblijny. Zeszyt 14, dz. cyt., s. 30.
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Zadanie odnoszące się do czwartej części Kursu stawia przed uczestnika-
mi kursu nowe wyzwania. Oczekuje się od nich, że potrafią odwoływać się 
do perykop biblijnych, które wyjaśniają opracowywany temat. W tym celu 
mogą wykorzystać znane im metody pracy z tekstami biblijnymi. Efektem 
końcowym winno być podanie treści zbawczego orędzia (treści religijnej 
perykopy), które dzięki przeprowadzonej analizie zostało odkryte. 

Ostatnie kursowe zadanie na zakończenie piątego etapu obejmuje na-
stępujące tematy:

 • Ps 118, 17: Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie. Proszę 
przedstawić sposób myślenia o życiu i śmierci w wybranych księ-
gach starego Testamentu.

 • Proszę scharakteryzować wiarę niektórych postaci biblijnych, np. 
Judyty, Estery, Rut, Tobiasza.

 • Proszę na przykładach wskazać, że psalmy przybliżają obraz religij-
nej postawy człowieka wobec Boga.

 • Proszę przedstawić naukę o życiu zawartą w literaturze mądroś- 
ciowej.

 • Księga Joba przedstawia zmagania człowieka w zrozumieniu sensu 
cierpienia. Proszę przestawić przebieg tego zmagania się oraz wy-
jaśnienie przyniesione przez chrześcijaństwo.

 • Na wybranych przykładach „proroków mniejszych” proszę przed-
stawić istotę i rozumienie wiary w Boga.

 • Na przykładach proszę wyjaśnić, na czym polega religijne znaczenie 
zburzenia Jerozolimy i związanych z nim faktów dla wiary Izraela, 
a także dla wiary chrześcijan.

Do pracy nad powyższymi zagadnieniami uczestnicy Kursu, o których 
wkrótce będzie można powiedzieć „absolwenci”, są wyposażeni w znacz-
nie bogatsze narzędzia: wiedzę i doświadczenia, niż było to przy pierw-
szych pracach zaliczeniowych. Dlatego organizatorzy zachęcają, by je wy-
korzystać i proponują działania, o których można powiedzieć, że stanowią 
syntezę osiągniętych umiejętności. uczestnicy powinni przytoczyć nie tyl-
ko wyniki dokonanej analizy tekstu biblijnego, ale przede wszystkim opisać 
wynikające z niej wnioski, w taki sposób, by na ich podstawie podać treść 
zbawczego orędzia, które zostało odkryte w analizowanym tekście63 .

63 Kurs Biblijny. Zeszyt 35, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 32.
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Jak pokazuje przedstawiona powyżej treść zagadnień, które uczestnicy 
Kursu powinni opracować, wymaga ona informacji na temat podejmowa-
nych w poszczególnych księgach biblijnych zagadnień, wiedzy w zakresie 
podstawowych osiągnięć biblistyki, praktyki w analizie tekstów biblijnych 
oraz umiejętności religijnej ich interpretacji. Zastosowanie wszystkich 
składowych procesu rozwiązywania tych zadań wpisuje się w realizację 
postawionego przed Kursem celu. 

Przyjęta struktura organizacyjna Kursu zakłada, że udział w nim z peł-
nym respektowaniem jego warunków wymaga poświęcenia studiowaniu 
odpowiedniej ilości czasu. Początkowo wszystkie kolejne zeszyty były 
wysyłane uczestnikom kursu w odstępach sześciotygodniowych. Od roku 
2006 według tego klucza wysyła się tylko trzy pierwsze zeszyty. Nato-
miast kolejne, poczynając od zeszytu 4, w odstępach dwumiesięcznych, 
ale w każdej przesyłce wysyłane są jednorazowo trzy kolejne zeszyty64 . 
Jednocześnie organizatorzy są świadomi, że każdy z dorosłych uczących 
się ma inny rytm pracy i inne możliwości przeznaczenia czasu na reali-
zację zadań kursu. Dlatego mimo proponowanych terminów realizacji 
poszczególnych zadań, dają jego uczestnikom prawo regulowania tempa 
pracy według własnych możliwości65. Przyjęto również jako zasadę, że 
pracujący wolniej z materiałami kursu mogą nadsyłać wypełnione kwe-
stionariusze w terminie późniejszym. One również są czytane, poprawiane 
i oceniane66. Pracując w zaproponowanym rytmie do ukończenia kursu po-
trzeba około trzech i pół roku. W wyjątkowych wypadkach można tę pracę 
przyspieszyć po indywidualnym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi 
za przebieg Kursu. Istnieje także możliwość korzystania z samych mate-
riałów Kursu bez wypełniania i odsyłania kwestionariuszy do organizato-
rów. Można też jednorazowo otrzymać wszystkie materiały. 

Zasadniczym elementem zeszytów jest materiał wyjaśniający poszcze-
gólne perykopy omawianej księgi i w niektórych przypadkach sposoby uła-
twiające czytanie tekstów biblijnych. Tę część kończy akapit zapraszający 
do przemyślenia omawianych tematów. Postawione tam problemy mają 

64 Zmiana to została podyktowana względami ekonomicznymi (obniżenie opłat za 
przesyłki) i nie ma wpływu na strukturę kursu. Z. Marek, List z dn. 25.01.2006 do wysyłki 
zeszytów 4-6, art. cyt.

65 Kurs Biblijny. Zeszyt 15, dz. cyt., s. 5; Z. Marek, List z dn. 25.01.2008 do wysyłki 
zeszytów 10-12. Archiwum KKB.

66 Kurs Biblijny. Zeszyt 15, dz. cyt., s. 7.
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pomagać w przemyśleniu zagadnień, do których może dzisiaj odnosić się 
wskazany fragment Pisma świętego. Punktem wyjścia do pracy nad wska-
zanymi fragmentami jest zapoznanie się z tekstami biblijnym, a dopiero 
w następnej kolejności korzystanie z proponowanych materiałów67 . 

Naczelną zasadą, która wyznacza wszelkie działania metodyczne w pra-
cy z tekstami biblijnymi, jest ukazanie uczestnikom potrzeby wewnętrzne-
go nastawienia i uświadomienia sobie, że mają do czynienia ze szczególną 
Księgą, która przez wierzących uważana jest za świętą, czyli taką, któ-
ra przekazuje treści religijne. Przekonanie takie jest ogromnie ważne, bo 
dopiero ono pozwala określić człowiekowi własne oczekiwania związane 
z lekturą tekstu Biblii. O tę zasadę oparte są proponowane metody, którymi 
uczestnicy Kursu mogą się posługiwać, by właściwie odczytywać zbawcze 
orędzie Boga skierowane do człowieka. 

Za metody najbardziej przydatne dla osób pracujących samodzielnie 
w ramach kształcenia korespondencyjnego uważa się: dzielenie tekstu 
i nadawanie tytułów poszczególnym jego fragmentom, analizę strukturalną 
tekstów narracyjnych oraz analizę tekstów o charakterze mowy (listów)68 . 
Praca nad tekstami biblijnymi tymi metodami sprzyja refleksji nie tylko 
nad treściami Pisma świętego, ale przede wszystkim umożliwia spojrzenie 
na własne życie z perspektywy Biblii. Pomaga też przywoływać osobi-
ste wydarzenia i przeżywane problemy oraz nadawać im nowe znaczenie 
i sens69. Opisom metod i technik zawsze towarzyszy przypomnienie, że 
w pracy nad poszczególnymi księgami ważna jest nie tyle technika pracy, 
ile jej efekt, czyli to, że prowadzi ona do przekonania, iż Biblia ukazuje 
Boga i Jego związki z człowiekiem70 .

67 Zasada ta jest systematycznie przypominana w listach rozpoczynających poszcze-
gólne zeszyty.

68 Zob. Zeszyt 4, s. 5; Zeszyt 2, s.5; Z. 8, s. 5,
69 A. Walulik, Korespondencyjny Kurs Biblijny – forma poradnictwa egzystencjalnego, 

art. cyt., s. 79-97.
70 Kurs Biblijny. Zeszyt 29, dz. cyt., s. 5.
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2.4. Korespondencyjny Kurs Biblijny w perspektywie 
edukacji w dorosłym życiu

Duccio Demetrio przyjmuje, że relacja między edukacją71 a dorosłym 
życiem zachodzi w trzech makropoziomach: edukacji permanentnej, 
oświaty dorosłych i edukacji w wieku dorosłym. Każdy z wymienionych 
wymiarów posiada swoją specyfikę, a jednocześnie zachodzi pomiędzy 
nimi dynamiczna interakcja, która pozwala w wymiarze edukacyjnym do-
tyczącym dorosłego życia widzieć problem teoretyczny, praktyczny i pod-
miotowy. Edukacji permanentnej przypisuje on odniesienie człowieka 
zaangażowanego w ciągłe uczenie się do odkrywanych w życiu treści filo-
zoficznych i religijnych. uważa przy tym, że badania w wymiarze oświaty 
dorosłych związane są z tłem historycznym oraz sytuacjami i powodami, 
w których i dla których dorosły się uczy. Poza tym Demetrio odnosi eduka-
cję w wieku dorosłym do okoliczności życiowych, które skłaniają dorosłe-
go do autorefleksji i pogłębiania rozumienia historii własnego życia72 . 

Interakcja pomiędzy scharakteryzowanymi powyżej wymiarami edu-
kacji w dorosłym życiu zachodzi w KKB głównie w perspektywie posta-
wionego przed Kursem celu. Przyjmując, że dla rozwoju wiary dorosły 
potrzebuje wsparcia, autorzy Korespondencyjnego Kursu Biblijnego wy-
chodzą z propozycją udzielania pomocy w poznawaniu źródła wiary, ja-
kim jest Pismo święte. Pomoc przy czytaniu ze zrozumieniem ksiąg Pisma 
świętego zarówno starego, jak i Nowego Testamentu ma pomóc w inte-
gracji treści religijnych z innymi wymiarami ludzkiego życia. W procesie 
tym ideę edukacji permanentnej z jej wymiarem teoretycznym i spekula-
cyjnym oraz polityczno-strategicznym dostrzec można w proponowanych 
uczestnikom metodach pracy. Mają one na celu nie tylko umożliwienie 
analizy tekstów biblijnych, lecz przede wszystkim kształtowanie umiejęt-
ności odnajdywania w ich treści związków z codziennym życiem. uczest-
nicy kursu otrzymują nie tylko sugestie metodyczne do pracy, ale przede 

71 Pojęciu edukacji D. Demetrio nadaje szerokie znaczenie przyjmując za edukacyjne 
„spontaniczne doświadczenie, przypadkowe lub zamierzone, podczas którego lub po któ-
rym widać, że człowiek zdobył podstawy wiedzy, przyswoił sobie pojęcia, poznał sposoby 
i metody poznawcze, nauczył się zachowań i znaczeń, które wcześniej były mu nieznane 
lub znane zaledwie pośrednio i w przybliżeniu. Doświadczenie to związane jest z procesa-
mi poznawczymi i w pełni afektywnymi”. D. Demetrio, Edukacja dorosłych, w: Pedagogi-
ka, t. 3, red. B. śliwerski, Wyd. GWP, Gdańsk 2006, s. 117.

72 D. Demetrio, Edukacja dorosłych, art. cyt., s. 118.
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wszystkim uzasadnienie, dla jakich powodów mogą podjąć pracę w pro-
ponowany sposób. Zalecenia te dotyczą nie tyle sposobów uzyskiwania 
wiadomości potrzebnych do wypełnienia kwestionariusza sprawdzającego 
poziom opanowania przez nich materiału, ale przede wszystkim pokazują, 
w jaki sposób można z większym zrozumieniem odczytywać teksty biblij-
ne. Zrozumienie, o którym tu mowa, dotyczy przede wszystkim takiego 
czytania Biblii, które pozwoli na odkrywanie Bożego orędzia, a więc sta-
nie się owocne w życiu wiary. stąd proponowane metody pracy z tekstami 
biblijnymi mają nie tyle walor nowości czy atrakcyjności, co raczej in-
spiracji do osobistego odkrywania Bożego orędzia i jego związków z co-
dziennym życiem uczestników.

Oprócz propozycji dotyczących zastosowania konkretnych metod 
uczestnicy otrzymują wskazówki, które umożliwiają samodzielne od-
krywanie prawdy religijnej zawartej w tekstach Pisma świętego. Moż-
na o nich powiedzieć, że są to swego rodzaju „podpowiedzi” związane 
z pierwszym, czasem nawet pobieżnym czytaniem tekstów73. Propozycje 
związane z czytaniem tekstów biblijnych nie odnoszą się tylko do poznaw-
czego wymiaru uczenia się. Równie ważny jest wymiar emocjonalny, któ-
remu może sprzyjać notowanie na kartce papieru własnych spostrzeżeń 
i obserwacji poczynionych podczas jego lektury74. W ten sposób pomaga 
się uczestnikom budować przekonanie o tym, że przy czytaniu tekstów bi-
blijnych z religijnym nastawieniem ważne jest, by pierwsze analizy starać 
się prowadzić samodzielnie. 

Wskazówki, które mogą pomóc w realizacji celu Kursu, związane są 
także z charakterem czytanych ksiąg biblijnych lub opisywanych w nich 
sytuacji. Dla ksiąg historycznych oraz prorockich są to uwagi dotyczące 
interpretacji wydarzeń oraz funkcji „bohaterów” biblijnych. Opowiada-
nia wydarzeń, historii mają doprowadzić do uświadomienia czytelniko-
wi, że ich autor sięga znacznie głębiej i opowiada o nich z perspektywy 
człowieka wierzącego w Boga-Jahwe. Istotą tej wiary jest przekonanie, 
że w ludzkiej historii obecny jest i działa na rzecz człowieka Bóg, który 
zamierza bronić go przed ostateczną zgubą, zniszczeniem ofiarowanej mu 
swojej przyjaźni i bliskości75. Podobne kryteria powinny towarzyszyć ana-

73 Kurs Biblijny. Zeszyt 1, s. 5. Propozycja ta jest jednym z elementów metody Vasters. 
Zob. R. Kamiński, Biblia w życiu parafii i małych wspólnot religijnych, w: Biblia w naucza-
niu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Wyd. KuL, Lublin 1991, s. 139-168.

74 Kurs Biblijny. Zeszyt 30, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 5.
75 Kurs Biblijny. Zeszyt 28, dz. cyt., s. 5.
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lizie funkcji spełnianych przez „bohaterów” biblijnych opowiadań. Przede 
wszystkim należy zwracać uwagę na to, że występują oni w imieniu Boga, 
z Jego mandatu i mówią o sprawach odnoszących się do Boga: o wierności 
Bogu, wierności zawartemu z Nim przymierzu76. Jest to nieco inny, właś-
ciwy Biblii, sposób korzystania z wydarzeń historycznych, zmierzający 
do ich wyjaśniania w świetle wiary: „Czytając teksty biblijne o dziejach 
narodu czy też jego przedstawicieli, należy pamiętać, że zawierają one 
świadectwa o związkach Boga z narodem czy też poszcze gólnymi ludźmi. 
Dlatego tak ważne jest, aby w opowiadaniach tych odnajdywać obecność 
i działania Boga. Charakterystyczne dla tych opowiadań jest zarówno to, 
w jaki sposób Bóg odkrywa przed ludźmi swoje zamiary, jak też stawiane 
im żądanie wiary, zaufania i wierności”77. 

Wprowadzając do opowiadań o prowadzonych w imię Boga – Jahwe 
licznych i krwawych wojnach oraz związanych z nimi okrucieństwach, 
organizatorzy zwracają uwagę na fakt, że zawarte w tekstach biblijnych 
rozważania o prawie i przykazaniach, o życiu i miłości, o religii i Bogu 
wyrażają sposób rozumowania w czasach ich powstawania78. szczególnie 
cenne dla dorosłego ucznia stają się wyjaśnienia zachęcające do odkrywa-
nia aktualności problemów biblijnych we współczesności79 .

Kurs nie opiera się na naukowych metodach interpretacji Biblii, cho-
ciaż wprowadza pewne elementy hermeneutyki biblijnej. W zamian pro-
ponuje inne, dostępne wszystkim wierzącym formy kontaktu z Pismem 
świętym, określane jako „osobiste” bądź „egzystencjalne”. ułatwiają one 
dążenie do poznania i rozumienia Biblii, co z kolei ma prowadzić do życia 
opartego na zawartym w niej orędziu80. O tym dążeniu tak piszą organi-
zatorzy: „Pocieszającym znakiem naszych czasów jest to, że coraz więcej 
osób zaczyna wspólnie czytać Pismo święte”81 i chce korzystać przy jego 
czytaniu z różnych metod. sugestie metodyczne, ze względu na korespon-
dencyjną formę zdobywania wiedzy, nie ograniczają się do wskazywania 
metod i podejmowania działania zgodnie z proponowanymi wskazówka-
mi. uczestnicy tej formy kształcenia otrzymują także uzasadnienie doty-

76 Z. Marek, List z dn. 04.02.2007 do wysyłki zeszytów 22-24, Archiwum KKB.
77 Z. Marek, List z dn. 14.01.2008 do wysyłki zeszytów 16-18. Archiwum KKB.
78 Kurs Biblijny. Zeszyt 23, Wyd. WAM, Kraków 2003, s. 5.
79 Kurs Biblijny. Zeszyt 13, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 5.
80 Kurs Biblijny . Zeszyt 1, dz. cyt., s. 27.
81 Kurs Biblijny . Zeszyt 1, dz. cyt., s. 5.
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czące wyboru perykop biblijnych przeznaczonych do analizy82, a także 
ważności zachowania kolejności działań związanych z analizą wybranych 
perykop: czytanie tekstów biblijnych, samodzielna praca nad nimi, praca 
z materiałami kursu i wypełnienie kwestionariusza bądź innego zadania83 . 
Etapy te mogą być powtarzane w zależności od potrzeb uczestników, ale 
nie powinny być pomijane. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwa-
la uczestnikom nabierać większego zaufania do własnych możliwości84 . 
Rodzi też przekonanie, że uczestnik sam potrafi ze zrozumieniem czytać 
Biblię i dokonywać samooceny podejmowanych działań85. Wszystkie te 
przedsięwzięcia mają ułatwić uczestnikom uwzględnianie przy poznawa-
niu Biblii dwóch biegunów: opracowywany tekst Pisma świętego i osoba 
czytająca tekst – jej osobiste nastawienie, umiejętności i możliwości. Na 
tej drodze możliwe jest odkrywanie prawdy, że do tego, by tekst mógł „do 
nas przemówić”86, potrzebne jest uprzednie rozumienie go.

Nauczenie dorosłych korzystania z Pisma świętego w codziennym ży-
ciu poprzez praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności wy-
magało stworzenia „struktur”, które wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom dorosłych, dadzą możliwość poznania Biblii. Dorosły, by móc 
osobiście przyjąć ją za źródło wiary powinien dążyć do jej zrozumienia 
zarówno na płaszczyźnie poznania zawartych w niej treści religijnych, jak 
i dzieła literackiego i dobra kulturowego. sam poziom zdobywania wiedzy 
w poszczególnych zakresach uzależniony jest od możliwości uczenia się 
jednostki i związanych z nim potrzeb rozwoju i samorealizacji. Wprawdzie 
w przypadku Kursu zasadniczy wymiar poznawania Biblii ma charakter 
religijny, ale te wysiłki wymagają poznania kontekstów kulturowych, his- 
torycznych i literackich środowiska, w którym powstawała, i pierwszych 
jej adresatów. Dlatego, jak scharakteryzowano to w poprzednich częściach 
rozdziału, poszczególne zeszyty KKB zawierają informacje oparte na ba-
daniach historyków, historyków literatury, antropologów i biblistów. Kurs 
przekazuje tę wiedzę w sposób popularno-naukowy, ale w takim zakresie, 
by religijne rozumienie stawało się możliwe. Poznanie tych treści nie tylko 
ułatwia, ale w wielu sytuacjach, wręcz jest konieczne dla religijnego rozu-
mienie tekstów biblijnych. 

82 Kurs Biblijny. Zeszyt 4, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 5.
83 Z. Marek, List z dn. 21 .06.2006 do wysyłki zeszytu 3. Archiwum KKB.
84 Kurs Biblijny. Zeszyt 5, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 5.
85 Kurs Biblijny. Zeszyt 9, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 5.
86 Kurs Biblijny, Zeszyt 1, dz. cyt., s. 27.
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Przekazanie na odpowiednim poziomie wiedzy biblijnej (w zakresie 
postawionego przed Kursem celu) wymagało uwzględnienia warunków, 
które umożliwiłyby dorosłym jej zdobywanie w połączeniu z realizacją 
codziennych zadań i obowiązków życiowych. Dlatego za najbardziej od-
powiednią formę uznano kształcenie korespondencyjne. Korespondencyj-
ny Kurs Biblijny, jak to zostało wcześniej przedstawione, w założeniach 
swych i w praktyce realizuje zasady kształcenia na odległość. Analiza za-
łożeń, organizacji i metodyki pozwala uznać KKB za nieszkolną formę 
edukacji dorosłych połączoną z działalnością religijną87 . 

Korespondencyjny Kurs Biblijny, proponując dorosłym treści i metody 
poznawania Biblii w celu religijnego zrozumienia tekstów Pisma święte-
go, zakłada, że wiedza i umiejętności podczas nich zdobyte umożliwią im 
wgląd w siebie, pomogą odczytać na nowo swoje dzieje i uznać je za obszar 
autoedukacji. uczenie się Biblii w dorosłości otwiera możliwości reflek-
sji nad życiem. Analiza postaw i zachowań bohaterów biblijnych ukazuje 
wspólne doświadczenia ludzkości w tych sferach życia, które wymagają 
oświetlenia i zrozumienia wykraczającego poza naturalne poznanie. Bi-
blia otwiera nowe horyzonty poszukiwania odpowiedzi na egzystencjalne 
pytania człowieka i jednocześnie inspiruje do stawiania nowych, często 
wcześniej nieuświadomionych pytań, gdyż uznawanych za obce i odno-
szące się do innych. Ponadto autoedukacja kształtuje coraz bardziej doj-
rzałą świadomość własnej tożsamości. Problemy egzystencjalne „stawiają 
człowieka w przestrzeni całkowicie osobistych rozważań, dzięki którym 
osiąga wyższy poziom świadomości. Na tym polega i dojrzałość – pełna 
dorosłość, (…) która zbiega się już nie tylko z osiągnięciem celów natury 
psychologicznej, lecz ze stanami ducha i umysłu o charakterze sapiencjal-
nym, takimi jak mądrość, wiara czy równowaga wewnętrzna. Których nie 
da się w pełni zrealizować, czynią z edukacji w wieku dorosłym przygodę 
niemal inicjacyjną czy religijną, nawet dla ateistów i agnostyków. W jej 
trakcie samo wyruszenie w drogę liczy się bardziej niż osiągnięcie celu 
i pewność dotarcia do pewnego, bezpiecznego miejsca”88 . 

Zgodnie z założeniami Kursu doświadczenie życiowe konfrontowane 
z doświadczeniami bohaterów biblijnych nie musi i nie powinno być ogra-
niczane do sfery życia religijnego, analogicznie – jak pytań egzystencjal-

87 Zob. J. Półturzycki, Pedagogika dorosłych – potrzeby i zadania, „Rocznik Andrago-
giczny” 1995, s. 130.

88 D. Demetrio, Edukacja dorosłych, art. cyt., s. 117.
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nych nie należy wiązać jedynie z przestrzenią wyznawanej wiary. Należy 
jednak zauważyć, że perspektywa wiary w rozwiązywaniu problemów 
egzystencjalnych nie może być ani umniejszana, ani pomijana. Za potrze-
bą tej formy edukacji dorosłych przemawia niegasnące zainteresowanie 
uczestnictwem w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym. 

 

2.5. uczestnicy Korespondencyjnego Kursu Biblijnego

Z edukacji religijnej proponowanej przez Korespondencyjny Kurs Bi-
blijny w latach 1993-2009 skorzystało ponad 4,5 tys. osób, które przesłały 
do biura swoją deklarację uczestnictwa w Kursie. W maju 1993 r. Kurs 
rozpoczęło około pięćdziesięciu osób. W ciągu roku liczba uczestników 
wzrosła do trzystu, a do końca tego samego roku liczba nadesłanych zgło-
szeń wynosiła już 1300. (zob. ryc. 2.5.1.). 
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czasie go przerwała. Trudno jednoznacznie wskazać na przyczyny takiego stanu rzeczy, gdyż 

                                                            
202 Wydrukowano ponad 7000 egzemplarzy. Dane pochodzą z Wydawnictwa WAM. 
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o tym dane z Wydawnictwa WAM, które jest wydawcą materiałów Kursu89 . 
Liczby te wskazują zarówno na osoby aktywnie i systematycznie realizują-
ce Kurs, jak również i na te, które można chyba określić jako sympatyków. 
Część osób rozpoczęła naukę, przez pewien okres aktywnie uczestniczyła 
w pracach i po jakimś czasie go przerwała. Trudno jednoznacznie wskazać 
na przyczyny takiego stanu rzeczy, gdyż kontakt z tymi osobami jest utrud-
niony. O pewnych przyczynach można wnioskować z wypowiedzi osób, 
które po pewnej przerwie wróciły i kontynuują naukę:

Moja długa przerwa w kursie [ok. 2 lat – przyp. A. W.] (zaczęłam chyba 
w marcu 2005) spowodowana była dosyć skomplikowaną sytuacją rodzin-
ną. Ostanie miesiące wymagały wysiłku organizacyjnego i spędzały sen 
z powiek. Obecnie sytuacja jako tako się ustabilizowała i rozpoczynam 
pracę (Kobieta, lat 58, wykształcenie wyższe).

Można również przyjąć, że jedną z przyczyn przerywania kursu są 
powody charakterystyczne dla wielu uczestników edukacji na dystans90 . 
Kształcenie podejmowane tą drogą posiada swoją specyfikę i wymaga od 
uczestników takich cech osobowości, jak np. systematyczność, wytrwa-
łość czy niezrażanie się trudnościami. Oprócz tego ważną rolę odgrywa 
motywacja i umiejętności samokształceniowe91. Jednocześnie wykorzysta-
nie zasad kształcenia korespondencyjnego w odkrywaniu treści Biblii oraz 
ograniczenie do minimum wszelkich formalności i kosztów92 sprawiają, 
że krąg zainteresowanych kursem coraz bardziej się poszerza. uczestnicy 
kursu tworzą swoistą sieć na mapie Polski (zob. ryc. 3.2.1.), a są i tacy, 
którzy korzystają z materiałów, mieszkając okresowo lub na stałe poza 
granicami kraju. 

89 Wydrukowano ponad 7000 egzemplarzy. Dane pochodzą z Wydawnictwa WAM.
90 Jest to liczba osób, które zgłosiły akces uczestnictwa. Koleje losów tych osób nie są 

przedmiotem badań prezentowanych w niniejszej publikacji. 
91 faktem jest, że wielu uczestników rezygnuje z kształcenia, nie mogąc sprostać wy-

maganiom dydaktycznym i merytorycznym lub nie umiejąc pogodzić obowiązków rodzin-
no-zawodowych z nauką, co można uznać za niską jego efektywność tej formy edukacji. 
Należy jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji można raczej mówić o niskiej efektywności 
systemu kształcenia, a niekoniecznie o braku skutków odnoszonych przez uczestników. Zob. 
A . Kusztelak, Kształcenie na odległość w Polskiej praktyce edukacyjnej, art. cyt., s. 65-68.

92 Osoby, które chcą rozpocząć kurs przysyłają jedynie zgłoszenie uczestnictwa. Pono-
szone przez uczestników Korespondencyjnego Kursu Biblijnego koszty związane są wy-
łącznie z pokrywaniem opłat za otrzymane materiały kursu. Chodzi tu o pokrycie kosztów 
za zeszyty Kursu oraz za prze syłkę (opłata za znaczki pocztowe). Pojedynczy zeszyt kosz-
tuje aktualnie ok. 7,00 zł. Opłaty uiszcza się po otrzymaniu materiałów. uczestnicy nie po-
noszą natomiast żadnych innych kosztów związanych z udziałem w Kursie. 
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205 Osoby, które chcą rozpocząć kurs przysyłają jedynie zgłoszenie uczestnictwa. Ponoszone przez uczestników 
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Ryc. 3.2.1. Liczebność uczestników KKB w latach 1993 i 2009

Choć różnice co do ilości uczestników są w poszczególnych rejonach 
Polski wyraźne, to można powiedzieć, że każdy rejon ma swoich przedsta-
wicieli w KKB. sytuacja ta ma miejsce od samego początku Kursu. Warto 
zauważyć, że najliczniej są reprezentowane województwa o charakterze 
miejskim. Rozkład ten wynika z tego, że zdecydowana większość uczest-
ników to mieszkańcy miast (zob. ryc. 2.5.3).
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206 Szerzej piszę o tym w: Dorosłość kształtowana przez Biblię, art. cyt., s. 11-21. 

16,8%

52,2%

31,0%

10,8%

59,2%

30,0%

0% 20% 40% 60%

Wieś

Miasto

Miasto 
wojewódzkie

Liczebności procentowe

Ty
p 
m
ie
js
co
w
oś
ci
 z
am

ie
sz
ka
ni
a

2009

1993

Ryc. 2.5.3. Uczestnicy KKB w latach 1993 i 2009 według typu  miejscowości zamieszkania

Kursem interesują się osoby w różnym wieku. Mimo że w poszczegól-
nych okresach dorosłości człowiek odczuwa różne, specyficzne potrze-
by, to przedstawione poniżej liczby pokazują, że niezależnie od okresu 

Ryc. 2.5.2. Liczebność uczestników KKB w latach 1993 i 2009
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życia Biblia i zawarte w niej treści budzą zainteresowanie, a odkrywane 
w niej zbawcze orędzie może wspomagać kształtowanie dorosłości93 (zob.  
ryc. 2.5.4.). 
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Niezależnie od roku zgłoszenia zdecydowanie najmniej liczną grupę 
stanowią osoby w okresie późnej dorosłości, co w jakiś sposób burzy po-
toczne opinie, że religijnością interesują się głównie osoby starsze. Obraz 
ten pokazuje, że dorosły poszukuje nie tylko edukacji, która podniesie je-
go status zawodowy, ale także oczekuje od niej wsparcia dla osobistego 

93 szerzej piszę o tym w: Dorosłość kształtowana przez Biblię, art. cyt., s. 11-21.

Ryc. 2.5.4. Zestawienie liczebności procentowych kategorii wiekowych w latach 1993-2009
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rozwoju i funkcjonowania społecznego. Wśród uczestników KKB więk-
szość stanowią kobiety. Tylko w roku 1996 liczba mężczyzn wyraźnie była 
większa od liczby kobiet biorących udział w Kursie (zob. rys. 2.5.5.).

Można przypuszczać, że wyższa aktywność edukacyjna kobiet wyni-
ka ze standardów społecznych i ról przypisywanych kobietom w społe-
czeństwach tradycyjnych. Kształcenie korespondencyjne pozwala podjąć 
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edukację bez radykalnej zmiany dotychczasowego stylu życia. Analogicz-
nie można to spostrzeżenie odnieść do wykształcenia osób deklarujących 
uczestnictwo w Kursie. Z proponowanych materiałów korzystają osoby 
z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim oraz z wykształ-
ceniem wyższym. Przy czym należy zwrócić uwagę, że zdecydowanie 
wzrasta zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn z wykształceniem wyższym 
(zob. ryc. 2.5.6.).
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Wzrastająca liczba osób legitymujących się wyższym wykształceniem jako uczestników 

KKB, w tym wyjatkowo wysoki wzrost liczby kobiet, to z pewnością efekt zmian standardów 
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Wzrastająca liczba osób legitymujących się wyższym wykształceniem 
jako uczestników KKB, w tym wyjatkowo wysoki wzrost liczby kobiet, to 
z pewnością efekt zmian standardów społecznych w zakresie edukacji94 . 
Podniesienie poziomu wykształcenia zawodowego poszerza horyzonty 
poznawcze i rozwija przekonanie, że także w innych obszarach życia nowa 
wiedza i umiejętności są potrzebne. To także sygnał, że dorosły poszukuje 
różnych ofert edukacyjnych nie tylko w zakresie doskonalenia zawodowe-
go, ale także dla osobistego rozwoju.

uczestnicy Kursu reprezentują różny status społeczny i zawodowy. 
Większość z nich to osoby aktualnie czynne zawodowo (zob. ryc. 2.5.7.). 
Można też mówić o najróżnorodniejszch zawodach, które wykonują uczest-

94 Liczba absolwentów wyższych uczelni w roku akad. 1990/91 wynosiła 403,8 tys. 
a w roku akademickim 2008/09 już 1927,8 tys. W roku akademickim 2008/9 liczba kobiet 
przewyższała o 15% liczbę studiujących mężczyzn. Zob. Rocznik Statystyczny Rzeczpospo-
litej Polskiej 1998 i 2009 .
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nicy, poczynając od tych najliczniej reprezentowanych (nauczyciele) aż po 
zawody, takie jak lekarze, adwokaci, celnicy czy strażnicy więzienni. 

64 
 

 
Zjawisko podejmowania kształcenia pozazawodowego przez osoby aktywne zawodowo może 

świadczyć o docenianiu roli edukacji w życiu. Może być również efektem udziału w różnych 

formach doskonalenia zawodowego. Aktywność zawodowa i związane z nią doskonalenie 

może rozwijać także inne formy działania, w tym także uczenie się. Zależność tę, w 

przypadku uczestników KKB, potwierdza niewielka liczba osób bezrobotnych decydujących 

się na udział w Kursie.  

 Przedstawione powyżej dane statystyczne uzyskane z informacji zawartych  

w deklaracjach uczestnictwa pokazują, że założenia przyjęte przez organizatorów 

Korespondencyjnego Kursu Biblijnego w odniesieniu do kształcenia religijnego dorosłych 

odpowiadają zapotrzebowaniu społecznemu. Otwarta formuła Kursu (uczestnikiem może być 

każdy, kto tylko interesuje się Biblią) staje się nie tylko drogą do popularyzowania treści 

biblijnych, ale przede wszystkim ukazuje Biblię jako źródło uczenia się. Ukazuje przy tym, że 

również religijność i wiara mogą stanowić obszar edukacji. Dzielenie się wiedzą zdobytą 

podczas Kursu oraz informowanie innych o tej formie studiowania Biblii może też świadczyć 

o tym, że KKB spełnia oczekiwania uczestników i osoby, które już z niego skorzystały 

doświadczają skutków poznawania treści religijnych w codziennym życiu. W ten sposób 

Korespondencyjny Kurs Biblijny wpisuje się w działania związane z poszukiwaniem i 

odkrywaniem  coraz to nowych obszarów uczenia się dorosłych. 

73,4%

52,6%

64,7%

66,7%

57,4%

70,1%

61,9%

62,9%

55,2%

55,6%

61,8%

57,1%

26,6%

47,4%

35,3%

33,3%

42,6%

29,9%

38,1%

37,1%

44,8%

44,4%

38,2%

42,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1993

2009

1993

2009

1993

2009

1993

2009

1993

2009

1993

2009

Kobiety      Mężczyźni Formy zatrudnienia

nie pracuje 
zawodowo

bezrobotny/a

na etacie

rencista / 
emeryt

student

uczeń

Ryc. 2.5.7. Status zawodowy uczestników KKB w latach 1993 i 2009 

Zjawisko podejmowania kształcenia pozazawodowego przez osoby 
aktywne zawodowo może świadczyć o docenianiu roli edukacji w życiu. 
Może być również efektem udziału w różnych formach doskonalenia za-
wodowego. Aktywność zawodowa i związane z nią doskonalenie może 
rozwijać także inne formy działania, w tym także uczenie się. Zależność 
tę, w przypadku uczestników KKB, potwierdza niewielka liczba osób bez-
robotnych decydujących się na udział w Kursie. 

Przedstawione powyżej dane statystyczne uzyskane z informacji za-
wartych w deklaracjach uczestnictwa pokazują, że założenia przyjęte przez 
organizatorów Korespondencyjnego Kursu Biblijnego w odniesieniu do 
kształcenia religijnego dorosłych odpowiadają zapotrzebowaniu społecz-
nemu. Otwarta formuła Kursu (uczestnikiem może być każdy, kto tylko 
interesuje się Biblią) staje się nie tylko drogą do popularyzowania treści 
biblijnych, ale przede wszystkim ukazuje Biblię jako źródło uczenia się. 
ukazuje przy tym, że również religijność i wiara mogą stanowić obszar 
edukacji. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas Kursu oraz informowanie 
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innych o tej formie studiowania Biblii może też świadczyć o tym, że KKB 
spełnia oczekiwania uczestników i osoby, które już z niego skorzystały 
doświadczają skutków poznawania treści religijnych w codziennym życiu. 
W ten sposób Korespondencyjny Kurs Biblijny wpisuje się w działania 
związane z poszukiwaniem i odkrywaniem coraz to nowych obszarów 
uczenia się dorosłych.

Korespondencyjny Kurs Biblijny przedstawiony w aspekcie jego 
uczestników a wyrażony w liczbach wygląda imponująco: 

 • W okresie piętnastu lat akces uczestnictwa w tej formie edukacji 
religijnej zgłosiło ponad 4,5 tysiąca osób z terenu całej Polski oraz 
Polacy mieszkający na stałe lub okresowo zagranicą. Większość 
z nich to kobiety i mieszkańcy miast.

 • Połowa uczestników to osoby w okresie średniej dorosłości. Naj-
mniej liczną grupę stanowią osoby starsze (12%). 

 • systematycznie wzrasta liczba zarówno kobiet, jak i mężczyzn 
z wyższym wykształceniem (w roku 1993 – 30% a w roku 2009 – 
60%).

 • Większość uczestników podejmuje się studiowania Biblii, łącząc je 
z aktywnością zawodową lub obowiązkami studenta czy ucznia.

Nie o liczby tu jednak chodzi. Przedstawiony powyżej statystyczny 
profil uczestnika KKB choć nie stanowi holistycznej sylwetki osób do-
rosłych korzystających z kształcenia religijnego, to informuje o istotnych 
tendencjach w uczeniu się dorosłych oraz sygnalizuje aktualne jego po-
trzeby edukacyjne. uczestnicy KKB poprzez swoją gotowość podjęcia 
tej formy aktywności edukacyjnej pokazują, że niezależnie od wieku tkwi 
w dorosłych potrzeba uczenia się. Dla jej zaspokojenia podejmują oni edu-
kację wykraczającą poza podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Warto 
przy tym zauważyć, że praca zawodowa (można założyć, że w jej ramach 
funkcjonują różne formy doskonalenia) uaktywnia potrzebę zdobywania 
nowej wiedzy i umiejętności. świadczy o tym wysoki procent osób aktyw-
nych zawodowo wśród uczestników KKB oraz utrzymująca się na stałym 
poziomie liczba osób bezrobotnych (mimo zmieniającej się na przestrzeni 
lat ich liczby wśród dorosłych Polaków). 

Analizując zestawienia statystyczne w zakresie poziomu wykształ-
cenia, można dostrzec podobną prawidłowość. Oznacza to, że osoby le-
gitymujące się wyższym wykształceniem dostrzegają w wiedzy wartość 

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



79Korespondencyjny Kurs Biblijny formą wspomagania...

i dlatego w edukacji poszukują wsparcia w realizacji swojej dorosłości. Za  
T. schullerem można przyjąć, że chodzi w tym przypadku o szerokie ko-
rzyści płynące z uczenia się w postaci kapitału tożsamościowego, ludzkie-
go i społecznego. 

Na podstawie danych statystycznych dotyczących wieku uczestników 
KKB, ich wykształcenia i statusu zawodowego można przyjąć, że nie po-
twierdzają one obiegowych opinii dotyczących zainteresowania tematyką 
religijną, które są przypisywane osobom starszym, często mniej wykształ-
conym, posiadającym dużą ilość wolnego czasu. Tymczasem status wie-
kowy, zawodowy i społeczny uczestników KKB nie odpowiada określanej 
w ten sposób funkcji kompensacyjnej religii i polskiej religijności. W obraz 
stereotypów wpisuje się jedynie statystyka oparta o kryterium płci. Kobie-
ty, którym przyznaje się większe zainteresowanie religią niż mężczyznom, 
stanowią wśród uczestników KKB również liczniejszą grupę.

Zainteresowanie Korespondencyjnym Kursem Biblijnym jako formą 
edukacji religijnej proponowaną dorosłym pokazuje, że studiowanie treści 
biblijnych jest dorosłemu potrzebne niezależnie od wieku, płci, wykształ-
cenia czy miejsca zamieszkania. Kieruje się on z pewnością różnymi mo-
tywami w jej podejmowaniu i podejmuje ją w różnych okolicznościach 
swojego życia95, ale systematycznie zgłoszenia można potraktować jako 
sygnał zapotrzebowania wśród dorosłych na treści religijne przekazywa-
ne w sposób systematyczny i na odpowiednim poziomie merytorycznym. 
sytuacja ta stanowi również wyzwanie dla organizatorów w zakresie do-
stosowania oferty do potrzeb i oczekiwań uczestników (odpowiedzialność 
w wymiarze pedagogicznym) oraz w zakresie zadań wynikających z misji 
głoszenia słowa Bożego (odpowiedzialność teologiczna). Podjęcie tego 
wyzwania daleko wykracza poza intuicje i spontaniczność. Oznacza to, że 
muszą być podejmowane badania, które korzystając z naukowej refleksji 
nad rozwojem dorosłego i jego uczeniem się oraz przekazem treści re-
ligijnych, będą kształtowały koncepcje religijnego ucznia się dorosłych. 
W procesie tym ważny wydaje się jednak być przede wszystkim głos tych, 
którzy skorzystali z oferty edukacyjnej i podjęli próbę wykorzystania 
w życiu zdobytej wiedzy. 

95 Zagadnienie to jest przedmiotem analiz niewchodzących w zakres niniejszej publi-
kacji.
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metoDologiczne założenia BaDań

umiejscowienie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego w obsza-
rze szeroko rozumianej edukacji wyznaczonej zaproponowanymi przez  
D. Demetrio wymiarami określonymi jako edukacja permanentna, oświata 
dorosłych i edukacja w wieku dorosłym skłania do wykorzystania w pro-
wadzonych badaniach zaproponowanych przez niego pojęć porządku-
jących dane empiryczne. Autor uważa, że są nimi: konieczność, zmiana 
i komunikacja. Odwołując się do rozumienia tych terminów w starożytnej 
Grecji, wyjaśnia, że „konieczność” pozwala przyglądać się różnym oko-
licznościom, miejscom (zarówno geograficznym, jak i psychologicznym) 
oraz możliwościom i ograniczeniom, które mają wpływ na uczenie się1 . 

Pojęcie „konieczność” odnosi się do potrzeb związanych z uczeniem 
się oraz stosunku do sytuacji, które wymagają nowych postaw i umiejętno-
ści w radzeniu sobie z okolicznościami życiowymi. Oznacza to, że eduka-
cja staje się okazją do refleksji nad sobą i dokonywania życiowego bilansu. 
Z edukacją związana jest nieodłącznie zmiana, gdyż to dla niej człowiek 
podejmuje uczenie się. Edukacja permanentna posługuje się ideą zmiany, 
by badać, kiedy człowiek staje w sytuacjach edukacyjnych i stara się je ro-
zumieć; oświata dorosłych, by weryfikować oferty edukacyjne; a edukacja 
w wieku dorosłym, by ustalić momenty życia, które powodują, że osoba 
uznaje swoje życie za źródło uczenia się. Trzecie z pojęć porządkujących 
dane empiryczne, czyli „komunikacja” zawiera w swej treści zdolność 
zaobserwowania procesów przekazywania sobie, innym i otoczeniu tego, 
czego jednostka się nauczyła oraz możliwość sprawdzenia, czy i jak się 
uczyła. Z perspektywy edukacji permanentnej chodzi o poszukiwanie kie-
runku, w jakim należy dążyć w zakresie zmian współżycia, potrzeb umy-
słowych i kulturowych. Z kolei dzięki oświacie dorosłych możliwe jest 
odkrywanie zdolności dzielenia się zdobytą wiedzą, co pozwala kształ-
tować dydaktykę dorosłych. Wreszcie komunikacja w wymiarze eduka-

1 D. Demetrio, Edukacja dorosłych, art. cyt., s. 117-121.
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cji w wieku dorosłym wyraża się w rozwijaniu pragnienia opowiadania  
innym o sobie, w zaspokajaniu potrzeby pozostawienia po sobie świade-
ctwa przeszłości2 . 

Pojęcia: konieczność, zmiana i komunikacja reprezentują składniki lo-
giczne i empiryczne, które optymalizują myślenie o dorosłości w kontek-
ście edukacji oraz stanowią podstawy filozoficznej dyskusji. Tworzą one 
mapę heurystyczną tej refleksji i są nierozerwalnie związane z obszarem 
historycznym i hermeneutycznym oraz technologicznym3. Ich treść w od-
niesieniu do edukacji dorosłych wyznaczyła kierunek i sposób refleksji nad 
narracjami nadesłanymi przez absolwentów KKB. Dlatego za punkt wyj-
ścia prowadzonych analiz przyjęto myśl hermeneutyczną, która w swym 
podstawowym założeniu opiera się na rozumieniu i interpretacji. Poza tym 
odwołuje się ona do myślenia specyficznego dla dorosłych, które jest okre-
ślane jako myślenie dialektyczne4 .

Osoby dorosłe jako uczestnicy różnych form edukacji pozaszkolnej po-
strzegają jej skuteczność w znacznie szerszej perspektywie niż tylko w od-
niesieniu do standardów kształcenia. Mniej lub bardziej świadomie stanowi 
ona dla nich formę wsparcia w refleksji nad życiem5. Postawę tę przyjmują 
również uczestnicy, scharakteryzowanego w poprzednim rozdziale, Kore-
spondencyjnego Kursu Biblijnego. Można zatem przyjąć, że dorośli po-
szukują wsparcia w realizacji swoich życiowych zadań również w edukacji 
religijnej. Pojawia się jednak problem: Jak uczestnicy edukacji religijnej 
rozumieją związki pomiędzy podejmowanym w niej uczestnictwem a co-
dziennym życiem? Kryje on w sobie pytanie o możliwości edukacyjnego 
wsparcia dorosłego w kształtowaniu jego życia. Poszukiwanie odpowiedzi 
na to pytanie staje się również wyzwaniem dla badań naukowych. Ich pro-
wadzenie w obszarze edukacji religijnej wymaga uwzględnienia zarówno 
metodologii nauk teologicznych, jak i społecznych oraz humanistycznych. 
uznano, że warunek ten spełnia hermeneutyka, zarówno jako teoria, jak 

2 Zob. tamże, s. 123.
3 W obszarze technologicznym dokonywana jest synteza w zakresie technik, którą do-

rośli stosują w uczeniu się. Nie wchodzi on w zakres prowadzonych analiz, dlatego w dal-
szych rozważaniach zostanie pominięty.

4 J.L. Kincheloe, Critical constructivism, Wyd. Peter Lang Primer, New York 2005.
5 Zob. A. Walulik, Pierwsze, drugie i trzecie dno aktywności edukacyjnej dorosłych, 

czyli o metaforze w badaniach społecznych, w: Dyskursy Młodych Andragogów, t. 12, Wyd. 
uZ, Zielona Góra 2011, s. 211-220.
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i jako metoda badawcza6. Wykorzystanie hermeneutyki do prowadzenia 
nadań nad edukacją religijną dorosłych wymaga pokazania jej związków 
z pedagogiką, a zwłaszcza z pedagogiką religii. Dopiero z tej perspekty-
wy należy przyjrzeć się, zastosowanej do scharakteryzowania uczestników 
KKB, obiektywnej hermeneutyce i etapom prowadzenia badań.

3.1. hermeneutyka w pedagogice ogólnej  
i pedagogice religii

Możliwość badania rzeczywistości poprzez rozumienie i interpretację 
wynika z przekonania, że świat jednostki jest rzeczywistością subiektyw-
ną7. Przyjmując to założenie, można badać relacje pomiędzy szeroko rozu-
mianą sferą tekstu (tekst to nośnik znaczenia, sensu, który jest wymiarem 
życia człowieka) i ludźmi, którzy pragną go zrozumieć8. Dlatego w bada-
niach hermeneutycznych nie chodzi o samą interpretację tekstów źródło-
wych, lecz o odkrywanie ciągle nowych znaczeń w zależności od osobistej 
perspektywy patrzenia na tekst. To indywidualne spojrzenie na tekst nie jest 
jednak pozbawione kryteriów umożliwiających interpretację tekstów. Wa-
runkują ją indywidualne biografie i czynniki, które na nie się składają oraz 
aktualna sytuacja (również społeczna), w której znajduje się interpretator 
tekstu. Przekonanie to wynika z przeświadczenia, że rozumienie nie ogra-
nicza się do automatycznego rozszyfrowywania zbioru jednakowych zna-
ków, lecz domaga się czynnego udziału w odtwarzaniu tekstu. Dzięki temu 
możliwe staje się rozumienie osobistego, wewnętrznego, duchowego życia, 
co z kolei prowadzi do lepszego rozumienia siebie9. Oznacza to, że badania 
hermeneutyczne skupiają się na zjawiskach rozumianych jako „fenomeny” 
rzeczywistości, które w wyniku przyjętych procesów podlegają opisowi 

6 Pytanie o to, czy hermeneutyka to teoria, czy metoda, pozostaje otwarte. Zob.  
R. Wiehl, Fenomenologia. Dialektyka. Hermeneutyka, Wyd. Instytutu filozofii uAM, Po-
znań 1996, s. 13-63. 

7 Piszę o tym szerzej w: Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., 
s. 101-111.

8 Hermeneutyka dotyczy interpretacji tekstu, ale rozumie go szeroko – nie tylko jako 
zapis. Tekst rozumiany jest tu w znaczeniu szerokim jako. Zob.W.G. Jearnold, Hermeneu-
tyka teologiczna, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 13; W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialo-
gu. Szkice teologiczno-ekumeniczne, Wyd. św. Krzyża, Opole, 1998, s. 17.

9 M. sawicki, Hermeneutyka pedagogiczna, Wyd. sEMPER, Warszawa 1996, s. 8.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



84 r o z d z i a ł  i i i

udostępniającemu istotę treści objętych poznaniem10. Treści empiryczne 
służą zatem egzemplifikacji istoty przedmiotu, a sens fenomenu wyznacza 
drogę odkrywania jego istoty. Przy czym opis fenomenologiczny nie rości 
sobie praw do uzyskania wiedzy fundamentalnej, pewnej i oczywistej11 .

Hermeneutyka umożliwia przyglądanie się fenomenom (zarówno rze-
czom, jak i zjawiskom przyjmującym w ludzkiej świadomości postać fe-
nomenów), to znaczy próbuje odkryć ich sens oraz dokonuje ich interpre-
tacji. Podobnie jak badania fenomenologiczne, którym być może daleko 
do obiektywnego postrzegania rzeczy i zjawisk, nie są jednak ucieczką 
od rzeczywistości obiektywnej, gdyż przyjmują obecność tego, co się po-
jawia, chociaż zakładają, że może ona być rozpoznana tylko subiektyw-
nie. Przez odkrywanie rzeczywistości z perspektywy różnych uczestników 
procesu rozumienia, hermeneutyka „uczy przede wszystkim rozumienia 
inności drugiego człowieka, jego sposobu myślenia i życia, a także szacun-
ku dla jego odrębności”12. Założenie to w głównej mierze zadecydowało 
o przyjęciu tej opcji badawczej nad wypowiedziami, które nadesłali ab-
solwenci Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Za potrzebą korzystania 
z hermeneutyki przemawia i to, że człowiek ma skłonność widzenia w rze-
czach, sprawach, wydarzeniach elementów niechcianych i obcych. feno-
menologia zakładając redukcję ejdetyczną, umożliwia człowiekowi sta-
wianie pytań o sens powszednich poczynań. Proces ten nie daje gotowych 
odpowiedzi na pytania, czym jest badana rzeczywistość, lecz „umożliwia 
poszukiwania wartości obiektywnych, stanowiących horyzont odniesienia 

10 Badanie fenomenologiczne jest zorientowane na opis zjawisk przez pryzmat ich 
obecności w ludzkiej świadomości. Jest ono ukierunkowane na poszukiwanie sensu i isto-
ty przedmiotu. Oznacza to, że badacz skupia się na świadomości rzeczy, a nie na samym 
przedmiocie. Metoda fenomenologiczna polega na opisie i oglądzie tego, co jest bezpo-
średnio dane. Wymaga zatem odrzucenia wcześniejszych założeń, co pozwala przyjrzeć 
się zjawiskom tak, jak one się jawią. W pedagogice podejmuje ona rekonstrukcję podsta-
wowych struktur i zasad umożliwiających porozumienie w codziennym życiu: „Postawa 
fenomenologiczna każe się badaczowi wsłuchać w rzeczywistość, pokornie ją opisywać, 
a w opisach tych respektować stan rzeczywisty sytuacji, w jakiej się znajduje. Dotyczy to 
przede wszystkim rozpoznawania i działania według jakiegoś układu wartości. Z jednej 
strony więc istotnościowa wiedza o nich, z drugiej niepowtarzalna jakość człowieka, która 
również odsłania sobą jakiś wewnętrzny sens”. K. Ablewicz, Człowiek jako metodologicz-
ny problem pedagogiki, „Horyzonty Wychowania” 1/2000 (1), s. 85-105. 

11 Zob. K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropolo-
gicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wyd. uJ, Kraków 2003, s. 104.

12 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, dz. cyt., s. 17.
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dla spraw i wydarzeń, i spotkań codziennego życia człowieka”13. Jest to su-
biektywno-relatywny świat codziennych sytuacji i działania praktycznego. 
Oznacza to, że „zachodzi żywy związek między światem tekstu a światem 
życia odbiorcy tegoż tekstu. Do świata tekstu musi dojść świat życia in-
terpretatora, bez czego sygnifikat dzieła jest niekompletny i martwy. Opo-
wiadanie jako historia identyfikuje podmiot człowieka jako jedność sensu 
opowiadania historycznego, w którym wyraża się podmiotowość ludzka 
na swój jedyny sposób”14 . Podstawą wszelkich interpretacji jest zatem za-
sób uprzednich doświadczeń własnych lub przekazanych przez innych15 . 

Hermeneutyka jako nurt badawczy jest wynikiem wielu transforma-
cji, które otwierają coraz to nowe perspektywy badawcze. Z jednej strony 
kształtuje to szerokie możliwości badawcze, a z drugiej wymaga zdefinio-
wania jej rozumienia dla własnej dziedziny badań. Pedagogika i teologia 
korzystają z kształtującej hermeneutykę refleksji filozoficznej. Przy pomo-
cy tej refleksji starają się odkrywać istotę uczenia się i leżącą u jego pod-
staw koncepcję człowieka. stąd istotne jest rozróżnienie terminologicz-
ne miedzy pedagogiką hermeneutyczną i hermeneutyką pedagogiczną16 . 
Przy czym, jak zauważa B. Milerski, „o ile pedagogika hermeneutyczna 
rozwija całościową, hermeneutyczną teorię pedagogiczną, polegającą na 
aplikacji perspektywy hermeneutycznej do różnych obszarów nauczania 
i wychowania oraz sposobów ich badania, o tyle hermeneutyka pedago-
giczna ogranicza się do istoty badań hermeneutycznych w pedagogice, 
a mianowicie do teorii rozumienia i interpretacji jako kategorii pedago-
gicznych. W tym sensie pedagogika hermeneutyczna jest zbudowana na 
fundamencie hermeneutyki pedagogicznej. Zarazem jednak zajmowanie 
się hermeneutyką pedagogiczną nie musi implikować opracowania ca-
łościowego systemu pedagogiki hermeneutycznej”17. Założenie to jest 

13 K. Ablewicz, Codzienność i fenomenologia . Metodologiczne uwagi pedagoga, „Te-
raźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, nr specjalny, s. 371-384.

14 C.s. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna, Wyd. KuL, Lublin 1994, s. 91.
15 A. schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, art. cyt., s. 142. 
16 W polskiej literaturze pedagogicznej rozróżnienie to precyzuje K. Ablewicz przyj-

mując, że termin „pedagogika hermeneutyczna” „sugeruje, pozostając w ścisłym związku 
sensownym z pedagogiką humanistyczną, że rozumienie jest jedynym procesem poznaw-
czym fundującym pedagogikę; drugi wskazuje na specyficzny obiekt rozumienia”. K. Ab-
lewicz, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Wyd. uJ, 
Kraków 1994, s. 38.

17 B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Wydaw-
nictwo Naukowe ChAT Warszawa 2011, s. 12.
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niezmiernie ważne w odniesieniu do hermeneutyki pedagogicznej jako 
aspektu metodologii18, choć nie może być do niego ograniczane. Wyzna-
cza natomiast perspektywę interpretacji i rozumienia rzeczywistości oraz 
ludzkiej egzystencji. 

Powyższe założenia są szczególnie znaczące dla interpretacji rzeczywi-
stości w perspektywie wiary i codziennego życia człowieka, gdyż – jak za-
uważa Bogusław Milerski – związek pedagogiki religii19 z hermeneutyką 
skutkuje „ujmowaniem kształcenia w kategoriach kształtowania rozumie-
nia, zgodnie z biblijnym postulatem zmiany jakości życia człowieka przez 
„odnowienie umysłu” (Rz 12, 21)”20. Dlatego za P. Ricoeurem można 
przyjąć, że hermeneutyka zatacza koło wiary i rozumienia. Wychodząc od 
przedrozumienia, poprzez interpretację stara się rozumieć rzeczywistość. 
Istotną rolę w tym procesie odgrywa symbol, który „daje do myślenia, że 
„cogito” jest wewnątrz bytu, a nie odwrotnie”21. Oznacza to, że sens nie 
jest przez osobę ustanawiany, lecz jest dany przez symbol i może być od-
krywany. Ten zagadkowy sposób mówienia wymaga odtwarzania i prze-
twarzania w wymiarze myślenia22 . 

Przyjmując, że pedagogika religii integruje normatywność pedago-
giczną i teologiczną z perspektywy badawczej można mówić o podwój-
nej odpowiedzialności: pedagogicznej i teologicznej. Prowadzone analizy 
ujmują proces kształcenia religijnego w kategoriach zadań kościelnych 
i odpowiedzialności teologicznej oraz zadań antropologiczno-społecznych 
i odpowiedzialności pedagogicznej. Dlatego nie można/nie należy pomijać 
również uwarunkowań konfesyjnych, ale też nie należy pedagogiki religij-
nej ograniczać do pedagogiki konfesyjnej23. spostrzeżenie to jest istotne 
w procesie kształtowania struktur badawczych, zarówno w obszarze for-
mułowania celów, określania przedmiotu badań, jak i wyboru metod. 

18 Rozumienie tego zagadnienia w literaturze pedagogicznej niemieckiej, anglosaskiej 
i polskiej szeroko przedstawia B. Milerski. Zob. tamże, s. 104-131. 

19 B. Milerski wyjaśnia, że pedagogika religii jest dyscypliną łączącą normatywność pe-
dagogiczną i teologiczną, która bada edukacyjny potencjał różnych postaci religii i formu-
łującą teorię kształcenia religijnego i socjalizacji religijnej w obszarze Kościoła, rodziny, 
szkoły i społeczeństwa”. Tamże, s. 138-139.

20 Tamże, s. 11. 
21 P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, Wyd. Pax, 1989, s. 75.
22 Zob. tamże, s. 81.
23 B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna, dz. cyt., s. 140-141; Pedagogika religii, 

w: Pedagogika, t. 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B. śliwerski, Wyd. 
GWP, Gdańsk 2010, s. 50-57. 
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3.2. obiektywna hermeneutyka

W praktyce badawczej idea hermeneutyki przyjmuje różną postać. Jed-
ną z metod jest zaproponowana przez ulricha Oevermanna obiektywna 
hermeneutyka, która wykorzystuje w interpretacji przebiegu działania jed-
nostki dane obiektywne24. Metoda ta zmierza do rekonstrukcji struktur 
głębi, nie poprzez rekonstrukcję psychicznie nieuświadamianych struktur 
(jak to ma miejsce w psychoanalitycznej interpretacji tekstu), lecz przez 
pokazanie ich na powierzchni obiektywnych struktur społecznych, nieza-
leżnych od subiektywnych intencji osób w nich uczestniczących25 . 

Danuta urbaniak-Zając precyzuje, że „przedmiotem zainteresowania 
obiektywnej hermeneutyki jest przebieg działania jednostki, traktowany jako 
ciąg podejmowanych decyzji. Przyjmowane jest przy tym założenie, że owe 
decyzje nie są (przede wszystkim) wyrazem intencji działającego przedmio-
tu, lecz bezpośrednio niedostrzegalnych, a mimo to obiektywnie istniejących 
struktur społecznych, będących wynikiem działania określonych reguł. In-
nymi słowy, podejmowane przez jednostkę działania mają przede wszystkim 
wymiar społeczny – wspólny członkom danej zbiorowości – intencjonalność 
jest niejako ich wtórnym wymiarem”26. Oznacza to, że badanie nie opiera się 
na logice przyporządkowania, lecz na logice rekonstrukcji. Pozwala to na 
ujęcie pojedynczego działania jako elementu struktury działań społecznych. 
Za potrzebą takiego podejścia przemawia przekonanie, że „praktyka dzia-
łań społecznych, konstruująca rzeczywistość społeczną, ma właściwy sobie 
sens, którego nie można redukować do intencji poszczególnych uczestni-
ków tych działań. ukształtowanie się subiektywnej świadomości wymaga 
powstania ponadjednostkowych struktur znaczeń27. One z kolei tworzą się 

24 Określenie „obiektywna” w stosunku do hermeneutyki budziło zdziwienie, a nawet 
wątpliwości. sam u. Oevermann – twórca metody, używał początkowo zamiennie nazw: 
„hermeneutyka obiektywna”, „strukturalna hermeneutyka”, „genetyczny strukturalizm” 
lub zapisywał słowo „obiektywna” w cudzysłowie, co świadczyło o pewnej kłopotliwo-
ści nazwy. Współcześnie określenie to zostało przyjęte jako nazwa własna metody. Zob. 
D. urbaniak-Zając, O obiektywnej hermeneutyce jako metodzie interpretacji danych empi-
rycznych, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2010 nr 1(49), s. 9.

25 H.-H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, GWP, 
Gdańsk 2005, s. 172.

26 D. urbaniak-Zając, O obiektywnej hermeneutyce jako metodzie interpretacji danych 
empirycznych, art. cyt., s. 9.

27 Tło teoretyczne dla obiektywnej hermeneutyki stanowią modele strukturalistyczne 
opracowane przez J. Piageta i N. Chomskiego oraz teoria obiektywnego znaczenia działań 
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w wyniku oddziaływania uniwersalnych reguł, które wszyscy opanowu-
jemy – to znaczy potrafimy je stosować, choć niekoniecznie świadomie 
– w procesie socjalizacji”28. Oznacza to, że przedmiotem badań są latentne 
struktury sensu i obiektywne struktury znaczenia29 .

Relacje między znaczeniem „obiektywnym” i „subiektywnym” kształ-
tują proces rozumienia działania jednostki. u. Oevermann uznaje struktury 
obiektywne za pierwotne wobec subiektywnych. Przy czym nie oznacza to, 
że zachowanie osoby jest jednoznacznie zdeterminowane i, że znaczenia 
indywidualne nie są ważne dla poznania naukowego. Reguły generujące 
działanie jednostki są uznawane za pulę możliwości i nie mogą być ro-
zumiane jako nacisk społeczny wymuszający na niej określone działania. 
Co więcej, subiektywny i obiektywny wymiar działania nie są traktowane 
jako wzajemne przeciwieństwo. Osoba dokonuje bowiem subiektywne-
go wyboru z obiektywnie istniejących możliwości. Dlatego uznaje się, że 
subiektywność została „nabudowana” na obiektywnych strukturach. Ich 
przekształcanie jest warunkiem „ruchu” w życiu społecznym, czyli warun-
kiem rozwoju30 . 

W obiektywnej hermeneutyce kolejnym istotnym założeniem jest 
„przekonanie o tekstualnym uformowaniu rzeczywistości społecznej. Przy 
czym pojęcie tekstu jest rozumiane szeroko jako sposób wyrażania ludzkiej 
ekspresji. Oznacza to, że powstaje on w umyśle człowieka i musi przyjąć 
jakąś formę wyrazu, by mógł być udostępniony innym osobom i podlegał 
metodycznej, naukowej interpretacji. Należy zauważyć, że w przekonaniu  
u. Oevermanna, proponowany przez niego sposób metodycznej interpreta-
cji jest analogiczny do interpretacji prowadzonych przez ludzi w codzien-
nym życiu, a interpretacje te różnicują głównie okoliczności ich dokony-

społecznych G.H. Meada. Zob. H.-H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze 
nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 172; D. urbaniak-Zając, Obiektywna hermeneutyka jako 
metoda rekonstrukcyjnych badań empirycznych, w: Jakościowe orientacje w badaniach pe-
dagogicznych. Studia i materiały, red. D. urbaniak-Zając, Wyd. uł, łódź 2003, s. 53.

28 D. urbaniak-Zając, Obiektywna hermeneutyka jako metoda rekonstrukcyjnych ba-
dań empirycznych, art. cyt., s. 53.

29 „Na użytek pragmatyki badawczej s. Kirsch proponuje traktować latentne struktury 
sensu jako zbiór zrekonstruowanych w trakcie interpretacji protokołu możliwości, a obiek-
tywne struktury znaczenia jako konkretne struktury charakteryzujące dany przypadek, wy-
prowadzone pod koniec interpretacji ze zbudowanych latentnych struktur sensu”. D. urba-
niak-Zając, O obiektywnej hermeneutyce jako metodzie interpretacji danych empirycznych, 
art. cyt., s. 10.

30 Zob. tamże, s. 10-11.
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wania: w życiu codziennym osoba musi szybko zinterpretować znaczenie 
zachowania innych, aby na nie zareagować; natomiast w badaniach z za-
stosowaniem obiektywnej hermeneutyki nie chodzi o rozpoznawanie na 
zasadzie pierwszych skojarzeń, lecz zrekonstruowanie możliwie wielu ist-
niejących struktur. Interpretacja przebiega w trzech zasadniczych etapach: 
opowiadanie historii, budowanie wariantów znaczeń, porównywanie ich 
z rzeczywistym kontekstem. Powstały w jej wyniku opis struktury przypad-
ku posiada status hipotezy dlatego może być zakwestionowany31. Oznacza 
to, że zawsze możliwa jest lepsza, a na pewno inna, interpretacja. 

Opisywanie związków pomiędzy tym, co subiektywne i obiektywne czę-
sto pojawiało się w listach uczestników Korespondencyjnego Kursu Biblij-
nego nadsyłanych do jego organizatorów. Ich autorzy informowali o waż-
ności poznawanych treści biblijnych dla ich codziennego życia. Ponadto 
podkreślali, jak ważny jest dla nich udział w Kursie właśnie w tym momen-
cie życia32. Treść tych listów stała się inspiracją do podjęcia badań nauko-
wych nad edukacją religijną dorosłych33. W przypadku zjawisk związanych 
z religią opcja fenomenologiczna, umożliwia przezwyciężenie ograniczeń 
wynikających jedynie z perspektywy teologicznej czy religioznawczej34 . 
Obecne w niej świadome rozróżnienie znaczenia „dla badacza” i „dla ba-
danego”, pozwala ujmować fenomeny religijne w zależności od przemian 
środowiskowych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych35 .

3.3. procedury badawcze

Opisane powyżej teoretyczne podstawy prowadzonych badań wy-
znaczyły strategię i poszczególne etapy procesu badawczego36. Badania  

31 Zob. tamże, s. 12-17.
32 Zob. Archiwum KKB. 
33 Historię tych badań opisuję w: Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, 

dz. cyt., s. 8-10.
34 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1978, 

s. 54. 
35 H. Hoffman, Geo Widengren i fenomenologia religii, w: G. Widengren, Fenomeno-

logia religii, Wyd. NOMOs, Kraków 2008, s. XXIV. IX-XXIV.
36 są one kontynuacją prowadzonych przeze mnie analiz narracji absolwentów KKB, 

które zaowocowały propozycją typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej. Pokazały one, 
że edukacja religijna może kształtować różne obszary życia dorosłego i w ten sposób ot-
worzyły nowe perspektywy badawcze. Zob. Moderacyjne i synergiczne kształtowanie do-
rosłości, dz. cyt., s. 8-10.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



90 r o z d z i a ł  i i i

hermeneutyczne, które są sytuowane w obszarze jakościowych metod ba-
dawczych, wyłonione zostały w wyniku zakwestionowania prawomocno-
ści jedynie pozytywistycznego paradygmatu metodologicznego w obsza-
rze nauk społecznych37. Ich zastosowanie w badaniach związanych z edu-
kacją religijną wydaje się być szczególnie uzasadnione. Proces odsłaniania 
tego, co „się dzieje” rozpoczyna się bowiem tylko wtedy, gdy istnieje jakiś 
rodzaj egzystencjalnego związku w uczestnikach wydarzenia. Założenie 
to spełniały nadesłane przez absolwentów KKB narracje. Poza tym, w wy-
niku prowadzonych na tych narracjach wcześniejszych analiz zostałam 
również zaangażowana w świat absolwentów Kursu. Dzięki temu możliwa 
okazała się rekonstrukcja, nie tylko osiągniętych skutków, ale także stylu 
refleksji nad życiem prowadzonej przez uczestników KKB.

Podejmowane badania wynikają z przekonania, że „spontaniczne, 
ludzkie życie może być wyrażone i przedstawione za pomocą języka jako 
opowieść, opis narracyjny czy inne dzieło sięgające aż po miano dzieła 
sztuki”38. Przekonanie to zostało wzmocnione prowadzoną wcześniej re-
fleksją nad narracjami absolwentów KKB. Z refleksji tej wynika, że ma 
tu miejsce spotkanie doświadczenia jednej osoby, z którego część zostaje 
przeniesiona do innej. Przy czym ta część nie jest tym samym doświadcze-
niem, lecz jego znaczeniem39. Odkrycie tej zależności pozwoliło w nowym 
świetle przyjrzeć się zgromadzonemu materiałowi oraz określić cel prowa-
dzonych badań i sposoby jego realizacji. 

Nadesłane przez absolwentów KKB wypowiedzi (71 narracji) na temat 
związków uczestnictwa w Kursie z codziennym życiem pokazywały, że 
ich autorzy opisują zastosowanie wiedzy religijnej w kształtowaniu ich 
życia. spostrzeżenie to zbiega się z refleksją wynikającą z analizy litera-
tury na temat dorosłości i uczenia się. Wskazuje ona, że rozwój dorosłego 
może być wspomagany przez różne czynniki, także edukacyjne. W rozwa-
żaniach tych brakuje jednak odniesień do treści religijnych. Na tej podsta-
wie uznałam, że warto przyjrzeć się nadesłanym tekstom w poszukiwaniu 

37 R. szkudlarek, Poststrukturalizm a metodologia pedagogiki, „Acta universitatis Ni-
colai Copernici” 1997, socjologia Wychowania XIII, s. 317; J.A. Majcherek, Źródła re-
latywizmu w nauce i kulturze XX wieku. Od teorii względności do postmodernizmu, Wyd. 
uNIVERsITAs, Kraków 2004, s. 50-95.

38 J. Iskra, Jakościowa analiza zdarzeń życiowych, w: Szkice psychologiczne, Wyd. 
uWr, Wrocław 2007, s. 151.

39 Zob. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Wyd. PIW, 1989, s. 83.
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odpowiedzi na pytanie o możliwości edukacyjnego wsparcia w refleksji 
nad dorosłością poprzez kształcenie religijne.

Celem prowadzonych badań jest odkrywanie obszarów, w których oso-
ba dokonuje refleksji nad życiem, korzystając ze wsparcia, jakie daje mu 
edukacja religijna. Podjęto zatem próbę nazwania tych obszarów życia, 
w których absolwenci KKB dostrzegają skutki edukacji religijnej. W wy-
powiedziach łatwo można było wyróżnić, że treści biblijne pomagają do-
rosłym podejmować refleksję nad sobą samym, relacjami z innymi, stosun-
kiem do rzeczywistości i wiarą. W tej sytuacji postawiłam pytania: 

 • W jakich kontekstach życiowych przychodzi dorosłemu dostrzegać 
znaczenie wiedzy religijnej dla jego życia?

 • Jak absolwenci KKB postrzegają skutki uczestnictwa w edukacji re-
ligijnej? 

 • Jak łączą treści religijne z ważnymi dla nich sferami życia? 

Charakterystyka wsparcia w rozwoju tych obszarów dorosłego życia ab-
solwentów KKB domagała się w pierwszej kolejności analizy kontekstów, 
w których dorosły tego wsparcia potrzebuje i w których może go doświad-
czać. Opis edukacyjnego wspomagania w refleksji nad sobą dostrzeżony 
przez absolwentów KKB poprzedziłam przedstawieniem personalistycznej 
koncepcji człowieka i problematyki związanej z tożsamością osoby oraz 
możliwościami i trudnościami w jej kształtowaniu. Z kolei w celu uka-
zania możliwości kształtowania relacji z innymi poprzez wykorzystanie 
treści religijnych scharakteryzowałam więzi w rodzinie, miejsce dorosłego 
w społeczności lokalnej (w tym ze względu konfesyjny charakter grupy 
badawczej zwrócono uwagę na parafię jako powszechną formę społeczno-
ści lokalnej) oraz relacje wynikające z pełnionych ról zawodowych. Ko-
lejne konteksty, w których możliwe jest wsparcie rozwoju dorosłych po-
przez wiedzę religijną, związane są z próbą określenia własnego stosunku 
do świata. Współcześnie obszar ten wymaga od dorosłego szczególnego 
namysłu. Wyznaczają go zjawiska niekoniecznie nowe (konsumpcjonizm, 
liberalizm religijny i moralny, a z drugiej strony różnego rodzaju radykali-
zmy), ale wymagające nowej interpretacji. Jednym z istotnych wymiarów 
tej obecności jest wyznawana wiara i związane z nią sposoby jej wyraża-
nia. Wiara ze swej natury jest rzeczywistością dynamiczną. W jej dojrze-
waniu bierze udział wiele czynników. Dlatego tłem do scharakteryzowania 
możliwości pogłębiania życia religijnego absolwentów KKB uczyniłam 
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omawiane wcześniej znaczenie wiedzy religijnej w życiu dorosłego wie-
rzącego, potrzebę troski o dojrzałą wiarę i religijność oraz rolę, jaką w tym 
procesie odgrywa posiadany obraz Boga, a także rozumienie form wyzna-
wania i umacniania wiary, jakimi dla katolików są sakramenty Kościoła 
i modlitwa.

W przedstawionych powyżej kontekstach głos zabrali absolwenci KKB. 
W maju 2007 roku zostali oni poproszeni o opisanie związków pomiędzy 
zdobytą na Kursie wiedzą a ich codziennym życiem. Zaproszenie tych osób 
do opisania swoich doświadczeń związanych z uczestnictwem w Kursie 
zostało zainspirowane reakcją respondentów na pierwsze badania, można 
powiedzieć „zwiadowcze”40. Do 300 osób, które w latach 1996-2006 ukoń-
czyły kurs, wysłane zostały listy z prośbą o opowiedzenie wydarzeń z ich 
życia, które w jakikolwiek sposób łączą się ze studiowaniem Biblii podej-
mowanym w ramach KKB. Tą drogą otrzymałam 71 narracji o różnej obję-
tości, w których dostrzegłam odniesienia osobiste, społeczne i kulturowe41 . 

W wypowiedziach tych poszukiwałam rozumienia przez absolwentów 
KKB postrzegania skutków uczestnictwa w edukacji religijnej i tego, jak 
łączą oni wiedzę religijną z ważnymi dla nich sferami życia. Biorąc pod 
uwagę fakt, że podjęłam próbę rozumienia refleksji nad życiem wspomaga-
ną treściami religijnymi naturalnym wydawałoby się rozpoczęcie prezen-
tacji skutków od pogłębiania życia religijnego. Ten tok myślenia nie został 
jednak zachowany, gdyż uznałam, że wspomaganie w zakresie pogłębia-
nia życia religijnego nie odbywa poza innymi sferami życia. stąd kwestię 
pogłębiania życia religijnego scharakteryzowałam jako ostatni obszar re-
fleksji nad życiem. uznałam, że powinna go poprzedzić charakterystyka 
wspomagania w zakresie refleksji nad sobą, relacji z innymi i stosunku do 
świata. Wynika to z powszechnie uznanej zasady teologicznej, że „łaska 
buduje na naturze” i dojrzała wiara wymaga dojrzałej osobowości42. Poza 
tym, warto przypomnieć, że intencją prowadzonych analiz jest odkrywanie 
potrzeby wiedzy religijnej we wszystkich sferach życia człowieka wierzą-
cego, a nie tylko w obszarze związanym z religią.

40 Wspominałam o nich we wstępie. 
41 stanowiły one również podstawę innych analiz przedstawionych przeze mnie  

w: Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt. 
42 Zob. G. Allport, Osobowość i religia, Wyd. PAX. Warszawa 1988. s. 144-160;  

s. Morgalla, Dojrzałość osobowościowa i religijna Luigi Maria Rulla i jego teorie psycho-
logiczne oraz poglądy antropologiczne, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2006,  
s. 12-13; E. Alberich, Katecheza dzisiaj, Wyd. salezjańskie, Warszawa 2003, s. 156.
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Na tym etapie prowadzonych badań dostrzegłam kolejny problem wy-
nikający z prowadzonych analiz. Pojawiło się pytanie: 

 • Jak dorośli uczestnicy edukacji religijnej wykorzystują wiedzę reli-
gijną w refleksji nad życiem? 

uznałam, że w odpowiedzi na nie można wykorzystać obiektywną her-
meneutykę. Decyzja ta została podyktowana nie tyle poszukiwaniem klu-
cza dla zrozumienia różnorodności skutków studiowania Biblii odsłania-
nych przez absolwentów KKB, lecz próbą zrozumienia refleksji nad życiem 
prowadzonej przez osoby korzystające w dorosłości z edukacji religijnej. 
Przyjęta perspektywa obiektywnej hermeneutyki posiada genezę w herme-
neutyce siedemnastowiecznej, której główne zainteresowania koncentro-
wały się wokół interpretacji Biblii, następnie w pracach f. schliermachera, 
który przyjmował, że celem edukacji religijnej jest nie tyle przekaz wiary 
czy wiedzy religijnej, lecz kształtowanie wglądu w kwestie religijne, a tym 
samym ich rozumienie43 oraz W. Diltheya, który wyjaśnienie natury czło-
wieka utożsamiał z potrzebą jego zrozumienia44. Obiektywna hermeneu-
tyka to swoista wersja gadamerowskiej idei hermeneutyki polegającej na 
procesie współtworzenia między badaczem i uczestnikiem, który tworzy 
znaczenia poddawane następnie odczytaniu, napisaniu i interpretacji45 . 

Pomiędzy podmiotem interpretacji i jej narracją oraz danymi obiek-
tywnymi znajduje się badacz interpretujący. Interpretacja badacza posiada 
charakter wtórny wobec interpretacji osoby będącej podmiotem badania. 
Przy czym interpretacja autora narracji jest interpretacją innego rodzaju, 
bowiem jest realizowana w dwóch fazach:

 • W czasie realnym do występowania danych obiektywnych – in-
terpretacja bieżąca na mocy wrodzonej i nabytej reaktywności po-
znawczej, psychologicznej itp.;

 • W czasie odległym od czasu określonego w punkcie 1. – narracja 
autobiograficzna odwołująca się do doświadczeń i przeżyć czasu 
przeszłego. 

43 Zob. B. Milerski, Pedagogika religii, art. cyt., s. 51.
44 f.C. Richardson, Psychology and Religion. Hermeneutic Reflections, „Journal of Psy-

chology and Theology” 2006 Vol. 34 No. 3, s. 233.
45 s.M. Laverty, Hermeneutic Phenomenology and Phenomenology. A Comparison of 

Historical and Methodological Considerations, „International Journal of Qualitative Meth-
ods” 2 (3) september 2003, s. 22.
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Kumulatywny charakter tych doświadczeń sprzyja erozji jednych 
i wzmocnieniu innych interpretacji. Materialną egzemplifikacją tej inter-
pretacji jest narracja o charakterze osobistym, tu przekazana w postaci ese-
jów lub wspomnień.

Badacz, korzystając z możliwości, jakie daje obiektywna hermeneu-
tyka, pochyla się nad narracją, usiłując zidentyfikować strukturę narracji 
na podstawie implicite struktur obiektywnych. Interpretacja przyjmuje 
zatem charakter rozumienia zobiektywizowanego. W istocie rzeczy po-
stawa poznawcza badacza jest częścią szeroko rozumianej triangulacji, 
w której partycypuje podmiot badany, badacz i rzeczywistość społeczna. 
Celem triangulacji, według N.K. Denzina, jest dążenie do zapobiegania 
jednostronności danych i ich interpretacji46. Pierwsza interpretacja włas-
nej osoby w przestrzeni wydarzeń osobistych i społecznych jest udziałem 
każdego podmiotu. Druga interpretacja jest związana z potrzebą badawczą 
pracownika nauki. Nie oznacza to jednak strategii porządkowania badań 
według z góry przyjętej teorii porządkującej, lecz „dążenia do zrozumienia 
badanego przedmiotu takim, jakim on jest, a nie jakim jawi się on w per-
spektywie arbitralnie przyjętej teorii”47 .

Inny aspekt badań narracji osobistych występuje po uwzględnieniu 
dyferencjacji kulturowej badanych zjawisk i reguł rządzących przetwa-
rzaniem wiedzy o świecie i samym sobie48. szczególnie godne uwagi są 
te formy wiedzy społecznie istotnej, która wpływa na myślenie podmiotu 
o samym sobie. Myślenie to w ostatecznym etapie warunkuje treść i formę 
formułowanej narracji49. Próba zrozumienia refleksji nad życiem podejmo-
wanej z inspiracji wiedzy religijnej wybranych absolwentów KKB wyma-

46 Cyt. za: D. urbaniak-Zając, W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych, 
w: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistyczne, red. D. Kubinowski, M. Nowak, 
Wyd. „Impuls”, Kraków 2006, s. 214.

47 D. urbaniak-Zając, O obiektywnej hermeneutyce jako metodzie interpretacji danych, 
art. cyt., s. 9.

48 Istotnym przy tym jest uwzględnienie różnicy, jaka istnieje między biografią i his- 
torią życia. Źródła zewnętrzne uprawomocniają biografię. Jak zauważa K. Jones, biogra-
fia i historia życia zawsze przychodzą razem i z tego powodu historia każdego człowieka 
zawiera dwie nitki – bieżącego życia i podanej historii. K. Jones, The Turn to a Narrative 
Knowing of Persons: One Method Explored, „Nursing Times Research” (2002), s. 3.

49 K. Hametner, s. Hampl, A.C. Joerchel, M. Wrbouschek, Introduction to the Spe-
cial Issue on Cultural Psychology and Qualitative Social Research in Vienna, „Psychology  
& society” 2009 Vol. 2 (1), s. 3-4.
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gała w pierwszej kolejności zrozumienia ich wypowiedzi. Dlatego punkt 
wyjścia do prowadzonych analiz stanowiły pytania:

 • Jakie elementy procedury badawczej realizowanej w ramach obiek-
tywnej hermeneutyki powinny być wykorzystane? 

 • Jakie można uzyskać uzasadnienia sformułowań w narracji przy po-
mocy danych obiektywnych?

Następnie postawiłam pytania badawcze dotyczące interpretacji nar-
racji:

 • O jakich wydarzeniach, faktach, ocenach autorzy wspominają, a ja-
kie pomijają?

 • Do jakich obszarów życia autorzy odnoszą treści religijne i jak to 
czynią?

Jako kolejne sformułowano pytania, które odnoszą się do poznania za-
leżności pomiędzy treścią narracji i strukturami obiektywnymi:

 • Jakie obszary narracji mają wartość autonomiczną, to znaczy, że 
mogą być interpretowane na drodze analizy sekwencyjnej bez po-
trzeby odwołania się do danych obiektywnych? 

 • Jakie obszary tekstu nie mogą być interpretowane na drodze analizy 
sekwencyjnej i wymagają odniesienia do danych obiektywnych? 

 • Czy istnieją obszary tekstu, które wyjątkowo trudno poddać inter-
pretacji bez względu na analizę sekwencyjną lub odniesienia do da-
nych obiektywnych?

Postawienie tych pytań wyznaczyło kierunek analiz z wykorzystaniem 
obiektywnej hermeneutyki. Dysponując wypowiedziami absolwentów 
Kursu za działania, zgodnie z ideą obiektywnej hermeneutyki, która uznaje 
za działanie ciąg podejmowanych decyzji50, przyjęłam, że są nimi:

 • decyzje związane uczestnictwem w Kursie;
 • zastosowanie wiedzy religijnej w różnych sferach życia.

struktura społeczna, w której dorosły działa (myśli, mówi, czyni), okre-
ślona jest przez struktury obiektywne. ustalono, że w przypadku badanych 
osób będą to: 

50 Zob. D. urbaniak-Zając, O obiektywnej hermeneutyce jako metodzie interpretacji 
danych empirycznych, art. cyt., s. 9.
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 • treści Kursu51;
 • dane biograficzne;
 • sytuacja społeczno-polityczna. 
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260 Można przypuszczać, że absolwenci KKB poproszeni o opisanie wydarzeń z ich życia przez organizatorów 
KKB wskazali na postawy, które nie były zainspirowane uczestnictwem w Kursie. Ponieważ jednak istotą badań 
nie jest mierzenie efektywności Kursu, lecz odkrywanie znaczenia treści religijnych dla kształtowania dorosłości 
nie poddawałam analizie kwestii deklaratywności. 
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w kontekstach wyznaczonych przez struktury społeczne korzystając ze schematu (zob. ryc. 

3.4.2.): 

 

  

 

 

ryc. 3.4.2. Sfery działania absolwentów KKB 

Wyszczególnienie w analizie narracji wiedzy religijnej, która została uznana za jedną 

ze struktur obiektywnych, wynika z ważności, jaką przyznają jej autorzy narracji dla 

podejmowanego działania. Próba zrozumienia działania w strukturze społecznej osób 

korzystających z edukacji religijnej w dorosłości poprzez określenie obszarów życia, które 

według nich wiedza religijna wzmacnia lub osłabia oraz tych, których subiektywnie nie wiążą 

z edukacją religijną stanowi jednocześnie charakterystykę uczestników Korespondencyjnego 

Kursu Biblijnego. Przy czym nie chodzi o typową sylwetkę absolwenta KKB i być może 

potencjalnego następnego uczestnika, a więc pierwszego adresata tej oferty edukacyjnej. 

Odkrywanie sensów i znaczeń zgodnie z założeniami obiektywnej hermeneutyki ma pokazać, 

jakie czynniki sprzyjają postrzeganiu efektów edukacji religijnej w jednych obszarach, a 

utrudniają w innych. Przy czym założono, że opisane przez absolwentów KKB wydarzenia 

mają związek z uczestnictwem w Kursie bez rozstrzygania poziomu deklaratywności260 . 

                                                            
260 Można przypuszczać, że absolwenci KKB poproszeni o opisanie wydarzeń z ich życia przez organizatorów 
KKB wskazali na postawy, które nie były zainspirowane uczestnictwem w Kursie. Ponieważ jednak istotą badań 
nie jest mierzenie efektywności Kursu, lecz odkrywanie znaczenia treści religijnych dla kształtowania dorosłości 
nie poddawałam analizie kwestii deklaratywności. 
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ryc. 3.4.2. sfery działania absolwentów KKB

Wyszczególnienie w analizie narracji wiedzy religijnej, która została 
uznana za jedną ze struktur obiektywnych, wynika z ważności, jaką przy-
znają jej autorzy narracji dla podejmowanego działania. Próba zrozumienia 
działania w strukturze społecznej osób korzystających z edukacji religijnej 
w dorosłości poprzez określenie obszarów życia, które – według nich – 
wiedza religijna wzmacnia lub osłabia oraz tych, których subiektywnie nie 
wiążą z edukacją religijną, stanowi jednocześnie charakterystykę uczest-

51 W oparciu o nadesłane narracje niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie źródeł, 
z których pochodzi wiedza religijna inspirująca do podejmowania opisanego przez ich  
autorów działania. Przy czym zauważyłam, że jest ona w zdecydowanej większości zbieżna 
z treściami Kursu, przyjęłam zatem, że została ona uzyskana lub wzmocniona i poszerzona 
dzięki podjętej edukacji.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



97metodologiczne założenia badań

ników Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Przy czym nie chodzi o ty-
pową sylwetkę absolwenta KKB i być może potencjalnego następnego 
uczestnika, a więc pierwszego adresata tej oferty edukacyjnej. Odkrywa-
nie sensów i znaczeń zgodnie z założeniami obiektywnej hermeneutyki ma 
pokazać, jakie czynniki sprzyjają postrzeganiu efektów edukacji religijnej 
w jednych obszarach, a utrudniają w innych. Przy czym założono, że opi-
sane przez absolwentów KKB wydarzenia mają związek z uczestnictwem 
w Kursie bez rozstrzygania poziomu deklaratywności52. Związek ten jest 
rozumiany na płaszczyźnie subiektywnie wskazanych obszarów, które 
zdefiniowano jako skutki uczestnictwa.

Wykorzystanie możliwości, jakie daje hermeneutyka w analizach ob-
szarów, w których „schodzą” się andragogika i teologia, pozwoliło na 
przeprowadzenie refleksji w dwóch etapach: analizy narracji w perspekty-
wie obszarów, w których zdobyta podczas Kursu wiedza religijna jest sku-
teczna oraz scharakteryzowania strategii refleksji nad życiem prowadzo-
nych przez uczestników KKB. Wybór narracji do analizy metodą obiek-
tywnej hermeneutyki był celowy. Wskazały je dostrzeżone w narracjach 
obszary, w których wiedza i umiejętności osiągnięte podczas studiowania 
Biblii zostały powiązane z życiem. Można powiedzieć, że jest to ważna 
przestrzeń swego rodzaju ewaluacji edukacji religijnej, w której przecież  
chodzi o wspomaganie człowieka w łączeniu wiary i życia. Chcąc dowie-
dzieć się, które obszary wzmacnia, a których nie, edukacja religijna, wybra-
no (spośród 71 nadesłanych przez absolwentów KKB) narracje w zależno-
ści od ilości obszarów, w których skutki edukacji religijnej są dostrzegal-
ne. W jednej narracji można wskazać wszystkie obszary wyodrębnionych  
sfer życia (refleksja nad sobą, relacje z innymi, stosunek do rzeczywisto-
ści, pogłębianie życia religijnego); kolejną wybrano z trzema obszarami 
(refleksja nad sobą, stosunek do rzeczywistości i pogłębianie życia religij-
nego), a trzecią z jednym (pogłębianie życia religijnego). Czwarta narra-
cja ilustruje sytuację, w której trudno dopatrzyć się pozytywnych skutków 
uczestnictwa w KKB. Daje ona szansę przyglądnięcia się takim sposobom 
korzystania z wiedzy religijnej, które budzą wątpliwości i zdziwienie. 

52 Można przypuszczać, że absolwenci KKB poproszeni o opisanie wydarzeń z ich ży-
cia przez organizatorów KKB wskazali na postawy, które nie były zainspirowane uczest-
nictwem w Kursie. Ponieważ jednak istotą badań nie jest mierzenie efektywności Kursu, 
lecz odkrywanie znaczenia treści religijnych dla kształtowania dorosłości nie poddawałam 
analizie kwestii deklaratywności.
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Przyjmując za J. Brunerem53, że każde działanie edukacyjne podej-
mowane jest w określonych kontekstach uznano, że możliwe do odkry-
cia, dzięki badaniom hermeneutycznym, związki pomiędzy nimi pomogą 
w zrozumieniu obecności dorosłego wierzącego w obszarach, w których 
wiara i życie człowieka mogą/powinny współistnieć, a także tych, w któ-
rych ową spójność trudno jest dostrzec. Prowadzone badania mają zatem 
na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o możliwości edukacyjnego 
wsparcia w refleksji nad dorosłością poprzez kształcenie religijne. sposób 
opisywania związków pomiędzy uczestnictwem w Korespondencyjnym 
Kursie Biblijnym a codziennym życiem wskazał różne strategie podejmo-
wanej refleksji nad życiem, w której dorośli wykorzystują wiedzę religijną. 
Wymaga to łączenia w jednym procesie wielu wymiarów życia i dlatego 
w odkrywaniu ich rozumienia zastosowano obiektywną hermeneutykę. 
Należy również zauważyć, że KKB w swoim programie zakłada pracę 
z tekstami biblijnymi poprzez stosowanie różnorodnych metod. Wymaga 
to zarówno wykorzystania wiedzy o Biblii i znajomości zasad interpre-
tacji jej treści, jak i umiejętności jej aktualizacji tekstów w codziennym 
życiu. Posługując się terminologią obiektywnej hermeneutyki, pierwszy 
etap można uznać za „dane obiektywne”, które służą rozumieniu związ-
ków pomiędzy wiarą a życiem. 

53 Zob. J. Bruner, Kultura edukacji, dz. cyt.
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eDuKacyjne WSpomaganie  
W refleKSji naD SoBą

Jak zauważa Anthony Giddens, „nowoczesność radykalnie przekształca 
charakter życia codziennego i zmienia najbardziej osobiste doświadczenie 
człowieka”1. Dlatego nowoczesność dotyka w sposób znaczący tożsamości 
człowieka, co oznacza, że dorosły nieustannie staje wobec pytań o samego 
siebie. Nie są to pytania powierzchowne, bo dotyczą jego egzystencji. Co 
więcej, „człowiek jest wart tego, by ciągle pytać o właściwy mu sposób 
bycia”2. Dlatego w refleksji nad sobą osoby dorosłe mogą potrzebować 
pomocy, a jak pokazują wypowiedzi absolwentów KKB może nią być edu-
kacja, w tym także oparta na źródłach religijnych.

W rozdziale tym podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie: Jak dorośli 
doświadczają wsparcia w refleksji nad sobą, korzystając z wiedzy religij-
nej? Określenie „refleksja nad sobą” odniesione zostało do pytań czło-
wieka zgłębiającego własną tajemnicę – odkrywania tego, kim jest, skąd 
przychodzi i dokąd zmierza3. są to pytania o samego siebie, o stawanie się 
człowiekiem (dorosłym), a w konsekwencji o własną tożsamość4 . 

Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania domaga się przyjęcia 
określonej koncepcji człowieka, bo bez niej rozważanie na temat edukacji 

1 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo-
czesności, Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 3.

2 M. Drwięga, Dwie drogi współczesnych filozofów – Paul Ricoeur i Józef Tischner. 
Część I, „Znak” 1(2011), s. 104. 

3 s. Morgalla, Dojrzałość osobowościowa i religijna, dz. cyt., s. 9. 
4 W refleksji nad tożsamością można wyróżnić przynajmniej dwa podejścia: fenomeno-

logiczne (odwoływanie się do fundamentalnych poczuć podmiotu) oraz podejście poznaw-
cze (tożsamość traktowana jest jako system samowiedzy, schemat, zbiór cech). Przyjmu-
jąc jeszcze inną kategoryzację, można mówić o rozpatrywaniu JA i tożsamości osobistej 
w procesie rozwoju osobniczego oraz w kontekście struktur i mechanizmów poznawczych. 
Przy czym należy zauważyć, że podejścia te się nie wykluczają, co umożliwia przyjęcie 
obu w analizach narracji absolwentów KKB. Zob. A. Bikont, Tożsamość społeczna – teo-
rie, hipotezy, znaki zapytania, w: Studia nad spostrzeganiem relacji JA – INNI, red. Wyd. 
Ossolineum, Wrocław 1988, s. 17.
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dorosłego wydaje się być niemożliwe. Działanie zgodnie z przyjętą kon-
cepcją człowieka związane jest z budowaniem i poczuciem tożsamości5 . 
Ten problem przedstawiony został w części, której tytuł zaczerpnięto od  
A. Giddensa. Przyjmuje on bowiem, że „w kontekście porządku posttrady-
cyjnego ‘ja’ staje się refleksyjnym projektem”6. Do tego spostrzeżenia Ma-
rian Nowak dodaje, że „jednostka ciągle znajduje się w nowych uwarunko-
waniach i ciągle na nowo walczy o swoją tożsamość”7. W tym kontekście 
interesujące wydaje się być poszukiwanie znaczenia, jakie w kształtowa-
niu tożsamości mają procesy nauczania i wychowania oraz szeroko ro-
zumianego uczenia się. Ilustrację tego procesu stanowią doświadczenia 
absolwentów KKB, którzy poprzez studiowanie Biblii otrzymali wsparcie 
w refleksji nad sobą.

4.1. podstawy autorefleksji

W odkrywaniu prawdy o sobie samym pomaga człowiekowi Biblia, 
która jako księga „Boga o człowieku” może stać się dla wierzącego źród-
łem odkrywania sensu jego egzystencji. Jest to możliwe tylko wówczas, 
gdy człowiek uzna, że „słowo Boże interpretuje i oświeca ludzką egzy-
stencję oraz posiada moc przemieniającą i uwalniającą, ponieważ daje 
zbawienie, wolność, jedność i pokój”8. Poznawanie Pisma świętego może 
zatem sprzyjać osobistemu rozwojowi człowieka. Jego studiowanie, jeśli 

5 Zdaniem Arnetta, tożsamość jest konstruowana w trzech podstawowych obszarach: 
interakcji społecznych, aktywności zawodowej i budowania własnego światopoglądu. Zob. 
J .J . Arnett, Adolescence and Emerging Adulthood: A Cultural Approach, Wyd. Prentice 
Hall 2000, s. 172-174.

6 W porządku „posttradycyjnym” zmiany tożsamości wymagają jej „odkrywania i kon-
struowania w ramach refleksyjnego procesu, w którym przemiana osobista przeplata się ze 
społeczną”. Zapożyczenie tego określenia do analiz dotyczących wsparcia w refleksji nad 
sobą poprzez podjecie trudu studiowania Biblii wydaje się być szczególnie uzasadnione, 
gdyż – jak wyjaśnia autor – terapia, z której mogą korzystać jednostki, w przypadku braku 
psychicznego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa stanowi nie tylko możliwość zwrócenia 
się do „kogoś” o pomoc, lecz przede wszystkim jest wyrazem refleksyjności tożsamości. 
Przy czym stwierdzenie, że terapia jest „laicką wersją spowiedzi” jest niewątpliwie dysku-
syjne, lecz wykracza to poza problematykę niniejszej publikacji. Zob. A. Giddens, Nowo-
czesność i tożsamość, dz. cyt., s. 47.

7 M. Nowak, Wspólnota (życia społecznego) a tożsamość, w: Edukacja moralność sfera 
publiczna, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin 2007, s. 144.

8 A. Długosz, Pismo Święte podstawą pełni człowieczeństwa, w: Pedagogika wiary, 
Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2007, s. 253.
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101edukacyjne wspomaganie w refleksji nad sobą

nie zostanie ograniczone do spraw religijnych, będzie pomagać w pozy-
tywnej odpowiedzi na ewangeliczny program życia. Poznając Biblię, może 
odkrywać prawdę o sobie, dostrzegając, że źródłem prawdy jest Bóg9 . 

Opisane przez absolwentów KKB doświadczenia nie pozostawiają wąt-
pliwości, że próba ich zrozumienia wymaga przyjęcia personalistycznej 
koncepcji człowieka. W ujęciu K. Wojtyły „personalizm nie tyle oznacza 
jakąś teorię osoby, czy też teoretyczną naukę o osobie. Posiada on znacze-
nie w dużej mierze praktyczne i etyczne – chodzi o osobę jako podmiot 
i przedmiot działania, jako podmiot uprawnień”10 . 

W tradycji filozoficznej człowiek bywa określany jako animal ratio-
nale i jako zwierzę posiada cechy właściwe swemu gatunkowi biologicz-
nemu. Z biologicznego punktu widzenia jest pod wieloma względami go-
rzej wyposażony niż wiele zwierząt, jednak dzięki właściwym tylko sobie 
cechom jest istotą zdecydowanie najwyższą i wyjątkową. Wyjątkowość 
człowieka polega na tym, że posiada on świadomość przejawiającą się 
w „podwójnym otwarciu”: poznawczym i wolitywnym oraz w możliwości 
urzeczywistniania ich. Otwarcie poznawcze daje człowiekowi możliwość 
poznawania tego wszystkiego, co istnieje poprzez tworzenie pojęć, formu-
łowanie sądów i wnioskowanie, dzięki czemu możliwe jest także pozna-
wanie istnienia Absolutu. To wolitywne otwarcie na pragnienia, chcenia, 
pożądania i dążenia ludzkie odnosi się do wszelkiego rodzaju bytów, także 
niematerialnych, takich jak: prawda, dobro, piękno, miłość, szczęście, Bóg. 
Podstawą tego otwarcia i wyjątkowości człowieka w świecie jest jego pier-
wiastek duchowy. Zdolności te urzeczywistnia w obszarze wewnętrznym 
i zewnętrznym poprzez poznawanie, pragnienie, wybieranie i uprawianie 
różnorakiej działalności11 .

Absolwenci KKB wielokrotne odwołują się w narracjach do moty-
wacji poznawczej12 dotyczącej decyzji uczestnictwa w Kursie. Można 
powiedzieć, że jest to swego rodzaju postawa „nie wiem”13. Nie chodzi 

9 A. Długosz, Pismo Święte podstawą pełni człowieczeństwa, dz. cyt., s. 257.
10 K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, „Znak” 13(1961)5, s. 664.
11 R. Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, Wyd. 

WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2002, s. 55-56.
12 Zagadnienie to stanowi przedmiot odrębnych badań nad KKB i wykracza poza za-

kres problematyki podjętej w niniejszej publikacji.
13 Ch. Whitfield, B. Whitfield, R. Park uznają ją za cechę pokory obok ciekawości, „na-

tury dziecka”, spontaniczności, duchowości, tolerancji, cierpliwości, otwartości, integral-
ności, bezstronności i postawy „podaruj (odpuść) sobie”. Według nich, cechy te tworzą tzw. 
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w niej o ignorancję, lecz o świadomość, że człowiek nie zna odpowiedzi na 
wszystkie pytania, a to poszerza możliwości poznania (także, a może prze-
de wszystkim) siebie. Podejmując wysiłek poznawania siebie, absolwenci 
KKB wskazują na odczuwaną potrzebę samopoznania: 

[studiowanie Biblii – przyp. A.W.] pozwala na głębsze odważniejsze 
przemyślenia (ż.O.).

Żałowałam, że wcześniej nie studiowałam Mądrości Stracha czy Księgi 
Przysłów, bo może uniknęłam bym wielu głupstw, które popełniłam w życiu 
(B.R., kobieta, lat 56, wykształcenie wyższe pedagogiczne, zamieszkała 
w województwie świętokrzyskim).

stwierdzenia powyższe zawierają w sobie pewien niepokój, co do wie-
dzy o sobie. Autorka pokazuje, że w okresie poprzedzającym uczestnictwo 
w KKB nie uchylała się od refleksji nad sobą, ale w jej wypowiedziach 
kryje się pewien niepokój, czy dotychczasowe działania w tym zakresie 
były wystarczające. Odkrywanie treści biblijnych staje się dla niej impul-
sem do podjęcia pogłębionych działań w zakresie samopoznania. Wyak-
centowanie, że chodzi o „odważniejsze przemyślenia” i żal spowodowa-
ny wcześniejszym brakiem wiedzy biblijnej sugerują, przynajmniej dwie 
możliwe opcje refleksji nad sobą. Jedna z nich to poprzestawanie na pozio-
mie tego, co przyjemne lub niewymagające wzmożonego wysiłku i pracy 
„nad sobą” i druga przeciwna – skupia się na wadach i niedoskonałościach 
osobowościowych. Obydwa wymienione style działania w zakresie pozna-
wania siebie są na różny sposób obecne także w wypowiedziach innych 
absolwentów KKB. Należy zauważyć, że aspekt negatywny przewija się 
częściej niż pozytywny. Oznacza to, że dorośli mają potrzebę nieustanne-
go „poprawiania” swojego dotychczasowego wizerunku. Przy czym nie 
chodzi o to, by być lepiej postrzeganym przez innych, lecz o kształtowanie 
siebie zgodnie z poznaną prawdą o Bogu:

Tak, coraz bardziej oglądam się za moim zbawieniem i widzę w nim 
swój cel, ale jakie to by było smutne zbawienie, gdyby nie towarzyszyli mi 
najbliżsi, zaprzyjaźnione osoby z pracy, ukochani uczniowie? Zbawienie 
w samotności byłoby skazaniem na dramat wiecznego cierpienia! (kobieta, 
lat 44, nauczycielka geografii w jednym z liceów w Trójmieście).

„zegar pokory”. specyfika takiej charakterystyki polega na tym, że nie porządkują oni cech 
według hierarchii ważności, lecz tworzą z nich diagram, w którym wszystkie elementy są 
równie ważne i istotne. Zob. The power of humility: choosing peace over conflict in rela-
tionships, Wyd. Health Communications Incorporation 2006, s. 16.
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103edukacyjne wspomaganie w refleksji nad sobą

U progu drugiej połowy życia chcę odnaleźć sens i określić cele. Naj-
bardziej pragnę, aby to Chrystus nadał sens i określił cele mojego życia 
(mężczyzna, lat 40, rzemieślnik z małej miejscowości pod Gliwicami).

Postrzeganie sensu życia człowieka zależy od przyjętej przez niego per-
spektywy filozoficznej, a jedną z nich wyznacza antropologia teologiczna 
i jest nią perspektywa wiary: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę 
dopiero w tajemnicy słowa Wcielonego. (...) Chrystus, już w samym obja-
wieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości objawia w pełni człowieka samemu 
człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie”14. W sformułowa-
niu tym jawi się człowiek jako istota nieskończona, wykraczająca ponad 
świat natury i mająca niewymierną głębię świata wewnętrznego, jako cud 
bytu i najgłębsze misterium, osoba w pełnej relacji do Chrystusa i Trój-
cy świętej. Korzystając z Bożego Objawienia, Kościół czerpie „zdolność 
rozumienia człowieka”. Paweł VI wyjaśnia, że aby poznać prawdziwego 
człowieka, trzeba poznać Boga15. Ten punkt widzenia podejmuje jeden 
z absolwentów KKB:

Żeby umocnić pozbycie się emocji posługuję się przykładem św. Toma-
sza z Akwinu. Jego chłodne rozważania filozoficzne (z których większości 
i tak nie pojmuję, ale nie idzie tu o treść, tylko dominację rozsądku nad 
emocjami) są dla mnie wzorem do naśladowania. Oczywiście, że całkowite 
pozbycie się uczuć jest niemożliwe, ale klimat i styl rozważań św. Tomasza 
z Akwinu bardzo mi pomaga w życiu osobistym. Swoją drogą szkoda, że 
nie mam wykształcenia teologicznego i filozoficznego, żeby w pełni zrozu-
mieć jego wywody (mężczyzna, lat 56, wykształcenie wyższe, zamieszkały 
w Warszawie). 

Antropologia filozoficzna i teologiczna postrzegają człowieka jako oso-
bę. stąd kwestie antropologiczne można uznać za zmaganie się z tajemnicą 
własnego bytu16. Człowieka cechuje specyficzny „niedosyt”: chce wiedzieć 

14 sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczes-
nym, Tekst polski w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wyd. Pallotinum, Poznań 1968, nr 
22 (używany skrót KDK); Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, tekst polski, w: En-
cykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom I, Wyd. św. stanisława B.M. Archidiecezji Kra-
kowskiej, Wyd. M, Kraków 1996, s. nr 8 (używany skrót RH).

15 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, tekst polski, w: Encykliki Ojca Święte-
go Jana Pawła II. Tom II, Wyd. św. stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Wyd. M, 
Kraków 1996, s. nr 55 (używany skrót CA).

16 J. Machnacz, Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius 
i Edyty Stein, Wydawnictwo i Drukarnia „silesia” , Wrocław 1999, s. 296.
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i posiadać więcej niż w aktualnej chwili i to nie tylko w dziedzinie material-
nej, ale przede wszystkim w dziedzinie duchowej, co świadczy o istnieniu 
w człowieku pierwiastka trwałego przewyższającego materię, posiadającego 
pewien rodzaj nieskończoności, wychodzący poza dziedzinę przestrzenno- 
-czasową. Poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe dla człowieka pytania 
stanowi dla niego samego problem i jest to „problematyczność najbardziej 
radykalna ze wszystkich, gdyż dotyczy jego własnego bytu, a nie bytu poza 
nim”17 . Dlatego równie ważne jest pytanie: Jak działa człowiek? Otwiera 
ono perspektywy przed psychologicznymi koncepcjami człowieka. 

Zwrot w stronę humanistycznej wizji świata każe odrzucić jednowy-
miarowy „portret człowieka”. Powstające różnorodne, a czasami wręcz 
przeciwstawne sobie koncepcje psychologiczne uwrażliwiają na wielowy-
miarowość człowieka i zwiększają swobodę wyboru własnych poglądów. 
Próbę pokazania działań człowieka dorosłego, zmierzających do radzenia 
sobie z pytaniami egzystencjalnymi stanowi transgresyjna koncepcja czło-
wieka, która widzi „jednostkę jako osobę ekspansywną i twórczą, wolną 
i odpowiedzialną, która kieruje się złożoną motywacją homeostatyczną 
i heterostatyczną i której działanie jest w znacznej mierze uwarunkowane 
przez względnie stałe składniki osobowości – umysł oraz wolę”18.

W transgresyjnej koncepcji człowieka za punkt wyjścia przyjmuje się 
założenie, że przekraczanie dotychczasowych granic swoich osiągnięć jest 
najbardziej charakterystyczną cechą homo sapiens. J. Kozielecki transgre-
sją nazywa zjawisko polegające na tym, że człowiek wychodzi poza to, co 
posiada i czym jest. Transgresja to czynności inwencyjne i ekspansywne, 
wykraczające poza typowe granice działania, dzięki którym jednostka lub 
zbiorowość kształtują nowe struktury lub niszczą struktury już ustabilizo-
wane. są to „działania i akty myślenia – z reguły intencjonalne i świado-
me – które przekraczają granice dotychczasowych możliwości i osiągnięć 
materialnych, symbolicznych oraz społecznych człowieka, które stają się 
źródłem nowych i ważnych wartości pozytywnych oraz negatywnych”19 . 
Oznacza to, że granicę wyznacza zakres dotychczasowych osiągnięć jed-
nostki. Kwestię tę (być może intuicyjnie) podejmują absolwenci KKB:

17 A. siemianowski, Antropologia filozoficzna, Wyd. GAuDENTINuM, Gniezno 
2005, s. 85.

18 J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, Wyd. PWN, Warszawa 1987, s. 6.
19 J. Kozielecki, Psychotrangresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Wyd. „żak”, War-„żak”, War-

szawa 2001, s. 18.
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105edukacyjne wspomaganie w refleksji nad sobą

Z upływem lat czuję, że sił coraz mniej, a za to coraz więcej dolegliwo-
ści: bóle nóg, obrzęki, niewydolność krążenia, coraz gorszy słuch i wzrok 
itp. To wszystko utrudnia życie. Staram się te wszystkie niedogodności 
pokonywać, o ile jest to możliwe. To, co dało mi studiowanie na Kursie 
Biblijnym, to unikanie użalania się nad sobą (kobieta, lat 72, z małej miej-
scowości w województwie świętokrzyskim).

Czytając Biblię i uczestnicząc w Kursie, pozbyłem się tej przypadłości 
na tyle, że z czasem stałem się najlepiej czytającym lektorem w parafii (oto 
przykład, ile daje samozaparcie!) (mężczyzna, lat 28, małe miasto w wo-
jewództwie lubuskim).

Granica nie stanowi zatem bariery, lecz jest linią oddzielającą to, czym 
człowiek jest i co posiada, od tego, czym jeszcze nie jest, ale czym może 
być dzięki działaniom transgresyjnym. Tak rozumiane granice mogą mieć 
różnorodny charakter: zarówno w rozumieniu fizycznym (oddzielenie pry-
watnego terytorium od całego środowiska), jak i w znaczeniu społecznym, 
czyli interpersonalnym (dotychczasowa pozycja społeczna, zakres posia-
danej wiedzy) oraz w znaczeniu symbolicznym (zakres wiedzy człowieka 
o świecie i kulturze), która może być przekraczana dzięki twórczości czło-
wieka. Tak rozumiane granice mogą być kategorią centralną bądź peryfe-
ryjną. W kategorii osiągnięć granice mają zwykle charakter peryferyczny, 
gdyż dla człowieka ważna jest treść działań i ich konsekwencje, a nie sama 
linia oddzielająca dotychczasowe osiągnięcia od świata leżącego poza ich 
obszarem. W takich wypadkach granica może jednak też mieć charakter 
centralny, gdy przekroczenie jej staje się trudne bądź wręcz niewykonalne, 
gdy człowiek koncentruje na niej całą swoją uwagę, nadając jej wartość 
zgodnie z zasadą, że to, co trudne, staje się cenne. Jednak zbytnia koncen-
tracja uwagi na samej granicy może utrudniać racjonalne badanie tego, co 
jest istotą działań transgresyjnych20 .

Osiąganie celów typu „poza” powoduje przesunięcie granicy osiągnięć, 
gdyż działaniami transgresyjnymi rządzi prawo wzrostu. Osiąganie kolej-
nych celów nie redukuje motywacji do podejmowania dalszych działań 
i przesuwania granic, ale raczej motywację taką podtrzymuje, a nawet ją 
zwiększa. Dlatego analizując działania transgresyjne człowieka, szczegól-

20 Granica jako kategoria centralna wskazuje na działania, w których sama granica sta-
nowi samoistną wartość, czyli jest ona ważniejsza od samego zjawiska. Natomiast granica 
jest peryferyczna, gdy jedynie określa zasięg w układzie materialnym bądź symbolicznym. 
Zob. J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, dz. cyt., s. 48-49.
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ną uwagę przypisuje się czynnikom motywacyjnym i poznawczym. Histo-
ria człowieka jako gatunku to historia podejmowania nieustannych prób 
przekraczania własnych granic fizycznych i poznawczych, to powstawa-
nie jakościowo nowych form i zachowań. Zanik motywacji transgresyjnej 
oznaczałby koniec ludzkiego świata21. Dlatego szczególne znaczenie w ży-
ciu jednostki mają zmagania o rozszerzenie indywidualnej wolności, która 
jest koniecznym warunkiem wychodzenia poza to, czym człowiek jest i co 
posiada. Transgresja staje się zatem realizowaną wolnością22. W rozumie-
niu J. Kozieleckiego działania transgresyjne zachodzą w czterech świa-
tach: „ku rzeczom”, „ku innym”, „ku symbolom” i „ku sobie”23 . Kierunki 
te ilustruje wypowiedź kobiety:

Dopiero studium w Kursie Biblijnym ukazało mi Słowo Boże takim,  
w jakie powinno się wierzyć. I to jest piękne, że mój świat, który dawniej 
był czarno-biały stał się barwny. Oczywiście, że to wiele zmieniło w moim 
życiu na lepsze. Mam na myśli konkretne sprawy, które dotyczą codzien-
nego prowadzenia domu i rodziny (kobieta, lat 44, nauczycielka geografii 
będąca na rencie inwalidzkiej).

szeroki zasięg zdolności rozpoznawania i respektowania wierzeń, pre-
ferencji i praktyk w stosunku do siebie, innych ludzi i Boga może rodzić 
sytuacje „nie do zniesienia”. Człowiek odczuwający potrzebę transgresji 
może w nich radzić sobie na kilka sposobów: usunąć się z nich, zmienić je 
lub zaakceptować24. Autorka powyższej narracji nie rozważa możliwości 
usunięcia zaistniałych przeszkód, lecz wybiera dwie następne, z wymie-
nionych opcji jednocześnie realizując typowe zadania okresu średniej do-
rosłości. W ich realizacji wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiowa-
nia Biblii. Poznawanie Boga prowadzi ją do poznawania samego siebie25 
i swojej egzystencji26 . 

Niezależnie od obszaru transgresji ważne jest uzmysłowienie sobie, że 
transgresje występują w formie działań ekspansywnych i twórczych. Eks-
pansywny charakter transgresji akcentuje przekonanie, że celem działań nie 

21 J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, dz. cyt., s. 10-11.
22 Tamże, s. 78.
23 Zob. J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, s. 50-51.
24 Zob. Ch. Whitfield, B. Whitfield, R. Park, The power of humility: choosing peace 

over conflict in relationships, dz. cyt., s. 21.
25 DV, nr 15.
26 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna 1971, tekst pol-

ski w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, t. 1, Wyd. 
ATK, Warszawa 1985, nr 20 (używany skrót OIK).
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107edukacyjne wspomaganie w refleksji nad sobą

jest tworzenie nowych wartości, lecz raczej opanowywanie tych rejonów 
świata, gdzie znajdują się wartości. Natomiast w działaniach twórczych 
chodzi o konstruowanie narzędzi czy rozwijanie nauki. Chociaż podział 
ten wydaje się być naturalnym, to ma on jednak charakter względny, gdyż 
twórczość można uznać za specyficzny rodzaj ekspansji, który poszerza do-
tychczasowe granice poznania, rozwija kulturę, rozbudowuje ludzki świa-
topogląd. Jednocześnie działania ekspansywne również mogą posiadać 
pewne elementy innowacji. Ekspansja może dotyczyć dóbr materialnych, 
(transgresja materialna), poszerzenia władzy osobistej lub zakresu czyn-
ności afiliacyjnych i altruistycznych (transgresje kratyczne – od greckiego 
kràtos, czyli władza, siła; ekspansja interpersonalna) czy wiedzy (transgre-
sja symboliczna) oraz rozszerzania indywidualnej wolności (transgresje 
emancypacyjne) i lokalizacji siebie w czasie (transgresje temporalne)27 . 

Najbardziej specyficznym rodzajem transgresji są działania twórcze 
i innowacyjne. Człowiek może wykonywać działania twórcze dzięki wro-
dzonym kompetencjom umysłu ludzkiego w sprzyjających warunkach 
zewnętrznych. sam termin twórczości jest niedokreślony i wieloznaczny 
i ta niejasność może obniżać motywację badacza. W próbie zdefiniowania 
twórczości szczególną rolę odgrywają kryteria dotyczące procesu myślenia 
(uwzględniane przez psychologów postaci), osobowości (próba określenia 
najbardziej charakterystycznych cech twórcy) oraz kryteria dotyczące wy-
tworów myślenia. Dotyczą one głównie twórczości w wymiarze społecz-
nym, tymczasem współcześnie kryteria twórczości zostały rozszerzone 
i zliberalizowane, stąd twórczość i innowacyjność są bardziej powszech-
ne, a z psychologicznego punktu widzenia istotna jest również twórczość 
indywidualna. Oznacza to, że wszyscy ludzie mają pewne kompetencje 
umysłu umożliwiające twórcze i innowacyjne myślenie28. Dla autorki po-
niższej wypowiedzi przybierają postać pracy w zespole: 

Wtedy przyszedł mi pomysł założenia koła malarstwa religijnego. Jest 
nas 9 osób, koleżanki i koledzy w wieku od 35 do 76 lat. Malowanie  traktu-
jemy jako rodzaj medytacji religijnej. Pewnie wielu z nas w ciszy pracow-
ni modli się. Pasja malarska, a może też nasze wspólne rozmowy o życiu 
i religii wyrwała z izolacji społecznej i prawdziwej depresji trójkę naszych 
przyjaciół, którzy przeszli długą drogę od zgorzknienia i rezygnacji do 
prawdziwej radości życia! Taka przemiana jest chyba nawet ważniejsza 

27 Zob. Koncepcja transgresyjna człowieka, dz. cyt., s. 62-76.
28 J. Kozielecki, Psychotrangresjonizm, dz. cyt., s. 41-43.
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od tych obrazów, które udało się nam namalować (M.P., kobieta, lat 50, 
wykształcenie średnie, duże miasto).

Przyglądanie się człowiekowi-osobie w perspektywie przekraczanych 
przez niego granic dotyczy także sfery jego wiary. Jak zauważa P. Til-
lich, jest ona zazwyczaj, lecz niekoniecznie, religijną, ale zawsze zwią-
zana jest z pragnieniem pełni, które nieustannie towarzyszy człowiekowi. 
Wyraża się to w poczuciu własnych granic i wyzwala potrzebę kontaktu 
z przeczuwanym intuicyjnie źródłem i sensem istnienia i działania. staje 
się to punktem wyjścia do nowej tęsknoty, rodzi potrzebę zaakceptowania 
Absolutu. Można ją zatem określić jako potrzebę religijną wyrażającą się 
w tęsknocie za najwyższą wartością. Zaspokajanie tej potrzeby dokonuje 
się zwykle na drodze przyjęcia jakiejś religii. W życiu dorosłego może to 
oznaczać zarówno fakt oparcia się na nowym świadectwie religijnym, jak 
i weryfikację oraz powtórne odkrycie religii znanej z dzieciństwa:

Po ukończeniu Kursu byłem za pewny siebie. Wnuki, jak mówiły o „Bo-
zi”, to im tłumaczyłem „Trójcę Świętą”, ale po krótkim czasie widziałem 
ich znudzenie i doszedłem do przekonania, że trzeba zaczynać od prostych 
form, może staroświeckich (mężczyzna, lat 58, wykształcenie średnie  
techniczne). 

uznanie wiary jako zasadniczego wyboru w obliczu istnienia zakła-
da, że jest ona rzeczywistością, która się zmienia i rozwija. Jest to fakt 
powszechnie uznany i może się jedynie różnić opisem w zależności, czy 
opracuje się go na podstawie logiki nawrócenia chrześcijańskiego, czy 
z wykorzystaniem metod badawczych stosowanych w naukach społecz-
nych. Pominięcie tej sfery religijnej człowieka, uczyniłoby jego obraz 
uproszczonym i okaleczonym, zwłaszcza w kulturze europejskiej29 . 

Postrzeganie osoby i jej działania zgodnie z personalistyczną koncepcją 
wnosi w pedagogię szereg wartości istotnych dla refleksji nad sobą (bynaj-
mniej nie ograniczając ich tylko do wymiaru Ja). Wspomaganie edukacyj-
ne realizowane w tej optyce pozwala przede wszystkim „widzieć w pełni 
człowieka i jego jestestwo w perspektywie celu, sensu i wartości jako drogi 
do mądrości życia, a zarazem zdąża do ukazania pełnej prawdy, poprzez 
zaangażowanie i świadectwo bycia w dłuższej cezurze czasu niż jedno po-
kolenie, budząc nadzieję i optymizm oraz wsparcie na drogach życia”30 . 

29 J. Kozielecki, Z Bogiem albo bez Boga, Wyd. PWN, Warszawa 1991, s. 72.
30 s.C. Michałowski, Pedagogia personalistyczna wsparciem kształtującego się syste-

mu wychowania u początków XXI wieku, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej 
XXI wieku, red. B. śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s. 638. 
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Odkrywanie w sobie człowieczeństwa i humanizacja świata jest potrze-
bą, której zaspokojenie wymaga spełnienia pewnych warunków. Warunki 
takie są zależne od zajmowanego stanowiska filozoficznego czy religijnego, 
ale niezależnie od uwarunkowań humanizacji człowieka zapotrzebowanie 
na tego rodzaju humanizację jest bezdyskusyjne. Liczne koncepcje czło-
wieka, ukazujące go ze specjalistycznych perspektyw, pozwalają, z jednej 
strony zaspokajać pragnienie formułowania podstawowych przekonań na 
temat egzystencji i jej sensu, a z drugiej rodzi coraz to nowe potrzeby syn-
tetycznego spojrzenia na człowieka i skłania do odkrywania tajemnic jego 
egzystencji. Wiąże się to z nadzieją poznania i odpowiedniego wykorzy-
stania poznanej prawdy. Zaproponowany przez J. Kozieleckiego psycho-
transgrecjonizm uwrażliwia na perspektywy, jakie w zakresie refleksji nad 
sobą może otwierać edukacja – z założeniem, że umożliwi ona człowieko-
wi „samodzielne przystosowanie się do środowiska ekosocjokulturowego 
i do zmian transgresyjnych dokonywanych przez innych ludzi”31 . 

Założenia te w połączeniu z treścią wypowiedzi absolwentów Kursu 
wskazują, że próba poznania natury osoby ludzkiej skłania do respekto-
wania także innego źródła poznania, jakim jest Objawienie. Antropologia 
teologiczna ukazuje człowieka w jego relacji do Trójjedynego Boga obja-
wionego w Chrystusie. Refleksja antropologii teologicznej sięga do Pisma 
świętego starego i Nowego Testamentu, nauczania Kościoła i poglądów 
teologów. Już stary Testament widzi człowieka jako stworzonego na obraz 
i podobieństwo Boże, co oznacza, że w swoim życiu i działalności pozo-
staje on w relacji do Boga. Jeszcze bardziej podkreśla to Nowy Testament, 
wskazując na fakt stworzenia, upadku, odkupienia i powołania człowieka 
do życia wiecznego przez zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Warto przy 
tej okazji podkreślić, że Pismo święte nie upatruje celu życia człowieka 
w nim samym jako jestestwie doczesnym, ale przesuwa go w sferę trans-
cendentną ku Bogu. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez wewnętrz-
ną przemianę, przez to, co „w języku Biblii, a także w języku religijnym 
nazywane jest nawróceniem człowieka”32 . 

31 J. Kozielecki, Psychotransgrecjonizm, dz. cyt. s. 264.
32 Z. Marek, List do uczestników KKB z dnia 15.05.2006 r. dołączany do Zeszytu 25, 

Archiwum KKB. 
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4.2. refleksyjny projekt „ja”33

Koncepcja człowieka jako osoby wyznacza kierunki refleksji nad toż-
samością i czyni z niej centralny obszar refleksji nad sobą. W przypadku 
osób dorosłych szczególnie ważne jest pytanie nie tyle o społeczny wymiar 
tożsamości, lecz o koncepcję własnej osoby34. Na uzasadnienie uznania 
tożsamości człowieka za centralny obszar refleksji nad sobą (wspomaga-
nej edukacją) można uznać założenie, jakie przyjął E. Erikson. życiowy 
rozwój człowieka nazwał cyklem rozwoju tożsamości „ego”35. W koncep-
cji tej chodzi o jakość istnienia, która wykracza poza tożsamość osob-
niczą. Erikson cykl rozwoju tożsamości „ego” wiązał z cyklem rozwoju 
tożsamości innych „ego”. Mając to na uwadze, spostrzegał rzeczywistość 
psychiczną jednostki jako porządkowaną przez innych, podkreślając przy 
tym, że rozwój tożsamości człowieka powiązany jest tworzeniem porząd-
ku świata36 . 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o tożsamość w ponowoczesności 
każe przyjąć możliwie szeroką jej definicję. Za taką można uznać propozy-
cję Gordona Mathews, który mówi, że: „tożsamością jest to, jak jednostka 
siebie pojmuje, klasyfikuje i nazywa”37. Tak rozumiana refleksja nie pole-
ga jedynie na odwoływaniu się do samego siebie. Osoba odkrywa siebie 
w konfrontacji z innymi i środowiskiem, w którym żyje. Nie jest to jednak 
asymilacja zastanych wzorców, lecz próba ich zrozumienia, a następnie 
interioryzacji bądź rezygnacji z nich. Postawa ta ma służyć rozwojowi 
jednostki i społeczności. Należy też pamiętać, że do tego, by stawać się 
człowiekiem i czynić świat bardziej ludzkim potrzebna jest pewna wiedza 
i pewne umiejętności, których może dostarczać, między innymi uczestni-
ctwo w KKB:

33 Tytuł zaczerpnięty został od A. Giddensa. Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsa-
mość, dz. cyt.

34 M. Malicka, Ja, to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu, Wyd. 
„żAK”, Warszawa 1996, s. 139.

35 Zob. E.H. Erikson, The life cycle completed. Extended version with new chapters on 
the ninth stage of development by Joan M. Erikson, Wyd. WW NORTON & COMPANY, 
New York – London 1998. 

36 Zob. M. sękowska, Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego 
Erika H. Eriksona, w: Rozwój duchowy człowieka . Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu 
życia, red. P. socha, Wyd. uJ, Kraków 2000, s. 105.

37 G. Mathews, Supermarket kultury, Wyd. PIW, Warszawa 2005, s. 36.
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Kurs Biblijny był dla mnie ważnym doświadczeniem poznawczym, tak 
samo istotnym jak ukończenie kilkadziesiąt lat temu studiów. (…) Przecho-
dzimy z okresu zdobywania, wynajdywania, ulepszenia świata do wyko-
rzystania jego osiągnięć dla nas samych, aby lepiej, godniej starzeć się, 
aktywnie, nie będąc ciężarem dla siebie i innych (kobieta, lat 55, wykształ-
cenie wyższe humanistyczne, zamieszkała na śląsku).

Obok terminu „ego” dla określenia jednego z aspektów jaźni stosowa-
ny jest również termin „ja”, uznawany za jej świadomą część. W psycho-
logii termin ten łączy się nierozerwalnie z pojęciem „własna osoba” oraz 
innymi do niego zbliżonymi, jak „obraz własnej osoby”, „spostrzeganie 
siebie”, „samowiedza”38. Każde z tych określeń charakteryzuje „ja” z innej 
perspektywy. Choć często zwraca się uwagę, że wyzwania współczesności 
dotyczą bardziej poszukiwania indywidualizmu zamiast tożsamości39, to 
już samo zainteresowanie problematyką religijną i poszukiwanie w treś-
ciach wiary wsparcia w radzeniu sobie z codziennością może świadczyć, 
że to właśnie kształtowanie tożsamości bardziej niż poszukiwanie indywi-
dualizmu staje się w ponowoczesności wyzwaniem, wobec którego staje 
dorosły. 

Jak zauważa M. straś-Romanowska, konieczne jest rozróżnienie po-
między oświeceniowym rozumieniem indywidualizmu (zakładał on, że 
samopoznanie automatycznie prowadzi do wzrostu wartości moralnych) 
a współczesnym, który pozbawiony jest filaru wartościującego. Brak od-
niesienia do wartości powoduje jednak, że współczesność mimo swego 
pluralistycznego charakteru w wielu (a może wszystkich) dziedzinach ży-
cia, utrudnia rozwój tożsamości, a tym samym samotożsamości40:

Kontakty z innymi b. często obfitowały w emocje. Moje podejście do 
najbliższych, przełożonych i podwładnych było bardzo emocjonalne. Mę-
czyło mnie to (mężczyzna, lat 56, wykształcenie wyższe, zamieszkały 
w Warszawie).

Człowiek, dokonując odniesień do samego siebie, dokonuje szczegól-
nego rodzaju konfrontacji „siebie – z sobą, czegoś ‘we mnie’ z czymś ‘we 

38 Zob. T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Wyd. 
GWP, Gdańsk 1996, s. 175-178.

39 Zob. B. śliwerski, Przedmowa, w: Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości, 
red. M. Cylkowska-Nowak Poznań 2000, s. 9. 

40 Zob. A. Nizińska, Między nauczaniem a uczeniem się. Edukacyjne światy andrago-
gów-praktyków, Wyd. DsW, Wrocław 2008, s. 66.
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mnie’ (np. ja i moje przekonania) lub czegoś ‘we mnie’ z czymś ‘moim’ 
(np. ja i moja przeszłość). samotożsamość może dotyczyć własnej bio-
grafii, ale także wyglądu fizycznego, sposobów zachowania czy nawyków 
moralnych. Dlatego samotożsamość daje o sobie szczególnie znać wów-
czas, gdy zachowanie osoby nie jest zgodne z zachowaniem przejawianym 
w podobnej sytuacji. Odniesienia ‘siebie do siebie’, które ustalają samotoż-
samość odnoszą się do tego wszystkiego, co zostało zachowane w pamięci 
i dotyczy własnej osoby i historii, rozwoju i przemian, potrzeb i pragnień, 
ale także nabytej wiedzy o świecie, ludziach i ideach oraz tego wszyst-
kiego, co zostało rozpoznane jako wartość i zinternalizowane. Typowymi 
wymiarami samotożsamości są temporalność i posiadanie. Pamięć tego, 
co było i tego, co jest teraz należą do tego samego jednostkowego bytu 
ludzkiego, a doświadczenia, myśli i przekonania, które uznaje się ‘bardziej 
własne’ i ‘ostatecznie własne’ stanowią o tożsamości41:

W końcu jednak doszedłem do wniosku, że trzeba ten kurs doprowadzić 
do końca, bo wiedza, którą zdobywałem, także zaczynała przynosić pierw-
sze efekty. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale można to porównać do puzzli 
(franciszek T. lat 57, technik z Kielc).

systematyczność i wytrwałość jako cechy osobowości okazują się waż-
ne niezależne od wieku. Ich wypracowanie jest źródłem osobistej satysfak-
cji. Można przypuszczać, że zwrócenie uwagi na te cechy wynika nie tylko 
z zaproponowanej formy kształcenia korespondencyjnego. Postawa taka 
staje się antidotum na nieokreślone propozycje zachowań, z jakimi spoty-
ka się dorosły człowiek w ponowoczesności. Wytrwałość i systematycz-
ność to sposób troski o tożsamość – jej zachowanie, ale także budowanie. 
Ich specyfikę stanowi pewna trwałość. W zachowaniach tych nie ma nic 
z chwilowej mody. Ich osiąganie wymaga czasu i wysiłku. Z pewnością 
towarzyszą im przynajmniej chwilowe niepowodzenia, a może nawet znie-
chęcenie i pokusa rezygnacji.

Z kolei Paul Ricoeur odnosi tożsamość do pytań o to: kim jestem ja-
ko istota mówiąca, działająca i podlegająca działaniu? Co pozostaje iden-
tyczne w ciągu ludzkiego życia? Dlatego zdaniem autora, można mówić 
o kilku rodzajach tożsamości: Z jednej strony tożsamość oznacza trwałość, 
niezmienność, której czas nie dotyka, z drugiej – istnieje model tożsamo-

41 A. Gałdowa, Wprowadzenie, w: Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Wyd. uni-
versitas, Kraków 2000, s. 13-14.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie
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ści, który nie zakłada żadnej niezmienności. Proponuje, by rozróżnić dwa 
jej rodzaje. Jedną nazywa tożsamością idem, jej wzorem jest charakter. 
Drugą – tożsamością ipse, dla której paradygmatem jest dane słowo. Nie 
chodzi przy tym o przeciwstawienie tych rodzajów tożsamości, lecz o ot-
warcie na poszukiwanie wewnętrznego powiązania pomiędzy pytaniem: 
co i kto. Następuje w tym scalenie określane jako tożsamość narracyjna, 
która na poziomie osoby oznacza spójność całej historii jej życia. Wyni-
ka stąd przekonanie P. Ricoeura, że jednym z istotnych elementów bycia 
człowiekiem – osobą jest bycie istotą etyczno-moralną, żyjącą w obrębie 
wspólnoty. Tworzy to prawdziwy rdzeń osoby wyrażający się w dążeniu 
do dobrego życia z innymi i dla innych w sprawiedliwych instytucjach. 
Oznacza to życie poddane refleksji, ale nie samotne, lecz życie z innymi 
i dla innych. Co więcej, zależność ukazuje, że zasadniczym elementem my-
ślenia o człowieku jest potrzeba dostrzegania tożsamości i odmienności42:

Odwiedza mnie natomiast często córka sąsiadki, studentka przemiła, 
buddystka z przekonania, z którą bardzo wiele rozmawiamy o świecie, lu-
dziach i religiach. Czasami wpada ze swoim chłopakiem, też studentem. 
Ta dziewczyna, to prawie jak wnuczka. Z ciekawością przeglądała moje 
zeszyty kursowe i czasami dopytuje się o różne sprawy. No i nigdy się nie 
kłócimy! Tak sobie myślę, że ten jej buddyzm mi nie przeszkadza, bo dziew-
czyna jest uczciwa i ma wielkie serce. Nasz Papież i Dalajlama bardzo się 
cenili. Chyba się zdecyduję (mężczyzna, lat 84, wykształcenie średnie).

Mężczyzna, dokonując adekwatnej samooceny, uświadamia sobie rów-
nocześnie posiadanie pewnego kapitału – zdobycie go przyczyniło się do 
jego osobistego rozwoju, ale może on również służyć rozwojowi innych. 
Odwołuje się do posiadanej wiedzy religijnej jako „instancji” sprawczej 
motywów podejmowanych działań.

Kolejnym ważnym elementem w rozumieniu tożsamości jest dla Ricou-
ra sumienie, o którym mówi: „Jeśli sumienie potraktować jako głos innego 
we mnie, to ujawnia się w nim owa zagadkowa właściwość. Z jednej strony 
sumienie jest moje, z drugiej – jego głos to głos innego, który milczy lub 
wyrzuca mi moje przewiny. Nie mogę nad nim zapanować, mogę albo słu-
chać swego sumienia, albo odrzucać jego milczenie lub wyrzuty”43. W ten 
sposób przyjmuje Ricoeur, że egzystencja ludzka podlega interpretacji: 

42 Zob. M. Drwięga, Dwie drogi współczesnych filozofów – Paul Ricoeur i Józef Tis-
chner. Część I, „Znak” 2011(1)668, s. 104.

43 Tamże, s. 106.
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„(...) podmiot, który interpretuje siebie, interpretując znaki, to nie jest już 
cogito; to byt egzystujący, który odkrywa dzięki egzegezie swojego życia, 
że jest już ustawiony w byciu, nim jeszcze sam się ustanowi i należy do 
siebie. Przez to hermeneutyka odkrywałaby taki sposób istnienia, który od 
początku do końca polegałby na byciu-interpretowanym. Tylko refleksja, 
obalając samą siebie jako refleksję, może obnażyć ontologiczne korzenie 
rozumienia”44:

Temu, który mnie napadł wybaczyłam, bo najważniejsza jest miłość do 
bliźniego, a on nie wiedział, co czynił… Gdybym się zachowała i myślała 
inaczej, jaki sens by miała moja wiara i Kurs Biblijny, w który włożyłam ty-
le wysiłku i serca? Czy łatwo jest mi wybaczyć? Trudno. Ale przecież idea 
mojej religii opiera się na przebaczeniu. Chrystus przebaczył tym, którzy 
go ukrzyżowali, więc dlaczego ja nie miałabym przebaczyć dużo mniejsze 
sprawy? (kobieta, lat 55, na rencie inwalidzkiej).

Zdolność przebaczenia temu, kto ją skrzywdził kobieta traktuje jako 
dar. Dzieli się nim w sposób bezinteresowny, bardzo świadomie analizu-
jąc możliwe konsekwencje swojej decyzji. Przebaczenie nie stanowi dla 
niej klęski, lecz staje się obszarem, w którym osoba dokonuje konfron-
tacji własnych przekonań z bezwarunkową miłością względem drugiego 
człowieka. Postawa taka poszerza zakres osobistej wolności45. Nie jest to 
usprawiedliwianie niecnych działań drugiego człowieka, ale tworzenie 
przestrzeni wzajemności – niemy przekaz, że wróci do niego dobro, któ-
rym obdarzył drugiego człowieka. Biblia, na którą powołuje się kobieta, 
streszcza tę zasadę: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy 
im czyńcie” (łk 6, 31). Jest to wyjście poza starotestamentalną sprawiedli-
wość mierzoną zasadą: „Oko za oko, ząb za ząb” (Kpł 24, 19). 

Ricourowskie postrzeganie tożsamości kieruje uwagę na jej rozumie-
nie w perspektywie socjologicznej, która przyjmuje, że kształtowanie 
„ja” dokonuje się poprzez doświadczanie nowych wydarzeń lub „starych” 
w nowych kontekstach. Ten zapośredniczony charakter rozwoju tożsamo-
ści powoduje, że „Tożsamość musi być tworzona w sposób refleksyjny”46 . 
Należy też zauważyć, że rozmaitość opcji i możliwości, jakie składa po-
nowoczesność, tego zadania nie ułatwia: „Wraz ze słabnącym oddziały-

44 P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 2003,  
s. 202.

45 Zob. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 8.
46 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 4.
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waniem tradycji i rosnącym udziałem dialektycznego współoddziaływania 
globalności i lokalności w rekonstruowaniu życia codziennego, jednostki 
są zmuszone dokonywać wyborów tożsamościowych spośród różnorakich 
opcji”47, w tym także opcji przeciwstawnych. 

Taka rzeczywistość stawia zatem osobę w przestrzeni pytań egzysten-
cjalnych, w obrębie których A. Giddens wskazuje na ich cztery podsta-
wowe kategorie zawierające elementy ontologiczne i epistemologiczne. 
Pierwsza dotyczy egzystencji i bycia (natury egzystencji oraz tożsamości 
rzeczy i zdarzeń); druga odnosi się do skończoności życia ludzkiego (za-
wiera się w niej sprzeczność egzystencjalna polegająca na tym, że istoty 
ludzkie są częścią natury, a jednocześnie nie przystają do niej jako istoty 
rozumne i refleksyjne)48. Trzecia kategoria pytań egzystencjalnych zwią-
zana jest z doświadczaniem innych, czyli pytaniem o to, jak jednostki in-
terpretują cechy i działania innych jednostek. Ostatnia kategoria dotyczy 
ciągłości tożsamości, czyli trwałego i stosunku między światem zewnętrz-
nym a „życiem ludzkim”: trwałe poczucie bycia osobą związane ciągłością 
doświadczenia własnego ‘ja’ i własnego ciała”49. W tej kategorii podstawą 
rozważań jest problem samego definiowania tożsamości jednostki. Dlate-
go w próbach określenia, czym jest tożsamość jednostki, konieczne staje 
się odniesienie do definiowania tożsamości przez filozofów. Przedstawio-
na powyżej charakterystyka tożsamości w perspektywie filozoficznej po-
kazuje bowiem, że tożsamość jednostki nie jest tym samym, co tożsamość 
rzeczy i przedmiotów.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania egzystencjalne stanowi podsta-
wę refleksyjnego projektu „ja”, który zgodnie z ideą A. Giddensa polega 
na utrzymywaniu spójnych, chociaż na bieżąco weryfikowanych narracji 
biograficznych. Poszukiwanie to rozgrywa się w kontekście wielokrotne-
go wyboru zapośredniczonego przez systemy abstrakcyjne. Może dlatego 
dorosły poszukuje w edukacji wsparcia dla podjęcia działań związanych 
z planowaniem życia i kształtowaniem stylu życia50:

47 Tamże, s. 4.
48 Jest to przestrzeń pomiędzy skończonością ludzkiego życia i nieskończonością czasu 

albo wieczności. Zob. tamże, s. 69.
49 Tamże, s. 78.
50 A. Giddens wyjaśnia, że pojęcia te budzą wiele niejasności, gdyż określenie „styl ży-

cia” zostało przejęte przez różnego rodzaju środki promocji konsumpcji i bywa kojarzone 
jedynie z zamożniejszymi grupami społecznymi. Tymczasem zarówno wybór stylu życia, 
jak i jego planowanie podejmowane są także w sytuacji ograniczonych zasobów material-
nych. Zob. tamże, s. 10.
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Wiedza jest to jedno, ale od pewnego czasu przyglądam się sobie i widzę 
wycofywanie się, które jest związane z postępującą utratą sił fizycznych. 
Nie wolno jednak żalić się, poddawać zniechęceniu czy wpaść w depresję. 
Świat zresztą już nie kusi nas jakimiś przygodami, zdobywaniem szczytów, 
wędrówkami – ale można go podziwiać, wykorzystując zdobycze techni-
ki (kobieta, lat 55, wykształcenie wyższe humanistyczne, zamieszkała na 
śląsku).

sytuacja kobiety pokazuje, że to nie liczba lat jest wyznacznikiem zadań, 
przed którymi staje dorosły, lecz indywidualne życiowe uwarunkowania. 
Wypowiedź kobiety świadczy o wysokiej samoświadomości i adekwatnej 
ocenie własnych możliwości w zakresie radzenia sobie z problemami. Nie 
ulega pokusie „użalania się nad sobą”, ale jednocześnie jest świadoma wy-
siłku, jakiego taka postawa wymaga. silny imperatyw towarzyszący zma-
ganiom i odwoływanie się do uczestnictwa w Kursie sugerują, że praca 
„nad sobą” motywowana treściami religijnymi jest stałym elementem jej 
życia. Kobieta zna swoją wartość oraz zasady, na których ją opiera i chce 
pozostać im wierna niezależnie od okoliczności życia. staje się to o tyle 
ważne, że trudno dziś mówić o jednej tożsamości, co nie wynika tylko 
z różnorodnego definiowania tego pojęcia. Powstające na tej płaszczyź-
nie zależności kierują uwagę w stronę tego, co Zbyszko Melosik określa 
jako typy tożsamości ponowoczesnej: tożsamość globalna „przezroczy-
sta”, globalna „każda”, tożsamość upozorowana, typu supermarket, typu 
amerykańskiego i typu „brzytwa”51. Przy czym autor zauważa, że żaden 
typ nie występuje w formie czystej. Założenie to wzmacnia przekonanie 

51 Tożsamość globalną przezroczystą cechuje całkowita niewrażliwość na różnice kul-
turowe. Postrzega przede wszystkim to, co wspólne. Przy czym jest to postrzeganie w per-
spektywie kultury Zachodu, więc „wspólne” oznacza „europejskie. Tożsamość globalna to 
taka, która odnajduje się we wszystkim i wszędzie o wysokim poziomie tożsamości kultu-
rowej. Tożsamość upozorowana oznacza prowadzenie życia w świecie pozbawionym sta-
bilnych znaczeń. Charakterystyczną postawą wobec siebie, świata i życia jest „autentyczna 
nieautentyczność”, która nie zaprzecza różnicy i sygnalizuje brak autentycznych przestrzeni 
oraz nihilizm wobec życia. Tożsamość typu supermarket jest ściśle związana z ideą społe-
czeństwa konsumpcji. Tożsamość typu amerykańskiego reprezentują osoby entuzjastycznie 
nastawione do wytworów kultury amerykańskiej. Z kolei podstawę kształtowania tożsamo-
ści typu brzytwa stanowi esencjalizowanie określonej formy różnicy i „odcinaniem” tych, 
którzy „nie pasują”. Zob. Z. Melosik, Wychowanie obywatelskie: nowoczesność – ponowo-
czesność (próba konfrontacji), w: Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porów-
nawcze i empiryczne, red. Z. Melosik, K. Przyszczypkowski, Wyd. Edytor, Toruń – Poznań 
1998, s. 45-52. (35-56) 
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o dynamicznym charakterze tożsamości i potrzebie wspomagania w jej 
budowaniu. 

Zgodnie z przyjętym założeniem, że refleksja nad sobą wynika z przy-
jętej opcji postrzegania człowieka, koniecznym jest uzupełnienie zarysu 
rozumienia tożsamości z perspektywy filozoficznej, psychologicznej, so-
cjologicznej poprzez ukazanie ważniejszych aspektów tożsamości chrześ-
cijańskiej. Przy czym, jak zauważa Józef życiński, jej podstawę stanowi 
„rozumienie ludzkiej tożsamości, która wypływa z tego, iż wszyscy mo-
żemy do Boga mówić: Ojcze”52. specyficznie chrześcijańska perspektywa 
tożsamości opiera się na prawdzie o odkupieniu człowieka przez Chrystu-
sa. Rodzi ono „nowego człowieka”, a samo budowanie takiej tożsamości 
powinno być oparte zarówno na wiedzy, jak i na przeżyciu. Zespolenie 
tych dwóch elementów stanowi warunek kształtowania tożsamości chrześ-
cijańskiej: „Wiedza bez przeżycia mogłaby prowadzić do „drętwego”, abs-
trakcyjnego chrześcijaństwa, w którym nie widać radości z zafascynowa-
nia Bogiem, zaś nastrój odbiega daleko od wspólnoty Wieczernika. Z kolei 
wyakcentowanie przeżycia bez pogłębienia intelektualnego prowadzi do 
żenujących zachowań, w których emocje biorą górę nad poczuciem odpo-
wiedzialności za prawdę i świadectwo życia”53. Postrzega to również jedna 
z absolwentek KKB:

Jestem z natury osobą pogodną, radosną i zadowoloną z życia, choć 
przecież nie musiało tak być. Mój mąż zmarł w wieku 46 lat, a syn w wieku 
22 lat. Wtedy myślałam, że się nie podźwignę. A jednak! (kobieta, lat 72, 
zamieszkała w małym mieście).

Zintegrowanie wiedzy i przeżycia wynika z tego, że na tożsamość 
chrześcijańską ma wpływ stosunek do Boga i relacje z drugim człowie-
kiem54. Dlatego problem dynamicznego kształtowania się tożsamości 
chrześcijańskiej należy uznać za istotny w kształceniu religijnym. Winno 
się w nim brać pod uwagę to, że tożsamość chrześcijańska jest i powinna 
być w sposób szczególny powiązana z osobą ludzką, gdyż fałszywy obraz 
człowieka może uniemożliwić wszelki dialog wychowawczy. Do takich 
fundamentalnych założeń należy koncepcja osoby, jej filozofia, a także 

52 O tożsamości chrześcijańskiej. Rozmowa z Księdzem Arcybiskupem Józefem Życiń-
skim, w: „Horyzonty Wychowania” 2/2003(4), s. 167. 

53 Tamże, s. 168.
54 Refleksja absolwentów KKB nad tymi obszarami życia stanowi problem kolejnych 

rozdziałów.
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teologiczny jej wymiar, dopełniający w istotny sposób postrzeganie czło-
wieka55. ujęcie to wskazuje, że tożsamość chrześcijańska jest jedną z form 
tożsamości religijnej. 

Tomasz Homa definiuje tożsamość religijną jako „wieloaspektowy spo-
sób rozumienia oraz kształtowania własnej egzystencji, a także otaczającej 
rzeczywistości przez pryzmat osobistego doświadczenia wiary i wspólno-
towych sposobów jej wyrażania w obrzędach przekazie, czyli religii, do 
której się przynależy”56. Ten rodzaj tożsamości zilustrowany został przez 
absolwentów KKB w postaci refleksji nad sposobami rozumienia siebie,  
a w konsekwencji innych ludzi i postrzegania świata:

Wszystko przyjmuję z poddaniem się woli Bożej. To Bóg jest Panem 
mojego życia i najlepiej wie, co dla mnie dobre. Jemu zaufałam i nie za-
wiodę się… Pewnie to, co powiem, będzie bezsensowne, ale największą 
przyjemność sprawiają mi te biblijne opowieści, które poznałam w dzie-
ciństwie. Pewnie dlatego, że są one pokolorowane wspomnieniami moich 
nieżyjących Rodziców (kobieta, lat 72, zamieszkała w małej miejscowości 
w województwie świętokrzyskim). 

Refleksja nad tożsamością podejmowana przez absolwentów KKB 
oparta jest w dużej mierze na zdobytej wiedzy i przeżyciach religijnych. 
spostrzeżenie to jest całkowicie zasadne, gdyż absolwenci Kursu byli 
uczestnikami edukacji religijnej i jej skutki odnoszą do związków swej 
tożsamości z codziennym życiem. Można wiec przypuszczać, że w reflek-
sji dorosłego nad sobą istotną rolę odgrywa zarówno tożsamość istotowa, 
jak i indywidualna57 .

4.3. tożsamość i (samo)wychowanie

Złożoność i wieloznaczność problematyki tożsamości ukazuje ją jako 
rzeczywistość dynamiczną i relacyjną58. Dlatego problematyka ta nie może 
być obca ani pedagogice, ani tym bardziej andragogice, która uwrażliwia 

55 Zob. K. Misiaszek, Tożsamość chrześcijańska zadaniem katechezy w zjednoczonej 
Europie, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/tozsamosc_w_europie.html (do-
stęp dnia 10.03.2011).

56 T. Homa, Dylematy tożsamości, „Horyzonty Wychowania” 4/2005 (7), s. 239. 
57 Zob. T. ślipko s. Tożsamość człowieka z etycznego punktu widzenia, „Horyzonty 

Wychowania” 2/2003(4), s. 84-85.
58 Zob. T. Homa, Dylematy tożsamości, art. cyt., s. 240.
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na potrzebę, konieczność i możliwości uczenia się przez całe życie bez 
ograniczania tych działań do samego nauczania czy wychowania. Jest to 
o tyle ważne, że „procesy dyscyplinowania tożsamości zostały rozluźnio-
ne, lub nawet w swoisty sposób «odwrócone». Dyscyplinowanie typowe 
dla epoki nowoczesnej oparte o zasadę «musisz być taki, a taki» zastąpione 
zostało – w społeczeństwach konsumpcji – zasadą «możesz być każdy»”59 . 
Pojawia się zatem pytanie nie tyle o możliwości refleksji nad sobą, ile 
o potrzebę kształtowania, budowania tożsamości, a w konsekwencji o rolę 
edukacyjnego wsparcia w tym zakresie. 

Zainteresowania tożsamością i jej rolą w refleksji nad sobą, którą 
w człowieku dorosłym inspiruje lub wzmacnia uczenie się, można poszu-
kiwać w potrzebie odkrywania sensu życia i istnienia oraz przeznaczenia. 
Tak ilustruje to jeden z absolwentów KKB:

Dla emeryta w moim wieku była to uczta duchowa, która uspokoiła mo-
je życie lepiej, niż pół apteki! Dobrze, że zdążyłem z KKB przed śmiercią, 
która przecież w moim wieku jest bliższa, niż dalsza. Mogę powiedzieć, że 
KKB przyspieszyło moje przygotowanie do rozliczenia się z czasem ziem-
skim… (mężczyzna, lat 75).

Wypowiedź ta wskazuje na dynamiczny charakter tożsamości, co daje 
możliwości nieustannego jej budowania. Dynamika ta staje się niezaprze-
czalnym wyzwaniem dla edukacji niezależnie od wieku i preferowanych 
sposobów uczenia się. Budowanie tożsamości uznać więc można za istot-
ne życiowe zadanie. Jego rozwiązanie (nawet w tak nieokreślonej formule, 
jaką proponuje ponowoczesność) zależy od wielu, mniej lub bardziej wi-
docznych lub ukrytych czynników. 

Wśród elementów oddziaływujących na tożsamość Margaret Mead 
wymienia, między innymi wzorce kulturowe: „Bez starań dorosłych dzie-
cko nigdy nie nauczyłoby się mówić. Bez doświadczenia zaufania dzie-
cko nigdy nie stałoby się członkiem społeczeństwa, mającym zaufanie do 
innych, umiejącym kogoś pokochać i okazać mu troskę”60. W takim uję-
ciu związek tożsamosci z socjalizacją, a w konsekwencji z uczeniem się, 
jest oczywisty. stosunek do wzorców kulturowych (podkreśla to w swojej  
koncepcji rozwoju tożsamości także Ericson) staje się szczególnym  

59 Z. Melosik, T. szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń, Wyd. 
Impuls, Kraków 1998, s. 58-59.

60 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wyd. PWN, 
Warszawa 1978, s. 137.
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wyzwaniem dla dorosłości, gdyż osoba dorosła posiada warunki, by prze-
jąć odpowiedzialność za formowanie siebie, czyli kształtowanie indywidu-
alnego stylu życia. Oznacza to przekraczanie granic i branie odpowiedzial-
ności za swoje decyzje, z czym wiąże się obszar wychowania moralnego. 

Pytanie o dobro i zło oraz opowiadanie się za jednym z nich towarzy-
szy człowiekowi przez całe życie. Wprawdzie ukonkretnienie tych decyzji 
uwidacznia się najczęściej w zachowaniach względem innych, w relacjach 
rodzinnych, społecznych czy politycznych, to jednak są one wynikiem we-
wnętrznych impulsów i determinantów. W prawidłowej ocenie tego, co do-
bre lub złe, konieczne jest odniesienie do określonego i zinternalizowanego 
systemu wartości. Należy przy tym zauważyć, że oparta na tych ocenach 
moralność człowieka obowiązuje we wszystkich dziedzinach życia czło-
wieka i wymaga nieustannej weryfikacji motywów, które leżą u podstaw 
opowiadania się za dobrem lub złem. stąd istotnym staje się pytanie: czy 
wychowanie moralne jest jedną z wielu dziedzin wychowania, czy raczej sta-
nowi fundament, wspólny mianownik różnych dziedziny wychowania?61 .

Wszelkie działania związane z wychowaniem (w tym może szczegól-
nie moralnym) są zatem oparte na określonej koncepcji człowieka. Dlatego 
w refleksji nad sobą, która przyjmuje za podstawę personalizm istotne jest 
zwrócenie uwagi na człowieka rozumianego jako osoba ludzka – jej natura 
i godność62. Oznacza to, że wychowanie moralne jest nieodłącznie zwią-
zane z budowaniem tożsamości. Za wspólną płaszczyznę tych procesów 
należy uznać kwestię sumienia63. Z. Marek zauważa, że znaczenie, jakie 

61 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, 
Kraków 2005, s. 12.

62 Zob. tamże, s. 15-28.
63 Pojęcie „sumienie” definiowane jest przez poszczególne dyscypliny naukowe na róż-

ne sposoby. T. ślipko, podając klasyczną definicję, określa, że sumienie: „jest to w świetle 
ogólnej oceny lub normy uformowany osąd o moralnym dobru/złu zamierzonego przez 
człowieka jego własnego konkretnego aktu, którego sprawienie staje się dlań źródłem we-
wnętrznej aprobaty bądź poczucia winy, własnego bycia dobrym lub złym człowiekiem”. 
J. Homplewicz w „Etyce pedagogicznej” przyjmuje, że sumienie człowieka ma ocenić, co 
jest dobrem. Z. Marek, analizując rozumienie natury sumienia z perspektywy teologicznej, 
wyjaśnia, „że jest ono swego rodzaju władzą, organem, z którym człowiek się rodzi. Organ 
ten jest czuły na wartości moralne i posiada zdolność rozpoznawania jakości moralnej ludz-
kiego postępowania: dobra, które należy czynić i zła, którego trzeba unikać. Ponadto jest 
ono uważane za najtajniejszy ośrodek „i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam 
z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa”. J. Homplewicz, Etyka pedagogicz-
na, Wyd. WsP, Rzeszów 1996, s. 63; Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., 
s. 109; T. ślipko sJ, Zarys etyki ogólnej, Wyd. WAM, Kraków 2002, s. 371. 

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



121edukacyjne wspomaganie w refleksji nad sobą

przywiązuje się w procesach wychowania moralnego do sumienia czło-
wieka, wynika przede wszystkim z założenia, że sprawuje ono wewnętrzną 
kontrolę nad postępowaniem człowieka. spełnienie tej roli wymaga jednak 
nieustannego wspomagania i jest to proces wielopłaszczyznowy trwający 
przez całe życie człowieka. Istotną rolę odgrywają w nim zarówno procesy 
poznawcze, wolicyjne i przeżycia uczuciowe, jak i rozwojowe64 . 

W odniesieniu do osób dorosłych należy szczególne docenić to, że  
„w świetle naszego wewnętrznego doświadczenia sumienie jest głosem 
ludzkiego rozumu. Niewątpliwie ciekawy to głos. Przede wszystkim in-
formuje on człowieka o tym, co jest dobre, co wartościowe, a co etycznie 
bezwartościowe. Nie ogranicza się jednak tylko do prostego stwierdze-
nia: to jest dobre, to złe, to czarne, to białe. Głos sumienia wnosi z sobą 
moment swoistego zobowiązania: To jest złe, a zatem nie wolno ci tego 
czynić. To jest dobre, a zatem powinieneś tak czynić”65. Zadaniem więc 
edukacji, niezależnie w jakiej formie i na jakim poziomie, staje się wspo-
maganie w procesach kształtowania sumienia. Jest ono integralnie wpisane 
w procesy budowania tożsamości, co w konsekwencji umożliwia refleksję 
nad sobą: „Człowiek staje się sobą w sensie moralnym, gdy może ocenić 
pozytywnie własne działania i gdy z ich powodu odczuwa szacunek dla 
samego siebie. Pozytywna samoocena i szacunek dla samego siebie w każ-
dym przypadku odnoszą się do osoby zdolnej do czegoś”66 . 

Dorosły, posiadając ogromny zasób życiowych doświadczeń i umie-
jętność refleksji nad nimi może z nich korzystać – zgodnie z koncepcją  
M. Konwlesa – jako źródła wiedzy. Doświadczenia te pochodzą z różnych 
obszarów życia i dlatego przez różne formy edukacji mogą być wspierane 
i rozwijane, co więcej, mogą rodzić potrzebę uzupełniania dotychczasowej 
wiedzy oraz poznawania coraz to nowych dziedzin życia, by w jej świetle 
kształtować dalsze życie. Oznacza to, że dla niektórych dorosłych istotne 
znaczenie w tym zakresie posiada oprócz wiedzy także religijność człowieka:

 Sam fakt, że muszę poszczególne księgi czytać b. uważnie i porówny-
wać z opracowaniami w zeszytach i innej lekturze oraz wypełniać kwe-
stionariusze mobilizuje do systematycznej pracy i zapamiętywania oraz 
rozumienia wielu rzeczy. Nie jest to takie proste i łatwe, ale taka forma mi 
odpowiada (kobieta, lat 60, wykształcenie wyższe, Iława).

64 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 110-111.
65 J. Tischner, Jak żyć?, Wyd. TuM, Wrocław 1997, s. 26.
66 M. Malicka, Ja, to znaczy kto?, dz. cyt., s. 136.
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Wskazanie na wytrwałość i systematyczność jako skutek bycia kur-
santem zwraca uwagę na ważną zasadę odnoszącą się do powiązania tre-
ści Biblii z ludzkim zachowaniem. Istnieje niebezpieczeństwo ustalania 
związków pomiędzy zachowaniami postaci biblijnych i współczesnym 
zachowaniem tam, gdzie one nie istnieją. Powyższe wypowiedzi zdają się 
świadczyć o tym, że ich autorzy ustrzegli się tej nieprawidłowości. Z ich 
wypowiedzi wynika bowiem, że nie poszukują oni analogii, lecz w świetle 
Biblii dokonują samooceny. Niepokój budzi natomiast postawa porówny-
wania się z innymi. Nie wiadomo, czy jest to tylko sposób wyrażenia sa-
tysfakcji z osiągnięć, czy wyraz braku zrozumienia dla tych osób, których 
wysiłki nie przynoszą oczekiwanych efektów. W takim przypadku można 
mówić o poczuciu samozadowolenia, a może nawet zarozumiałości. Dla-
tego wypada zapytać również o to, na ile absolwenci KKB są świadomi 
takich postaw. Odpowiedź na pewno posiada charakter jednostkowy i su-
biektywny, choć nie powinna odcinać się od elementów obiektywnych. 
W pytaniu tym kryje się potrzeba odkrycia sposobu postrzegania siebie 
w stosunku do innych oraz oceny dokonujących się (bądź nie) w człowie-
ku zmian i odniesienia do przyjętego systemu wartości.

Czynniki te są wpisane niejako w kształtowanie sumienia i tożsamo-
ści przez osoby dorosłe, nawet jeżeli nie są one świadomie respektowane. 
umożliwiają one korektę dotychczasowych postaw, która dokonuje się 
wskutek dostarczania nowych motywów postępowania. Za jeden z nich 
należy uznać wiedzę religijną, gdyż może zdarzyć się tak (a nawet powierz-
chowna obserwacja jest w stanie potwierdzić, że ma to miejsce w wielu 
wypadkach), że dorosły dokonuje oceny moralnej w oparciu o wiedzę, któ-
rą zdobył jako dziecko. Oznacza to, że ogląd rzeczywistości jest wówczas 
nieadekwatny lub błędny67. W niwelowaniu tego problemu skuteczna mo-
że się okazać decyzja o uczestnictwie w edukacji religijnej: 

Kiedy dowiedziałem się, że jest organizowany Kurs Biblijny zapisałem 
się na niego od razu! Ale i tak mam wiele pytań i wątpliwości, że żaden 
ksiądz nie chce mi ich rozjaśnić (mężczyzna, lat 79, wykształcenie średnie 
ogólnokształcące).

67 Na odwrotną sytuację zwraca uwagę Z. Marek, który wyraźnie podkreśla, że w pro-
cesach wychowania moralnego zjawiskiem szczególnie niekorzystnym jest traktowanie 
dziecka jako miniatury dorosłego. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., 
s. 72; M. Nowak, Autonomia osoby a wychowanie religijne, „Pedagogia Christiana” 2004 
nr 1/13, s. 14.
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123edukacyjne wspomaganie w refleksji nad sobą

Religijna motywacja będąca skutkiem relacji z sacrum oznacza respek-
towanie zarówno prawd religijnych, jak też i obowiązujących w niej praw. 
Dlatego H.-J. fraas zakłada, że brak lub zanikanie tych relacji oznacza zu-
bożenie osobowe68, gdyż człowiek jest wówczas pozbawiony jednego z wy-
miarów motywacyjnych. Zwraca na to uwagę jedna z absolwentek KKB:

Pismo Święte nauczyło mnie przeżywać miłość. Nigdzie indziej nie po-
znałam tak skondensowanej ilości wiedzy o miłości międzyludzkiej i o mi-
łości Boga, jak też o miłości Boga do nas ludzi. (…) Teraz mamy szersze 
rozumienie śmierci, choć to nie znosi cierpienia. Może dlatego, że afirma-
cja życia jest tak ważna w Ewangelii podjęliśmy decyzje o wzięciu z domu 
dziecka dziesięcioletniej Hani. Nie czynimy tego z litości czy z potrzeby 
odszukania w Hani naszej córki (kobieta, lat 44, nauczycielka matematyki 
jednego z gimnazjów w sosnowcu).

Zaangażowanie osoby w proces kształtowania sumienia oznacza po-
trzebę nabywania i rozwijania umiejętności „bycia sobą” i rozumienia tej 
rzeczywistości. W myśleniu pedagogicznym „ideał bycia sobą” przekłada 
się na „ideę pracy nad sobą”69. Jest ona szczególnie ceniona w tradycji 
chrześcijańskiej70 i proponowanych przez nią formach wspomagania na 
drodze nawrócenia. Charakterystycznym przykładem zachęty do refleksji 
nad sobą inspirowaną Ewangelią są „Ćwiczenia duchowne” św. Ignacego 
Loyoli (XVI w.), które stały się inspiracją do sformułowania zasad peda-
gogiki ignacjańskiej. Jej podstawę stanowi stałe, wzajemne oddziaływanie 
doświadczenia, refleksji i działania. Dynamika tak rozumianego procesu 
pedagogicznego musi uwzględniać kontekst uczenia się oraz ocenę. Wy-
korzystanie tych elementów (kontekst, doświadczenie, refleksja, działa-
nie, ocena) ma nie tylko wspomagać człowieka we wzrastaniu, ale przede 
wszystkim powinno prowadzić do „nawyku uczenia się, dzięki któremu 
docenia się doświadczenie, refleksyjne rozumienie, wznoszące się po-
nad osobisty interes i stosuje się kryteria do podjęcia odpowiedzialnego 
działania”71 . Oznacza to konieczność wzięcia na siebie odpowiedzialności 

68 H-J. fraas, Religia w procesie rozwoju osobowego dziecka, „Horyzonty Wiary” 
6(1995)2, s. 46.

69 M. Malicka, Bycie sobą jako ideał, Wydawnictwo Akademickie „żak”, Warszawa 
2002, s. 209-215. 

70 Zagadnienie to szerzej podejmuję w: Kształcenie religijne dorosłych w formie kore-
spondencyjnej, art. cyt. 

71 Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2006, 
s. 130. 
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za życie, w którym edukacja będzie jednym z czynników wspierających 
rozwój, a treści biblijne mogą ten proces istotnie wspierać.:

Dobrze zaczęłam, bo przeszłam cały Kurs Biblijny, który odkrył mi na 
nowo sens życia i pogłębione znaczenie mojej religii. Szkoda, że tak późno 
dowiedziałam się o tym kursie, bo może moje życie inaczej by się ułożyło, 
gdybym ukończyła KKB dwadzieścia albo trzydzieści lat temu? (kobieta, 
lat 66, nauczycielka języka polskiego ze szczecina).

Wypowiedzi absolwentów KKB w zakresie refleksji nad sobą stanowią 
uprzedzającą odpowiedź na oczekiwania, jakie w odniesieniu do słowa Bo-
żego wyraził w adhortacji „Verbum Domini” Benedykt XVI. Papież wska-
zuje na konieczność poszukiwania sposobów doprowadzenia człowieka do 
tego, by był w stanie nie tylko zadawać ważne dla jego egzystencji pytania, 
ale też by potrafił poprzez kontakt z Biblią doszukiwać się udzielanej mu 
przez Boga na nie odpowiedzi72:

Myślę o przyszłości w kategoriach realnych – najpiękniej jak można 
przeżyć moje życie w miłości do ludzi i Boga. Cóż więcej chcieć? Tylko 
zdrowia, bo któż może o tym wiedzieć lepiej niż ja, która jestem po ampu-
tacji piersi… (kobieta, lat 69, emerytowana nauczycielka).

Katarzyna Olbrycht uważa, że w określeniu roli tożsamości w wycho-
waniu ważną przesłanką może być koncepcja Taylora, który wiąże pod-
miotowość z posiadaną przez człowieka tożsamością73 oraz wyróżnione 
przez K. Wojtyłę wśród cech osoby świadomość refleksyjną i refleksyw-
ną74. Postrzeganie tych aspektów w człowieku – osobie pozwala w prakty-
ce edukacyjnej nie ograniczać się do myślenia o sposobach działania, lecz 
otwiera przestrzeń pytań o wzajemne zależności pomiędzy wychowaniem 
(samowychowaniem) i tożsamością. Już samo stawianie pytań o możliwość 
edukacyjnego wsparcia w refleksji nad sobą prowadzi do „konstruowania 
zadań wychowawczych (kształcenie dostrzegania oraz respektowania róż-
nic i podobieństw, szukania wspólnych wartości) niż metod i form”75. Nie 
oznacza to, że konstruowanie metod i form edukacyjnego wspomagania 

72 Zob. Carlo Di Cieco, Biblia czytana w każdym domu, „L`Osservatore Romano” 
XXIX(2008)12, s. 3.

73 Zob. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, War-
szawa 2001, s. 64-66. 

74 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wyd. KuL, Lublin 
1994. 

75 K. Olbrycht, Pytania wokół roli tożsamości w wychowaniu, „Horyzonty Wychowa-
nia” 2/2003(4), s. 111.
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125edukacyjne wspomaganie w refleksji nad sobą

w budowaniu tożsamości jest niepotrzebne, ale nie powinno być ono prio-
rytetowe. Ich rolę autorka KKB uznje za służebną w stosunku do koncepcji 
człowieka i wychowania:

Kiedy w „Słowie wśród nas” pojawiło się ogłoszenie o rozpoczynają-
cym się kursie biblijnym, pomyślałam, że to coś dla mnie. Zmusza mnie do 
wysiłku umysłowego, bezstresowego, który jest mi potrzebny. Sama decy-
duję, kiedy chcę go podjąć! (kobieta, lat 47, wykształcenie wyższe gastro-
nomiczne, zamieszkała na śląsku Opolskim, matka czworga dzieci).

K. Olbrycht sugeruje, że w namyśle nad przestrzenią wyznaczoną przez 
pojęcia tożsamość i wychowanie, nie chodzi o określenie „właściwych” sta-
nowisk, lecz o wywołanie pytań, które skłonią do refleksji wychowawców 
i wychowanków żyjących „w napięciu stałych konfliktów tożsamości”76 . 
uzasadniając swoje stanowisko, autorka wyjaśnia, że aktywność własna 
wychowywanego stanowiąca jeden z podstawowych czynników w wycho-
waniu (obok dziedziczności, wpływu środowiska i wychowania) wymaga 
odpowiedzi na pytania: „Kim jestem?”, „Kim chcę być?”. Przy czym nale-
ży zauważyć, że na tego typu pytania odpowiedzi nie można wychowanko-
wi narzucić i to nie tylko z tej racji, że ponowoczesność mówi o podmiocie 
polifonicznym, zdecentralizowanym i atrakcyjności struktur synkretycz-
nych. Nawet jeżeli, według tych poglądów, mocna tożsamość „utrudnia 
życie”, to jednocześnie podkreśla się jej zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
człowieka, jego zdrowia psychicznego i społecznego oraz poczucia jakości 
życia77. Dlatego w procesie wychowania rozumianym jako wspomaganie 
rozwoju człowieka problemy tożsamości muszą zająć istotne miejsce:

Wiedza, którą nabyłem w trakcie Kursu jest w nieustającym użyciu i jest 
moim kompasem w drodze przez życie. Dalej wiodę swoje emeryckie życie, 
lecz wiele spraw robię z większą motywacją i radością (mężczyzna, lat 73, 
wykształcenie średnie techniczne).

Powyższa wypowiedź pokazuje, że decyzja o uczestnictwie w KKB 
nastąpiła w wyniku otwartości mężczyzny na nowe obszary uczenia się. 
uznanie potrzeby zdobywania nowej wiedzy w dorosłości jest skutkiem 
posiadania tej cechy osobowości, jaką jest otwartość, ale również chęć po-
szerzania jej zakresu. Dostrzeganie obszarów, w których dorosły może/
chce/powinien się uczyć wymaga pokory – bycia otwartym na „tu i teraz” 

76 T. Homa, Dylematy tożsamości, art. cyt., s. 105-106.
77 K. Olbrycht, Pytania wokół roli tożsamości w wychowaniu, art. cyt., s. 106-107.
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i interpretacji teraźniejszości nie tylko w perspektywie przeszłości, ale tak-
że w horyzoncie przyszłości. 

W kontekście kształtowania tożsamości inspirowanej treściami reli-
gijnymi ważne staje się następujące pytanie: Czy budowanie tożsamości 
powinno ograniczać się do wspierania, które zawsze występuje w procesie 
socjalizacji, czy też powinno być stymulowane poprzez wyraźnie określone 
działania? Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia w ponowoczesności, 
która z jednej strony daje wiele możliwości kształtowania tożsamości, a z 
drugiej strony przez swoją wieloznaczność i nieokreśloność rodzi wątpli-
wość w jej potrzebę. świadomość tej dychotomii skłania, choćby do próby 
określenia najbardziej charakterystycznych dla współczesnego dorosłego 
strategii tożsamości. James E. Côté i Charles G. Levine określają jako naj-
bardziej typowe (używając metafor) tożsamość odrzucającego, włóczęgi, 
poszukiwacza, opiekuna i analityka. Dla tożsamości odrzucającego ty-
powe jest cofanie się przed wejściem w dorosłość. „Włóczęgę” charak-
teryzuje brak integracji ze wspólnotą (dorosłych). „Badacz” nie odrzuca 
wspólnoty dorosłych, ale też nie może znaleźć takiej, która spełniałaby je-
go oczekiwania. „Opiekun” na bazie dobrze ustrukturyzowanego dzieciń-
stwa szybko wchodzi w dorosłość, ale zinternalizowane wartości rodziców  
i/lub środowiska mogą sprawić, że jest on niepodatny na wpływy i zmiany 
i dlatego łatwo ulega zranieniom. Wreszcie „analityk” aktywnie angażuje 
się w proces budowania tożsamości dorosłego, wykorzystując możliwo-
ści, jakie daje społeczeństwo78. Absolwenci KKB w procesie studiowania 
Biblii na różne sposoby kształtują swoją tożsamość, korzystając z eduka-
cyjnego wsparcia:

Postanowiłam zrealizować marzenie mojego życia i skończyć szkołę 
średnią, oczywiście zaocznie! To nic, że jestem najstarsza w klasie. Jakie 
życie jest piękne! (kobieta, lat 57, wykształcenie podstawowe, zamieszkała 
na wsi niedaleko Bydgoszczy). 

Nauczyłam się dziękować, cieszyć jak dziecko i wiedziałam, że źródłem 
mojego szczęście i otrzymanych darów jest wyłącznie Bóg – Jego Łaska. 
Myślę, że prostota, umiejętność radowania się całym sercem, wielka wraż-
liwość – to cechy jakie zdobyłam w dużej mierze podczas 3 letniej nauki 
Kursu (kobieta, lat 66).

78 Zob. J.E. Côté, C.G. Levine, Identity formation, agency, and culture: a social psy-
chological synthesis, Wyd. Lawrence Erlbaum Associates 2002, s. 305. 
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127edukacyjne wspomaganie w refleksji nad sobą

Absolwenci KKB uświadamiają sobie nie tylko braki w zakresie wiedzy 
religijnej, ale podejmują refleksję nad swoimi przyzwyczajeniami. Wyma-
ga to uznania, że świat, a przede wszystkim człowiek sam dla siebie i dla 
innych jest tajemnicą. Tylko wówczas jest zdolny do podejmowania wysił-
ku odkrywania zarówno swoich możliwości, jak i słabych stron. Człowiek, 
poznając siebie, zyskuje potrzebę poznawania innych ludzi i świata, ale też 
coraz bardziej uświadamia sobie, że nie jest w stanie wszystkiego poznać. 
Religijna perspektywa kształtowania tożsamości pozwala odnieść tę zasa-
dę do Boga i uznać, że pomimo ciągłego poznawania jest On tajemnicą, 
której nigdy do końca człowiek nie pozna.

Z powyższego wynika, że w rozważaniach nad budowaniem tożsamo-
ści nie tyle istotna jest specyfika poszczególnych strategii (bo to może pro-
wadzić do fragmentaryzacji), ile bardziej uznanie, że nie ma jednej wspól-
nej tożsamości dla wszystkich dorosłych. świadomość tego może poma-
gać dorosłemu w odkrywaniu (uruchomianiu) zasobów osobowościowych 
sprzyjających refleksji nad sobą. Poszukiwanie podstaw do refleksji nad 
sobą pokazuje, że chodzi w niej o odkrywanie tego, co pozwoli osobie 
osiągnąć pełnię. Jej rozumienie jest niejednoznaczne i poszczególne dy-
scypliny naukowe znajdują różne jej kryteria. 

W analizach opartych na personalistycznej koncepcji człowieka (za-
równo z perspektywy psychologicznej, antropologicznej, jak i religijnej) za 
istotne zagadnienie należy uznać rozumienie tożsamości i rolę, jaką może 
ona spełnić w osiąganiu pełni człowieczeństwa. W przypadku dorosłych, 
podejmujących refleksję nad sobą inspirowaną edukacją religijną opartą 
na Biblii, kształtowanie tożsamości wiąże się z postrzeganiem człowieka 
jako osoby – jej natury i godności, której korzenie sięgają do chrześcijań-
skiej koncepcji człowieka. Zestawienie w tym kontekście najbardziej kla-
sycznych perspektyw postrzegania tożsamości zachęca do poszukiwania 
elementów, które już nie w sferze idei, lecz praktyki doświadczają dorośli 
pochylający się nad tekstami biblijnymi:

Mówiło się wówczas o przygotowaniach do Synodu Plenarnego, który 
rzekomo miał przybrać postać szerokiej dyskusji w Kościele. Używając, 
jakże modnego dziś słowa „wizja”, marzyła mi się dyskusja, rozmowy na 
temat problemów Kościoła. Wydawało mi się, że potrzebni będą także lu-
dzie świeccy, którzy w miarę kompetentnie, a przynajmniej bazując na ja-
kiejś podstawie teoretycznej, mogą wypowiadać się na owe tematy – choć-
by na stopniu parafii. Otrzeźwienie przyszło bardzo szybko. Okazało się, 
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iż świecki z nawet podstawową wiedzą biblijną nie jest nikomu do niczego 
potrzebny. (…) Zapytać ktoś może, czy żałuję udziału w KB? Nie. Jeżeli 
czegokolwiek żal, to tego, że – niechby nawet minimalny – potencjał zo-
stał zmarnowany. Moje obecne wewnętrzne nastawienie do kursu najlepiej 
chyba odzwierciedla moja zewnętrzna postawa wobec materiałów: leżą 
sobie, uporządkowane, w regale na najniższej półce. (…) Czy jest szansa, 
żeby ktoś kiedyś je odkurzył? Pewnie tak, tylko czy jest taka potrzeba? 
W każdym razie, aby kiedyś to nastąpiło z pewnością inicjatywa nie powin-
na wyjść z mojej strony (mężczyzna, lat 49, nauczyciel).

Człowiek dorosły niejednokrotnie ma poczucie, że jego potencjał ży-
ciowy nie został wykorzystany z przyczyn od niego niezależnych. Reflek-
sja nad sobą w tego typu położeniu objawia się dystansem do zaistniałych 
sytuacji. Mężczyzna wyraźnie wskazuje, że celem nie jest obrona jego ra-
cji (choć jest bezwzględnie przekonany o jej słuszności) ani też nie uznaje 
racji drugiej strony sporu. Przyjmuje postawę, zalecaną przez Ojców Pu-
styni: „A jeśli ktoś mówi z tobą na jakikolwiek temat, ty się z nim nie spie-
raj; jeśli mówi słusznie, odpowiedz: «Tak». Jeśli zaś nie ma racji, powiedz: 
«Wiesz sam, co mówisz» – a nie dyskutuj o tym, co powiedział. Na tym 
polega pokora”79. Należy przy tym zauważyć, że mężczyzna nie rezygnuje 
ze swoich poglądów i gotowości dzielenia się wiedzą. Odkłada jedynie ten 
zamiar, oczekując na bardziej sprzyjające okoliczności. 

Wiedza religijna, wspomagając dorosłego w rozważaniach nad sensem 
życia, koncentruje uwagę człowieka na ostatecznym celu życia, jakim 
jest w chrześcijaństwie zbawienie. Temu celowi służy namysł nad sen-
sownością dotychczasowego życia i troska, by dalszej jego części nadać 
nowy sens. Należy również zauważyć, że autorzy narracji są świadomi 
osobistych ograniczeń w rozwiązaniu tych problemów. Dlatego analizując 
duchowość jako składową pokory, warto zwrócić uwagę na rozumienie 
w Biblii. Pokora biblijna oznacza skromność, która jest przeciwstawie-
niem próżności: „Wolny od nierozumnych pretensji człowiek skromny nie 
chełpi się własną mądrością (Prz 3, 7; Rz 12, 3. 16; por. Ps 131, 1). (…) 
przyznaje, że wszystko, co ma, otrzymał od Boga (l Kor 4, 7)”80. Postawa 
pokory niejako w poprzek wobec niskiego poczucia własnej godności, jak 

79 Apoftegmaty Ojców Pustyni, t.1. Gerontikom. Księga Starców, Wyd. TYNIEC, Kra-
ków 2007, 523. 

80 Pokora, w: Słownik teologii biblijnej, red . X. Léon-Dufour, Wyd. Pallotinum, Poznań 
1990 .
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i wyolbrzymionego „ego”. Wyraża się w przekonaniu o możliwości sku-
tecznego działania, ale z pomocą „wyższej Potęgi”81 . 

W teologii pokora uznawana jest nie tylko za cechę osobowości, lecz 
także za cnotę82. W chrześcijańskim rozumieniu „pokora jest chodzeniem 
w prawdzie”83. Przyjęcie słowa prawda za synonim pokory znajduje swoje 
uprawomocnienie w tym, że chrześcijanin utożsamia prawdę z Bogiem. 
Oznacza to, że rozpoznaje prawdę o sobie w świetle prawdy o Bogu i Jego 
zamiarach wobec człowieka. Jest to uznanie całej kondycji człowieka – 
z jego godnością i wielkością, ale także słabością i grzechem. Oznacza ona 
zatem adekwatną samoocenę, która kształtuje się w świetle Objawienia84 . 
Rozumienie to jest bliskie temu, co Charles Whitfield, Barbara Whitfield, 
Russell Park określają jako integralność. Ten wymiar pokory odnoszo-
ny jest do aspektów moralnych85. Odkrywanie prawdy o sobie i działa-
nie zgodne z dokonaną samooceną, również w rozumieniu absolwentów 
KKB, wymaga konfrontacji z uznanym systemem wartości:

Największą wartością wyniesioną z Kursu Biblijnego było uświadomie-
nie sobie, że nie marnuję czasu. (…) Moje życie zawirowało dosyć mocno 
i trochę jestem poobijany. Ciężko mi przychodzi składanie się do znowu 
do kupy. Najbardziej boli poczucie straconego czasu (mężczyzna, lat 40, 
rzemieślnik z małej miejscowości pod Gliwicami).

W mojej rodzinie często słyszymy: „bez Boga ani do proga”. Dlatego 
nie podejmujemy działań, dyskusji niezgodnych z Dekalogiem. (…) Również 
i my w codziennych wysiłkach i staraniach mamy na uwadze maksymalnie 
dobro najbliższych, przede wszystkim wnuków, a na końcu nas samych. Może 
to egoistyczne postępowanie, ale nie stać nas, nie dorośliśmy do tego, by po-
święcać się biednym nieznajomym, obcym ludziom (mężczyzna, lat 70, wy-
kształcenie wyższe humanistyczne, zamieszkały w okolicach sosnowca).

81 Humility Pocket Power (Anonymous), Wyd. Hazelden 1984, s. 3-4.
82 W teologii pojęcie cnota oznacza jeden „z czynników doskonałości osobowościo-

wej człowieka (cnota naturalna, czyli porządku etyczno-moralnego), a w łączności z łaską 
uświęcającą – jednym z czynników wspierających działanie ludzkie w wymiarze nadprzy-
rodzonym”. Zob. H. Wegner, Cnota, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Wyd. KuL, Lublin 
1995, s. 522-527. Jest to zatem inne rozumienie niż używane w psychologii. E. Erikson 
uznaje za cnotę siłę witalną, którą człowiek osiąga rozwiązując kryzysy poszczególnych 
etapów życia. Zob. E.H. Erikson, The life cycle completed, dz. cyt., s. 55-61.

83 św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, VI, 10, 7, w: Dzieła, t. II, Kraków 1987. 
84 M. Kinzer, Pokora chrześcijanina, Wyd. WAM, Kraków 1996, s. 26-40.
85 Zob. Ch. Whitfield, B. Whitfield, R. Park, The power of humility: choosing peace 

over conflict in relationships, dz. cyt., s. 22.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



130 r o z d z i a ł  i V

Integracja osobowości wokół pewnego systemu wartości jest naturalną 
potrzebą człowieka. Jej związek z pokorą wyraża się w tym, że integra-
cja wymaga dostrzeżenia tych obszarów, które nie pasują do całościowego 
wizerunku siebie. Człowiek dokonuje konfrontacji z tą stroną własnego 
życia, o której chciałby zapomnieć, która budzi jego niepokój, a często 
zażenowanie, wstyd, poczucie bezsensu. Indywidualne poczucie bezsen-
su wiąże Giddens z wypieraniem pojawiających się w codziennym życiu 
wątpliwości moralnych. Przy czym nie chodzi o decyzję opowiedzenia się 
za lub przeciw nim, lecz o odmowę odpowiedzi, o „spychanie na bok” 
dylematów moralnych. Jest to z jednej strony wołanie o „autentyczność” 
jako nadrzędną wartość, a z drugiej strony poprzez szeroki zasięg nowo-
czesnych systemów kontroli jaźni, proces jej osiągania staje się „moralnie 
upośledzony”86 . 

Integracja osoby wokół systemu wartości nie ogranicza się jednak tylko 
do poszukiwania aspektów negatywnych swojego ‘ja’. To także (a może 
przede wszystkim) odkrywanie tych „części” siebie, które są pozytyw-
ne, ale niedoceniane. Absolwenci KKB pokazują, że dzięki uczestnictwu 
w Kursie dostrzegli w sobie nowy potencjał życia. Bez tego odkrycia inte-
gracja osobowości byłaby utrudniona i wymagałaby znacznie więcej czasu. 
Odkrywanie w sobie mocnych stron dotyczy różnych sfer osobowości:

Dzięki temu mogę podejmować decyzje o pomaganiu innym śmielej 
i odważniej, niż do tej pory (mężczyzna, lat 65, leśnik z Warmii).

Dostrzeżenie w sobie i docenienie „mocnych stron”87 stanowi przejaw 
pokory w aspekcie rozumianym jako integracja. Ten wymiar refleksji nad 
sobą wpisuje się w chrześcijańskie rozumienie pokory jako prawdy o so-
bie: „W pokorze dochodzi do harmonii z prawdą o istnieniu. Pokora przy-
pomina wewnętrzne nastrojenie, dzięki któremu możemy coś zobaczyć lub 
usłyszeć”88. Narracje absolwentów KKB ukazują ich zmagania o odkry-
wanie i pomnażanie dobra w sobie i w świecie. Mówienie o osiągnięciach 
i poczucie satysfakcji z realizacji dobra nie jest jednak przejawem tryum-
falizmu, lecz dążeniem do integralności. Jest w nich przekonanie, że dobro 
nieustanie konfrontuje się ze złem, zarówno w nich samych, jak i otacza-
jącym świecie. Autorzy narracji znajdują siebie w pozycji poszukiwania 
„harmonii istnienia”. są świadomi, że proces ten został zainspirowany lub 

86 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 14.
87 J. Machaczka, Podstawy zarządzania, Wyd. AE, Kraków 2001.
88 W. Zatorski, Pokora, Wyd. TYNIEC, Kraków 2008, s. 19.
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wzmocniony treściami biblijnymi. studiowanie Biblii umożliwiło im od-
krycie sensu działania opartego na uznanych wartościach. Można zatem 
uznać, że studiowanie Biblii pomaga w radzeniu sobie z indywidualnym 
poczuciem bezsensu, pomaga wyjść z kręgu myślenia, że „że życie nie ma 
do zaoferowania nic godnego uwagi”89 .

Absolwenci KKB posługują się wieloma określeniami opisującymi po-
dejmowaną refleksję, co może świadczyć o tym, że proces ten kryje wiele 
niuansów wymagających uważnego i otwartego namysłu. Wypowiedzi za-
chęcają do wyjścia poza sentymentalne odniesienia do wydarzeń przyjem-
nych i wygodnych. Teksty te, choć mocno naznaczone emocjami, wpisują 
się w wyjątkowo racjonalną refleksję nad aktualną sytuacją życiową. Kryje 
się w nich nuta zawodu, nie do końca spełnionych nadziei. Widać też i to, 
że uczestnicy KKB nieśmiało próbują poinformować, w jaki sposób radzą 
sobie z tą sytuacją:

Im jestem starszy, tym bardziej (z satysfakcją) obserwuję u siebie chęć 
pogłębienia wiary katolickiej. To, co zawdzięczam Kursowi Biblijnemu, to 
przypomnienie o sięganiu po Pismo Święte; pomaga je lepiej zrozumieć 
a co najważniejsze, stosować w życiu osobistym, w odniesieniu do mojej 
Rodziny, bliskich, przyjaciół, a nawet ludzi obcych, czy wręcz tzw. „nie-
przyjaciół” (problem przebaczania!) itp. (mężczyzna, lat 66, doktor nauk 
medycznych z siedlec).

Pierwszy raz od niepamiętnych czasów poszłam do teatru na sztukę 
„Czekając na Godota” Samuela Becketta. Ostatnia scena mnie poruszyła, 
gdy jeden z bohaterów pyta „No to idziemy?”, a drugi odpowiada jednym 
słowem: „Chodźmy” i pozostają w miejscu! Szkoda, że bohaterowie sztuki 
Samuela Becketta nie spotkali na swojej drodze jezuity, prof. Z.M., organi-
zatora Kursu! (kobieta, lat 47, wykształcenie wyższe humanistyczne, Mał-
gorzata K., zamieszkała w dużym mieście wojewódzkim).

uczestnictwo w KKB kieruje uwagę w stronę Boga, który nieustannie 
troszczy się o człowieka. Doświadczenie to skłania do refleksji, w której 
nie ma poszukiwania winnych, lecz potrzeba odkrywania mocnych źródeł 
oparcia. To pomaga dorosłemu rozwijać się jako osobie bez skupiania się 
na tym, co bolesne. Pytanie o sens życia i poszukiwanie odpowiedzi na nie, 
to uszczegółowienie podstawowych pytań o człowieka, o to kim jest i do-
kąd zmierza. Osiągnięcie umiejętności odkrywania religijnego znaczenia 

89 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 13. 
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tekstów biblijnych umożliwia dorosłym stały rozwój osobisty, uzupełnia-
jąc inne motywacje podejmowania wysiłków w tym zakresie, motywacją 
religijną. Treści biblijne nie ograniczają zatem możliwości rozwoju osobo-
wego, lecz je poszerzają. Człowiek nie uzyskuje gotowych rozstrzygnięć, 
ale otrzymuje nową argumentację. 

Wypowiedzi absolwentów KKB pokazują, że pytania o sens życia 
obecne są w średniej oraz późnej dorosłości i odnoszą się do różnych kwe-
stii. W okresie średniej dorosłości pytania te związane są zwykle z „kry-
zysem wieku średniego”, którego pozytywne rozwiązanie wymaga wiele 
wysiłków i determinacji. Dorosły, podejmując działania w kierunku oceny 
przeszłości oraz przemodelowania własnego życia, dostrzega kwestie eg-
zystencjalne wyjątkowo jasno. Jest dużo bardziej świadomy własnego Ja, 
co sprzyja lepszemu określeniu swoich dążeń i planów90:

Kurs Biblijny, który przeszedłem, przerabiałem z potrzeby serca i nie 
dał mi on żadnych uprawnień zawodowych, lecz przyniósł mi osobistą 
satysfakcję, którą trudno z czymkolwiek porównać. To nie tylko teoria. 
Mogłem doradzić mojej synowej w skomplikowanej sprawie życiowej, też 
osobie wierzącej. Dzięki temu uratowała twarz w bardzo niezręcznej sy-
tuacji. Podobnie rzecz się miała, kiedy wnuk od córki narozrabiał i groził 
mu kurator dla nieletnich. Męska rozmowa o wartościach i tym, co ważne 
w życiu, wiele dała! Oczywiście, że nie mogłem się powoływać wprost na 
Biblię, ale miałem ją cały czas „z tyłu głowy”. Coraz częściej pełnię funk-
cję „rodzinnego pogotowia ratunkowego” w doradzaniu w trudnych sytu-
acjach życiowych! (mężczyzna, lat 50, wykształcenie średnie techniczne, 
zamieszkały w dużym mieście na terenie Warmii i Mazur).

Przedstawiona powyżej perspektywa refleksji nad sobą łączy się wy-
raźnie z religijnością. W wieku średnim dorosły zwykle przeżywa swoją 
wiarę w fazie określonej przez J. fowlera jako odwoływanie się do same-
go siebie91. Z kolei w okresie późnej dorosłości dylematy egzystencjal-
ne koncentrują się wokół problemów sensu i wartości życia. Towarzyszą 
im doświadczenia śmierci osób bliskich i konieczność „rozliczenia” się 
z własnego życia. Na tym etapie życia ludzie przeżywają najczęściej wiarę 

90 D. Levinson, Toward a Conception of the Adult Life Course, w: Themes of Work and 
Love in Adulthood, red. N.J. smelser, E.H. Erikson, Wyd. Harvard university Press 1980, 
s. 265-290.

91 J. fowler, Stages of Faith. The Psychology of Human Development and the Quest for 
Meaning, Wyd. Harper & Row Publishers, san francisco 1981.
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w fazie wiary jednoczącej. Jest ona wyrazem dialogowego poznawania 
rzeczywistości, które pozwala odkrywać nowy sens „znanych spraw”92 . 
Możliwość tę daje „otwarcie się na głos «głębokiego ja», wrażliwość i to-
lerancja wobec innych ludzi, poglądów (ekumenizm religijny), uznanie 
różnych prawd. Zamiast podszytej pychą próby analizowania tych prawd, 
człowiek decyduje się po prostu im poddać”93:

Absolwenci KKB w swoich narracjach ukazywali postawę poszukiwa-
nia prawdy o sobie. Nie ukrywali oni potrzeby uznania przez siebie samych 
swojej godności jako osoby i godności „dziecka Bożego”. Ta perspektywa 
wyznacza ich refleksję nad własną tożsamością. są oni świadomi, że pro-
ces jej budowania choć został dokonany, to nie został zamknięty. Zrozu-
mienie tej rzeczywistości zawdzięczają między innymi studiowaniu Biblii. 
Może dokonuje się to dzięki odkryciu, iż mimo zakończenia uczestnictwa 
w Kursie jego skutki trwają w ich życiu. 

Rozważania, jakie podejmują absolwenci KKB, pozwalają uznać za 
istotne elementy w refleksji nad sobą wiedzę religijną i wiarę. studiowanie 
Biblii pomaga im odkrywać dynamiczny charakter tożsamości w odnie-
sieniu do własnej osoby i otaczającej rzeczywistości. Oznacza to, że na 
tożsamość, nawet w odniesieniu do refleksji nad sobą, należy spojrzeć tak-
że z perspektywy społecznej i religijnej. Przez wypowiedzi absolwentów 
KKB przewija się przekonanie, że Bóg poprzez teksty biblijne „przemawia 
do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, aby zaprosić i przyjąć ich do 
wspólnoty z sobą”94. Perspektywa osobowego spotkania i jej owoce nie 
są ograniczane tylko do wymiaru religijnego. Oznacza to zrozumienie, że 
dojrzała wiara musi opierać się na dojrzałej osobowości. Wówczas czło-
wiek postępuje zgodnie z przyjętym systemem wartości i w jego świetle 
dokonuje oceny relacji w stosunku do siebie, innych ludzi i Boga nieza-
leżnie od tego, w jak niepewnych i ryzykownych warunkach przychodzi 
mu żyć.

 

92 Zob. P. A. Giguere, Dorosły człowiek, dojrzała wiara, dz. cyt., s. 65-69.
93 P. socha, Teolog jako psycholog: koncepcja rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera,  

w: Rozwój duchowy człowieka, dz. cyt., s. 180.
94 DV, nr 2.
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namySł naD relacjami z innymi

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o tożsamość nie ogranicza się do 
refleksji nad sobą. umieszczenie przez E. Eriksona problematyki tożsamo-
ści w kontekście kulturowym zwraca uwagę na to, że poczucie jedyności 
(odrębności, niepowtarzalności) kształtuje się poprzez konfrontacje z inny-
mi i dialog ze światem zewnętrznym1. Oznacza to, że pomiędzy relacjami: 
„ja – ja sam” i „ja – inni” zachodzi ścisły związek. Anna Gałdowa zwraca 
uwagę na to, że „wybory i zachowania w relacjach z innymi ludźmi do-
konywane z perspektywy najważniejszych wartości, mają fundamentalne 
znaczenie dla tworzenia się i podtrzymywania samoświadomości: sprze-
niewierzenie się dobru, które zostało rozpoznane i zaakceptowane jako 
dobro, nie tylko narusza więź tożsamości z innymi, ale zmienia poczucie 
samotożsamości”2 . 

W relacjach z innymi w sposób szczególnie wyraźny wyrażają się po-
stawy moralne. Nie jest to jedyny obszar odniesień, ale najwyraźniej do-
strzegany i poddawany ewaluacji. Rodzi to pytanie o to, w jakim zakresie 
studiowanie Biblii staje się szansą na weryfikację tych postaw. W rozdziale 
tym podejmuję próbę odpowiedzi na to pytanie. Zostaną w nim zanalizo-
wane obszary odniesień w rodzinie, w społeczności lokalnej oraz w prze-
strzeni, którą wyznacza praca zawodowa. Na przykładzie absolwentów 
KKB pokazane zostaną możliwości wykorzystania wiedzy religijnej w re-
fleksji nad tymi relacjami. 

Relacje z innymi ludźmi, podlegając nieustannej dynamice, tworzą 
w wypowiedziach absolwentów KKB wielowymiarową przestrzeń inter-
akcji. Doświadczenia związane ze studiowaniem Biblii nie odnoszą się 
tylko do postaw moralnych i zasad wynikających z wyznawanej wiary. 
Dotyczą przede wszystkim odniesienia do osoby Boga i tu znajduje swoje 
szczególne uzasadnienie religijna motywacja w procesie kształtowania po-
staw moralnych wyrażających się w relacjach do drugiego człowieka.

1 Zob. A. Nizińska, Między nauczaniem a uczeniem się, dz. cyt., s. 65.
2 A. Gałdowa, Wprowadzenie, art. cyt., s. 16.
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5.1. „ja” – rodzina

Priorytetowe znaczenie w kształtowaniu postaw życiowych przypisuje 
się relacjom, które w odniesieniu do rodziny uznaje się za więzi naturalne. 
Rozumie się je „jako pewien zespół odniesień oraz relacji między członka-
mi rodziny, których podstawą jest świadomość wspólnej genealogii i związ-
ków genetycznych, zespół wspólnie wyznawanych wartości, norm i celów 
działania, przeżyć o charakterze emocjonalnym, postaw prezentowanych 
nawzajem wobec siebie i świata zewnętrznego, uwarunkowań społecznych, 
kulturowych i ekonomicznych, w jakich przebiega życie danej rodziny”3 . 
Wszystkie one są wynikiem procesu identyfikacji członków rodziny z prze-
konaniami, celami i działaniami grupy, jaką ona stanowi4. Takie rozumienie 
więzi rodzinnych zwraca uwagę na dwa ich aspekty. Jeden z nich to natu-
ralny fundament, co można uznać za element stały (choć nie statyczny), 
natomiast drugi związany jest z czynnikami zewnętrznymi, które razem 
decydują o jej „swoistej dynamice wewnętrznej”5. Oznacza to, że rodzi-
na, podlegając nieustannym przemianom, jednocześnie dąży do zachowa-
nia stabilności. Więzi rodzinne powstają (ale też i kształtują się) w wyniku 
zespolonego oddziaływania wielu czynników biologicznych, ekonomicz-
nych i społecznych, które umożliwiają (bądź utrudniają) kształtowanie się 
wspólnoty rodzinnej o charakterze bezpośrednich, głęboko emocjonalnych 
stosunków międzyosobowych6. Z tej racji uznawane są za najsilniejsze 
i najbardziej charakterystyczne zjawisko, które decyduje o tożsamości czło-
wieka7. Wielorakie wpływy wewnętrzne i zewnętrzne kształtują w rodzinie 
więź strukturalno-przedmiotową, jak i kulturową oraz osobową8 .

fundamentem więzi rodzinnej jest więź małżeńska. Obejmuje ona wie-
lopłaszczyznowy obszar interakcji pomiędzy mężem i żoną i ma pierw-

3 J. Pająk, Tendencje w zakresie ewolucji czynników stymulujących więź rodzinną, w: 
Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, red. I. Janicka, Wyd. „Impuls”, Kraków 
2010, s. 14.

4 M. Ryś, Psychologia rodziny, w: Rodzina bezcenny dar i zadanie, red . J . Stala,  
E. Osewska, Wyd. Polwen, Radom 2006, s. 335.

5 J. Pająk, Tendencje w zakresie ewolucji czynników stymulujących więź rodzinną, art . 
cyt., s. 14.

6 M. Ryś, Psychologia rodziny, art. cyt., s. 335.
7 J. Jagieła, Relacje w rodzinie a szkoła . Krótki przewodnik psychologiczny, Wyd. Ru-

bikon, Kraków 2007, s. 7. 
8 L. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, Wyd. KuL, Lublin 2002, s. 15-17. 
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szeństwo przed relacjami rodziców z dziećmi. Opiera się na uznaniu i ak-
ceptacji współmałżonka, a przede wszystkim na dojrzałej miłości mał-
żeńskiej. Charakteryzuje ją głęboka życzliwość i wrażliwość na potrzeby 
współmałżonków; akceptacja i uznanie, chęć obdarowania i wzajemnego 
porozumienia. Więź ta stanowi pomoc w rozwoju i realizacji własnych 
dążeń oraz podstawę zaufania. Wyraża się we wzajemnym dzieleniu prze-
życiami i doświadczeniami, a jednocześnie zdolnością słuchania i rozpo-
znawania wzajemnych potrzeb współmałżonka. Tworzy się ona „poprzez 
dynamiczny kontakt osobowy na płaszczyznach: emocjonalnej, poznaw-
czej i dążeniowej, które pozostają w sprzężeniu zwrotnym prowadzącym 
do powstania i rozwoju współodczuwania (zasadniczy wyraz więzi emo-
cjonalnej, współdoznawanie przeżyć, co wymaga wrażliwości, empatii, 
powoduje powstanie głębokich związków emocjonalnych między mał-
żonkami), współrozumienia (kontakt małżonków w sferze intelektualnej, 
pozwalający na wymianę refleksji, spostrzeżeń czy doświadczeń, ułatwia 
rozwiązywanie problemów, ważna jest wzajemna komunikacja) i współ-
działania (efekt istnienia więzi małżeńskiej w sferze emocjonalnej i inte-
lektualnej, ważne wartości i odpowiedni podział ról współpraca na wielu 
płaszczyznach życia rodzinnego)”9. studiowanie Biblii umożliwia nowe 
spojrzenie na relację małżeńską:

Wszystkie moje lata młodości, to lata walki o męża, o dobre relacje z nim 
i mimo tego, że pozostawiał mnie wielokrotnie, musiałam mu przebaczyć 
i sama nie pogrążałam się w smutku i nie odrzucałam go nigdy. To, co mnie 
dotknęło od samego ślubu, taki stan ciągłego odrzucenia, mogłam jedynie 
przeżyć dzięki pomocy Łaski Bożej. Na kartach Pisma Świętego znalazłam 
ukojenie (kobieta, lat 60, wykształcenie średnie techniczne, Poznań).

Żeby opisać wieloletni dramat wynikający z mojego picia – nie ma słów! 
Z tego bagna wyciągnął mnie mój ukochany Mąż i religia! Mąż uczestni-
czył wtedy w Kursie Biblijnym i mogłam podczytywać jego zeszyty kursowe. 
Wtedy nastąpiło moje otwarcie na wiarę. Po raz pierwszy zrozumiałam, jak 
bardzo krzywdzę swoim piciem moją rodzinę, szczególnie męża. To był zwrot 
w mojej walce z uzależnieniem (kobieta, lat 65, wykształcenie średnie).

Refleksja nad więzią małżeńską poczyniona przez autorki powyższych 
narracji pokazuje, że studiowanie Biblii inspiruje przemyślenia nad tym 

9 A. Błasiak, Znaczenie więzi i atmosfery rodzinnej dla funkcjonowania rodziny, w: Wy-
brane zagadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybowska, Wyd. WsfP „Igna-
tianum”, WAM, Kraków 2010, s. 133-134.
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typem więzi, choć niekoniecznie sprawia, że stają się one prawidłowe. 
skuteczności uczestnictwa w KKB należałoby bardziej poszukiwać w po-
trzebie rozumienia relacji małżeńskiej i specyfiki tej więzi niż w uzyska-
niu oczekiwanych efektów jej naprawienia (choć w przypadku M.D. taki 
również nastąpił). 

Pośredni charakter skutków zrozumienia treści biblijnych dla kształto-
wania więzi małżeńskiej nie umniejsza ich znaczenia. Wypowiedzi kobiet 
świadczą o tym, że w tworzeniu więzi małżeńskiej istotne są wszystkie 
trzy płaszczyzny kontaktów osobowych: emocjonalna, poznawcza i dąże-
niowa10. Przy czym należy zauważyć, że kobiety nie oczekują skutków 
we wszystkich wspomnianych perspektywach. Doceniają (a może jedynie 
się zadowalają) tylko te, które są dla nich niejako dostępne. umiejętność 
akceptowania zaistniałej sytuacji nie oznacza jednocześnie rezygnacji. Ra-
dzenie sobie z trudnościami codziennego życia z wykorzystaniem dostęp-
nych możliwości tworzy klimat zaufania i pokoju, który „przenosi się” na 
poprawność innych więzi w rodzinie. 

Więź małżeńską teologia określa jako „przymierze małżeńskie”11, od-
wołując się do przymierzy, jakie Bóg zawierał z ludźmi w historii. Ana-
logia ta wynika z przyjęcia prawdy o stworzeniu „na Boży obraz i po-
dobieństwo” (por. Rdz 1,26) oraz uznania, że „mężczyzna opuszcza ojca 
swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym 
ciałem” (Rdz 2,24). Oznacza to wezwanie do zespolenia małżonków uczu-
ciem i myślą w porządku osobowym i dawania świadectwa wzajemnej 
miłości poprzez radość i ofiarę na wzór Chrystusa12. Doświadczenie tego 
przymierza stało się udziałem autorki narracji:

Żeby przejść od ogólników do konkretów, to przede wszystkim zwią-
załam się sakramentem małżeństwa13 z kochanym człowiekiem, z którym 
żyłam bez sakramentu prawie 30 lat. Jest człowiekiem niewierzącym, ale 
przejęty moim uczestnictwem w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym oraz 
pogłębieniem mojej religijności zgodził się na ślub kościelny! Kiedyś był 
„twardo” niewierzącym, dzisiaj pod wpływem wielu rozmów o tym, w co 

10 Zob. J. szopiński, Rozwój kontaktu osobowego we współczesnej rodzinie, „Zdrowie 
Psychiczne” 1973 nr 4, s. 28-34. 

11 Zob. KKK, nr 1601-1603; Jan Paweł II, List do rodzin, nr 7 (używany skrót LR).
12 Zob. KDK, nr 52; Jan Paweł II, Encyklika Familiaris Consortio, nr 2 (używany  

skrót fC).
13 Autorka ma na myśli to, że żyła w małżeństwie bez ślubu kościelnego. Przyp. A.W.
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ja wierzę, nie mówi już tak jak dawniej (I.s., kobieta, lat 51, wykształcenie 
wyższe ekonomiczne, miasto).

W analizowanej narracji na uwagę zasługuje decyzja męża respondent-
ki14, inspirowana oddziaływaniem żony uczestniczącej w Kursie Biblij-
nym. Decyzja ta była owocem obserwacji jej zaangażowania religijnego, 
rozmów partnerskich między małżonkami i szacunku do przekonań religij-
nych żony. Kościół katolicki przyjmuje, że małżeństwo i rodzina stanowią 
wspólnotę z Bożego ustanowienia i od Niego pochodzącą, co zakłada rów-
ność małżonków opartą na zasadniczej równości człowieka wobec stwór-
cy. Nie oznacza to unifikacji ról małżeńskich i rodzicielskich, lecz uznanie 
równości praw i godności15 .

Więź małżeńska bezpośrednio odnosi się do więzi rodzicielskich. 
Relacje dziecko – rodzic determinują proces rozwoju i wychowania po-
tomstwa. Zaczątkiem więzi między rodzicami i dziećmi jest prawo do 
przynależności i swojego miejsca w rodzinie. Jest ona nie tylko ogrom-
na, ale przede wszystkim nierozerwalna (przekształca się i zmienia, ale 
nie zanika)16, choć może być różnego typu: od pewnej poprzez niepewno- 
-ambiwalentną i niepewno-unikającą do zdezorganizowanej. Charakter 
więzi rodzicielskich kształtuje układ ról i pozycję, którą zajmuje dziecko 
w rodzinie. są one indywidualne i niepowtarzalne, gdyż wynikają z wy-
znaczonych dziecku praw i obowiązków oraz oczekiwań, jakie określa-
ją wobec niego najbliżsi17. W procesie wychowania powinno następować 
usamodzielnianie się dziecka. Jest to zjawisko niezbędne do zdobywania 
własnej tożsamości. Zmiana zależności wynikająca z więzi rodzicielskich 
i w konsekwencji opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego stanowi jed-
no z istotnych zadań dorosłości. Poprawne rozwiązanie problemu „pustego 

14 Niewierzący małżonek pod wpływem zaangażowania religijnego swojej żony i tre-
ści religijnych, którymi ona żyje, podejmuje decyzję o zawarciu ślubu kościelnego w for-
mule małżeństwa mieszanego. Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1124-1129. sytu-
ację tę analizuję szerzej w: Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., 
s. 326-327.

15 Zob. J. Koclęga, Rodzina wspólnotą życia i miłości w ujęciu Kościoła katolickiego, 
w: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybowska, Wyd. WsfP 
„Ignatianum”, WAM, Kraków 2010, s. 177-178.

16 Zob. A. Błasiak, Znaczenie więzi i atmosfery rodzinnej dla funkcjonowania rodziny, 
art. cyt., s. 135.

17 Zob. A. Zasańska, Więzi rodzinne a pozycja dziecka w rodzinie, w: Rodzina we współ-
czesności, red. A. ładyżyński, Oficyna Wydawnicza ATuT, Wrocław 2009, s. 109-110. 
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gniazda”18 może stanowić jeden wyznaczników dojrzałych więzi rodziciel-
skich. Refleksję nad relacjami w rodzinie tak podejmuje jedna z absolwen-
tek KKB:

Poprzez brak relacji lub z powodu złych relacji, braku porozumienia, 
przez doświadczenie odrzucenia moje starania życiowe i cele ulokowałam 
w dzieciach. Ten cel był radosny i nie został odtrącony. Pomoc dzieciom 
daje mi radość i nadzieję, że właściwie wybrałam, starając się o rodzinę 
i jej jedność. Moja walka o to trwająca wiele lat, moje wyrzeczenia, trud, 
rozpacz nie pozostały bezowocne. Teraz wiem, że to co robiłam miało sens. 
Potwierdzenie odnajduję w Biblii, którą dzięki Kursowi poznałam i która 
zasila mnie w jakiś rodzaj mądrości życiowej (kobieta, lat 58, wykształce-
nie średnie). 

Kobieta, lokując całą swoją energię życiową w więzi rodzicielskie, po-
nosiła wiele trudu i po latach przyznaje słuszność wówczas podjętej de- 
cyzji. Można przypuszczać, że towarzyszyły jej liczne wątpliwości zwią-
zane z tak jednowymiarowym zaangażowaniem. Kobieta ta nie szuka  
w Biblii wsparcia dla kształtowania swoich relacji rodzinnych, lecz po-
twierdzenia dla słuszności swojego postępowania. Trudno jednoznacznie 
stwierdzić, czy pewność, jaką uzyskała, jest skutkiem studiowania Bi-
blii, czy uzyskania satysfakcjonujących efektów prowadzonych działań  
wychowawczych.

Podobnie relacje dziecko – rodzice stanowią przedmiot licznych rozwa-
żań nad rodziną podejmowanych w perspektywie teologicznej. Katechizm 
Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na to, że rodzice nie tylko mają prze-
kazać dziecku życie, ale także podjąć działania związane z wychowaniem. 
Założenie przez nich „ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, 
przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba”19, ma sprzy-
jać zaradzaniu potrzebom materialnym i duchowym ich dzieci20. Rodzice 
są uznawani za pierwszych i niezastąpionych wychowawców, a podstawę 
prowadzonego przez nich procesu wychowania stanowi miłość ojcowska 
i macierzyńska21. Zadaniem rodziców jest wychowanie do istotnych war-
tości życia ludzkiego, takich jak miłość i poszanowanie godności własnej 

18 L. Miś, Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinso-
na, w: Rozwój duchowy człowieka, red. P. socha, Wyd. uJ, Kraków 2000, s. 55-56.

19 KKK, nr 2223.
20 Zob. KKK, nr 2228.
21 fC, nr 36.
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i drugiego człowieka22. Wykorzystanie w tym zakresie wiedzy religijnej 
ilustruje wypowiedź mężczyzny:

Kiedy moje dzieci zaczęły dorastać, uważałem, że podstawowym celem 
oprócz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania (były to lata 
mozolnego PRL-u), należało im wpoić pewne zasady moralne i zaszcze-
pić zamiłowanie do wiedzy, ukierunkować i rozwijać ich zainteresowania 
(mężczyzna, lat 65, wykształcenie wyższe techniczne).

Zadaniem rodziców chrześcijańskich, wynikającym z przyjętego sakra-
mentu małżeństwa, jest troska o ewangelizację swoich dzieci. sobór Wa-
tykański II zwraca uwagę, że wychowanie chrześcijańskie zdąża zarów-
no do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, jak i stopniowego wprowadzania 
w tajemnicę zbawienia23. Jest więc ono nie tylko zadaniem, lecz również 
przywilejem. Rodzice, wprowadzając dzieci w życie wiary, stają się wobec 
nich „pierwszymi zwiastunami” Dobrej Nowiny o zbawieniu24:

Czytam Biblię mojemu 5-letniemu synkowi i rozmawiam z nim o Jezu-
sie, a dzięki informacjom, które dają mi poszczególne zeszyty, wiem więcej 
i chętnie odpowiadam na pytania dziecka. Gdy starszy syn (obecnie 14- 
-latek) był w podobnym „dociekliwym” wieku, raczej unikałam podobnych 
rozmów, zmieniałam temat lub ignorowałam pytania (kobieta, lat 42, wy-
kształcenie wyższe).

Podstawowym sposobem realizacji zadań wychowania religijnego 
dzieci ma być osobisty przykład rodziców25. Nauczanie Kościoła kato-
lickiego zwraca również uwagę na możliwości wzajemnego ubogacania 
się i rozwoju wynikające z więzi rodzicielskich, w czym szczególną rolę 
spełniają dzieci26 .

Poprzez lekturę tekstów biblijnych absolwenci KKB odkrywają nowe 
znaczenie więzi rodzicielskiej, która nie kończy się wraz osiągnięciem 
dorosłości przez dzieci. Treści biblijne skłaniają do oceny prowadzonych 
procesów wychowawczych i relacji z dorosłymi dziećmi: 

Moje córki skończyły studia i pracują. Są samotne. Z perspektywy czasu 
widzę, że w ich wychowaniu popełniłam wiele błędów. Trudno było nam się 

22 fC, nr 37.
23 Zob. sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, tekst polski 

w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wyd. Pallottinum, Poznań 1968, nr 2 (używany skrót 
DWCh).

24 Zob. KKK, nr 2224.
25 KKK, nr 2224-2226.
26 KKK, nr 2227 .
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porozumieć, ciągłe kłótnie i wzajemne pretensje. To nie jest tak, że słowo 
„miłość” usłyszałam pierwszy raz w życiu, ale nosiłam w sobie prawie 
dwadzieścia lat jakąś zapiekłość i zaczepność. Dopiero przemyślenia to-
warzysząc nauce w trakcie KKB dały mi zrozumienie bezsensownego „gry-
zienia” się z najbliższymi. Widzę teraz, że moje relacje z dziećmi są coraz 
lepsze. Potrafię też przyjąć ich uwagi, jeżeli im się coś u mnie nie podo-
ba. Pismo Święte tak wiele mówi o wzajemnej miłości: „Miłujcie jedni 
drugich, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12), „Tak więc trwają wiara, 
nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość” (1Kor 13, 
13) (kobieta, lat 70, wykształcenie średnie).

Niskiej ocenie podejmowanych przez kobietę działań wychowawczych 
towarzyszy przekonanie o ich ważności i wpływie na dorosłe życie jej 
dzieci. Refleksja nad więziami rodziców i dzieci służy poszukiwaniu spo-
sobów naprawienia skutków wcześniejszych działań. Na uwagę zasługuje 
to, że kobieta nie zatrzymuje się na „rozpamiętywaniu” przeszłości. Wska-
zuje na uczestnictwo w KKB jako inspirację w podjęciu nowej refleksji 
nad jej rolą jako matki. Odkryty na nowo sens pojęcia „miłość” zmienia jej 
stosunek do najbliższych. Warto zauważyć, że proces wprowadzania w ży-
cie nowego sposobu wzajemnego funkcjonowania kobieta rozpoczyna od 
weryfikacji swojego myślenia i działania. Treści biblijne nie stanowią dla 
niej argumentów służących do „moralizowania” otoczenia, lecz do zrozu-
mienia własnej niewłaściwej postawy. 

Inny rodzaj więzi rodzinnych tworzą relacje pomiędzy rodzeństwem. 
Więź taką określa się jako mikroświat środowiska rodzinnego. W świecie 
tym zachodzą związki podobne jak w więzi rodzicielskiej, ale rządzą się 
one innymi prawami. Więzi pomiędzy rodzeństwem dostarczają przeżyć 
i doświadczeń, których nie są w stanie odtworzyć inne grupy rówieśni-
cze27. Jakość tych więzi jest uzależniona od wieku rodzeństwa, płci i re-
lacji, jakie dziecko ma z dorosłymi, oraz od pozycji dziecka w rodzinie. 
Wielokrotnie dostrzegają je absolwenci KKB:

Gdy w październiku 1998 roku otrzymałam Dyplom ukończenia Ko-
respondencyjnego Kursu Biblijnego, przesłałam swemu bratu księdzu 
wszystkie zeszyty Kursu, aby wykorzystał je z większym pożytkiem, niż ja to 
zdołałam pojąć (kobieta, lat 72, zamieszkała w małym mieście).

27 J. śledzianowski, Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku, Wyd. 
KARAD, Kielce 2008, s. 48-49. 
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Moja siostra była bardzo wierząca, chciała wstąpić do klasztoru – Pan 
Bóg zdecydował inaczej. Tata był człowiekiem wierzącym, chodził na Msze 
święte, ale miał problemy ze spowiedzią. (…) Jak myśmy się z siostrą mod-
liły o dobrą spowiedź dla taty (kobieta, lat 62, Warszawa).

Rodzice mieszkali w tym czasie u mojej siostry na północy Polski, a ja 
na Śląsku. Po śmierci taty stan zdrowotny mojej mamy bardzo się pogor-
szył (…). Siostra alarmowała nas z bratem, że nie daje sobie rady. Siostra 
była już na emeryturze. (…) U mnie w pracy było coraz gorzej. (…) Wo-
bec sytuacji, jaką przeżywała moja siostra, zdecydowałam się na odejście 
z pracy. Zostawiłam wszystko „na łasce Bożej” – moją przyszłość, dom – 
pojechałam do siostry. (…) Trzeba było mieć niewyczerpane zasoby cierp-
liwości, aby to wszystko przetrzymać. Siostra była w bardzo złej kondycji, 
więc przejęłam całkowitą opieką nad mamą – dzień i noc. Jedynie na Boże 
Narodzenie, a potem Wielkanoc wracałam na parę dni do domu, aby ure-
gulować własne sprawy. Potem jak grom z jasnego nieba przyszła choroba 
siostry (jeden tydzień pobytu w szpitalu) zakończona zgonem. Byłam zu-
pełnie bezradna. (…) Jestem głęboko przekonana, że to Bóg wybrał czas, 
kiedy miałam się „mocować” ze Słowem Bożym (kobieta, lat 55).

Powyższe wypowiedzi zwracają uwagę na prawidłowość polegającą 
na tym, że jednym z warunków pozytywnego wpływu tego czynnika na 
kształtowanie więzi pomiędzy rodzeństwem są właściwe więzi pomiędzy 
rodzicami i dziećmi28. Nie pozostaje na nią obojętna również sytuacja spo-
łeczna. Charakter tej więzi jest ściśle związany z faktem, że rodzice często 
na kilku etatach podejmują pracę poza domem. skutkiem ich nieobecności 
w domu jest to, że rodzeństwo przez wiele godzin „jest zdane samo na sie-
bie”. Jednocześnie należy zauważyć, że sytuacja ta może być korzystna dla 
podnoszenia jakości więzi pomiędzy rodzeństwem. Dzieci uczą się siebie 
nawzajem, pomagają sobie, kształtują empatię i postawę partnerstwa.

Wymieniając rodzaje więzi w rodzinie, nie można pominąć jeszcze jed-
nej formy relacji, jaką są więzi dziecka z dziadkami. Anna Błasiak przyj-
muje, że układ: dzieci – rodzice – dziadkowie jest naturalny, a relacje wy-
stępujące pomiędzy dziadkami i wnukami stanowią istotną i niezastąpioną 
płaszczyznę życia rodziny29. Mimo zmieniającej się na przestrzeni wieków 

28 Zob. KKK, nr 2219; A. Błasiak, Znaczenie więzi i atmosfery rodzinnej dla funkcjo-
nowania rodziny, art. cyt., s. 137.

29 Zob. A. Błasiak, Znaczenie więzi i atmosfery rodzinnej dla funkcjonowania rodziny, 
art. cyt., s. 137.
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roli dziadków w rodzinie30 znaczenie więzi dziecka z dziadkami pozostaje 
nie tylko ważne dla rozwoju, ale przede wszystkim niezastąpione:

Oczekuję też na wnuka, może będę pomocny synowi w wychowaniu je-
go syna. Kończy się pewien etap i jest więcej czasu na rozwój duchowy. 
Jak przeżyć taki czas? Myślę, że Korespondencyjny Kurs Biblijny pomaga 
mi, podając przykłady ludzi, którzy byli przed nami i pięknie przeżyli swo-
je życie (mężczyzna, lat 62, emeryt z wyższym wykształceniem humani-
stycznym).

Wymowa tej więzi nabiera szczególnego znaczenia we współczesnej 
rodzinie. Z jednej strony, gdy rodzice koncentrują się na pracy zawodowej, 
dziadkowie mogą stworzyć dla swoich wnuków atmosferę zrozumienia 
i poczucia bezpieczeństwa. Z drugiej strony można zaobserwować tenden-
cję przeciwną – coraz częściej dziadkami zostają osoby aktywne zawodo-
wo i społecznie oraz zaangażowane we własny rozwój. To zaś sprawia, że 
podobnie jak rodzice nie mają możliwości tworzenia wokół wnuków „oazy 
spokoju i ciepła”. W tę tendencję wpisuje się jeszcze jedna opcja dotycząca 
więzi dziecka z dziadkami polegająca na „odcinaniu” dzieci od dziadków 
przez rodziców. Wymienione sposoby relacji pomiędzy dziadkami i wnu-
kami sygnalizują, że w obszarze tym mogą również pojawić się zjawiska 
negatywne, najczęściej związane z „wciąganiem” dzieci w konflikty mają-
ce miejsce na linii rodzice/teściowie – dzieci/synowe/zięciowie31. Znacze-
nie treści biblijnych w tym zakresie dostrzega kolejna absolwentka KKB:

Żałowałam, że wcześniej nie studiowałam Mądrości Syracha czy Księgi 
Przysłów, bo może uniknęłam bym wielu głupstw, które popełniłam w ży-
ciu. (…) A Księga Rut to jedna z bardziej ulubionych ze Starego Testamen-
tu. Wszystkie osoby w niej występujące są dla mnie wzorami. Nawet myślę, 
że powinna ona być obowiązkową lekturą dla teściowych i synowych, ale 
nie tylko (kobieta, lat 56, wykształcenie wyższe pedagogiczne).

Wypowiedź ta wskazuje na podjętą przez kobietę interpretację relacji 
pomiędzy teściowymi i synowymi. Można przypuszczać, że dotychczaso-
we jej relacje w tym względzie pozostawiały wiele do życzenia. Kobie-
ta nie poszukuje jednak winnych, nie mierzy strat, lecz z nadzieją patrzy 
w przyszłość. Nowe rozumienie tej relacji uzyskane dzięki studiowaniu 

30 J. śledzianowski, Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku, art . 
cyt., s. 57.

31 A. Błasiak, Znaczenie więzi i atmosfery rodzinnej dla funkcjonowania rodziny, art . 
cyt., s. 137.
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Biblii staje się również wyjściem poza krąg rodziny. Jej sugestie odnośnie 
lektury Księgi Rut wychodzą naprzeciw innym osobom doświadczającym 
trudności we wzajemnych relacjach. Wskazanie na konkretny tytuł może 
być szczególnie cenne dla kobiet, których obowiązki zawodowe i rodzin-
ne nie pozwalają na podjęcie systematycznego studiowania Biblii. Należy 
również zauważyć, że kobieta nie udziela bezpośrednich wskazówek, jak 
powinny wyglądać relacje pomiędzy teściową i synową. Pokazuje w ten 
sposób, że są one uzależnione od wielu czynników i każdy czytelnik mu-
si dokonać własnej interpretacji. Wypowiedź ta jest przeniknięta troską 
o drugiego człowieka i chęcią pokazania, że w Biblii może on znaleźć 
inspiracje do kształtowania relacji rodzinnych. 

W nauczaniu Kościoła refleksja nad więzią dziecka z dziadkami wyni-
ka z troski o właściwe relacje między najstarszym i najmłodszym poko-
leniem w rodzinie. Dlatego obszar ten stanowi miejsce szczególnej troski 
duszpasterskiej Kościoła. Jan Paweł II wyjaśniał, że „życie osób starszych 
ułatwia nam zdanie sobie sprawy z hierarchii wartości ludzkich; ukazuje 
ciągłość pokoleń i wspaniale przedstawia wzajemną zależność Ludu Bo-
żego. Osoby starsze ponadto mają charyzmat przekraczania barier między 
pokoleniami, zanim one zaistnieją. Ileż dzieci znalazło zrozumienie i mi-
łość w oczach, słowach i pieszczotach osób starszych!”32 . 

Wykorzystanie doświadczenia zdobytego z wiekiem może w więź dzie-
cka z dziadkami wnieść bogactwo przeżyć oraz utrwalać obyczaje i tra-
dycje33. Jak zauważa autor poniższej wypowiedzi, wiedza religijna może 
okazać się niezwykle przydatna:

Mogłem doradzić mojej synowej w skomplikowanej sprawie życiowej, 
też osobie wierzącej. Dzięki temu uratowała twarz w bardzo niezręcznej 
sytuacji. Podobnie rzecz się miała, kiedy wnuk od córki narozrabiał i groził 
mu kurator dla nieletnich. Męska rozmowa o wartościach i tym, co ważne 
w życiu, wiele dała! Oczywiście, że nie mogłem się powoływać wprost na 
Biblię, ale miałem ją cały czas „z tyłu głowy”. Coraz częściej pełnię funk-
cję „rodzinnego pogotowia ratunkowego” w doradzaniu w trudnych sytua-
cjach życiowych! (mężczyzna, lat 50, wykształcenie średnie techniczne). 

32 fC, nr 27.
33 Zob. Jan Paweł II, O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku. Przemówienie 

31.10.1998, w: Życie konsekrowane w trzecim wieku, red. K. Wójtowicz, Wyd. ALLELu-
JA, Kraków 2000, s. 325.
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Wypowiedź mężczyzny pokazuje, że jego uczestnictwo w KKB kształ-
tuje więzi międzypokoleniowe w rodzinie. Refleksja nad więzią dziecka 
z dziadkami we współczesnych rodzinach wydaje się być szczególnie 
ważna. W poprzednich pokoleniach, gdy dziadkowie częściej niż obec-
nie, wspólnie zamieszkiwali z wnukami kształtowanie tego rodzaju więzi 
było jednym z naturalnych elementów tworzenia tożsamości dziecka i ro-
dziny. Role dziadków konstytuowały codzienne, a nie tylko okazjonalne 
lub świąteczne sytuacje. Opisane przez autora narracji sytuacje ukazują, że 
poprawne więzi dziecka z dziadkami wymagają troski zarówno ze strony 
dziadków, dziecka, jak i jego rodziców. Tylko wówczas wskazana przez 
mężczyznę „pomoc doradcza” może przynieść oczekiwane skutki. 

Na skutki studiowania Biblii w obszarze więzi dziecka z dziadkami 
wskazuje również inny absolwent KKB:

Wnuki nie są ochrzczone, bo taka była decyzja ich rodziców. Mają sa-
mi zadecydować w odpowiednim czasie, czy Bóg jest dla nich istotny. Nie 
chodzą na religię, a mi zależy, żeby należały do świata mojej religii i wiary. 
Jaką mam im robić katechezę, żeby nie wyglądało to na dewocyjne ględze-
nie starego dziada? Mój pomysł polega na tym, że opowiadam ciekawe 
historie z mojego życia, a życie miałem ciekawe, bo przemierzyłem pół 
świata, i w tych moich historiach umieszczam 5 procent dyskretnej i nie-
szablonowej wiedzy religijnej. W ten sposób łamię schematy i stereotypy na 
temat katechezy. Jaki będzie efekt końcowy takiego podejścia? Zobaczymy 
za kilka lat! (mężczyzna, lat 62, wykształcenie średnie).

Autor powyższej narracji pokazuje, że uczestnictwo w KKB, które spra-
wiło, że jego wiara stała się dojrzalsza, kształtuje także w sposób dojrzały 
jego relacje rodzinne, szczególnie z wnukami. Nie rezygnując z własnych 
przekonań religijnych, jest otwarty na poglądy innych. Podjęte przez niego 
działania ewangelizacyjne (choć odmienne od zachowań rodziców) budują 
szczególne więzi z wnukami. Można przypuszczać, że dzieje się tak dla-
tego, iż mężczyzna nie podważa autorytetu rodziców, szanuje ich strategie 
wychowawcze i jednocześnie cieszy się szacunkiem wnuków. Prowadze-
nie nieszablonowych rozmów z wnukami, którymi są one zainteresowane, 
wymaga czasu i zaangażowania. Być może rodzice dzieci są skoncentro-
wani na pracy zawodowej i nie mogą poświęcić dzieciom wystarczająco 
dużo czasu. Okazywane przez dziadka zainteresowanie wnukami, wspól-
nie z nimi spędzany czas dają dzieciom poczucie spokoju i ciepła. Trudno 
jednoznacznie wskazać, czy to uczestnictwo w Kursie (zdobyta wiedza), 
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czy bardziej zrozumienie siebie i swojej wiary pozwalają mężczyźnie two-
rzyć atmosferę wzajemnego zrozumienia. 

Relacje w rodzinie wyrażone poprzez więzi małżeńskie, rodzicielskie, 
między rodzeństwem oraz dziecka z dziadkami nadają środowisku rodzin-
nemu wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Zależy ona również od wa-
runków materialnych rodziny, standardu jej życia i od poziomu kultury 
życia rodzinnego. Zawsze jednak jej kształtowanie wymaga poświęcenia 
sobie nawzajem czasu, okazania zainteresowania oraz wspólnego dziele-
nia trosk i radości. Absolwenci KKB wskazują, miedzy innymi, na wspól-
ne hobby jako czynnik kształtujący relacje rodzinne:

KKB dało mi też inspirację do interesowania się demonologią, czyli na-
uką o bytach istniejących między Bogiem i człowiekiem. Mam dużą kolekcję 
aniołów34, które wiszą na ścianach w całym domu. W zbieractwie aniołów 
pomaga mi małżonka i cała rodzina. Więc dziękuję Bogu za własne życie, 
za jego błogosławieństwo, opiekę i moje „anielskie” hobby (mężczyzna, 
lat 62, emeryt z wyższym wykształceniem humanistycznym).

Dzięki nabytej wiedzy jestem, jak mi się wydaje, dobrym katolikiem, 
mężem, ojcem, dziadkiem. Obecnie z żoną odwiedzamy sanktuaria Maryj-
ne w Polsce (mężczyzna, lat 59, pracownik administracji państwowej).

Jak pokazują powyższe wypowiedzi, dzielenie w rodzinie wspólnych 
zainteresowań może się okazać istotnym czynnikiem kształtującym więzi 
rodzinne. stanowi ono nie tylko temat do wspólnych rozmów, ale przede 
wszystkim stwarza możliwość spędzania z sobą czasu wolnego. Jest to 
szczególnie ważne we współczesnych rodzinach, które w wyniku uwa-
runkowań społecznych wiele godzin w ciągu dnia spędzają poza domem, 
w rozproszeniu, wypełniając swoje obowiązki szkolne i zawodowe. Wspól-
ne dzielenie pasji pomaga również w realizacji zadań rozwojowych. Nale-
ży zauważyć, że autorzy narracji wskazują na współmałżonkę jako osobę, 
z którą dzielą swoje zainteresowania. Można przypuszczać (patrząc na 
wiek mężczyzn), że staje się ono sposobem na rozwiązanie zadania życio-
wego określonego przez D. Levinsona jako zjawisko „pustego gniazda”35 . 

34 Należy zauważyć, że nauka o aniołach (dobrych duchach) to angelologia i w teologii 
chrześcijańskiej nie jest ona wiązana z demonologią. Zob. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały 
słownik teologiczny, IW PAX, Warszawa 1987, s. 11-12, 79; A. Walulik, Moderacyjne i sy-
nergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., s. 208-209.

35 Zob. L. Miś, Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Le-
vinsona, art. cyt., s. 55-56.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



148 r o z d z i a ł  V

Chociaż generalnie szczególnie ostro sytuacja ta występuje w przypadku 
kobiet, to biorąc pod uwagę, że opisują ją mężczyźni, można przypusz-
czać, że oni również doświadczają jej wyjątkowo mocno. Być może jest 
ona wynikiem niemożliwości „wynagrodzenia dzieciom nieobecności 
w poprzednich latach”36 – postawy bardziej typowej dla mężczyzn lub pró-
bą wspomagania małżonki w radzeniu sobie z doświadczeniem „pustego 
gniazda”. sytuacja ta sprawia, że rodzina staje się obszarem uczenia się 
poprzez refleksję nad wzajemnymi relacjami i wykorzystywanie doświad-
czeń jako źródła uczenia się. 

Należy też zauważyć, że członkowie rodziny, aby uczynić wydarzenia 
i sytuacje rodzinne doświadczeniami edukacyjnymi, potrzebują wsparcia, 
w tym także wsparcia edukacyjnego, o czym świadczą wypowiedzi absol-
wentów KKB. Opowiadane przez nich wydarzenia pokazują, że treści bi-
blijne mogą kształtować i rozwijać naturalne więzi w rodzinie, nie tylko tej 
najbliższej. Przejawia się to głównie w niesieniu pomocy potrzebującym:

Ponadto sporadycznie pomagam w pielęgnowaniu mojej bratowej, któ-
ra zapadła w stan śpiączki, a mieszka w odległym mieście. Prowadzę też 
gospodarstwo domowe mojemu synowi, któremu nie ułożyło się życie ro-
dzinne. To wszystko wpisuje się w mój świat biblijny, który swoimi treścia-
mi nakłada się jak klisza fotograficzna na moje życie codzienne (kobieta, 
lat 73, wykształcenie wyższe humanistyczne).

Działania pomocowe podejmują najczęściej osoby w późnej dorosło-
ści. Realizują w ten sposób typowe dla nich zadania rozwojowe. Dzięki 
studiowaniu Biblii źródłem ich podejmowania staje się motywacja religij-
na. Daje ona siłę do pokonywania trudności pojawiających się w skompli-
kowanych, lub nowych sytuacjach rodzinnych. Relacje w rodzinie kształ-
towane przez gotowość niesienia pomocy nie wykraczają poza naturalne 
potrzeby i możliwości człowieka. 

udzielana pomoc jest uznawana za coś naturalnego, a zachowania prze-
ciwne w postaci obojętności, niezrozumienia oraz braku miłości spotykają 
się oburzeniem ludzi z bliższego i dalszego otoczenia. sytuacja taka nie 
oznacza jednak, że zawsze decyzja o niesieniu pomocy, która często wiąże 
się z rezygnacją z własnych przyjemności, wolnego czasu, koniecznoś-
cią przeorganizowania dotychczasowych przyzwyczajeń, czy nawet stylu 
życia, jest łatwa i bezbolesna. Nawet wówczas, gdy zewnętrzny obserwa-

36 Tamże, s. 56.
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tor jest przekonany o spontaniczności podejmowanych działań, niejedno-
krotnie są one naznaczone wewnętrznymi zmaganiami. W tym wymiarze 
motywacja religijna może przyjść człowiekowi z pomocą. Wówczas we-
wnętrzny akt zgody na wyzwania, przed którymi stawia człowieka życie, 
oprócz naturalnych czynników, takich jak więzi rodzinne, uzyskuje dodat-
kowy wymiar o charakterze transcendentnym. Jest on wspomagany przy-
kładami postaci biblijnych, które zapraszając w swoje życie Boga, „nie 
przegrały życia”. Co więcej, ukazują oni, że nie zawsze to, „co po ludzku 
przegrane”, jest klęską egzystencjalną.

5.2. „ja” w społeczności lokalnej

Obok rodziny za podstawowy element struktury społecznej, w której 
relacje: ja – inni nabierają niezwykle wyraźnego i bezpośredniego cha-
rakteru, uznaje się od zawsze społeczności lokalne. Tradycyjnie społecz-
ność lokalna rozumiana jest jako zbiorowość terytorialna, a jej instytucjo-
nalnym i politycznym wyrazem jest gmina37. Jan szczepański przyjmuje, 
że jej „członkowie są połączeni więzią wynikającą z faktu zamieszkania 
na terytorium uważanym za wspólne i więzią podobnych lub wspólnych 
związków z tym terenem”38. Terytorium wyznacza obszar społeczności 
lokalnej, ale jej źródło stanowi poczucie tożsamości osób ją zamieszkują-
cych. Można optymistycznie założyć, że w niej życie i interesy poszcze-
gólnych osób w bardzo dużym stopniu są identyfikowane z życiem i inte-
resami społeczności39. Natomiast mniej optymistycznym zjawiskiem jest 
możliwość nasilonego występowania w niej zjawisk niekorzystnych (np. 
charakterystycznych dla współczesności takich jak: bezrobocie, ubóstwo, 
alkoholizm, marazm, niewiara). Zachodzące w społeczności lokalnej rela-
cje modyfikują kontakty w pracy i sąsiedztwie40 . 

37 Współczesne analizy społeczności lokalnej odchodzą od tego klasycznego ujęcia. 
Zob. B. Jałowiecki, W. łukowski, Wstęp, w: społeczności lokalne teraźniejszość i przy-
szłość, Wyd. sCHOLAR, sWPs Academic, Warszawa 2006, s. 7. Na potrzeby analiz sy-
tuacji opisanych przez absolwentów KKB właściwym jest przyjęcie tradycyjnej definicji 
społeczności lokalnej. 

38 J. szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Wyd. PWN, Warszawa 1972, s. 375. 
39 Zob. B. Jałowiecki, Reguły działania w społeczeństwie i w nauce, Wydawnictwo Na-

ukowe sCHOLAR, Warszawa 2002, s. 80-81.
40 B. Jałowiecki, W. łukowski, Wstęp, art. cyt., s. 7.
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Związek z terytorium może mieć charakter obiektywny i subiektywny. 
W znaczeniu obiektywnym oznacza on zależność życia społecznego od 
właściwości terenu. Związek ten wyraża się w możliwości wykorzystania 
zasobów naturalnych dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, wy-
znacza rozmieszczenie w przestrzeni poszczególnych jej członków oraz 
sposoby zachowań i wzory stosunków sąsiedzkich. Z kolei subiektywny 
związek z terytorium oznacza poczucie emocjonalnego przywiązania do 
miejsca zamieszkania oraz panujących w nim wzorców zachowań i po-
staw. subiektywny związek z terytorium daje pewne poczucie bezpieczeń-
stwa. Wyraża się on między innymi w przenoszeniu związków emocjonal-
nych z małej grupy lub lokalnych instytucji poza lokalną społeczność41 . 
Oznacza to, że barierą w wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej 
dla rozwoju jednostki i grupy mogą być układy rodzinno-koleżeńskie, któ-
re stają się szczególnie niebezpieczne wówczas, gdy osoby je tworzące 
zajmują znaczącą pozycję w układzie władzy politycznej lub ekonomicz-
nej. Wówczas grupy te przekształcają się w kliki i opanowują strategiczne 
pozycje w społeczności lub instytucjach42 .

Wyjście poza klasyczno-terytorialne rozumienie społeczności lokalnej 
odwołuje do rzeczywistości określanej jako „mała ojczyzna”, która jest 
określoną formą życia środowiska lokalnego. Termin ten oznacza „prze-
strzeń psychofizyczną, powstałą w wyniku szczególnych związków inte-
lektualnych oraz innych działań człowieka w miejscowym środowisku. 
Jest to rzeczywistość realna, konkretna i materialna, a jednocześnie na-
znaczona wartościami, znaczeniami, symbolami, mitami”43. Dokonujące 
się w Polsce przeobrażenia społeczne i polityczne dały możliwość odtwo-
rzenia i rozwoju „małych ojczyzn”. stały się one szczególnie cenne dla 
środowisk, które zostały ich pozbawione na skutek migracji, przesiedlenia 
lub politycznych zakazów i nakazów zmierzających do unifikacji kultury.

Wpisując się odkrywanie wartości kulturowych „małej ojczyzny”, je-
den z Absolwentów KKB kończy swoją narrację informacją:

25 lipca b.r. [2007 – przyp. A.W.] byłem na otwarciu szlaku św. Jaku-
ba, który jest patronem Olsztyna. Przesyłam na pamiątkę kserokopię o tym 
szlaku (mężczyzna, lat 50, duże miasto).

41 J. szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, dz. cyt, s. 376.
42 B. Jałowiecki, Reguły działania w społeczeństwie i w nauce, dz. cyt., s. 17.
43 W. Theiss, Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna, w: Mała ojczyzna. 

Kultura, Edukacja Rozwój lokalny, red. W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie „żak”, 
Warszawa 2001, s. 11.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



151namysł nad relacjami z innymi

Analogicznie odkrywanie bogactwa „małej ojczyzny” ma miejsce 
w tych środowiskach, które na skutek zmian gospodarczych doświadczają 
bezrobocia i biedy44. Zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji społeczność 
lokalna może stać się środowiskiem wielorakiego wsparcia. Wspomaganie 
społeczne (emocjonalne, wartościujące, instrumentalne, informacyjne, du-
chowe) pozwala jednostce znajdującej się w trudnej sytuacji zregenerować 
i zaktywizować siły poprzez współdziałanie podmiotów ukierunkowane 
na zaspokojenie określonych potrzeb oraz profilaktykę w zakresie wystę-
powania stanów rozwojowo niekorzystnych. W tym rozumieniu efektem 
wsparcia mogą być zarówno dobra materialne, jak i niematerialne45. Moż-
liwości te dostrzega inny absolwent KKB:

Zostałem wybrany jako radny do Urzędu Gminy. Pracując w Radzie 
Gminy, miałem możność poznania zarządzania, jak również nauczania 
w szkołach. Zrodził się pomysł, aby zorganizować konkurs wiedzy religij-
nej. (…) Bardzo przychylna była pani dyrektor, jak i katechetka, pomagał 
nam również ksiądz proboszcz. Z latami (trwa to ponad 12 lat) w innych 
szkołach też odbywają się podobne konkursy, aby potem odbył się finał, 
gdzie uczestniczą: ks. Dziekan, księża z parafii, z których dzieci należą do 
szkół, jak również przedstawiciele Gminy (mężczyzna, lat 60, wieś).

W perspektywie pedagogicznej „mała ojczyzna” pełni zasadnicze funk-
cje socjalizacyjno-edukacyjne. Wspólnym ich celem jest rozwijanie albo 
„budzenie” aktywności. Niezależnie, czy będzie ona aktywnością skierowa-
ną względem siebie, swoich najbliższych, czy grupy w danym środowisku 
wiąże się ona z diagnozą sytuacji (indywidualnej, rodzinnej, społecznej) oraz 
otwarciem na zmiany i przekonaniem, że są one możliwe do osiągnięcia. 

środowisko lokalne nie tylko stwarza możliwości zdobywania przez 
dorosłych nowej wiedzy i umiejętności poprzez organizowanie różnych 
form edukacji, ale jest miejscem, w którym życiowe doświadczenia sta-
ją się źródłem wiedzy. Pozwala to na wykorzystanie „lokalnych zasobów 
ludzkich” i sprzyja kształtowaniu postaw46. W tym kontekście ważne staje 

44 W. Theiss, Mała ojczyzna, art. cyt., s. 12.
45 Wspomaganie może również być rozumiane w wymiarze szerszym jako działanie 

instytucji pomocy społecznej realizujących politykę społeczną państwa. Zob. A. Mroczek, 
Wsparcie społeczne w środowisku lokalnym, w: Mała ojczyzna. Kultura, Edukacja, Rozwój 
lokalny, red. W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie „żak”, Warszawa 2001, s. 74-75.

46 A. Ciesiołkiewicz, Organizacje społeczne jako środowisko edukacyjne, w: Mała oj-
czyzna. Kultura, Edukacja Rozwój lokalny, red. W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie 
„żak”, Warszawa 2001, s. 66-69.
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się dostrzeganie aktualnych potrzeb, co w perspektywie podjętej edukacji 
religijnej dostrzega kobieta ze śląska: 

Na katechizację odpowiedziałam realizacją powołania, które stało  
się wyzwaniem na potrzeby środowiska, w którym się znajduję. Już w ro-
ku 1993 podjęłam współpracę z młodzieżą (zanim trafiłam do katechezy 
szkolnej). Zawsze zależało mi na młodym pokoleniu, które wkracza dojrza-
łe życie, by wspólnie z nim odkrywać specyfikę mądrości (kobieta, lat 56, 
miasto).

W refleksji tej mała ojczyzna w dużej mierze uznana została za źródło 
(samo)edukacji i stała się zasobem zdolnym wygenerować czynniki (sa-
mo)rozwoju47. W społeczności lokalnej edukacja obejmuje szeroki wa-
chlarz działań i nie może być jedynie utożsamiana z edukacją dorosłych 
lub kształceniem ustawicznym. „Edukacja w społeczności lokalnej opiera 
się o zasadę, zgodnie z którą ludzi należy zachęcać do uczenia się przez 
całe życie oraz ułatwiać im możliwości uczenia się po to, aby – jeśli tego 
chcą – zmieniać okoliczności, w jakich żyją”48 .

Korespondencyjny Kurs Biblijny, o którym mowa, nie może być wprost 
uznany za edukację lokalną, ale tworząc specyficzną wspólnotę reflek-
sji nad życiem (rozproszoną terytorialnie, ale zjednoczoną poprzez ideę 
i treść), poprzez skutki, jakie osiągają jego uczestnicy, wpisuje się cele 
edukacji w środowisku lokalnym.

Edukacja lokalna nie neguje edukacji formalnej i pozaformalnej, ale 
się do nich nie ogranicza. Koncentruje się na uczeniu nieformalnym, które 
ma wspomagać członków społeczności w stawaniu się „bardziej człowie-
kiem”. Jej ideę wyraża tytuł raportu sporządzonego pod kierownictwem 
E. faure: „uczyć się, aby być”49. Oznacza to usuwanie barier pomiędzy 
uczeniem się i życiem poprzez wyakcentowanie znaczenia doświadczeń 
życiowych człowieka50. Kwestię tę ilustruje jedna z wypowiedzi:

Jest bardzo dużo spraw i zajęć „nie cierpiących zwłoki”, np. odwie-
dzanie chorych, wyjazdy służbowe. Tempo życia jest bardzo duże, pomimo 
mojego ukończenia pracy zawodowej. Należę do wspólnoty osób konsekro-

47 W. Theiss, Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna, art. cyt., s. 13.
48 Ch. Hunt, Ponowne rozbudzanie ducha: badanie dyskursu edukacji dorosłych w spo-

łeczności lokalnej, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003 Nr 1(21), s. 160. 
49 Zob. E. faure, Uczyć się, aby być, Wyd. PWN, Warszawa 1975. 
50 Zob. Ch. Hunt, Ponowne rozbudzanie ducha: badanie dyskursu edukacji dorosłych 

w społeczności lokalnej, art. cyt., s. 161.
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wanych, a to pociąga za sobą „wiele spraw”, które wymagają załatwienia 
i rozwiązania (kobieta, lat 65).

Ewa Kurantowicz, formułując trzy programy rozwoju mikroterytoriów 
(pozytywistyczny, krytyczny i narracyjny), wskazuje na typowe dla każde-
go z nich rozumienie i możliwości działań pedagogicznych. W programie 
pozytywistycznym działania zmierzają do powoływania instytucji eduka-
cyjnych, które mogłyby zaspokajać potrzeby mieszkańców danej społecz-
ności lub potrzeby dla niej wykreowane przez lokalną władzę, media czy 
inne instytucje. Program krytyczny oznacza zaangażowanie w realizację 
wartości społecznych, zakorzenionych w lokalności. Zmierza on do ra-
dykalnego przeciwdziałania nierównościom społecznym i wykluczeniu. 
Z kolei narracyjny program rozwoju zmierza do odkrywania tożsamości 
osobowej i lokalnej poprzez indywidualne narracje oraz biografię społecz-
ności. uczenie się przebiega w kontekstach życia codziennego i zachodzi 
poprzez tworzenie opowieści o nim51. specyfika uczenia się w poszcze-
gólnych społecznościach wskazuje na ich szerokie możliwości edukacyj-
ne. Ich celem ma być wspomaganie rozwoju jednostki i całej społeczno-
ści. Dlatego ważne jest wykorzystanie „zasobów lokalnych”, do których 
Barbara Lewenstein zalicza: rodzaj i charakter więzi łączących członków 
społeczności, zakres i formy partycypacji obywatelskiej, przywództwo lo-
kalne, zbiorowe umiejętności, dostęp społeczności do środków osobowych 
oraz materialno-technologicznych52 . 

Wykorzystanie „zasobów lokalnych” może być inspirowane treściami 
religijnymi. uczestnictwo w KKB, kształtując umiejętności interpretacji 
tekstów biblijnych, otwiera nowe horyzonty interpretowania codzienności: 

Po przerobieniu piątej i ostatniej części Kursu Biblijnego wybrałem 
do napisania pracę pod tytułem: „Księga Hioba” (…). Zrozumiałem to, 
że życie należy zaakceptować takim, jakie ono jest. Nawet wraz z cierpie-
niem i to cierpieniem niezawinionym, które leży w planach Bożych. Każde 
cierpienie nabiera pełnego sensu w tajemnicy odkupienia i zbawienia Pa-
na Naszego Jezusa Chrystusa. Dało to mi motywację, do podjęcia stałej 
nieodpłatnej współpracy z jedną z placówek opieki paliatywnej. Ofiaruję 

51 E. Kurantowicz, O uczących się społecznościach wybrane praktyki edukacyjne ludzi 
dorosłych, Wyd. DsW, Wrocław 2007, s. 157-159. 

52 B. Lewenstein, Zasoby lokalne: zarys koncepcji, w: Samoorganizacja Społeczeń-
stwa Polskiego: III Sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński,  
B. Lewenstein, A. siciński, Wyd. Ifis PAN, Warszawa 2002, s. 285.
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to, co mam najlepszego, czyli wiedzę prawniczą, którą jako radca prawny 
używam na co dzień. Regularnie konsultuję i wspomagam w doradztwie 
kierownictwo tej placówki, bo problemów jest bez liku. Będę pomagać, 
dopóki starczy mi sił (mężczyzna, lat 58, wykształcenie wyższe).

W powyższej wypowiedzi na uwagę zasługuje refleksja nad procesem 
podjęcia aktywności na rzecz innych. Postawa mężczyzny ilustruje dojrza-
ły sposób działania w społeczności lokalnej. Inicjatywa dotycząca dzia-
łalności należy całkowicie do mężczyzny, a jej motywacja ma charakter 
egzystencjalny i religijny. Obszar tej aktywności wyznaczają relacje po-
znawcze i emocjonalne. Połączenie tych sfer sprawia, że niesiona pomoc 
jest racjonalna i adekwatna do potrzeb środowiska. Działania te wpisują 
się aktywność związaną z inicjatywami charytatywnymi, które współcześ-
nie są w Polsce ważnymi wydarzeniami społecznymi. Przy czym należy 
zauważyć, że inicjatywy charytatywne zawdzięczają swoją popularność 
w dużej mierze obecności w mediach i kulturze masowej, a motywacja 
mężczyzny posiada zupełnie inne źródło.

Refleksja nad relacjami z innymi w obszarze społeczności lokalnej do-
maga się również zwrócenia uwagi na więzi sąsiedzkie. Nie jest to sfera 
pomiędzy rodziną i państwem czy samorządem, lecz autonomiczna. Nie 
oznacza to jednak braku powiązań z innymi formami społeczności lokal-
nej. Często jest kontynuacją lub rozwojem więzi rodzinnych, które znajdu-
ją swój wyraz w niesieniu wzajemnej pomocy. Relacje sąsiedzkie są rów-
nież określane jako więzi53. Ich kształtowanie wymaga wieloaspektowego 
wysiłku, gdyż są zbudowane na innym fundamencie niż więzi rodzinne. 
Dlatego trudności i nieporozumienia z niej wynikające niejako zmuszają 
do poszukiwania dodatkowych źródeł wsparcia. Budowanie relacji z inny-
mi w tym obszarze ilustruje wypowiedź Tadeusza K.: 

Mam jednak pewien życiowy problem, który chyba ma większość star-
szych ludzi, zwłaszcza, gdy zbliża się ich kres życia, a mają jakieś dobra 
materialne i dorosłe dzieci. (…) Moje dzieci nie mieszkają zbyt daleko, ale 
obchodzę ich tylko dwa razy w roku, gdy przysyłają kartkę świąteczną (do-
brze, że jeszcze o tym pamiętają, bo o urodzinach, imieninach i Dniu Ojca 
zapomnieli już dawno!). Odwiedza mnie natomiast często córka sąsiadki, 

53 W. świątkiewicz, Więzi sąsiedzkie i życie publiczne, w: Obywatel w lokalnej społecz-
ności. Studia i szkice socjologiczne, red. M.s. szczepański, A. śliz, śląskie Wydawnictwa 
Naukowe Wyższej szkoły Zarządzania i Nauk społecznych, Wydawnictwo uniwersytetu 
Opolskiego, Tychy – Opole 2004, s. 39-53.
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studentka przemiła, buddystka z przekonania, z którą bardzo wiele rozma-
wiamy o świecie, ludziach i religiach (mężczyzna, lat 84, wykształcenie 
średnie).

W powyższej wypowiedzi przewija się troska o poprawne rozwiąza-
nie zadań późnej dorosłości. Wskazuje ona na to, że doświadczanie utraty 
sił fizycznych jest zadaniem, które mężczyzna przepracował i pozytywnie 
rozwiązał. Zmagania dotyczą relacji z innymi ludźmi. W sytuacji tej scho-
dzą się dwa ich obszary: więzi rodzinnych i relacji w środowisku lokal-
nym. Kontakty sąsiedzkie nie ograniczają się w rozumieniu Tadeusza K. 
do sytuacji pomocowej w zakresie podstawowych potrzeb osoby w star-
szym wieku. Mężczyzna ten aspekt jakby pomija. W kontekście więzi są-
siedzkich prowadzi natomiast refleksję nad relacjami ze swoją najbliższą 
rodziną i osobami „obcymi”. Widoczne jest w niej zmaganie z rozumie-
niem powinności względem własnych dzieci i doświadczaniem pozytyw-
nych relacji z osobami spoza rodziny, które uczestniczą w codzienności 
mężczyzny. W tych wewnętrznych zmaganiach dochodzi do głosu również 
wymiar religijny. Rozważania, którymi dzieli się mężczyzna, świadczą 
o jego kreatywnej postawie wobec więzi sąsiedzkich. świadczą też o zdol-
ności wznoszenia się ponad własne interesy i układy rodzinne. Wiedza 
religijna otwiera go również na „innego”, a jego zrozumienie i tolerancja 
nie oznaczają rezygnacji z własnych przekonań religijnych54 . 

Problem „inności” w relacjach sąsiedzkich jest szczególną przestrze-
nia kształtowania się więzi sąsiedzkich i często są doświadczenia trudne, 
a nawet bolesne: 

Problemem jest mój syn, który ma, jak to mówi lekarz – „zaburzenia 
orientacji płci”. (…) Ludzie z sąsiedztwa dalszego lub bliższego wrzucą 
kamień do naszego ogrodu lub obraźliwe słowo. (…) Mówiłam sobie, że 
to nieprawda, żeby wszyscy byli złymi ludźmi. Pytałam siebie, gdzie się 
podziało ludzkie współczucie i miłosierdzie? Przyszło mi to z najwyższym 
trudem, ale wybaczyłam im… (kobieta z Opola).

Doświadczenia kobiety pokazują po raz kolejny, że więzi rodzinne i są-
siedzkie są z sobą bardzo silnie sprzężone. Problemem staje się już nie 
tyle kwestia współdziałania czy nawet obojętności, lecz jawnie okazywane 
niezrozumienie przeradzające się w agresję i wrogość. sytuacja taka może 

54 J.E. Regan, Toward an adult church: a vision of faith formation, Wyd. Loyola Press 
2002, s. 101-106.
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generować przynajmniej dwa sposoby zachowań: planowania zemsty lub 
opisaną powyżej postawą przebaczenia. Być może niewiele ona zmienia 
w zewnętrznych relacjach sąsiedzkich, ale pozwala domniemywać, że nie 
pozostaje ona bez wpływu na sposób myślenia obydwu stron. Biorąc pod 
uwagę, że kobieta wyraża swoje emocje w odniesieniu do uczestnictwa 
w KKB, można przypuszczać, że motywacja jej decyzji ma charakter re-
ligijny. Kobieta pyta o współczucie i miłosierdzie i jeżeli pierwsze z nich 
jest związane z godnością osoby, to drugie wynika z prawdy wiary chrześ-
cijańskiej, która mówi, że to Bóg jest miłosierny. Postawa przebaczenia, 
której zajęcie „ułatwia” motywacja religijna, nawet w żaden sposób nie-
uzewnętrzniana, może stanowić fundament budowania nowych relacji 
w społeczności lokalnej. 

W polskiej rzeczywistości w tworzeniu więzi sąsiedzkich najbardziej 
popularne są formy kontaktów polegające na podtrzymywaniu więzi spo-
łecznych o charakterze autotelicznym i emocjonalnym. Najczęściej prak-
tykowaną formą stosunków sąsiedzkich jest „wzajemna pomoc”. Można 
również zauważyć wpisywanie stosunków sąsiedzkich w rytmy życia do-
mowego i wzorce spędzania czasu wolnego. Natomiast znacznie rzadsze 
są wspólne inicjatywy sąsiedzkie. uzasadnienia dla tej opcji można poszu-
kiwać w tradycji, która ukształtowała się w relacjach sąsiedzkich, a współ-
cześnie także jako zabezpieczenie „przed ewentualnymi zagrożeniami ze 
strony ‘obcych’, czyli tych, którzy nie są naszymi sąsiadami”55 . 

specyficzną odmianą społeczności lokalnej, ściśle związaną z sąsiedz-
twem, jest społeczność religijna nazywana parafią. W wielu wyznaniach 
chrześcijańskich terminem tym określa się najmniejszą jednostkę admini-
stracyjną i wspólnotę wiernych, której ośrodkiem jest kościół parafialny56 . 
Ojcowie Kościoła terminem parafia szybko zaczęli określać konkretny 
Kościół lokalny. Proces kształtowania się pierwszych parafii oparty jest na 
względach praktyczno-pastoralnych. Jest to proces biologicznego powsta-
wania nowych, mniejszych organizmów kościelnych mający na celu sku-
teczniejsze docieranie z Ewangelią i posługą duszpasterską do poszczegól-

55 W. świątkiewicz, Więzi sąsiedzkie i życie publiczne, w: Obywatel w lokalnej społecz-
ności. Studia i szkice socjologiczne, red. M.s. szczepański, A. śliz, Tychy – Opole 2004, 
s. 52.

56 Parafia jako podstawowa jednostka administracyjna i organizacyjna życia religijne-
go znana jest w Kościele katolickim, Kościołach wschodnich oraz reformowanych. Zob.  
W. świątkiewicz, Parafia, w: Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie, 
Wyd. Verbinum, Warszawa 2004, s. 280-281.
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nych środowisk57. samo pojęcie pochodzi od greckiego czasownika paro-
kein, co oznacza „mieszkać obok” i rzeczownika paroikos, który oznaczał 
sąsiada, a zwłaszcza obcego zamieszkującego w danej miejscowości58 . 
W tym samym znaczeniu Pismo święte starego Testamentu używa ter-
minu paroikos dla określenia obcego, który zamieszkał w ziemi Izraela. 
W Piśmie świętym terminy paroikein, paroikos, paroikia przybrały jesz-
cze inne, religijne znaczenie. Określano nimi „stan ziemskiej wędrówki 
Izraela w przeciwstawieniu do stałego pobytu w wieczności (np. 1 Krn 29, 
15). stąd Wulgata tłumaczy czasownik paroikein przez «peregrinari», czy-
li być obcym, cudzoziemskim, oddalonym od ojczyzny; podróżować; pa-
roikia zaś jako «peregrinatio» – wędrowanie, wędrówka, pielgrzymka”59 . 

specyfika parafii jako społeczności lokalnej wynika z dwóch typów 
funkcji, jakie ona spełnia. Pierwszy odnosi się do zadań, jakie ma parafia 
do spełnienia od strony nadprzyrodzonej. są to funkcje: profetyczna, czyli 
związana z nauczaniem, wychowawczo-opiekuńcza (caritas) oraz kulto-
wa, która wyraża się w sprawowanej liturgii i modlitwie. Z kolei od strony 
ludzkiej są to: funkcja personalizacyjna, wyrażająca się w trosce o osobo-
wy rozwój każdego chrześcijanina; socjalizacyjna, czyli uspołecznienie, 
otwarcie na wspólnotę i otwarcie wspólnoty na innych; funkcja humaniza-
cyjna realizowana poprzez oddziaływanie na całokształt życia społeczne-
go w celu utrzymania, wprowadzania ładu i zgody60 . 

Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje parafię jako określoną wspól-
notę 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 miejscem, gdzie 
wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną celebrację Eucharystii. 
Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicz-
nym i gromadzi go podczas tej celebracji; głosi zbawczą naukę Chrystu-
sa; praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich uczynkach”61. Józef 
Majka, definiując pojęcie parafii w perspektywie socjologicznej, wyjaś-

57 R . Rak, Parafia – wspólnota i parafia – instytucja. Aspekt pastoralny, „Roczniki Te-
ologiczno-Kanoniczne” 329(1985)6, s. 37-49. 

58 W. Miziołek, Teologia parafii, w: W służbie Ludowi Bożemu, red. B. Bejze, Wyd. Pal-
lottinum, Poznań – Warszawa 1983 s. 357-366.

59 W. Miziołek, Teologia parafii, art. cyt., s. 357.
60 R. Kamiński, Parafia, w: Leksykon teologii pastoralnej, Wyd. KuL, Lublin 2006, 

s. 587-594.
61 KKK, nr 2179 .

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



158 r o z d z i a ł  V

nia, że „parafia jest to grupa ludzi, zamieszkujących określone terytorium, 
związanych aktualnie lub potencjalnie jednością wiary, kultu oraz miłością 
wzajemną w Chrystusie Mistycznym – Głowie Kościoła, przebywającym 
eucharystycznie w kościele parafialnym, który jest ośrodkiem życia religij-
nego grupy i zmierzających pod przewodnictwem własnego – wysłanego 
przez biskupa, wyposażonego przez Kościół w odpowiednią władzę reli-
gijną – duszpasterza do udoskonalenia duchowego i zbawienia”62. Według 
tej definicji parafia jako wspólnota zależy w swoim istnieniu i życiu od 
diecezji, a jej istnienie oprócz wspólnoty wierzących domaga się obec-
ności proboszcza63. W tym znaczeniu parafie „w pewien sposób przedsta-
wiają widzialny Kościół ustanowiony na całej ziemi. Dlatego w umysłach 
i praktyce wiernych oraz duchowieństwa należy pogłębić życie liturgiczne 
parafii i jego związek z biskupem, należy również do rozkwitu doprowa-
dzić poczucie wspólnoty parafialnej, zwłaszcza w zbiorowym odprawianiu 
niedzielnych Mszy świętych”64 .

funkcje, jakie spełnia parafia, związane są z jej podstawową cechą jako 
społeczności religijnej. „Parafia jest przede wszystkim wspólnotą wiary, 
kultu i miłości. Wszystkie struktury natury ustrojowej i administracyjnej 
mają służyć urzeczywistnianiu się duchowych i nadprzyrodzonych warto-
ści 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”65. Można zatem mówić, że parafię tworzą 
elementy ustrojowo-administracyjne oraz elementy duchowe. Z jednej 
strony ułatwiają one kształtowanie wspólnoty, a z drugiej utrudniają. Do-
datkową trudność stanowi przekonanie o konieczności troski w pierwszej 
kolejności o własne zbawienie. Myślenie to jest także obecne wśród osób 
poszukujących bliższych relacji we wspólnocie wierzących niż tylko nie-
dzielne, anonimowe kontakty w kościele parafialnym. Jedna z absolwen-
tek KKB postrzega to w następujący sposób: 

Neokatechumenat nie spełnił moich oczekiwań. Grupy nie są zróżnico-
wane wiekowo i zdarzały się sytuacje, że młodzież podczas interpretacji 

62 J. Majka, Socjologia parafii. Zarys problematyki, Lublin 1969.
63 Zob. Codex iuris canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwier-

dzony przez Konferencję Episkopatu, Wyd. Pallottinum 1984, kan. 515, §1 (używany skrót 
KPK).

64 sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, tekst polski w: Konstytucje, de-
krety, deklaracje, Wyd. Pallottinum, Poznań 1968, s., nr 42 (używany skrót KO).

65 W. Miziołek, Teologia parafii, art. cyt., s. 360.
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Słowa Bożego czy też dawania świadectwa wiary ostentacyjnie wychodziła. 
Takie zachowanie dekoncentruje tego, kto podejmuje próbę odnalezienia 
Boga w codziennym życiu. Dlatego uważam, że indywidualna korespon-
dencyjna edukacja nie niesie stresów, zahamowań, ale pozwala na głębsze 
odważniejsze przemyślenia (kobieta, lat 63, wykształcenie wyższe).

Wypowiedź kobiety świadczy o rozumieniu parafii w jej wymiarze 
wspólnotowym, a nie tylko administracyjnym. Jednak jej refleksja nad re-
lacjami z innymi w grupie, do której przynależy, świadczy o poszukiwaniu 
możliwości zaspokojenia własnych potrzeb religijnych, a nie zaangażowa-
nia na rzecz jej członków. Jest to typowy przykład niezrozumienia między-
pokoleniowego. Można jedynie mieć nadzieję, że indywidualna edukacja 
religijna stwarzająca – w rozumieniu autorki – możliwości na głębsze i od-
ważniejsze przemyślenia, zrodzi potrzebę współdziałania. Przekonanie to 
potwierdza swoją wypowiedzią inna absolwentka KKB:

W czasie kursu uświadomiłam sobie, że powinnam pomagać ludziom 
w pogłębieniu ich wiary. W czasie spotkań ze znajomymi mówiłam o tym, 
iż uczestniczę w kursie z Pisma Świętego i namawiałam, aby moje znajome 
też wzięły w tym udział, by mogły sprawdzić, czy ich wiara w Boga jest 
głęboka, lecz żadna nie postanowiła wziąć udziału, twierdząc, że nie po-
dołają (kobieta, lat 72, pracownik umysłowy, Wacława W., emerytowana 
urzędniczka z Kalisza).

Oprócz perspektywy teologicznej na parafię można spojrzeć, wyróż-
niając typowe elementy socjologiczne. Jest strukturą utworzoną na sposób 
trwały, którą łączą wspólne przekonania i kult, grupą społeczną o charak-
terze religijnym ulokowaną wokół budynku (świątyni). Osobą kierującą 
tą wspólnotą (grupą) jest kapłan (w nomenklaturze prawa kanonicznego 
używa się określenia proboszcz). Można wyodrębnić styczności formalne 
(administracja) oraz osobowe i funkcjonalne (styczności ról: posługi dusz-
pasterskie, zadania apostolskie)66 .

Parafia swój rozkwit zaczęła przeżywać w czasach karolińskich, gdy 
oprócz funkcji religijnych pełniła także funkcje społeczne. Zaczęto wów-
czas określać dokładny zarys terytorialny poszczególnych parafii, co by-
ło związane z obowiązkiem uczęszczania na nabożeństwa do własnego 
kościoła parafialnego oraz z wprowadzeniem obowiązku płacenia przez 
wiernych dziesięciny na rzecz Kościoła. Od soboru Trydenckiego (1655) 

66 R. Kamiński, Parafia, art. cyt., s. 587-594.
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zasadniczym elementem parafii stało się terytorium, a wspólnotowa odpo-
wiedzialność została zagubiona na rzecz struktur administracyjnych. sy-
tuacja ta spowodowała, że Kościół utożsamiany był jedynie z hierarchią. 
Takie podejście do parafii przetrwało właściwie do soboru Watykańskie- 
go II (1962-1965), który podkreślając eklezjologię communio pozwolił ca-
łościowo spojrzeć na problem odnowy parafii67. W nurt ten angażują się 
uczestnicy KKB. Potrzebę dzielenia się wiedzą i wiarą realizują na różne 
sposoby:

Zrozumiałam, że żyjąc zamknięta na swoje problemy, za mało myśla-
łam i innych. Kurs ośmielił mnie do pomagania innym, zwłaszcza starszym 
osobom z mojej parafii. Pomysł pomagania najstarszym parafiankom i pa-
rafianom zyskał uznanie innych kobiet w moim kościele i ksiądz proboszcz 
też nas wspiera w tym działaniu (kobieta, lat 63, wdowa, wykształcenie 
podstawowe).

Po przejściu na emeryturę zaczęłam aktywnie uczestniczyć w życiu mo-
jej parafii, przy której powstał wolontariat nauczycielski. Już 9 lat udzielam 
korepetycji z języka polskiego. Pracuję wciąż z tym samym uczniem, który 
w tym roku szkolnym przeszedł do ostatniej klasy technikum. Zajęcia z tym 
chłopcem dają mi duże zadowolenie – czuję się potrzebna, a przy okazji 
sama utrwalam i rozwijam mą wiedzę z języka polskiego (s.T., kobieta, lat 
73, wykształcenie wyższe humanistyczne, miasto z Wielkopolski).

Latem wspomnianego roku [2001– przyp. A.W.] wyjechałem na kolo-
nię Oazy Dzieci Bożych jako pomoc kuchenna. Od września uczyłem się 
roli opiekuna w przyparafialnej świetlicy środowiskowej dla dzieci z trud-
nych rodzin. Sprawdziłem się i zostałem na prawie 5 lat. Pomoc w nauce, 
wspólna zabawa, rozmowa, robienie posiłków. Oddałem całego siebie tym 
dzieciom (sebastian s., lat 28, małe miasto). 

Rola KKB w kształtowaniu relacji z innymi w środowisku lokalnym 
koncentruje się na „pobudzeniu do działania”. Autorzy narracji wskazu-
ją jako przeszkodę w podejmowaniu wcześniejszych inicjatyw trudności 
w określeniu obszarów pomocowych. Tę przestrzeń stworzyła dla nich pa-
rafia. Można przypuszczać, że w zdecydowanej większości nie była to ini-
cjatywa oddolna (tylko jedna z autorek pisze, że ich inicjatywą zaintereso-
wał się proboszcz), lecz zaangażowanie w formy powstające przy parafii. 
Czynnik ten nie jest jednak decydujący dla kształtowania relacji pomiędzy 

67 Zob. R . Rak, Parafia – wspólnota i parafia – instytucja, art. cyt., s. 37-49.
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spotkanymi ludźmi. Niesiona przez absolwentów KKB pomoc realizuje 
naturalne funkcje parafii i sprzyja kształtowaniu tożsamości lokalnej. Na-
leży zwrócić uwagę na to, że relacje te często zachodzą w przestrzeni mię-
dzypokoleniowej i są odpowiedzią na lokalną sytuację mieszkańców.

Z wypowiedzi absolwentów Kursu wynika również, że parafia, po-
dobnie jak inne struktury społeczności lokalnej, jest miejscem trudnych 
doświadczeń wspólnotowego zaangażowania w życie społeczne, a w tym 
przypadku także religijne:

Moja przygoda z KKB miała miejsce na początku lat 90. W kraju „wiatr 
odnowy wtedy wiał” – jak śpiewał wówczas poeta ludowy, szło nowe – tak-
że w Kościele. (…) Wydawało mi się, że potrzebni będą także ludzie świeccy, 
którzy w miarę kompetentnie, a przynajmniej bazując na jakiejś podstawie 
teoretycznej, mogą wypowiadać się na owe tematy – choćby na stopniu pa-
rafii. Otrzeźwienie przyszło bardzo szybko. Okazało się, iż świecki z nawet 
podstawową wiedzą biblijną nie jest nikomu do niczego potrzebny. Próby 
podjęcia dyskusji kończyły się na – przyznaję – trudnym do zbicia argumen-
cie: „a ja jestem proboszczem 20 lat, wszystko wiem najlepiej i co mi tu kto 
będzie mówił co mam robić” (…). (mężczyzna, lat 49, nauczyciel).

Doświadczenia respondenta odnoszą się do jego zaangażowania w ak-
tywność opartą na wiedzy religijnej w parafii. Mężczyzna chciał wyko-
rzystać zdobytą w KKB wiedzę do pracy na rzecz wspólnoty wiernych. 
Rozczarowanie poglądami i postawą proboszcza spowodowało poczucie 
żalu ze zmarnowanej szansy pozytywnego działania na rzecz Kościoła. 
Autor narracji zderza się z mentalnością opartą na potrzebie dominacji 
i przekonania o słuszności jedynie własnych poglądów. Mentalność taka 
niezależnie od charakteru grupy nie jest w stanie tworzyć z niej wspólnoty. 
W przypadku parafii staje się ona wówczas kolejną instytucją zarządzającą 
członkami społeczności lokalnej. Refleksja nad uczestnictwem w społecz-
ności parafialnej zdominowana zniechęceniem nie oznacza jednak rezyg-
nacji. Mężczyzna widzi sensowność podjętych inicjatyw i niejako daje idei 
współdziałania „kolejną szansę”. Niepokój jednak budzi (choć trudno się 
dziwić) postawa oczekiwania na inicjatywę innych. Przykład ten pokazuje 
także, z jakimi trudnościami oddolne inicjatywy „przedzierają się” do spo-
łeczności lokalnych.

Wojciech świątkiewicz zauważa, że parafia współczesna, pojmowana 
jako wspólnota życia religijnego, jest raczej miejscem ścierania się para-
dygmatu ewangelizacji i paradygmatu sekularyzacji. Ewolucja parafii zda-
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je się podążać w kierunku przekształcania się parafii ze sformalizowanej 
instytucji reprezentatywnej dla „Kościoła ludu” w parafię jako wspólnotę 
lub wspólnotę wspólnot, realizującą model „Kościoła wyboru”: gościnne-
go, otwartego na warunki ponowoczesnego świata, ale nie wyrzekającego 
się własnej misji. Kościoła zatroskanego przede wszystkim o zbawienie 
człowieka68 . 

społeczność lokalna, posiadając względną niezależność, uzyskuje 
wsparcie zarówno od strony rodziny jak ze strony państwa, samorządu 
i organizacji trzeciego sektora. strefa wypełniająca ten fragment prze-
strzeni społecznej, aby mogła spełnić swoje zadania, powinna być budo-
wana na dobrych emocjach, wzajemnej życzliwości i sprzyjać bliskości. 
Oznacza to, że podstawową kategorią konstytuującą więzi sąsiedzkie jest 
zaufanie69. Zaufanie jako postawa relacji z innymi nie ogranicza się tylko 
do więzi sąsiedzkich. Piotr sztompka uznaje zaufanie za fundament społe-
czeństwa, przyjmując, że wynika ono z sytuacji egzystencjalnej człowieka, 
gdyż jego życie przebiega w otoczeniu innych, tworząc różnego rodzaju 
relacje. Warunek ten dostrzega jeden z uczestników Kursu:

Fakt, że zwraca się wyłącznie koszty materiałów, a zatem bezinteresowna 
jest praca Księdza Kierownika i jego współpracowników, staje się dodatko-
wym bodźcem do zaufania (mężczyzna, lat 66, wykształcenie średnie). 

Relacje społeczne są przeniknięte emocjami, bez których człowiek nie 
może się obyć – poczynając od miłości aż do nienawiści. Zaufanie jest 
jednym ze sposobów radzenia sobie z ryzykiem. Człowiek, decydując się 
na niepewne działania ze strony innych, oczekuje, że będą one w konse-
kwencji dla niego korzystne. Oznacza to „zawieszenie” własnych intere-
sów na rzecz drugiej osoby czy społeczności. Przyjęcie zaufania za relację 
typową pomiędzy ludźmi kształtuje atmosferę zaufania, którą określa się 
„kulturą zaufania”. Pojawia się wówczas społeczna presja, aby ufać innym 
i być wiarygodnym. Ludzie udzielają zaufania a priori, przyjmując zało-
żenie, że inni są godni zaufania. Jej przeciwieństwem jest kultura cynizmu 
i nieufności, w której premiowani są cwaniacy; idolami osoby wyzysku-
jące innych i omijające prawo; za godnych zaufania uznaje się nieprzysto-
sowanych naiwniaków. Ważność zaufania wynika z tego, że stanowi ono 

68 W. świątkiewicz, Parafia, art. cyt., s. 280-281.
69 Badanie mikroorganizacji – grup sąsiedzkich. Sąsiedztwa i mikroorganizacje w pol-

skiej przestrzeni społecznej – próba diagnozy i rekomendacje, Wyd. stowarzyszenie CAL 
Instytut Radlińskiej, Warszawa 2009, s. 5-6.
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w relacjach międzyludzkich „pomost zbudowany ku innym ponad morzem 
chaosu i wątpliwości”70 . 

Relacje z innymi przejawiające się w więziach rodzinnych i sąsiedzkich 
są istotne i ważne dla absolwentów KKB. Ich obecność w społeczności lo-
kalnej przyjmuje różne formy. W sposób szczególny zwracają oni uwagę 
na społeczność lokalną, jaką jest parafia. Analiza rzeczywistości określa-
nej jako parafia wskazuje na jej funkcje zwyczajne, które są niezmienne – 
wynikające z jej charakteru nadprzyrodzonego – oraz funkcje realizowane 
w zależności od istniejących potrzeb i sytuacji duszpasterskich. Wypowie-
dzi absolwentów KKB pokazują, że uczestnictwo w Kursie umożliwiło im 
nowe rozumienie tej wspólnoty zarówno w wymiarze nadprzyrodzonym 
jak i naturalnym. 

5.3. relacje zawodowe

Niektórzy absolwenci KKB są czynni zawodowo, ale zdecydowana 
większość przebywa na emeryturze czy rencie i podejmuje zajęcia doryw-
cze. środowisko pracy stanowi przestrzeń zawodową, ale się do niej nie 
ogranicza. uznając, że jest ono miejscem szeroko rozumianego uczenia 
się, jednym z jego obszarów stają się wzajemne relacje. Praca jako jedna 
z zasadniczych form aktywności człowieka kształtuje jego doświadczenia 
i wręcz wymaga, by podjąć nad nimi refleksję i po prostu z nich uczyć71 . 
Doświadczenia zawodowe tworzą się w relacjach z innymi, obejmując róż-
ne obszary interakcji. W sposób szczególny są one związane z kulturą or-
ganizacyjną, a szczególnie z jej typem72. Kultura organizacji odzwierciedla 
normy i wartości systemu formalnego, jak i ich reinterpretację dokonywaną 
w systemie nieformalnym. Normy określają formy zachowań odpowiednie 
dla członków organizacji, a wartości dostarczają uzasadnienia dla zacho-
wań, działań i funkcji systemu73. Cechy stanowiące istotę kultury organiza-
cji74 (w zależności od stopnia ich występowania od wartości najniż szej do 

70 P. sztompka, Zaufanie: fundament społeczeństwa, w: Zaufanie a życie społeczne, red . 
H. Mamzer, T. Zalasiński, Wydawnictwo fundacji Humaniora, Poznań 2008, s. 21-24.

71 J . Kargul, Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, dz. cyt., s. 109.
72 s.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 402. 
73 D. Katz, R. Kahn, Społeczna psychologia organizacji, Wyd. PWN, Warszawa 1979, 

s. 108.
74 s.P. Robbins, Zachowania w organizacji, dz. cyt., s. 403.
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najwyższej) tworzą rozmaite układy, co powala określić typologię kultur 
organizacji. Typ kultury organizacji nie jest bez znaczenia dla relacji zawo-
dowych, a nawet więcej – relacje związane z pracą są od niego zależne. 

C. sikorski, przyjmując za kryterium kategoryzacji stosunek członków 
organizacji do dysonansu kulturowego, wyróżnił cztery typy kultury orga-
nizacji: dominacji, rywalizacji, współdziałania i adaptacji75. Wyjaśnia on, 
że w warunkach kultury dominacji rozwijają się postawy, które charak-
teryzuje koncen tracja na wewnętrznych sprawach grupy i dystansowaniu 
się od nacisków i proble mów otoczenia. Najważniejszym kryterium, któ-
re służy ocenie podejmowanych działań, jest zgodność z tradycją, a więc 
orientacja na przeszłość. stosunki między przełożonym a podwładnymi 
nacechowane są symptomami dużego dystansu władzy, a w sferze relacji 
między pracownikami właściwy jest kolektywizm. Człowiek powinien an-
gażować się emocjonalnie w działalność, ponieważ w tej organizacji naj-
ważniejsza jest harmonia i zgoda, a wspominanie o potencjalnych prob-
lemach uważa się za niebezpieczne albo nieskuteczne. Poza tym istnieje 
silne przywiązanie do stereotypów, co niewątpliwie wpływa na charakter 
wzajemnych relacji. 

Drugi typ – kultura rywalizacji może pojawić się wówczas, gdy w orga-
nizacji jest kilka sub kultur, z których żadna nie jest wyraźnie dominująca. 
Źródłem rozwoju tej kultury jest zróżnicowanie społeczne jej pracowni-
ków. Cechą tej kultury jest położenie nacisku na wewnętrzne współza-
wodnictwo, któ re traktowane jest w kategoriach gry, jaką prowadzą z sobą 
jej uczestnicy. Dążą oni do maksymalizacji własnych korzyści. Konflikty 
nie są traktowane jako zjawisko negatywne, uważa się je za korzystne, 
pod warunkiem utrzymania ich na odpowiednim poziomie inten sywności. 
Członkowie organizacji o charakterze rywalizacji są uznawani za uczest-
ników procesów rynkowych, czyli konkurują z sobą w dążeniu własnych 
interesów i bezwiednie działają na rzecz ogólnego interesu. Oznacza to, że 
istnieje niebezpieczeństwo utożsamiania własnego wkładu pracy z osiąg-
nięciami całego zespołu. Pociąga to za sobą tendencję traktowania punktu 
widzenia grupy jako wyznacznika, którym należy się kierować.

Z kolei za podstawowe cechy kultury współdziałania, uważa się zwy-
kle: pluralizm, strukturalną integrację, sieć nieformalnej integracji, brak 

75 Zob. sikorski, Kultura organizacji. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pra-
cowników, 2002; M. Czubak, Kultura organizacji jako miejsca uczenia się, Dyskursy Mło-
dych Andragogów 8, Wyd. uZ, Zielona Góra 2009, s. 79-85.
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uprzedzeń i dyskryminacji w stosunkach między grupami. Zwraca się 
uwagę na jakość życia, przyjazne stosunki między ludźmi i formułowanie 
reali stycznych celów. Natomiast kultura adaptacji jest kulturą całkowicie 
podporządkowaną realizacji formal nych celów organizacyjnych. Własne 
wzory kulturowe członków traktowane są jako środki do reali zacji celów 
organizacyjnych. Kultura ta tworzona jest w toku interakcji między przed-
stawicielami różnych subkultur, którzy nastawieni są na wymianę idei 
i uczenie się. Za podsta wowe źródło kreatywności członków organizacji 
uważa się różnorodność kulturową. Jest kulturą silną w sferze wartości, ale 
jednocześnie bardzo słabą w sferze wzorów zachowań. Wymóg elastycz-
ności związany z tym typem kultury i zastąpienie tożsamości zbiorowej 
indywidualną może prowadzić do spłycenia stosunków między osobami 
tworzącymi organizację76 .

Charles B. Handy, charakteryzując środowisko pracy, wyróżnia inne 
rodzaje kultury organizacyjnej, zakładając jednocześnie, że w żadna z nich 
nie występuję w czystej postaci. Relacje w kulturze władzy koncentrują się 
wokół jednej lub co najwyżej kilku osób. stąd wśród jej członków domi-
nują zachowania „poprawne politycznie” i ma miejsce duża rotacja perso-
nelu, co oznacza trudności w kształtowaniu właściwych relacji międzyoso-
bowych. Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce w organi-
zacji charakteryzującej się kulturą ról, gdyż najważniejsze są w niej reguły, 
procedury i zakresy obowiązków. Dla samych relacji w grupie ten sposób 
funkcjonowania organizacji nie musi oznaczać ich braku, a w niektórych 
przypadkach jasne określenie ról może niwelować emocjonalnie niepożą-
dane zachowania (na przykład wynikające z zazdrości). Jeszcze inny wy-
miar przypisuje się wzajemnym relacjom w kulturze zadań, w której o sza-
cunku względem osoby w zespole decydują nie wiek czy status w hierar-
chii zawodowej, lecz umiejętności. Z kolei kultura indywidualności polega 
na dążeniu do zrealizowania osobistych zainteresowań jednostki i wymaga 
od członków organizacji wyjątkowo wysokiej dojrzałości i kultury osobo-
wościowej. sami pracownicy (a nie kierownictwo), decydując o podziale 
pracy, otrzymują jednocześnie wielowymiarową przestrzeń, w której mogą 
być kształtowane relacje z innymi77 . 

76 Cz. sikorski, Kultura organizacyjna, dz. cyt., s. 51-154.
77 Ch.B. Handy, Understanding organizations, Oxford university Press 1993, s. 180-

-191.
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Relacje z innymi odkrywane przez absolwentów KKB w obszarze za-
gospodarowanym przez pracę zawodową wskazują, że dla rozwoju do-
rosłego ważne jest, w jakiej kulturze organizacyjnej realizował on swoje 
zadania zawodowe: 

Z perspektywy czasu widać jednak nacisk na finanse, zapominając, że 
to pacjent ma być najważniejszy. KKB nauczył mnie spojrzenia na pracę 
jako pomoc bliźniemu, jako środek do rozwoju człowieczeństwa. Miło jest 
jak rozpoznają cię ludzie na ulicy i pozdrawiają. Trzeba pracę powierzyć 
Bogu, a on cię podtrzyma i umocni (mężczyzna, lat 60, wykształcenie wyż-
sze, farmaceuta z małego miasta pod Lublinem).

Rzeczywistość, którą tworzy życie zawodowe, bardziej niż inne obsza-
ry codzienności może stać się terenem kalkulowania, „ile ja z tego będę 
miał”. Mężczyzna z pokorą przyznaje, że potrzebował dystansu czasowego 
i wsparcia w formie edukacji, by zrozumieć wielorakie wartości wykony-
wanego zawodu. Nie negując wartości pracy w kategoriach finansowych, 
z satysfakcją zauważa jej wymiar relacyjny. swoją wypowiedzią niejako 
prowokuje pytania o rozwój osobowościowy w kontekście pracy zawodo-
wej. Jego refleksja stawia czytelnika przed ważnymi problemami: na ile 
i w jaki sposób można połączyć w realizacji zadań zawodowych satysfak-
cję finansową i interakcje społeczne? Jak kształtować własny stosunek do 
wykonywanych czynności, by nie przesłoniły one człowieka, do którego 
(w sposób bezpośredni lub pośredni) są one skierowane? 

Studiowanie Pisma Świętego koryguje moje zachowanie i plany zawodo-
we. Kurs Biblijny, którego jestem absolwentem, dał mi wiedzę do lepszego 
zrozumienia encykliki naszego Papieża Laborem exercens z września 1981 
roku. Encyklikę tę znam niemal na pamięć i wiele razy brałem udział w roz-
mowach i dyskusjach na jej temat. Wiele sporów między związkami zawodo-
wymi i kierownictwem firmy udało się załatwić dzięki wspólnej płaszczyźnie 
porozumienia, którą dla pracowników i pracodawców była ta encyklika pa-
pieska (Witold B., inżynier, w wieku lat 48, zamieszkały w łodzi).

Autor powyższej wypowiedzi nie wyraża świadomości przynależności 
do określonej kultury organizacyjnej. Jest ona natomiast obecna w sposo-
bie wyrażania się o pracy w zawodzie. Pokazuje on, że utrzymanie popraw-
nych relacji zawodowych, szczególnie w tak skomplikowanej emocjonal-
nie konstelacji, jakimi są relacje pomiędzy przełożonymi i podwładnymi, 
wymaga wsparcia i może ono wynikać z wiedzy niezawodowej. Odwo-
ływanie się do wspólnych wartości oparte na racjonalnych argumentach, 
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a nie tylko na emocjach może kształtować klimat zaufania i zrozumienia. 
Pojawiające się konflikty stają się sytuacjami korzystnymi. Warto zauwa-
żyć, że dzięki posiadanej wiedzy przyjął na siebie rolę nieformalnego, lecz 
skutecznego negocjatora. 

Można przypuszczać, że doświadczenia związane z określonym rodza-
jem kultury organizacyjnej i edukacją religijną podejmowaną w dorosłości 
absolwenci KKB przenoszą na formy aktywności pozazawodowej, wyko-
rzystując posiadane wykształcenie:

Jestem plastykiem, tak więc Biblia jest skarbnicą dla twórców niezbęd-
ną. (…) Przyszedł mi pomysł założenia koła malarstwa religijnego. Jest nas 
9 osób, koleżanki i koledzy w wieku od 35 do 76 lat. Malowanie traktujemy 
jako rodzaj medytacji religijnej. Pasja malarska, a może też nasze wspólne 
rozmowy o życiu i religii wyrwała z izolacji społecznej i prawdziwej depre-
sji trójkę naszych przyjaciół (kobieta, lat 50, wykształcenie średnie).

Inicjatywa kobiety wychodzi naprzeciw osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. Wypowiedź ta ukazuje ważne aspekty ak-
tywności społecznej, które kształtują relacje z innymi poprzez wykorzy-
stanie posiadanych kompetencji zawodowych. Po pierwsze – inicjatywa 
posiada charakter działań nieformalnych; po drugie – organizator tej formy 
wspomagania innych przyjął na siebie rolę facylitatora, a nie nauczyciela 
czy kierownika; po trzecie – inicjatywa ta odpowiada na potrzeby spo-
łeczności. Mężczyzna wskazuje również na skutki tej formy aktywności 
społecznej, ale nie uznaje ich za cel prowadzonych działań. Istotą jest za-
gospodarowanie przestrzeni życia poprzez wykorzystanie zainteresowań 
i lokalnych możliwości. Inicjatywa ta pokazuje bezcenną wartość bardzo 
prostych środków niesienia pomocy innym. W wielu przypadkach oka-
zane zainteresowanie i poświęcony czas stają się najbardziej cenionymi 
i skutecznymi sposobami niesienia pomocy. Odzyskane poczucie własnej 
wartości i wiara w bezinteresowność drugiego człowieka stają się drogą 
refleksji i porządkowania relacji z innymi. 

Poszukiwanie typologii kultury organizacyjnej świadczy o tym, że re-
lacje zawodowe odgrywają istotną rolę zarówno w rozwoju jednostki, jak 
i organizacji. Wielość typologii ma służyć jako pomoc w lepszym zrozu-
mieniu własnego środowiska organizacyjnego78, co nie pozostaje bez zna-

78 Zob. A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Wyd. PWE, War-
szawa 2006, s. 246.
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czenia dla refleksji nad relacjami dorosłego z innymi ludźmi. Każdy pra-
cownik w sposób mniej lub bardzie świadomy uczestniczy i tworzy kulturę 
organizacji. Relacje z innymi w niej zachodzące są również nierozerwalnie 
związane z innymi sferami życia dorosłego. swoją rolę emeryta próbuje 
odczytać inny absolwent KKB:

Trzydzieści siedem lat pracy. Emerytura. Trochę dziwny czas, nie trze-
ba już myśleć o pracy. Teraz mogę pracować bez dodatkowych obciążeń. 
Utrzymuję kontakt z zawodem i czasami podejmuję zastępstwa (mężczy-
zna, lat 62, emeryt z wyższym wykształceniem humanistycznym). 

W rozwoju człowieka dorosłego zadania zawodowe odgrywają ogrom-
ną rolę. D. Levinson79 przyjmuje, że dla osób wstępujących w świat do-
rosłych aktywność zawodowa jest sposobnością do zademonstrowania 
własnych kompetencji, uzdolnień i możliwości twórczych. To także szan-
sa na zdobycie uznania społecznego i zamożności. Przy czym należy za-
uważyć, że dla „młodego dorosłego” aktywność zawodowa oznacza coś 
więcej niż tylko pracę i zarobek. Odmienny jest również sposób traktowa-
nia aktywności zawodowej przez mężczyzn i kobiety. W okresie średniej 
dorosłości doświadczanie „kryzysu wieku średniego” może objawiać się 
również w radykalnych i gwałtownych zmianach w życiu zawodowym. 
Z kolei w okresie późnej dorosłości sfera zawodowa wymaga zmierzenia 
się z nowymi warunkami życia wyznaczonymi zakończeniem aktywności 
zawodowej i przez emeryturę80 .

Autor powyższej wypowiedzi podejmuje refleksję nad pracą zawodową 
w znaczeniu przedmiotowym. Przy czym warto zauważyć, że postrzega ją 
jako istotną wartość swojego życia, ale równocześnie naznaczoną trudem 
(musiał myśleć o niej, a przebywając na emeryturze, jest z tego obowiązku 
zwolniony). W przymusie tym jest jednak obecne zaangażowanie emocjo-
nalne (trudno powiedzieć, czy w stosunku do wykonywanych czynności, 
czy osób tam spotykanych), bo chętnie jako emeryt podejmuje zastępstwa, 
nie wspominając nic o ekwiwalencie finansowym.

środowisko pracy, kształtując i wyzwalając relacje pomiędzy ludźmi, 
wiąże w sobie wszystkie trzy perspektywy czasowe. Człowiek dorosły od-

79 Analizy D. Levinsona w tym zakresie są ważne również z tego względu, że jego 
schemat rozwoju w dorosłości jest jednym z kluczowych modeli w psychologii organizacji, 
polityce personalnej i zarządzaniu zasobami pracy. Zob. Miś L., Ery i fazy rozwoju w życiu 
człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona, art. cyt., s. 59.

80 Zob. tamże, s. 52-57.
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wołuje się do przeszłości zawodowej, nie tylko przebywając na emeryturze. 
Decydując się na określony zawód, nawiązuje do wspomnień z dzieciń-
stwa i związków z pracą jego rodziców i osób znaczących. Teraźniejszość 
dorosłego w wymiarze zawodowym to 2/3 jego życiowego czasu – 
to przestrzeń sukcesów i porażek zawodowych, ale też relacji z innymi. 
To ona prowadzi człowieka do przyszłości – planów na zagospodarowanie 
życia poza miejscem pracy, pogodzenia się z nową sytuacją nie tylko spo-
łeczną, ale też finansową oraz perspektywą wykorzystania doświadczeń 
zawodowych w relacjach od nich niezależnych. Na te wymiary zwracają 
uwagę absolwenci KKB, dokonując ich interpretacji w świetle Biblii. Na-
mysł absolwentów KKB nad relacjami z innymi w obszarze zawodowym 
reprezentowany jest głównie przez mężczyzn. Może to świadczyć o trady-
cyjnym rozumieniu ról społecznych i ich determinacji związanej z płcią. 
sytuacja taka jest wysoce prawdopodobna, choćby ze względu na wiek 
respondentów. Pozwala to również przypuszczać, że nowa sytuacja życio-
wa ukształtowana przez emeryturę jest znacznie bardziej skomplikowana 
dla mężczyzn niż kobiet. Można jednak spojrzeć odwrotnie na przedsta-
wione stanowiska i uznać, że życie zawodowe jest obszarem, w którym 
powstające relacje koleżeńskie, przyjacielskie, partnerskie są w przypadku 
mężczyzn trwalsze i bardziej znaczące niż dla kobiet. 

Kształtowanie relacji z innymi oparte na treściach religijnych zacho-
dzi przynajmniej w trzech (a na pewno nie są to wszystkie) obszarach ży-
cia dorosłego. Pierwsze wyraźne odniesienie dotyczy więzi rodzinnych. 
Absolwenci KKB wskazują, że dzięki poznaniu Biblii ich refleksja nad 
kształtowaniem dojrzałych relacji wynikających z więzi rodzinnych staje 
się coraz bardziej świadoma. Zasada ta nie ogranicza się tylko do relacji 
rodzinnych. Treści religijne wpisane w obecność dorosłego w społecz-
ności lokalnej stają się punktem odniesienia dla kształtowania zachodzą-
cych w nim związków. Relacje te wymagają szczególnego namysłu, gdyż 
w przeciwieństwie do kwestii kształtowania więzi rodzinnych w świado-
mości pokolenia wielu absolwentów KKB były w wyniku sytuacji społecz-
nej pomijane . 

Miejscem nieprzerwanej w PRL-u tradycji działalności prospołecznej 
była parafia i być może dlatego w tej formie społeczności lokalnej respon-
denci odnajdują możliwości ulokowania swojej aktywności. Poza tym 
inicjatywy oddolne są tylko znikomym sposobem jej działalności, co uła-
twia zaangażowanie w formy już istniejące. Odniesienie treści religijnych 
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poznawanych podczas studiowania Biblii do obszaru życia zawodowego 
i relacji występujących w tym środowisku wskazuje na ich powszechność 
w wymiarze relacyjnym. Poza tym pozwala odkrywać tę problematykę 
w nauczaniu Kościoła katolickiego. Refleksja nad relacjami z innymi inte-
gruje w sobie perspektywy dojrzewania własnej osobowości i wiary, kie-
rując uwagę w stronę świata wartości.

Należy zauważyć, że miarą kształtowania relacji z innymi poprzez 
treści religijne nie jest skuteczność osiągania zamierzonych celów, lecz 
zdolność odpowiadania na wyzwania, przed jakimi stawia dorosłego ży-
cie. Obiektywnie są to często sytuacje zwyczajne, może nawet prozaicz-
ne, ale subiektywnie stanowią wręcz życiowe wyzwanie. stąd potrzeba 
edukacyjnego wsparcia w kształtowaniu relacji z najbliższymi, ale także 
w odniesieniu do szerszej społeczności. Postawa wiary i odpowiedzialno-
ści społecznej są wzajemnie komplementarne. Edukacja religijna może je 
wspomagać. Ta zdolność optymalnego reagowania stanowi cenny skutek 
zdobywania wiedzy religijnej i rodzi poczucie sprawczości lub (choćby 
tylko) niweluje postawę zniechęcenia i marazmu – odnalezienia się w re-
lacjach naznaczonych zjawiskiem globalizacji. 

Globalizacja zarówno wymaga, jak i umożliwia „wyjście” poza śro-
dowisko lokalne i „wejście” w krąg wydarzeń świata. Poprzez informa-
cje, które docierają do człowieka szybko, wręcz natychmiast, staje się on 
uczestnikiem wydarzeń, które dzieją się w najbardziej odległych miej-
scach globu. Poprzez Internet otrzymał współczesny człowiek nie tylko 
systematyczny, ciągle aktualizowany zestaw informacji o wydarzeniach na 
świecie, ale także możliwość komunikowania się z ich uczestnikami. Do-
rosły, nawet nie opuszczając własnego domu (nie miejsce tu na ocenę tego 
zjawiska), „wchodzi” w relacje z innymi poprzez uczestnictwo w wyda-
rzeniach opowiadanych przez środki masowego przekazu. Wywołują one 
w dorosłym uczucia, emocje (sympatii, solidarności, współczucia, ale też 
nienawiści, pogardy) oraz reakcje działania lub obojętności.Copyri

gh
t ©

 by A
kad

em
ia 

Ign
ati

an
um w Krak

owie



r o z d z i a ł  V i

rozWijanie WgląDu W StoSuneK Do śWiata

samo pojęcie: „świat” zawarte w tytule jest wyrażeniem tak pojemnym 
w swej treści, że niejako automatycznie staje się ono niejednoznaczne. 
W niniejszych rozważaniach uwaga zostaje skupiona na rzeczywistości, 
w której dorosły żyje i realizuje zadania, jakie ona przed nim stawia. Jest 
więc to świat ponowoczesny z bogactwem osiągnięć w różnych dziedzi-
nach życia, w których jednocześnie zachodzą zjawiska budzące niepokój, 
a może nawet lęk i przerażenie. Przed wieloma pytaniami i problemami 
stawia on szczególnie ludzi przeżywających na przełomie wieków późną 
dorosłość. W rzeczywistości tej osoba musi zbudować własną tożsamość 
społeczną1. Pojawia się zatem pytanie: czym charakteryzuje się „świat”, 
w którym przychodzi dziś dorosłemu żyć i w których jego obszarach sto-
sunek do niego wymaga szczególnego namysłu? Jak w tej refleksji może 
wspomagać dorosłego edukacja religijna?

W rozdziale przedstawiam te cechy ponowoczesności, które w rozu-
mieniu absolwentów KKB pozostawione bez namysłu naruszą fundamenty 
ich tożsamości. Oznacza to, że należy się liczyć z możliwościami zmia-
ny tożsamości, która w wymiarze osobistym przeplata się z przemiana-
mi kulturowymi i społecznymi2. Dlatego rozważanie nad stosunkiem do 
rzeczywistości prowadzone przez absolwentów KKB rozpoczyna refleksja 
nad rozumieniem jednej z podstawowych cech ponowoczesnego świata, 
jaką jest koncentracja na konsumpcji. W niniejszej pracy przez konsump-
cję rozumie się aktywność dorosłego związaną z aktem zakupu produktów 
i usług odnoszącą się do szeroko rozumianych potrzeb osobistych, własnej 
rodziny lub grupy odniesienia. Takie określenie konsumpcji wskazuje na 
dwa podstawowe jej elementy: społeczny i fizyczny3, co lokuje ją w sferze 

1 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wyd. WAM, Kraków 2006, s. 57.
2 M. straś-Romanowska, Kultura indywidualistyczna a problem tożsamości jednostki, 

w: Osoba, edukacja, dialog, t. I, red. M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona: Wyd. AP 
w Krakowie, Kraków 2002, s. 36–45.

3 C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, Wyd. PWE, Warszawa 2002, s. 15.
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codzienności dorosłego, którego istotą jest problem regulacyjny. Pociąga 
to za sobą dwubiegunowe widzenie świata: z jednej strony wszechobecny 
pluralizm i ambiwalentny stosunek do rzeczywistości, a z drugiej odradza-
jący się radykalizm. Dorośli w tak skonstruowanej rzeczywistości poszu-
kują wsparcia, by móc poddać refleksji swój stosunek do podstawowych 
kategorii świata, w którym żyją, gdyż „rozbudzona aktywność jednostek 
zmienia ich sposób widzenia i rozumienia świata”4 .

Analogicznie świat konsumpcji i ambiwalencji rodzi dwie „pokusy”. 
Jedną z nich charakteryzuje obojętność na sprawy, które nie dotyczą czło-
wieka wprost lub które go szczęśliwie po prostu ominęły. Druga polega na 
rozliczaniu świata z jego braków i usprawiedliwianiu siebie. Naprzeciw 
tym problemom wychodzi odkrywanie Tajemnicy Boga, które ma pro-
wadzić człowieka do zrozumienia znaków czasu5. studiowanie tekstów 
biblijnych ma pomóc w uświadomieniu sobie, że idee biblijne są nadal 
aktualne. Znaczy to, że ich zbawcze działanie realizuje się w życiu każde-
go pokolenia. Odkrywanie religijnego znaczenia tekstów biblijnych należy 
rozumieć jako dawaną Bogu przez człowieka odpowiedź na Jego zbawczą 
inicjatywę. Jest to zdolność do przyjęcia w swoim życiu Bożej interpretacji 
i działania według zaproszenia, jakie Bóg kieruje do człowieka. Wyraża 
się to w zrozumieniu, że ludzie współcześni „piszą” „na kanwie swojego 
życia dalszą historię zbawienia, podejmując te same role, jakie realizowa-
li ludzie starego Przymierza i świadkowie wydarzeń zbawczych Jezusa 
Chrystusa”6. Oznacza to, że Pismo święte wspomaga człowieka w odczy-
tywaniu „znaków czasu” wówczas, gdy staje się normą i światłem chrześ-
cijańskiego życia7 .

6.1. fenomen konsumpcji w świecie przełomu wieków

W społeczeństwie ponowoczesnym konsumpcja jest celem samym 
w sobie. Oznacza to, że świat jest postrzegany przez pryzmat produktów 

4 A. Ciesiołkiewicz, Organizacje społeczne jako środowisko edukacyjne, w: Mała oj-
czyzna. Kultura, Edukacja Rozwój lokalny, red. W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie 
„żak”, Warszawa 2001, s. 61.

5 DCG, nr 11, 13, 125.
6 A. Długosz, Pismo Święte podstawą pełni człowieczeństwa, art. cyt., s. 252.
7 KO, nr 23; DCG, nr 11.
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do natychmiastowego spożycia. Powodów takiego stanu rzeczy Zygmunt 
Bauman doszukuje się w braku poczucia bezpieczeństwa, który ludzie pró-
bują niwelować natychmiastowym doznaniem satysfakcji: „Konsumowa-
ne dobra powinny przynosić satysfakcję natychmiast, bezzwłocznie, nie 
wymagając przeciągającej się nauki specjalnych umiejętności ani żadnych 
drobiazgowych przygotowań; lecz satysfakcja musi być chwilowa – to jest 
skończyć się w chwili, gdy kończy się czas na konsumpcję, który zresztą 
należy zredukować do zupełnego minimum”8 .

Konsumpcja odnosi się do niezliczonych aktywności człowieka, głów-
nie człowieka dorosłego, przy czym część tych aktywności posiada odnie-
sienia bliskie do spożywania, używania, użytkowania, wykorzystywania9 . 
Druga grupa aktywności związanej z konsumpcją może odnosić się do 
uczestniczenia, partycypacji lub obecności. Jedna grupa odniesień do po-
jęcia „konsumpcja” posiada więc charakter dosłowny, realny i praktyczny; 
druga charakter umowny, symboliczny lub nawet metaforyczny. Zawsze 
jednak konsumpcja wyraża potrzeby i proces ich zaspokajania10 . Kon-
sumpcja jest zatem działaniem wieloetapowym, w którym każdy w sposób 
mniej lub bardziej świadomy uczestniczy11 .

Punktem wyjścia w refleksji nad zjawiskiem konsumpcji jest odczuwa-
nie potrzeb i ich identyfikacja. Potrzeby te mogą posiadać charakter potrzeb 
niezbędnych, spekulatywnych lub naśladowczych. Z ich zaspokojeniem 
łączy się wybór produktu lub usługi realizującej daną potrzebę poprzez po-
szukiwanie oraz ocenę możliwych wariantów i w konsekwencji akt zakupu 
produktu lub usługi. Działaniom tym towarzyszy dążenie do minimalizacji 
ceny lub utrzymania określonego parytetu między wielkością posiadanych 
środków finansowych a kosztem nabycia. Decyzja zakupu i odczucie po 
zakupie otwiera kolejny etap, jakim jest korzystanie z nabytego produktu 
lub usługi w sposób zależny od ich charakteru – jednokrotne (np. pieczy-
wo, owoce itp.) lub wielokrotne (żarówka, płyta DVD, telefon komórkowy 
itp.), aż do zużycia lub utraty uprawnień. Wreszcie następuje ocena stopnia 
realizacji potrzeby przy pomocy nabytego produktu lub usługi w postaci 
stopnia zadowolenia. Oznacza to, że konsumpcja wymaga umiejętności 

8 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, dz. cyt., s. 57.
9 Terminy: „konsumpcja” i „spożycie” uznawane są za synonimy. Zob. C. Bywalec,  

L. Rudnicki, Konsumpcja, dz. cyt., s. 13. 
10 Zob. C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, dz. cyt., s. 13-14. 
11 L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. 

AE, Kraków 2004, s. 57.
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podejmowania decyzji w zakresie korzystania z możliwości zaspokojenia 
potrzeb, a jej brak objawiający się w deformacji poszczególnych etatów 
przyjmuje postać konsumpcjonizmu12 .

Konsumpcjonizm odniesiony do deformacji wyżej wymienionych eta-
pów podejmowania decyzji w zakresie spożycia może wyrażać się przynaj-
mniej w dwóch aspektach: błędnej identyfikacji potrzeb konsumpcyjnych 
oraz wyboru produktu lub usługi realizującej potrzebę podmiotu w postaci 
zrytualizowanego zbioru działań. szczególnie jaskrawo ukazują się one 
w krajach, które doświadczyły w ostatnich latach transformacji politycznej 
i gospodarczej. „Po latach konsumpcyjnej ascezy, a w niektórych okresach 
wręcz reglamentacji konsumpcji, posiadanie i gromadzenie dóbr przestało 
być wstydliwym reliktem postaw drobnomieszczańskich, stało się nato-
miast celem wielu grup społecznych, w tym odradzającej się klasy śred-
niej. Wielu Polaków, zauroczonych obfitością i dostępnością dotychczas 
nieosiągalnych dóbr konsumpcyjnych, rzuciło się w wir konsumpcji. (…) 
Posiadanie drogich, atrakcyjnych dóbr stało się symbolem statusu społecz-
nego i wyznacznikiem sukcesu życiowego. Wahadło odchyliło się w drugą 
stronę: zgrzebną, siermiężną konsumpcję epoki realnego socjalizmu zastą-
pił hedonizm konsumpcyjny i pogoń za dobrami materialnymi”13 .

Absolwenci KKB, dokonując oceny zjawiska konsumpcjonizmu,  
poszukują w Biblii wsparcia. życie w społeczeństwie ponowoczesnym 
nacechowane niepewnością, brakiem poczucia bezpieczeństwa i koniecz-
nością kalkulowania dzięki treściom biblijnym postrzegane jest w nowej 
perspektywie:

[studiowanie Biblii – przyp. A.W.] Pozwala mi się wyciszyć w tym zwa-
riowanym świecie, gdzie liczy się tylko pieniądz i znajomości. Zmieniło się 
moje spojrzenie na życie i drugiego człowieka (kobieta, lat 55, wykształ-
cenie średnie).

12 „Konsumpcjonizm najczęściej rozumiany jest jako nadmierna konsumpcja dóbr 
i usług, nieusprawiedliwiona rzeczywistymi potrzebami człowieka nieuwzględniająca 
kosztów społecznych, ekologicznych i indywidualnych. Określenie „nadmierna konsump-
cja” jest oczywiście nieostre, nieprecyzyjne, nieuchronnie skażone subiektywizmem i rela-
tywne: to, co dla jednych jest rozpasanym luksusem, dla innych jest oczywistym standar-
dem. Pojawiają się głosy, że nadmierna konsumpcja to taka, która nie służy zaspokajaniu 
elementarnych potrzeb człowieka, lecz potrzeb wtórnych, np. związanych z dążeniem do 
zdobycia władzy, wpływów, prestiżu, wyższej pozycji społecznej”. B. Mróz, Consumo ergo 
sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, w: Oblicza konsumpcjo-
nizmu, red. B. Mróz, Wyd. szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 16. 

13 Tamże, s. 9.
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Błędna identyfikacja potrzeb konsumpcyjnych może wynikać z czynni-
ków zewnętrznych, takich jak: brak wykształconego modelu indywidual-
nej konsumpcji racjonalnej, uleganie trendom i modom konsumpcyjnym, 
współczesnym technikom reklamy, marketingu i socjotechnice promocji 
oraz sprzedaży lub uleganie wzorcom konsumpcyjnym grupy odniesienia. 
Drugą grupę obejmują czynniki osobowościowe, z których najbardziej 
znaczącą wydaje się być realizacja psychologicznej potrzeby znaczenia, 
imponowania, uznania oraz kompensacja niskiej wartości14. Konsumpcja 
„zamiast” staje się swoistą kompensatą lub nawet hiperkompensatą wobec 
niskiej samooceny lub deficytu wartości uznanych za ważne. 

Konsumpcja jako aktywność substytucyjna zdaje się być istotnym  
motywem zachowania zakupowego dorosłego. Określenie obszaru substy-
tucji wymaga jednak określonego poziomu samopoznania oraz umiejęt- 
ności oszacowania siły związku pomiędzy poziomem deficytu lub frustra-
cji a jakością i ilością konsumpcji substytucyjnej. Konsumpcja ta może 
być przy tym oderwana i/lub separowana od rzeczywistej potrzeby kon-
sumpcyjnej15 .

Deformacja identyfikacji potrzeb konsumpcyjnych może występować 
w formie nieuświadomionej lub uświadomionej16. W pierwszym przy-
padku proces identyfikowania potrzeb konsumpcyjnych jest realizowany 
spontanicznie i nie towarzyszy mu żadna forma pogłębionej refleksyjności. 
W drugim uświadomiony charakter rozpoznania potrzeby konsumpcyjnej 
może współistnieć z refleksją i pytaniami zwrotnymi dotyczącymi sensu 
potrzeby zakupu produktu lub usługi: „po co nabywam?”, „dlaczego?”,  
„w jakim celu?”.

14 szczególną siłą aktywizującą do konsumpcji jest dążenie do przeżywania pozytyw-
nych odczuć. Zob. G. światowy, Zachowania konsumenckie, Wyd. AE im. Oskara Lange-
go, Wrocław 1994, s. 60; G.R. foxal, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla mene-
dżera marketingu, Wyd. PWN, Warszawa 1998, s. 181.

15 Przyczyn przeznaczania czasu i środków na zakupy jest bardzo wiele. Badania w za-
kresie motywacji prowadzone w usA wskazują na to, że ludzie traktują zakupy jako: le-
karstwo na samotność, rozpraszanie nudy, sport, trofea myśliwskie, ucieczka, urzeczywist-
nianie fantazji, ulga w depresji. Zob. G.R. foxal, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta 
dla menedżera marketingu, dz. cyt., s. 183-184. 

16 Konsumpcja kompensacyjna wpisuje się w myślenie, które można odnieść do kon-
sumpcji irracjonalnej. Z punktu widzenia pewnej hierarchii wartości jej przejawy były na-
der widoczne w zachowaniach mieszczaństwa i niektórych rodzinach robotniczych. Zob. 
M. Ossowska, Moralność mieszczańska, Wyd. PAN, Zakład Narodowy imienia Ossoliń-
skich 1985, s. 129-130.
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Z pytaniami o sens związane są kolejne grupy pytań odnoszące się 
do ilości zakupywanego produktu, ceny, relacji do innych produktów już 
posiadanych i przewidywanych do zakupienia itp. Absolwenci KKB, do-
świadczając tego wszystkiego, co niesie z sobą konsumpcjonizm w wielu 
dziedzinach życia, poszukują w treściach religijnych odwagi i zachęty do 
poszukiwania równowagi: 

Starać się w każdej chwili trwać w świadomej obecności Boga oraz 
realizować te cele, które Bóg najbardziej pragnie, aby były zrealizowane. 
Czynić to w takim miejscu i w takim otoczeniu, które dzięki działaniu Boga, 
rodzaj ludzki ujrzy Jego rękę we wszystkich Jego działaniach (mężczyzna, 
lat 48, wykształcenie wyższe ekonomiczne).

Udział w kursie zapewnia stały kontakt z Pismem świętym, dzięki czemu 
łatwiej odnieść je do własnego codziennego życia. Czuję wyraźnie moc 
słowa Bożego, kiedy je czytam i zawsze przekonuję się, że jeśli czyta się 
je z wiarą, a nie jedynie z naukowym zainteresowaniem, znaleźć w nim 
można odpowiedzi na pytania, dylematy postaw życiowych (mężczyzna, 
wykształcenie wyższe).

Odpowiedzi, które formułuje i udziela dorosły konsument samemu 
sobie i otoczeniu, dają mu legitymację do określonego zachowania kon-
sumpcyjnego. Konsumpcja może zatem stanowić dla dorosłego formę 
specyficznego dialogu z samym sobą i innymi. Jest to dialog między po-
trzebami i oceną możliwości realizacji potrzeby, której miernikiem są naj-
częściej środki finansowe oraz możliwościami spożycia, zużycia, eksplo-
atacji, uczestniczenia (np. spożycia produktów spożywczych, eksploatacji 
samochodu, ale także uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych)17 . Re-
alizm w zestawieniu możliwości nabywczych danego produktu lub usługi 
względem wszystkich posiadanych przez dorosłego możliwości nabyw-
czych jest miarą stopnia jego dojrzałości osobowościowej i społecznej18 . 

Konsumpcja dorosłego związana jest z estymacją potrzeb nominalnych, 
rzeczywistych i wirtualnych. Przez potrzeby nominalne dorosłego należy 

17 Zob. L. Garbarski, Zachowania nabywców, Wyd. PWE, Warszawa 1998, s. 22.
18 Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus przypomina, że: „Dążenie do coraz lep-

szych i bardziej zadowalających warunków życia i coraz większej zamożności jest samo 
w sobie uzasadnione; trudno jednak nie podkreślić związanych z tym etapem rozwoju no-
wych obowiązków i niebezpieczeństw. W sposobie powstawania i określania nowych po-
trzeb zawsze się wyraża mniej lub bardziej słuszna koncepcja człowieka i jego prawdziwe-
go dobra. Poprzez decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji ujawnia się określona kultura 
jako ogólna koncepcja życia. To właśnie tutaj powstaje zjawisko konsumizmu”. Jan Paweł II, 
Encyklika „Centesimus Annus”, nr 36 (używany skrót CA). 
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rozumieć potrzeby przeciętne, wynikające ze złożenia potrzeb minimal-
nych i ich korekty kulturowo-obyczajowej. Korekta ta może posiadać znak 
ujemny i dodatni. Znaczy to, że może pomniejszać lub powiększać po-
trzeby dorosłego. Z kolei potrzeby konsumpcyjne rzeczywiste to potrzeby 
nominalne, ale wzmocnione oddziaływaniem trendów i megatrendów cy-
wilizacyjnych i kulturowych.

 Ekstremalną postać przyjmują często potrzeby wirtualne, które są pro-
stą kontynuacją potrzeb rzeczywistych lub się od nich odrywają zmienia-
jąc swoją formę, sens, intensywność19. Identyfikacja potrzeb minimalnych, 
rzeczywistych i wirtualnych jest zasadniczym wymiarem dojrzałości. Rea-
lizacja poszczególnych potrzeb wymaga od dorosłego przyjęcia najczęściej 
odrębnych scenariuszy realizacji. Potrzeby minimalne wymagają postawy 
konsumpcyjnej z niskim natężeniem zaangażowania. Dorosły, preferując 
ograniczoną konsumpcję na rzecz konsumpcji nieograniczonej i świado-
mie rezygnując z rozbudowanej struktury potrzeb, swój scenariusz może 
uzasadniać nie tylko ograniczonymi zasobami finansowymi, ale również 
systemem wartości, w tym wartości religijnych20. Może też wystąpić sytu-
acja odwrotna. Dorosły realizujący scenariusz konsumpcji nieograniczonej 
deklaruje postawę nadmiernej ekspresji własnych potrzeb nawet, jeżeli nie 
mają one racjonalnego uzasadnienia. Brak racjonalnego uzasadnienia nie 
wynika przy tym z ułomności intelektualnych dorosłego, lecz z modyfikacji 
systemu preferencji w kierunku preferencji potrzeb daleko odbiegających 
w treści i intensywności od potrzeb minimalnych lub nominalnych.

Istotnym wskaźnikiem dojrzałości konsumpcji są granice konsumpcji, 
czyli charakter i wielkość konsumpcji, stopień dopasowania konsumpcji 
do nominalnych potrzeb jednostki czy stosunek parytetów realnej kon-
sumpcji do nominalnych potrzeb jednostki. Człowiek dorosły dojrzałość 
konsumpcyjną kreuje w ciągu całego swojego życia i jest to związane  

19 Zob. L. Garbarski, Zachowania nabywców, dz. cyt., s. 31-33.
20 Zagadnienie to stanowi przedmiot zainteresowania tak zwanej trwałej konsumpcji: 

„Różnica wzorców konsumpcji trwałej i nietrwałej daje się sprowadzić do różnicy stylów 
konsumpcji, nie daje się w związku z tym wyrazić poprzez użycie wskaźników ilościo-
wych wyznaczających konsumpcję bogatą i biedną. W procesie dochodzenia do konsump-
cji trwałej istotne jest z jednej strony rozbudzenie zainteresowania konsumentów dobrami 
pozamaterialnymi, duchowymi, z drugiej zaś strony zainteresowanie konsumentów dema-
terializacją dóbr. Dematerializacja dóbr ma miejsce wówczas, gdy konsumenci traktują do-
bra materialne jako nośniki usług, gdy dobra materialne tracą znaczenie źródła satysfakcji 
i prestiżu społecznego”. H. Jastrzębska-smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji. Dylema-
ty zagrożenia szanse, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 17.
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z jego doświadczeniem osobistym, grupowym i względami kulturowymi21 . 
Granice konsumpcji mogą być zatem zindywidualizowane, w odróżnieniu 
od granic zuniformizowanych wykreowanych przez uśrednione standar-
dy grupowe. Zindywidualizowane granice konsumpcji charakteryzują się 
lepszym dopasowaniem do nominalnych potrzeb dorosłego. Granice zuni-
formizowane podlegają uśrednieniom grupowym, które dorosły akceptuje, 
następnie zaś interioryzuje i przyjmuje za własne. Granice zuniformizo-
wane podlegają następnie przekazaniu innym jako obowiązujące w danym 
środowisku lub dziedziczone przez (współ)wychowanie22 . 

Granice konsumpcji są zatem istotnym obszarem rozpoznania dojrza-
łości dorosłego i tym samym jednym z głównych kryteriów określających 
wejście w konsumpcjonizm23. Przekroczenie granicy między konsumpcją 
racjonalną (zasadną, normatywną) a konsumpcją nieadekwatną jest naj-
częściej dla dorosłego niedostrzegalne. Dzieje się tak dlatego, że między 
jednym i drugim etapem występuje wiele subetapów pośrednich, które 
różnią się między sobą w stopniu nieznacznym. Konsumpcja nieadekwat-
na może przy tym oznaczać mniejszą lub większą konsumpcję dóbr mate-
rialnych lub korzystanie z określonych usług24. Poza tym nadmiernie duże 

21 W odniesieniu do polskiej rzeczywistości Małgorzata szpakowska charakteryzuje 
je w następujący sposób: „Wolny rynek rozbudził apetyty materialne i ze stanu posiadania 
uczynił miernik wielu innych wartości. Hasła natychmiastowej konsumpcji trafiły na po-
datny grunt, a wszelkie jej ograniczenia stanowią źródło frustracji. Zmieniły się wyobraże-
nia o godziwym standardzie życia – a co za tym idzie, zakres roszczeń”. M. szpakowska, 
Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Wyd. WAB, Warszawa 
2003, s. 16.

22 „W samym systemie gospodarczym nie ma kryteriów pozwalających na poprawne 
odróżnienie nowych i doskonalszych form zaspokajania ludzkich potrzeb od potrzeb sztucz-
nie stwarzanych, przeszkadzających kształtowaniu się dojrzałej osobowości. Dlatego pilnie 
potrzebna jest tu wielka praca na polu wychowania i kultury, obejmująca przygotowanie 
konsumentów do odpowiedzialnego korzystania z prawa wyboru, kształtowanie głębokiego 
poczucia odpowiedzialności u producentów i przede wszystkim u specjalistów w dziedzinie 
społecznego przekazu; konieczna jest także interwencja władz publicznych” – CA, nr 36.

23 „Określając nowe potrzeby i nowe sposoby ich zaspokajania, koniecznie należy się 
kierować integralną wizją człowieka, która ogarnia wszystkie wymiary jego istnienia i któ-
ra wymiary materialne i instynktowne podporządkowuje wewnętrznym i duchowym. Na-
tomiast odwoływanie się bezpośrednio do jego instynktów i ignorowanie na różne sposo-
by jego wolnej i świadomej natury osobowej może prowadzić do wytworzenia nawyków 
konsumpcyjnych i stylów życia obiektywnie niegodziwych lub szkodliwych dla fizycznego 
i duchowego zdrowia” – CA 36.

24 Jan Paweł II wyjaśnia, że: „Jaskrawym przykładem konsumpcji sztucznej, szkodli-
wej dla zdrowia i godności człowieka, oraz wymykającej się spod kontroli, jest używanie 
narkotyków. szerzenie się narkomanii jest wskaźnikiem poważnych zaburzeń w funkcjo-
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środki finansowe zaangażowane w nabycie dobra materialnego lub usługi 
mogą prowadzić do utraty ciągłości finansowej, problemów płatniczych 
w obszarze stałych płatności lub do powstania zadłużenia. Z jednej stro-
ny są to postawy dorosłych dystansujące się od nadmiernej konsumpcji, 
która mogłyby uruchomić potrzebę zadłużenia. Z drugiej strony jest grupa 
dorosłych, którzy zobowiązania finansowe wynikające z nadmiernej kon-
sumpcji regulują przy pomoc kolejnych zadłużeń25. W szczególnych sytu-
acjach projekcja realizacji przyszłej konsumpcji jest realizowana na przy-
kład przez uczestnictwo w grach losowych. W grach takich perspektywa 
wygranej przekracza od kilku do kilku tysięcy razy przeciętne przychody 
dorosłego. Chęć wygrania jest dla grającego motywacją do regularnego 
w nich uczestniczenia26 . 

W wymiarze dosłownym konsumpcja jest najczęściej dialogiem przy-
najmniej w kilku, stosunkowo łatwych do zaobserwowania sytuacjach: 
w procesie komunikacji z innymi podczas identyfikacji, formułowania 
i prezentowania własnych potrzeb związanych z produktami i/lub usługa-
mi; w akcie lub procesie nabywania produktu lub usługi ze zbywającym/
sprzedającym; w procesie ewaluacji dokonanego nabycia produktu lub 
usługi ze względu na stopień realizacji potrzeb, dla zaspokojenia których 
zostały one nabyte. Należy zauważyć, że wytwórcy dóbr, zabiegając o to, 
by zredukować czas utrzymania uwagi konsumenta na jednym przedmio-
cie pozbawiają człowieka elementu pragnienia oraz oczekiwania, przez co 
zostaje odwrócony tradycyjny związek pomiędzy potrzebami a ich zaspo-
kajaniem. Można wówczas mówić o „syndromie konsumpcji”, której isto-
tę stanowi prędkość, brak umiaru i marnotrawstwo27 . 

Jak zauważa Z. Bauman, powyżej przedstawiona zasada odnosi się 
nie tylko do dóbr materialnych. Niepewna sytuacja społeczna naznaczona 
ciągłym zaskakiwaniem, sprawia, że także związki międzyludzkie trak-
towane są jako towar konsumpcyjny – mają charakter tymczasowy i po-

nowaniu systemu społecznego i skłania do materialistycznej, poniekąd destruktywnej, in-
terpretacji ludzkich potrzeb. Dochodzi do tego, że twórcze możliwości wolnej gospodarki 
urzeczywistniają się w sposób jednostronny i niewłaściwy. Narkotyki, a także pornografia 
i inne formy konsumizmu, wykorzystując nieodporność jednostek słabych, mają wypełnić 
duchową pustkę, jaka powstaje w człowieku” – CA, nr 36.

25 Zob. G.R. foxal, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera marke-
tingu, dz. cyt., s. 181.

26 Ph.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wyd. PWN, Warszawa 1998, s. 643.
27 Z. Bauman, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 132-133.
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winny dostarczać natychmiastowej satysfakcji. Codzienność naznaczona 
konsumpcją powoduje, że dorosły znajduje się w sytuacji nieustannej po-
goni za spełnieniem, gdyż konsumpcja, nawet gdy odbywa się w towa-
rzystwie innych osób, staje czynnością indywidualną, która nie wymaga 
współpracy28. Działania dorosłego związane z konsumpcją są w zdecy-
dowanej większości aktywnością prostą, która nie wymaga specjalnego 
lub specjalistycznego przygotowania. Nie towarzyszy jej złożony proces 
intelektualny czy aktywizacja w obszarze systemu wartości ani specjalny 
etap uczenia się, jeżeli pominąć na przykład uznaniowe czytanie instrukcji 
obsługi, ale dotyczy to głównie produktów z obszaru technologii infor-
matycznych, motoryzacyjnych czy bardziej skomplikowanych urządzeń 
codziennego użytku. 

Konsumpcja jako zbiór aktywności prostych jest więc atrakcyjną forma 
samorealizacji, która nie wymaga od dorosłego szczególnych predyspo-
zycji, wysiłku intelektualnego lub procesu uczenia się z wyjątkiem wy-
siłku zawodowego mającego na celu pozyskanie środków finansowych 
wystarczających do nabycia produktu lub usługi. Taki charakter konsump-
cji sprzyja jej powtarzalności, swoistej replikacji, w której zmianie ulega 
jedynie data i miejsce zakupu, przedmiot lub usługa i cena. Codzienność 
dorosłego charakteryzuje się powtarzalnością konsumpcji w różnych ob-
szarach produktowych i usługowych, ale także spontanicznością29 . 

Z prezentowanych powyżej powodów dorosły może traktować kon-
sumpcję jako zdarzenie jednorazowe przez które należy rozumieć akt na-
bycia dobra lub usługi. Może ją też uznawać za zjawisko trwające w czasie 
lub jako wypadkową szeregu zdarzeń zmierzających do realizacji aktu na-
bycia dobra lub usługi. szereg czynników sprzyjających inicjacji proce-
su zakupu produktu lub usługi posiada charakter okazjonalny, to znaczy 
wynika z określonych przesłanek o charakterze probabilistycznym (tzw. 
okazja do nabycia taniego produktu); obyczajowym (wyjście rodzinne do 
sieci handlowej, hipermarketu; zakupy świąteczne, zakupy z okazji róż-
nych uroczystości) lub marketingowym (obniżki cen, upusty, bonifikaty 
itp.). Okoliczności zakupowe wymagają od dorosłego odmiennych postaw 
i właściwych zachowań. Zakupy w sytuacji korzystnej wynikającej z przy-
czyn probabilistycznych wymagają od dorosłego umiejętności obserwacji 

28 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 253-
-255.

29 L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców, dz. cyt., s. 52-55.
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kontekstu uzasadniającego tzw. okazję. Deklaracja nadmiernie wysokich 
zysków w stosunku do standardowego zakupu może się jawić jako niewia-
rygodna, to znaczy może sugerować na przykład ukryte wady produktu 
oraz obniżone własności użytkowe oraz eksploatacyjne. sytuacja zakupów 
uzasadnionych obyczajami lub tradycją (świecką lub religijną) wymaga od 
dorosłego określenia beneficjenta zdarzenia zakupowego (jubilat – urodzi-
ny, solenizant – imieniny, najbliższa rodzina – święta Bożego Narodzenia, 
Wielkiej Nocy i in.). Jedna z absolwentek KKB wyjaśnia, że lęk przed tego 
typu tendencjami może łagodzić znajomość Biblii:

Czuję się pewniej, mam wiedzę, więcej argumentów. Poza tym staram 
się być lepszym człowiekiem, pracownikiem, żoną, matką. Otaczający nas 
świat utwierdza mnie przekonaniu, że jest to jedyna i słuszna droga, aby 
nie pobłądzić i dotrzeć do celu (kobieta, lat 52, wykształcenie wyższe).

Konsumpcjonizm jest pozycjonowany kulturowo i jest związany z roz-
wojem cywilizacji, a „syndrom konsumpcyjny” dotyka również kultury. 
Jest on widoczny w zamianie cech typowych dla świata kultury, jakimi są 
„cnota niespieszności”, „nakaz odkładania satysfakcji na później”, „trwa-
łość” na fundamentalną zasadę konsumpcjonizmu – przemijanie. Coraz 
wyraźniej staje się kulturą „niezaangażowania”, „nieciągłości” i „zapo-
mnienia” z tendencją do skracania żywotności jej wytworów. W ten sposób 
wpisuje się ona w proces doznawania satysfakcji natychmiastowej i krót-
kotrwałej. Należy zauważyć, że zależności te odnoszą się do kultury w jej 
tradycyjnym rozumieniu, choć są również artyści, którzy przedstawiają 
świat „płynnej nowoczesności”30 .

 Odpowiedzi na pytania dotyczące sensu i uzasadnienia konsumpcji, 
które formułuje dorosły i na które odpowiada, zawierają w sobie odnie-
sienia do norm kulturowych, zwyczajów, obyczajów i postępu techniczne-
go31. samo formułowanie pytań uzasadniających sens zakupu określonych 
produktów jest doniosłym wydarzeniem wewnętrznym dorosłego między 
innymi dlatego, że perspektywa negatywnych odpowiedzi może skłaniać 
osobę do unikania formułowania takich pytań, gdyż powstała wówczas 
sytuacja będzie dyskomfortowa. formułowanie pytań z przekonaniem, że 
odpowiedzi negatywnie wartościują potrzebę nabycia dobra materialne-
go lub usługi, skazują dorosłego na nieustającą niepewność wyboru. To 

30 Zob. Z. Bauman, Płynne życie, dz. cyt., s. 83-106.
31 H. Jastrzębska-smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji, dz. cyt., s. 23-33.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



182 r o z d z i a ł  V i

z kolei może prowadzić z jednej strony do zatrzymania działań zakupo-
wych (najlepiej nie kupować, bo każdy zakup jest nietrafiony do własnych 
potrzeb) lub do aktywizacji działań zakupowych (trzeba wiele kupować, 
żeby utrafić na właściwy produkt lub usługę). Identyfikacja potrzeb zaku-
powych, to w dużym stopniu samowiedza dorosłego odnosząca się do jego 
historii indywidualnej konsumpcji i dominujących schematów konsump-
cji realizowanych przez dorosłych w najbliższym otoczeniu, do własnych 
przeszłych, realnych i przyszłych potrzeb32. W przypadku absolwentów 
KKB sytuacja ta rodzi niepokój związany z możliwością utraty wartości, 
w których zostali wychowani i które, jak przynajmniej się im wydawało, 
zostały przez nich zinterioryzowane:

W rozmowach z praktykującymi katolikami nastawionymi głównie na 
zaspokajanie własnych pragnień materialnych przez „podłączenie” Bo-
ga do swoich ambicji finansowo-konsumpcyjnych, próbuję im uzmysłowić 
w oparciu o Pismo Święte, że proszą Chrystusa o to, co On z definicji od-
rzucał, więc jak może spełniać ich modlitewne pragnienia itd.? Wszystko 
to wymaga rzetelnej i ugruntowanej wiedzy, stąd wiedza, którą wyniosłem 
z Kursu jest bardzo przydatna w moim życiu, bardzo (mężczyzna, lat 42, 
wykształcenie wyższe).

Aktywność konsumpcyjna i związane z nią „pragnienie, by żyć lepiej, 
nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie 
do tego, by mieć, aniżeli być, i chce więcej mieć nie po to, aby bardziej 
być, lecz by doznać w życiu jak najwięcej przyjemności”33. Istotna w tym 
wymiarze jest zasada wprowadzania ładu do ludzkiej aktywności. „Aktyw-
ność ludzka, jak pochodzi od człowieka, tak też ku niemu się skierowuje. 
Człowiek bowiem pracując nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, lecz 
doskonali też samego siebie. uczy się wielu rzeczy, swoje zdolności roz-
wija, wychodzi z siebie i ponad siebie”34. Dlatego – jak podkreśla Jan Pa- 
weł II – ważne jest kształtowanie takiego stylu życia, w których elementa-
mi decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i inwesty-
cji będzie szukanie prawdy, piękna i dobra oraz wspólnota ludzi dążących 
do wspólnego rozwoju: „decyzja o takiej a nie innej inwestycji, w danej 
dziedzinie produkcji, a nie w innej, jest zawsze wyborem moralnym i kul-
turowym. Przy zaistnieniu pewnych warunków ekonomicznych i stabilno-

32 Zob. M. szpakowska, Chcieć i mieć, dz. cyt., s. 35-36.
33 CA, nr 36.
34 KDK, nr 35.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



183rozwijanie wglądu w stosunek do świata

ści politycznej, absolutnie niezbędnych, decyzja o zainwestowaniu, czyli 
o daniu jakiejś społeczności okazji do dowartościowania jej pracy, płynie 
również z postawy ludzkiej sympatii i zaufania do Opatrzności, w czym 
ujawniają się ludzkie przymioty tego, kto decyduje”35 .

Powszechnie znana antynomia „być” czy „mieć” występuje w sytuacji 
konsumpcyjnej także i w osłabionej wersji w postaci pytań „jak bardzo być, 
kosztem mieć?” lub „jak bardzo dużo mieć, kosztem być?”. Refleksja nad 
odniesieniami do posiadanego systemu wartości wyraża poczucie odpowie-
dzialności za przyszłe pokolenia i trafności podejmowanych decyzji:

Wszędzie jednak rodzice (lub przynajmniej sama matka) są odpowie-
dzialni za pomyślność swoich dzieci. Ja osobiście staram się pomóc dzie-
ciom, na przykład w formie finansowej. Polega to na tym najczęściej, że 
biorę jakiś kredyt. Doświadczam jednak regularnie, że pieniądze „psu-
ją” ludzi, nawet najbliższych. Jak pomagam jednemu dziecku, to drugie 
i trzecie jest zazdrosne. Jak pomagam drugiemu, to pierwsze i trzecie jest 
zazdrosne itd. Jakkolwiek pomagać, to zawsze ktoś jest niezadowolony, 
a przecież nie mogę odmówić pomocy własnym dzieciom! Zazdrość też 
znalazłam w Biblii. No, cóż. Jestem spokojniejsza teraz i gdy widzę objawy 
zazdrości, to śmieję się z nich i mówię, że nie są pierwszymi, którzy tak re-
agują i pokazuję im Biblię. Wtedy po chwili i oni się uśmiechają (kobieta, 
lat 63, wykształcenie wyższe humanistyczne).

W rzeczywistości społecznej jest bowiem tak, że nakłady na rozwój 
własny, edukację i rozwój osobowości są realnymi inwestycjami o charak-
terze finansowym i kapitałowym. „Być czy mieć” we współczesnej rzeczy-
wistości jest bardziej problemem „ile mieć” i „ile być” w odniesieniu do 
zarządzania ograniczonymi zasobami dorosłego niż egzystencjalnym za-
pytaniem o sens życia. W dylemacie tym konsumpcja jest przeciwstawiona 
rozwojowi duchowemu. W rzeczywistości jest to przeciwstawienie pozor-
ne, bowiem rozwój duchowy w epoce ponowoczesnej wymaga realnych 
inwestycji. Z drugiej strony możliwości płatnicze dorosłego są uzależnione 
od wcześniejszych inwestycji w edukację, wykształcenie ogólne i zawodo-
we. ukończenie najlepszych szkół prywatnych i kosztownych kursów (np. 
MBI) sprzyja podwyższaniu kwalifikacji i radykalne zwiększenie szansy na 
bardziej płatne i prestiżowe stanowisko w przedsiębiorczości lub usługach. 
Dorosły (lub jego dzieci) są tutaj beneficjentami renty i wykształcenia.

35 CA, nr 36.
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Konsumpcja obecna w wielu (a może wszystkich) wymiarach życia 
staje się miernikiem nie tylko „normalnego życia”, lecz przede wszystkim 
„szczęśliwego życia”. życie to „definiuje się jako korzystanie z rozlicznych 
szans i niepozwalanie, aby choć jedna z nich umknęła, chwytanie okazji, 
o których się wiele mówi, a zatem, które są najbardziej upragnione, i to 
chwytanie ich nie później niż inni, a najlepiej przed innymi”36. W realiza-
cji tak rozumianego „szczęśliwego życia”37 pośredniczy rynek, proponu-
jąc różnego rodzaju poradniki i adekwatne do oczekiwań formy doradztwa 
oraz szerokie spektrum usług wróżbiarskich i ezoterycznych38. Co więcej, 
codzienność klasyfikuje produkty i usługi według kryterium samej możli-
wości nabycia. są to produkty i usługi powszechnego nabycia (produkty 
żywnościowe, przemysłowe, elektroniczne, usługi edukacyjne, szkolenio-
we, specjalistyczne itp.); produkty i usługi, które wymagają specjalnych 
kompetencji ze strony przyszłego użytkownika (prawo jazdy do kierowania 
samochodem, kompetencji informatycznych do obsługi komputera, właś-
ciwego wykształcenia do korzystania z wysokospecjalistycznej literatury 
fachowej); produkty i usługi, które nie posiadają charakteru rynkowego 
i są niedostępne na żadnym rynku (sens życia, dzieci, szczęście, zdrowie 
itp.). Z kolei według kryterium możliwości indywidualnego mogą to być: 
produkty i usługi, które dorosły może nabyć za generowane przez swoje 
zatrudnienie środki płatnicze; produkty i usługi, a których nie może nabyć 
za generowane przez swoje zatrudnienie środki płatnicze; posiadane środki 
płatnicze są niewystarczające do nabycia produktu lub usługi39 .

samowiedza człowieka dorosłego w obszarze konsumpcji jest kształ-
towana w procesie wychowania w okresie dziecięcym i młodzieżowym, 

36 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, dz. cyt., s. 77.
37 Z. Bauman przyjmuje, że „szczęście” jest pojęciem niejednoznacznym zarówno w ję-

zyku potocznym, jak i specjalistycznym. W rozważaniach swoich, opierając się na studium 
Władysława Tatarkiewicza, przywołuje cztery diametralnie różne znaczenia tego pojęcia: 
szczęście jako „wybitnie dodatnie wydarzenia”; jako „wybitnie dodatnie przeżycia”; jako 
„posiadanie największej miary dóbr dostępnej człowiekowi” zarówno dóbr materialnych, 
jak i psychicznych, na przykład cnót; jako zadowolenie z życia. Zob. Z. Bauman, Spo-
łeczeństwo w stanie oblężenia, Wyd. sic!, Warszawa 2006, s. 146-149; W. Tatarkiewicz, 
O szczęściu, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 10-14. 

38 Z. Bauman zauważa, że chociaż listy bestsellerów w stanach Zjednoczonych zmie-
niają się z tygodnia na tydzień to niemal zawsze są na nich obecne dwa rodzaje książek: 
kulinarne i poradniki dietetyczne. Zob. Z. Bauman, Płynne życie, dz. cyt., s. 140. 

39 Próba klasyfikacji dokonywanych zakupów związana zwraca uwagę na istotny czyn-
nik związany z konsumpcją, jakim jest styl życia. Zob. L. Rudnicki, Zachowania rynkowe 
nabywców, dz. cyt., s. 133-139.
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185rozwijanie wglądu w stosunek do świata

następnie zaś w procesie samowychowania dorosłego. Odrębnym czynni-
kiem moderującym identyfikację potrzeby konsumpcyjnej jest obecność 
mediów, które pełnią funkcję nie tylko informacyjną, ale również kreują 
i kształtują nowe potrzeby związane z danym produktem, które nie ist-
niały do tej pory40. Z. Bauman precyzuje, że konsumenci żyjący w spo-
łeczeństwie konsumpcyjnym różnią się od konsumentów poprzednich 
społeczeństw tym, że nie konsumują, żeby żyć, lecz żyją, aby konsumo-
wać41. Konsumpcja indywidualna jest znaczącym elementem sensu życia 
dorosłego. Efektywne nabycie produktów i usług, to zdarzenie o charak-
terze ekonomiczno-finansowym, w którym ilość środków płatniczych, 
które przeznaczył na zakup dorosły konsument zawierają się w średnich 
kosztach podobnych transakcji. Ten rodzaj efektywności można określić 
mianem efektywności transakcyjnej. Jest ona jednak wtórna wobec samej 
zasadności nabycia danego produktu lub usługi. Kupno produktu, którego 
przydatność dorosły nabywca błędnie oszacował, jest inwestycją stratną  
i/lub nieużyteczną. Na tej płaszczyźnie konsumpcja jako aktywność pro-
sta wyrażona aktem nabywania środków domaga się w któryś momencie 
refleksji i dlatego przyjmuje postać aktywności złożonej intelektualnie 
i emocjonalnie. 

6.2. świat „izmów”

Konsumpcja i towarzysząca jej deformacja w postaci konsumpcjo-
nizmu tworzą przestrzeń, w której doskonale odnajdują się wszelkie za-
chowania nacechowane przesadą. składają się one na katalog cech cha-
rakteryzujących ponowoczesną rzeczywistość: relatywizm, radykalizm, 
pracoholizm, konformizm, synkretyzm, indywidualizm, subiektywizm itd. 
Końcówka „-izm” sugeruje, że chodzi o rzeczowniki abstrakcyjne „zwy-
kle, oznaczające doktryny polityczne lub społeczne, kierunki artystyczne, 
pojęcia naukowe”42. Choć w definicji wyjaśniającej zasady jej zastosowa-
nia pojawia się pojęcie „abstrakcyjność”, to obserwacja codzienności nad 
wyraz wyraźnie uzmysławia ich realność i praktyczne zastosowanie. Co 
więcej, zwykle tak zwane „izmy” nie cieszą się merytoryczną siłą określe-

40 Zob. L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców, dz. cyt., s. 93.
41 Z. Bauman, Globalizacja, Wyd. PIW, Warszawa 2000, s. 96.
42 Zob. http://pl.wiktionary.org/wiki/-izm (dostęp dnia: 01.03.2012).
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nia idei w nich zawartych. Wręcz przeciwnie, wywołują wydźwięk nega-
tywny. Charakteryzują świat, który dla dorosłego, szczególnie gdy zastaje 
go w okresie późnej dorosłości, jawi się jako rzeczywistość ciągłej zmiany, 
niejasności i wątpliwości. W pojęciach tych dorosły styka się z wszech-
obecną koniecznością nadążania za zmianami i złożonością życia kulturo-
wego i politycznego. Pojawiają się niekończące się reperkusje zastosowań 
technologii informacyjnej. Powstają nowe zagrożenia i wyzwania oraz pa-
lące problemy, które niejednokrotnie szokują zmianami w systemach war-
tości i przesunięciami w ustalonych granicach moralnych i etycznych43 . 

Ogląd rzeczywistości inspirowany treściami religijnymi może uchro-
nić dorosłego przed „pułapką naszych czasów”, jaką jest rozłam pomię-
dzy wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Myśl ta jak echo ukazuje się 
w wypowiedziach absolwentów KKB, którzy na różne sposoby wyrażają 
przekonanie, że treści biblijne „wchodzą w ich codzienność”:

Biblia mnie zachwyciła, zafascynowała, znane niby teksty zaczęły nagle 
brzmieć jak przejmująca opowieść o moim życiu (kobieta, lat 42, wykształ-
cenie wyższe).

Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici podkreśla, że „nie może być 
dwóch równoległych nurtów: z jednej strony tak zwanego życia «duchowe-
go» z jego własnymi wartościami i wymogami, z drugiej tak zwanego życia 
«świeckiego», obejmującego rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażo-
wanie polityczne i kulturalne. Latorośl wszczepiona w krzew, którym jest 
Chrystus, przynosi owoce w każdej sferze działalności i istnienia. Wszyst-
kie bowiem dziedziny świeckiego życia są objęte Bożym planem, według 
którego są one «historycznym miejscem» objawienia się i urzeczywistnie-
nia miłości Jezusa Chrystusa na chwałę Ojca i w służbie braciom”44 . 

Problem współzależności pomiędzy wskazanymi przez papieża nurta-
mi życia w obszarze dysputy naukowej wyraża się w zapoczątkowanym 
przez Tomasza z Akwinu rozdziale filozofii i teologii. Przy czym, jak za-
uważa P. Ricoeur, sam Tomasz z Akwinu nie traktuje tych dróg poznania 
jako przeciwstawnych, co stało się udziałem późniejszych jego zwolen-
ników. Potrafił bowiem, wydzielając refleksję filozoficzną i teologiczną 
zarówno w teorii, jak i praktyce, spoić je z sobą, przyjmując, że „wiara 
nie pomniejsza realności rzeczy pomyślanej, powiększa natomiast moc 

43 J. Mariański, Religia i Kościół pomiędzy tradycją i ponowoczesnością, Wyd. NO-NO-
MOs, Kraków 1997, s. 47.

44 Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 59 (używany skrót ChL).
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myślenia przez egzystencjalne zaangażowanie myślącego, że przy rozpa-
trywaniu człowieka i świata nie może zabraknąć refleksji nad doświadcze-
niem religijnym”45. W praktyce oznacza to potrzebę zdobywania wiedzy 
religijnej i umiejętności interpretowania w tej perspektywie zdarzeń życio-
wych, co w konsekwencji ma prowadzić do określania swojego stosunku 
do zasadniczych kategorii świata: „Należy rozumieć, aby uwierzyć, lecz 
trzeba wierzyć, aby rozumieć”46 . 

Wykorzystanie rozumu w „służbie” wiary kształtuje refleksję nad ży-
ciem uczestników KKB:

Aby nie zgubić się w tym wszystkim, chciałem poznać Biblię i wtedy 
móc samemu oddzielić prawdę od zakłamań. Również, aby móc stosować 
w życiu wiele nauk Jezusa, trzeba czasem dobrze znać całą historię (męż-
czyzna, lat 31, wykształcenie wyższe).

W aspekcie społeczno-kulturowym dorosły doświadcza wielości war-
tości, norm, wzorów zachowań i wskazań. Reakcja na nie przyjmuje często 
zdeformowaną postać zaspokajania potrzeb i rozwoju. szczególnie jaskra-
wo ukazują się one w życiu dorosłych, gdyż sytuacja świata dorastania 
do dorosłości i jej realizacji jest zupełnie odmienna. Powoduje to swoiste 
„zderzenie” w sferze indywidualnych odniesień do świata oraz oczekiwań 
i wymagań społecznych, które często wyraża się z jednej strony w zacho-
waniach konformistycznych, relatywistycznych, a z drugiej w skrajnie ra-
dykalnych. 

Odżegnanie się od „wielkich narracji”47 na rzecz mikronarracji, a nawet 
ich nieobecność w jakiejkolwiek postaci i zgoda na wszelką dowolność 
tworzy codzienność, w której bardziej niż zaspokajanie potrzeb ma miejsce 
dążenie do doznań48. Proces ten zachodzi w przestrzeni, którą wyznaczają 
relatywizm, konformizm oraz radykalizm myślenia i działania. Kształtują 
one codzienność w różnych (żeby nie powiedzieć – we wszystkich) dzie-
dzinach życia i co więcej, w wielu obszarach idee te współistnieją z sobą, 
a ich przeciwstawny charakter w ogóle nie zostaje dostrzeżony. Dzieje się 
tak nawet w sferze religijności – dziedzinie, w której odniesienia powin-

45 Zob. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Wyd. PAX, 
Warszawa 1985, s. 13-14.

46 Tamże, s. 69.
47 J.-f. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Wyd. fundacja 

Aletheia, Warszawa 1997, s. 67-77. 
48 J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Pró-

ba syntezy socjologicznej, Wyd. NOMOs, Kraków 2004, s. 69.
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ny być wyjątkowo jednoznaczne. Zbyszko Melosik ilustruje to zjawisko, 
przywołując praktyki jednego z biur turystycznych: „Dobrą egzemplifika-
cją takiego podejścia są organizowane przez firmę Deja Vu Tours «podróże 
duchowe». Ich uczestnicy widzą wschód słońca w stonehage, odwiedza-
ją komnatę duchów w klasztorze Dalajlamy, uczestniczą w ceremoniach 
odprawianych przez szamana w Machu Piechu, śpiewają pozdrowienia 
żywej Bogini Nepalu i otrzymują błogosławieństwo w wodach Jordanu. 
Trudno nie zauważyć, że doświadczenie religijne staje się tutaj towarem 
do sprzedania, a wycieczki w transcendencję powodują, że religia staje się 
kwestią stylu – dowolną konstrukcją”49 . 

Rzeczywistość naznaczona osłabieniem autorytetów i dewaluacją war-
tości może rodzić pustkę. Jej przyczyn należy poszukiwać w utracie kon-
taktu z tradycją oraz w przekreśleniu własnej dziejowości. Przejawia się 
ona w marginalizacji osób starszych, chęci zachowania wiecznej młodości 
i uznaniu dojrzałości za stan niepożądany50. Niepokój, a nawet lęk z niej 
wynikający burzy poczucie spokoju oraz stabilizacji i nie pozwala cieszyć 
się owocami życia. W tej sytuacji edukacja religijna może wspomagać do-
rosłego w odkrywaniu celu wykraczającego poza niepewną codzienność: 

W lutym tego roku ukończyłem 50 lat. Zdałem sobie sprawę, że czas się 
przede mną skraca, a nie wydłuża. Wobec tajemnicy śmierci i przemija-
nia przychodzą na myśl łacińskie maksymy: „Omnia mors aequat” i „Vita 
comes mors est”. Jako chrześcijanin nie mogę zapomnieć o perspektywie 
eschatologicznej. Przecież śmierć to nie koniec, lecz spełnienie i ukorono-
wanie życia. Silniejsza od śmierci jest Miłość, która nie umiera. Pięknie 
napisał o tym Reiner Maria Rilke: „Każdemu daj śmierć jego własną Pa-
nie. Daj umieranie, co wynika z życia, gdzie miał swą miłość, cel i biedo-
wanie…”. Nie dane mi było studiować teologii, ale ukończyłem Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny, który wniósł wiele w moje rozważania o tym, czym 
jest śmierć. Myślenie o śmierci, to samospełniająca się hipoteza. Wiedza 
religijna pomaga mi ogarnąć ten problem. Czuję się spokojniejszy, a prze-
cież o ten spokój głównie idzie (mężczyzna, wykształcenie wyższe).

stosunek do rzeczywistości naznaczony perspektywą wieczności wy-
maga od dorosłego wyjścia poza krąg myślenia w kategoriach konsump-

49 Z. Melosik, Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność (Próba kon-
frontacji), w: Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, 
red. Z. Melosik, K. Przyszczypkowski, Poznań – Toruń 1998 s. 48. 

50 A. Nizińska, Między nauczaniem a uczeniem się, dz. cyt., s. 23.
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189rozwijanie wglądu w stosunek do świata

cjonizmu i konformizmu. sytuacja taka może z jednej strony pogłębiać nie-
pewność, co do własnego miejsca w społeczności, a z drugiej motywować 
do działania przekraczającego powszechnie przyjęte standardy. Postrzega-
nie rzeczywistości śmierci w perspektywie religijnej pokazuje, że poprzez 
pogłębianie wiedzy religijnej człowiek uzyskuje dodatkową motywację do 
integrowania działań wokół uznanego systemu wartości. uświadamia, że 
człowiek posiada określoną „troskę ostateczną” i rodzi potrzebę wzięcia za 
nią odpowiedzialności. Jasne określenie celu i świadome podążanie w tym 
kierunku wypełnia pustkę powstałą w wyniku dezorientacji, wywołanej 
przez aktualne prądy myślowe. Odkrycie to kieruje uwagę w stronę Boga, 
a precyzyjniej stawia człowieka wobec pytania o Boga w jego życiu indy-
widualnym i o Jego miejsce w życiu wspólnotowym.

Rozdźwięk pomiędzy wiarą i życiem jest owocem postawy relatywi-
stycznej. Najbardziej podstawowa, słownikowa definicja określa rela-
tywizm, jako „pogląd filozoficzny kwestionujący obiektywny charakter 
prawdy, głoszący, że pewne wartości (takie jak prawda, fałsz, dobro, zło 
itp.) mają charakter względny, to znaczy są zależne od okoliczności”51. Nie 
poważając takiego rozumienia, należy jednak zauważyć, że inaczej odnosi 
się ono do nauk przyrodniczych, metodologii czy kultury, etyki i moral-
ności. Poza tym pojęcie to, także we wspomnianych dziedzinach, przyj-
mowało różne znaczenia w poszczególnych okresach historii i rozwoju 
nauki52. W ponowoczesności relatywizm staje się niemal jej synonimem, 
gdyż „postmodernistyczna filozofia podała w wątpliwość fundamentalne 
kategorie kultury nowożytnej. Najbardziej zaś wstrząsnęła kategorią praw-
dy, która nigdy dotąd nie została tak poważnie naruszona”53. Oznacza to, 
że w kulturze ponowoczesnej wszelkie stanowiska w zakresie moralności, 
polityki, religii są równoważne. „W kulturze przednowoczesnej takich do-
minujących form dostarczała religia (dyskurs religijny), w kulturze nowo-
czesnej zaś nauka (dyskurs naukowy). W kulturze ponowoczesnej żaden 
typ dyskursu nie może sobie rościć prawa do wyróżnionej pozycji, zatem 

51 Język polski. Współczesny słownik języka polskiego o-ż, red. B. Dunaj, Wyd. Lon-
genscheidt, Warszawa 2007, s. 1528.

52 J.A. Majcherek, Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku . Od teorii względ-
ności do postmodernizmu, Wyd. uNIVERsITAs, Kraków 2004.

53 E. Domańska, Filozoficzne rozdroża historii, w: E. Domańska, J. Topolski, W. Wrzo-
sek, Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii his- 
torii, Wyd. uAM, Poznań 1994, s. 5-16.
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do dyktowania reguł sensu i wzorów poprawności wnioskowań”54. Zasadę 
tę wyrażają dążenia do równouprawnia wszelkiego dyskursu, czyli znie-
chęcenie w poszukiwaniu spójnego systemu prawdy. Natomiast w sztuce 
utrata wiary w kulturowe jej posłannictwo w praktyce codziennego życia 
wyraża się najczęściej w dowolności postaw etyczno-moralnych i zindy-
widualizowanych zachowaniach społecznych55. M. Herskovits uważa, że 
są one konsekwencją relatywizmu kulturowego, dla którego punktem wyj-
ścia jest przekonanie, że wszystkie ludy wydają sądy o sposobach życia, 
które są odmienne od ich własnego. Wynika ono z przyjętej koncepcji kul-
tury, która opiera się na założeniu, że kultura jest zjawiskiem nabywanym 
przez człowieka na drodze szeroko rozumianego uczenia (się) i dlatego 
charakteryzowana jest jako „sposób życia grupy ludzkiej”. 

Kolejne założenie omawianej koncepcji podpowiada, że kultura wywo-
dzi się z biologicznych i środowiskowych składników życia ludzkiego; że 
jest ustrukturyzowana wewnętrznie; że dzieli się na aspekty (uniwersalne 
ugrupowania instytucji, reprezentujące odmienne sposoby osiągania tych 
samych celów, które każda grupa ludzka uważa za istotne dla jej przysto-
sowania się w świecie przez nią doświadczanym); kultura jest zjawiskiem 
dynamicznym56 .

Odkrywanie Boga jako wartości i ostatecznego celu życia w chrześ-
cijańskim rozumieniu wykracza poza przestrzeń kultu i wiary jednostki. 
Przekonanie to nabiera szczególnego znaczenia w ponowoczesności, któ-
rej trendy ideowe dopuszczają rytuały i obrzędy religijne i jednocześnie 
zmierzają w kierunku eliminacji religii ze sfery publicznej. Rodzi to kolej-
ne przestrzenie pustki, którą ponowoczesność jest gotowa zapełnić „swo-
ją” ideą Boga. Odrzucając Boga Objawienia, ale także Boga rozumu, który 
stawia człowiekowi wymagania, z którym powinien się on liczyć, propo-
nuje Boga wyczuwalnego intuicyjnie, akceptującego wszelkie ludzkie sła-
bości, występki i grzechy. stanowi to doskonałe środowisko do rozwoju 
substytutów autentycznych religii i autentycznej wiary religijnej w postaci 

54 J.A., Majcherek Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku, dz. cyt., s. 259.
55 „Popularność” relatywizmu etycznego, przeczącego obiektywnemu istnieniu war-

tości absolutnych wynika z złożoności sytuacji, w której przychodzi żyć współczesnemu 
człowiekowi, gdyż pogłębia ona dążenie do subiektywizacji postępowania. Zob. G. Piana, 
Relatywizm etyczny, w: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat 
nadziei, Wyd. Jedność, Kielce 2000, s. 633. 

56 Zob. Z. Gierszewski, Kultura, moralność, względność. Doktryna relatywizmu kultu-
rowego M. J. Herskovitsa, Wyd. uAM, Poznań 2000, s. 29-36. 
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sekt, parareligijnych i pozaformalnych ruchów religijnych57. świadomość 
niejasnego stosunku do religii skłania do pytań o miejsce człowieka wie-
rzącego w ponowoczesnej rzeczywistości, a poszukiwanie odpowiedzi na 
nie do zdobywania wiedzy w obszarze wyznawanej religii. Na ten problem 
zwraca uwagę jeden z absolwentów KKB:

Treści biblijne zawarte w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym stały 
się dla mnie istotą dnia codziennego i stały się podstawą do zadania pyta-
nia – Jak odkryć swoją misję w życiu? W odpowiedzi mogę powiedzieć, że 
mam Misję do spełnienia w życiu. Polega ona na tym, aby dzień po dniu, 
krok po kroku czynić ten świat lepszym, kierując się obecnością Ducha 
Świętego wewnątrz mnie i wokół mnie (mężczyzna, lat 48, wykształcenie 
wyższe ekonomiczne).

Z powyższej wypowiedzi wynika, że potrzeba zdobywania wiedzy 
religijnej wykracza poza sferę indywidualnego rozwoju wiary. Oznacza 
to, że typowe dla ponowoczesności tendencje wykluczania religii z życia 
społecznego, które w założeniu mają poszerzać przestrzeń wolności i sa-
morealizacji, działają wręcz odwrotnie. Dorosły, czując się zagubiony, od-
wołuje się do „wielkich narracji” i co więcej otrzymuje w treściach Biblii 
wsparcie w realizacji życiowych zadań. 

umiejętność zauważenia mnogości i różnorodności kultur oraz histo-
rycznych uwarunkowań odrębności kulturowych pozwala zrozumieć róż-
ne sposoby działania i myślenia w odniesieniu do przypisanych im sym-
boli, wartości i znaczeń. Przy czym należy zauważyć, że ukierunkowanie 
na szacunek i tolerancję nie może/nie powinno oznaczać sankcjonowania 
absolutystycznych reguł o charakterze nieetycznym oraz przypisywania 
normom moralnym jedynie ważności kulturowej. Względność norm mo-
ralnych – według przeciwników relatywizmu kulturowego – może pro-
wadzić do osłabienia lub wręcz podważenia „moralnej jedności rodzaju 
ludzkiego”58. Przyzwalanie na działanie nieetyczne, być może wpisywa-
łoby się w tolerancję59, ale jednocześnie stanowiłoby „nakaz” tolerancji, 

57 s. Wielgus, Postmodernizm, „KERYKs” VII/2008, s. 44. 
58 Z. Gierszewski, Kultura, moralność, względność. Doktryna relatywizmu kulturowe-

go M. J. Herskovitsa, s. 154.
59 P. sztopka wyjaśnia, że „relatywizm kulturowy to pewna konstatacja faktów, prze-

zwyciężająca ślepotę etnocentryzmu, ale nie zawierająca jeszcze żadnych ocen stwierdza-
nego pluralizmu kulturowego. Czymś więcej jest tolerancja, która zawiera już wyraźne 
wartościowanie o różnej mocy. W formie najsłabszej oznacza ona bierną akceptację od-
mienności i różnorodności kultur, z przyznaniem każdej prawa do odrębności i przyzwole-
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który – jak każdy inny w relatywizmie – przeczyłby idei w niej zawartej60 . 
Poza tym – jak zauważa Z. Bauman – w świecie naznaczonym dowolnoś-
cią realne możliwości wyboru stają się coraz mniejsze. „Im bardziej świat 
staje się tolerancyjny wobec podejmowanych przez nas wyborów, tym 
mniejszą mamy tak naprawdę możliwość wyboru gry i tego, czy chcemy 
w niej uczestniczyć i w jaki sposób to robimy. świat najwyraźniej prze-
stał być podatny na ugniatanie i formowanie, za to wydaje się nad nami 
górować: ciężki, zwalisty i bezwładny, niejasny, nieprzystępny, oporny 
i niewrażliwy na nasze zamiary, odporny na wszelkie próby uczynienia go 
miejscem bardziej przyjaznym dla zamieszkujących go ludzi”61 .

Nie bez znaczenia dla poruszania się dorosłego w płaszczyźnie wyzna-
czonej przez rangę autorytetów i wolność pozostaje jego światopogląd, 
który stanowi „sposób rozumienia świata, a szczególnie sposób rozumie-
nia miejsca człowieka w świecie”62. Znaczy to, że „każdy światopogląd 
nosi na sobie także piętno indywidualne jego wyznawcy, który wybiera 
to, co mu najbardziej odpowiada, przystosowuje do swoich problemów  
i w ten sposób czyni światopogląd swoim światopoglądem”63. Na podsta-
wie przeprowadzonych badań można też stwierdzić, że świadomość uzna-
wanego światopoglądu otwiera absolwentów KKB na odmienność kultu-
rową i religijną świata:

Poznałem niemalże całą kulę ziemską, z wyjątkiem Australii. Spotyka-
łem się z różnymi wyznaniami, jak na przykład w Iranie czy Iraku z Is-
lamem, rozmawiając z ich duchownymi, wyznawcami Mahometa, którzy 
Jezusa Chrystusa uważają za mądrego, a nawet proroka, ale nie za Me-
sjasza, bo Mesjasz przyjdzie do nich. Rozmawiałem również z narodem 
żydowskim, którzy również (nie wszyscy) nie przyjęli Jezusa Chrystusa… 
Ze Świadkami Jehowy rozmawiałem nie tylko za granicą. Chciałem im 

niem na jej istnienie. W formie mocniejszej oznacza czynną afirmację odmienności i róż-
norodności kulturowej, z dostrzeganiem w niej nie tylko konieczności, ale i pozytywnej 
wartości, którą trzeba aktywnie podtrzymywać i umacniać” – P. sztomka, Socjologia. Ana-
liza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 245.

60 Zob. J.A., Majcherek Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku, dz. cyt.,  
s. 129-131.

61 Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wyd. Znak, Kraków 2007,  
s. 121-122.

62 J. Tischner, Światopogląd, w: Bóg. Człowiek. Świat, Księgarnia św. Jacka, Katowice 
1991, s. 279.

63 Tamże, s. 279.
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wyjaśnić, że w niektórych sprawach nie mają racji (Mężczyzna, 70 lat, 
wykształcenie wyższe).

Postawa taka rodzi szacunek względem drugiego człowieka i pozwala 
odkrywać podstawy jego godności jako osoby. Ludzie dorośli dostrzegają, 
że ich codzienność rozgrywa się w świecie różnych kultur i tego jej wymia-
ru, który określany jest jako religia. Z wypowiedzi tej dość łatwo można 
wyczytać, że religia kształtuje środowisko, w którym ludzie wyznający róż-
ne religie razem żyją, pracują, podejmują wspólną działalność zawodową 
i społeczną, ale też przestrzeń, w której religia może stać się źródłem kon-
fliktów. W najbardziej radykalnej formie przyjmują one postać zachowań 
fanatycznych. W tym aspekcie rozwijanie wglądu w stosunek do rzeczywi-
stości może ze strony edukacji religijnej uzyskać szczególne wsparcie.

Relatywizm jako cecha ponowoczesności wybrzmiewa w sposób pejo-
ratywny, zagłuszając niejako świadomość, że „reguły społeczne obowią-
zują pod pewnymi warunkami. W stosunku do każdej reguły zadać można 
pytanie: w jakich sytuacjach obowiązuje i kogo obowiązuje. Każda reguła 
jest więc zrelatywizowana sytuacyjnie i personalnie. Inaczej: zawiera klau-
zulę określającą warunki czy granice swojej stosowalności”64. Ta naturalna 
relatywność życia (nie tylko w wymiarze społecznym) może jednak przy-
brać formy niebezpieczne, gdy podstawowe zasady życia zostaną zignoro-
wane lub interpretowane i stosowane w wymiarze własnych, egoistycznych 
interesów. Dla ich osiągnięcia człowiek może zarówno relatywizować za-
sady, jak również się do nich dostosowywać. Dostosowanie się do grupy 
za wszelką cenę, dla własnych interesów, to już nie socjalizacja i gotowość 
do kształtowania społeczności – wspólnoty rozwoju, lecz zdeformowana 
postać poszukiwania własnego miejsca w społeczeństwie. Jednym z tego 
przejawów staje się konformizm. Należy też zauważyć, że pojęcie konfor-
mizmu i w ślad za nim nonkonformizmu nie jest jednoznaczne. Człowiek 
jako istota społeczna stale żyje w napięciu pomiędzy wartościami ważny-
mi dla niego jako jednostki oraz zasadami, wartościami i tradycjami grup, 
do których przynależy w sposób fizyczny, psychiczny czy historyczny. 
Ambiwalencja charakterystyczna dla tych pojęć wynika z przypisanych im 
konotacji i ocen oraz związanej z nimi niekonsekwencji65 . 

64 P. sztomka, Socjologia, dz. cyt., s. 262.
65 Eliot Aronson nawiązuje do oceniającego znaczenia słowa „konformizm” i wyjaś-

nia, że określenie kogoś mianem indywidualisty lub nonkonformisty to uznanie go za 
kogoś „dobrego”. Z kolei nazwanie kogoś konformistą to uznanie go za „nieodpowied-
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W słowniku języka polskiego konformizm określany jest jako „posta-
wa polegająca na ścisłym podporządkowaniu się wzorom, poglądom i nor-
mom narzuconym przez grupę społeczną, do której należy dana jednostka, 
typowe dla takiej grupy zachowanie, przystosowanie się do czegoś”66. Psy-
chologia społeczna określa, że konformizm to zmiana zachowania lub opi-
nii na skutek rzeczywistego, bądź wyobrażonego wpływu innej osoby lub 
grupy ludzi. W wyniku zachodzącej zmiany następuje podporządkowanie 
się poglądom, wartościom i normom postępowania obowiązującym w da-
nej grupie społecznej67. Nawet w tak encyklopedycznym zdefiniowaniu 
pojęcia można łatwo zauważyć zawarte w tej postawie niebezpieczeństwo. 
Definicja słownikowa wyraża je określeniem, że chodzi o ścisłe podpo-
rządkowanie się temu, co narzucone jest z zewnątrz. Natomiast psycho-
logia społeczna wskazuje na zmianę związaną z faktem, że członek grupy 
miał początkowo inne zdanie czy inaczej się zachowywał niż grupa, a na-
stępnie zmienił swoje zachowanie w kierunku zgodnym z oczekiwaniami 
grupy. Dodatkowo niepokój wzbudza świadomość, że z działania ściśle 
podporządkowanego grupie mogą wynikać tragiczne decyzje68 . 

Konformizm jest postawą charakterystyczną dla członków kliki. Nie-
zależnie od wieku i pełnionych ról społecznych na konformizm jednostki 
duży wpływ mają inne osoby. uleganie normom grupowym często dzieje 
się niepostrzeżenie. Osoba nie zdaje sobie sprawy, że proces ten ma cha-

niego”. W amerykańskiej świadomości „nonkonformista” wywołuje niemal natychmiast 
obraz Daniela Boone’a – pioniera z okresu zdobywania Dzikiego Zachodu stojącego na 
górskim szczycie ze strzelbą przewieszoną przez ramię, z rozwianymi na wietrze włosami, 
na tle zachodzącego słońca; a „konformista” biurokratów w szarych flanelowych garni-
turach, z identycznymi czarnymi walizeczkami w ręku, wyglądających tak, jakby zostali 
stworzeni według jednego szablonu. Z kolei użycie dla nich innych synonimów powoduje 
całkowitą zmianę: „Zamiast «indywidualista» czy «nonkonformista» możemy powiedzieć 
«dewiant», zamiast zaś «konformista» – «dobry członek zespołu». słowo «dewiant» nie 
wywołuje jakoś obrazu Daniela Boone’a na szczycie górskim, a określenie „dobry członek 
zespołu” wcale nie przywodzi na myśl szablonowego biurokraty”. E. Aronson, Człowiek 
istota społeczna, Wyd. PWN, Warszawa 2009, s. 26-27.

66 Język polski. Współczesny słownik języka polskiego a-n, red. B. Dunaj, Wyd. Lon-
genscheidt, Warszawa 2007, s. 658.

67 Zob. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, dz. cyt., s. 31.
68 Irving Janis odnosi do tych działań zjawisko nazwane „myśleniem grupowym”. Jest 

to „taki sposób myślenia, do którego ludzie uciekają się wtedy, gdy w spójnej grupie włas-
nej (ingroup) dążenie do jednomyślności staje się tak dominujące, że prowadzi do lekce-
ważenia realistycznej oceny alternatywnych kierunków działania”. Cyt. za: E. Aronson, 
Człowiek istota społeczna, dz. cyt., s. 30. 
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rakter bardzo subtelny i stopniowo ulega wpływom. Ludzie najczęściej 
dostosowują się do norm grupowych, by uzyskać akceptację, aprobatę lub 
inne formy nagród społecznych. Poza tym istnieje prawidłowość, że nie-
które jednostki mają większą, a nawet trwałą skłonność poddawania się 
wpływom innych, nawet w jednoznacznych sytuacjach69. Oznacza to, że 
istnieją pewne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne nasilające lub osłabiają-
ce konformizm70. siła oddziaływania grupy zależy w dużej mierze od jej 
jednomyślności. Oznacza to, że zachowania konformistyczne tracą na mo-
cy, gdy w jakiś sposób jednomyślność ta zostanie w grupie osłabiona. Przy 
czym należy zauważyć, że „liczebność tej jednomyślnej większości nie 
musi być nawet zbyt duża, aby móc nakłonić osobę badaną do maksymal-
nego konformizmu. Tendencja do podporządkowania się naciskowi grupy 
jest mniej więcej tak samo wielka wtedy, gdy jednomyślna większość skła-
da tylko z trzech osób, jak i wtedy, gdy składa się ona z szesnastu osób”71 . 

Nie bez znaczenia na zachowania konformistyczne pozostaje również 
stopień trudności i jednoznaczności zadania, przed którym staje osoba72 . 
Ten czynnik jest szczególnie godny zauważenia w przypadku osób prze-
żywających w ponowoczesności późną dorosłość. stają oni często w sy-
tuacji, która ich zaskakuje, do której nie zostali przygotowani, a brak jed-
noznacznych odniesień do sfery wartości komplikuje dodatkowo i tak nie-
łatwą już sytuację. Poza tym zachowania konformistyczne mogą wynikać 
z braku wiedzy co do słuszności zachowania w określonej sytuacji przy 
jednoczesnym pragnieniu posiadania racji. Może to potęgować poczucie 
niekompetencji i nieadekwatności. Wówczas z lęku przed odrzuceniem, 
ośmieszeniem ludzie dostosowują się do zachowań innych w grupie. Nie 
jest to lęk związany z „wyjściem przed szereg” (ten zwykle odnosi się  
do młodych wchodzących w świat dorosłych), lecz lęk przed tym, że zo-
staną uznani za konserwatywnych, starych, niepasujących do współczes-
ności. skłania on do „pójścia za tłumem” nie tyle nawet dla jakichś wy-
miernych korzyści, ile dla pozyskania sympatii większości lub uniknięcia 
nieprzychylności73 . 

69 Zob. Ph.G. Zimbardo, Psychologia i życie, dz. cyt., s. 590.
70 E. Aronson uznaje, że są to: jednomyślność, zaangażowanie, osoba i kultura oraz 

grupa wywierająca nacisk. Zob. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, dz. cyt., s. 34-38.
71 Zob. tamże, s. 35.
72 Ph.G. Zimbardo, Psychologia i życie, dz. cyt., s. 593.
73 Zob. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, dz. cyt., s. 33.
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Przekonanie o konieczności „rozliczenia się” przed innymi ze swoich 
motywacji i decyzji ogranicza zachowania konformistyczne74. Wypowiedzi 
absolwentów KKB pokazują, że wchodzenie w świat wiedzy religijnej nie 
jest ucieczką przed codziennością, lecz stanowi poszukiwanie sposobów 
coraz głębszego zaangażowania się w nią. Wykorzystanie wiedzy religij-
nej w refleksji nad życiem może przyjmować przynajmniej dwa sposoby. 
Pierwszy ogranicza się do poszukiwania w źródłach wiedzy religijnej po-
twierdzenia dotychczasowych przekonań, a drugi do obecności „wątków” 
religijnych w różnych sferach życia. Wyjątkowo precyzyjnie ilustruje to 
poniższa wypowiedź:

Pełnię życia utrzymujemy, zachowując równowagę pomiędzy SACRUM 
i PROFANUM oraz właściwą hierarchię wartości. Zarówno żona, jak i ja 
nie przywiązujemy się do dóbr materialnych. Nie ulegamy presji mody 
i reklamy, wręcz przeciwnie, nie kupujemy rzeczy potrzebnych nawet, ale 
krzycząco lub wulgarnie reklamowanych. Lubimy się ładnie ubrać, dobrze 
zjeść, ale nie po to, by się pokazać, udowodnić za wszelką cenę, ale po to, 
żeby się dobrze czuć, być zadowolonym z wyboru bądź własnej roboty, żyć 
zdrowo (mężczyzna, lat 70, wykształcenie wyższe humanistyczne).

Poprzestanie na uzyskaniu potwierdzenia słuszności posiadanego sta-
nowiska z pewnością wpisuje się w refleksję nad stosunkiem do rzeczywi-
stości i rozwija postawę nonkonformistyczną, ale może również zamykać 
na to, co nowe i odmienne. Istnieje niebezpieczeństwo uznania własnych 
poglądów za jedynie słuszne i wykształcenia poczucia samozadowolenia 
z dochowania wierności tradycji oraz dążenia do stabilnej jednoznaczno-
ści, w której tolerancja bywa mylona z obojętnością i brakiem wrażliwości 
na innych75 .

Przedstawione powyżej wypowiedzi napawają jednak nadzieją, że na-
wet w sytuacji uzyskania akceptacji dla własnych poglądów, treści religij-
ne owocują „twórczym niepokojem”. Nie pozwalają zamknąć się w kręgu 
wyizolowanych idei. Dzieje się tak dlatego, że celem treści religijnych 
jest ukazywanie nowej perspektywy życia. To sprawia, że człowiek ich 
potrzebuje w radzeniu sobie z odkrywaniem sensu życia i przeznaczenia, 
a stosunek do świata wartości wykracza poza sferę refleksji nad rozwo-
jem osobowości czy kształtowania osobistej tożsamości. świat wartości 

74 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, dz. cyt., s. 35-36.
75 M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1996, s. 255-256. 
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197rozwijanie wglądu w stosunek do świata

i związany z nim kryzys stanowią istotną kategorię współczesnego świata. 
Powodem może być między innymi, jak zauważa to autorka jednej z nar-
racji, pomniejszanie roli autorytetu: 

Cieszy mnie zmiana stosunku Kościoła do dzieci nieślubnych. Wciąż 
zgrzytem jest relatywizm aborcyjny utrwalony w społeczeństwie po ustawie 
Gomółki. Nowinkarstwo religijne mnie nie interesuje. Kościół ma być po-
ważną instytucją, a nie miejscem eksperymentów. Do dzisiaj nie mogę się 
zgodzić na odejście od mszy w języku łacińskim. Chcę też powiedzieć, że 
Kościoły są zbyt słabo nagłośnione i starsze nieco przygłuche osoby siedzą 
w nich jak na „tureckim kazaniu” (K. sz., kobieta, lat 80, wykształcenie 
wyższe, miasto, Emerytowana lekarka zamieszkująca w mieście średniej 
wielkości w szczecińskiem).

Powyższa wypowiedź uzmysławia, że człowiek dorosły, doceniając 
wartość, jaką posiada wolność, nie utożsamia jej z dowolnością. Opowiada 
się za wartościami uznanymi we własnym sumieniu, świadomie odnosi się 
do obowiązującego prawa i odwołuje się do Boga jako punktu odniesienia, 
który stanowi autorytet moralnego postępowania. Oznacza to, że w rozu-
mieniu absolwentów KKB autorytet nie jest utożsamiany z zewnętrznym 
przymusem, lecz jego uznanie dokonuje się we wnętrzu człowieka. Wyma-
ga to od dorosłego wzięcia osobistej odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje i ich motywację. W takim rozumieniu uznanie autorytetów i wol-
ność nie stają w opozycji do siebie, ani się wzajemnie nie wykluczają, lecz 
wyznaczają kierunek ludzkiego działania zmierzającego do rozwijania po-
czucia godności i wzajemnego szacunku. 

Zachowania konformistyczne są przykładem wielu sprzeczności, które 
tworzą ponowoczesność. Człowiek posiada (lub mu się wydaje, że posia-
da) poczucie wolności wyboru, a z drugiej strony jest uzależniony od wpły-
wów i opinii innych. życie w swego rodzaju „szpagacie” mentalnym rodzi 
poczucie bezradności i powoduje często rozpaczliwe poszukiwanie kogoś 
lub czegoś, kto/co wypełni ową pustkę i podzieli odpowiedzialność za ży-
cie. W rozumieniu absolwentów KKB niepewność związana z brakiem jed-
noznacznych horyzontów odniesienia poszerza obszary ryzyka, a kontakt 
z Biblią rozwija nadzieję, że oparcie się na jasnych zasadach życia i na 
pewnym systemie wartości czyni codzienność przyjazną człowiekowi: 

W chwilach trudnych – zwątpienia, rozpaczy i smutku znajduję nadzieję 
w wybranych tekstach oraz daję ją innym (kobieta, lat 51, wykształcenie 
wyższe).
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[Kurs – przyp. A.W.] Wniósł w codzienne moje życie więcej wiary, na-
dziei, wewnętrznego spokoju, a przez to i radości do całej rodziny. Mogę 
śmielej i odważniej bronić w rozmowach i dyskusjach wartości chrześci-
jańskich (kobieta, lat 52, wykształcenie wyższe).

Kiedy absolwenci KKB mówią o tym, że uczestnictwo w KKB „daje 
nadzieję”, to pokazują, że studiowanie Biblii w rzeczywistości niepewno-
ści i konieczności wybierania pozwala zweryfikować swój stosunek do te-
go, co kryje się za pojęciami zaufania i ryzyka. Nie oznacza to, że poprzed-
nie pokolenia nie doświadczały tego problemu, lecz że ponowoczesność 
wprowadza „nieznane wcześniejszym epokom parametry ryzyka”76 .

Budzenie nadziei jest cechą charakterystyczną dla treści zapisanych 
w Biblii. Rozwijanie tej cnoty jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy 
zostaną uwzględnione zarówno czynniki poznawcze, jak i emocjonalno-
motywacyjne. To dzięki nim zmienia się stosunek człowieka do świata 
i ludzi, jego przekonań, postaw i systemu wartości oraz celu życia77. Dzięki 
temu otwiera się perspektywa pozwalająca w nowym świetle postrzegać 
zasady i zwyczaje, które obowiązywały jako normy życia, a które ponowo-
czesność zakwestionowała lub poddała w wątpliwość: 

Moje ostatnie „odkrycie” to posty, które mają głębszy sens, niż się to na 
pierwszy rzut oka wydaje. Znalazłam w Biblii opisy postów, które są więcej 
niż tylko rytualną ascezą. Post to rodzaj komunikacji z Bogiem przez orga-
nizm! Rezygnacja z potraw zbyt energetyzujących na rzecz lekkostrawnych 
oraz posty zakonne (środa, piątek, sobota) są bardzo pomocne nie tylko 
w utrzymaniu kondycji, ale również w umocnieniu wiary (kobieta, lat 55, 
wykształcenie humanistyczne).

Nowy stosunek do postów, jako w pewnym sensie niezrozumiałej – nie-
przystającej do powszechnie panującej tendencji dowolności i niechęci do 
jakichkolwiek nakazów czy zakazów – praktyki religijnej pozwala wyjść 
poza powszechnie przyjęte standardy myślenia. Radość z „odkrycia” sensu 
postów posiada w pierwszym rzędzie wymiar religijny. Nawet wówczas, 
gdy autorka sygnalizuje znaczenie postów dla „utrzymania kondycji”, 
przenosi punkt ciężkości na relację z Bogiem, wyrażając przekonanie, że 
ich podjęcie służy umocnieniu wiary. Ten sposób postrzegania praktyki 
postów wpisuje się w refleksję nad związkami wiary i życia człowieka. 

76 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 7.
77 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 61.
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199rozwijanie wglądu w stosunek do świata

Można przypuszczać, że odkrycie „głębszego” sensu postów stanowi „od-
trutkę na konsumpcjonizm”, ale prawdopodobna jest również odwrotna 
sytuacja. Ma to miejsce wówczas, gdy poznanie idei i znaczenia postów 
w chrześcijaństwie staje się uzasadnieniem dla praktyk podejmowanych 
z motywacji innych niż wyznawana wiara. Towarzyszące im niepokoje 
interpretacyjne dotyczące zmiany dotychczasowych nawyków żywienio-
wych inspirowane ideologią innych filozofii lub religii (na przykład dieta 
wegetariańska) stają się usprawiedliwieniem, zmniejszając poczucie wi-
ny, ale nie rozwiązują wątpliwości. Częściej wówczas zachodzi zjawisko 
prywatyzacji sumienia, które ma różne oblicza. Wyraża się ono np. w dy-
stansie pomiędzy doświadczeniem moralnym a różnymi formami kultury, 
która nie jest nasycona wspólnymi, powszechnie uznanymi wartościami78 . 
Niezależnie jednak od sposobu wykorzystania wiedzy religijnej z pewnoś-
cią staje się ona punktem wyjścia w refleksji nad stosunkiem do rzeczywi-
stości nie tylko w obszarze konsumpcji, lecz również w ocenie zachowań 
konformistycznych czy myślenia w kategoriach relatywistycznych. Być 
może dlatego równie atrakcyjny jak konformizm i relatywizm staje się ra-
dykalizm. Radykalność myślenia i działania dorosłego posiada rozległą 
genezę i uwarunkowania, co wyznacza mu kilka płaszczyzn odniesień, 
które wskazują na szerokie pole źródłowe tego typu zachowań. Trzeba 
przy tym pamiętać, że odnosi się ona nie tylko do aspektów wychowaw-
czych i kulturowych, ale również wynika z obiektywnych mechanizmów 
funkcjonowania współczesnego człowieka.

Radykalność myślenia i działania posiada stały kontekst kulturowy 
i obyczajowy – jest odejściem od schematu powszechnie przyjętego za 
przeciętny w danych okolicznościach i uwarunkowaniach. Przeciętny 
oznacza najczęściej tyle, co dominujący w grupie społecznej. Radykal-
ny oznacza tyle samo, co odstający od dominującego schematu myślenia, 
zachowania, działania. Przy czym nie należy tych zachowań utożsamiać 
z nonkonformizmem. Radykalizm cechuje się bowiem bezkompromiso-
wym dążeniem do zmian pojmowanych jako jedynie słuszne79. W istocie 
bowiem każde działanie dorosłego zawiera się w przestrzeni określonego 
kontekstu kulturowego i tym samym lokuje się w jakimś punkcie zbieżno-

78 J. Kochel, Katecheza dorosłych w Kościele Mediolańskim, w: Katecheza dorosłych 
we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Wyd. salezjańskie, Warszawa 2002, s. 308.

79 Język polski. Współczesny słownik języka polskiego o-ż, dz. cyt., s. 510.
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ści lub rozbieżności z obowiązującym wzorcem. Warto przy tym zauwa-
żyć, że wzorce te posiadają niejednokrotnie charakter niesformalizowany, 
niejednoznaczny lub rozmyty.

W codzienności dorosłego radykalizm jest zwykle utożsamiany ze sferą 
polityczną lub religijną. W języku współczesnej polityki oprócz postawy 
charakteryzującej się maksymalizmem postulatów wobec istniejących sto-
sunków oznacza on także nurty polityczne i ideologiczne o charakterze le-
wicowym, radykalnie przeciwne tradycyjnym instytucjom oraz stosunkom 
i obyczajom. Radykalizm w odniesieniach politycznych posiada głównie 
skojarzenia pejoratywne80. Jest on związany z myśleniem charakterystycz-
nym dla społeczeństw konsumpcyjnych, nastawionych przede wszystkim 
na zaspokajanie potrzeb materialnych. Główną przyczynę takiego postrze-
gania radykalizmu w polityce można upatrywać w niechęci społeczeństwa 
do wszystkiego, co wiąże się ze zmianą sposobu życia, zwłaszcza zacho-
dzących gwałtownie, które uznawane są za czynniki powodujące zachwia-
nie lub ruinę ustabilizowanego życia. Pejoratywne konotacje radykalizmu 
politycznego wynikają również z doświadczeń historycznych. Pokazują 
one, że radykalizm może łatwo przybierać formy zachowań ekstremalnych 
w postaci skrajnej lewicy czy prawicy81 . 

Z kolei postawy radykalne w wymiarze religijnym znajdują swoje 
uzasadnienie w odniesieniu do transcendencji. Motywacja działań o cha-
rakterze radykalnym wynika z relacji pomiędzy człowiekiem i Bogiem/
bóstwem. Podstawą tej relacji jest idea Boga/bóstwa i jej interpretacja 
indywidualna lub oparta na autorytecie przywódców religijnych. Zacho-
wania radykalne są odpowiedzią na uznawaną ideologię, a ich celem jest 
oddawanie czci Bogu/bóstwu. 

studiowanie Biblii pozwala spojrzeć na radykalizm z perspektywy ka-
tolickiej nauki społecznej. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus 
wyjaśnia, że „Kościół nie zamyka bynajmniej oczu na niebezpieczeństwo 
fanatyzmu czy fundamentalizmu tych ludzi, którzy w imię ideologii uwa-

80 Przy czym należy zauważyć, że jest to radykalizm w znaczeniu nurtów politycznych 
lub społecznych, np. w XIX wieku mianem radykałów określali się rewolucjoniści, którzy 
podupadającemu światu monarchii przeciwstawiali radykalną alternatywę jego naprawy 
w postaci programów i idei naprawczych. Zob. A. Wielomski, Radykalizm, w: Encyklope-
dia polityczna, t. 1. Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, red. J. Bar-
tyzel, B. szlachta, A. Wielomski, Wyd. PWE, Radom 2007, s. 340-341. 

81 Tamże, s. 340-342.
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żającej się za naukową albo religijną czują się uprawnieni do narzucania 
innym własnej koncepcji prawdy i dobra. Prawda chrześcijańska do tej 
kategorii nie należy. Nie będąc ideologią, wiara chrześcijańska nie sądzi, 
by mogła ująć w sztywny schemat tak bardzo różnorodną rzeczywistość 
społeczno-polityczną i uznaje, że życie ludzkie w historii realizuje się na 
różne sposoby, które bynajmniej nie są doskonałe. Tak więc metodą Koś-
cioła jest poszanowanie wolności przy niezmiennym uznawaniu transcen-
dentnej godności osoby ludzkiej”82 .

W tradycji chrześcijańskiej bezkompromisowe zachowania określane 
są jako radykalizm ewangeliczny. Ma on podkreślać ich związek z osobą 
Jezusa Chrystusa i głoszoną przez Niego Dobrą Nowiną zbawieniu. Tak 
rozumiany radykalizm wyznacza wertykalny wymiar wszelkich działań 
i jest konsekwencją wyznawanej wiary oraz wskaźnikiem jej dojrzało-
ści. Radykalizm ewangeliczny to gotowość uznania Boga za najwyższą 
wartość, dla którego jest się gotowym do poświęcenia siebie. Wyraża się 
on w praktykowaniu rad ewangelicznych (czystości, ubóstwa i posłuszeń-
stwa), co ma stanowić drogę do osiągnięcia życia wiecznego i dlatego naj-
częściej przybiera on różne formy życia zakonnego83 . 

Radykalność myślenia lub działania dorosłego jest wynikiem skonfi-
gurowania komponentów osobowościowych oraz procesów socjalizacji 
i akulturacji, którego podmiotem był dorosły. Radykalność jest miarą lo-
kalizacji własnej osoby w przestrzeni społecznej. Dlatego tak bliskie są  
jego związki z troską, a może nawet walką o zachowanie tożsamości84 . 
Błędne rozumienie zakresu własnej wolności może prowadzić do dzia-
łań przekraczających wolności innych osób lub naruszających ich dobra. 
W tym odniesieniu proces edukacji jest sztuką społeczną, która kształtu-
je rozumienie własnych postaw wobec rzeczywistości społecznej, w tym 
również wobec własnej osoby. uczenie się rzeczywistości społecznej jest 
realizowane w nieustającym spotkaniu z samym sobą. Jest więc ono in-
dywidualizacją samego siebie względem świata i indywidualizacją świata 
względem własnej osobowości, intelektu, temperamentu. Poza tym wiąże 
się z celem, który realizuje dorosły. Radykalizm wpisuje się zatem jako 

82 CA, nr 46.
83 Zob. K. Paczos, Czekając, aż przyjdzie. Radykalizm chrześcijański w epoce post- 

industrialnej, Wyd. szkoła filozofii, Warszawa 2005, s. 10. 
84 R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wyd. 

Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 12.
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swoisty rodzaj codziennej gry, która maksymalizuje jedne wartości i mini-
malizuje inne85 . 

Braki w wiedzy religijnej, ograniczanie się do obiegowych opinii, mo-
że generować sposobność do usprawiedliwiania postaw relatywistycznych 
i konsumpcyjnych oraz rodzić nieracjonalne zachowania o charakterze  
radykalnym:

A Kurs Biblijny poszedł mi bardzo łatwo! Wiele rzeczy było mi znanych. 
Zauważyłem jednak, że księża czy siostry uciekają od mojej dociekliwości, 
co świadczy, że nie mają wiedzy na temat wykładni Słowa Bożego. Mam 
własny sposób oceniania diecezji i parafii w skali 1-10 i często mają ocenę 
od 2 do 4. W jednej parafii jest ksiądz egzorcysta, a gdzie indziej jeden 
z księży leczy okultyzmem. Innym kapłanom to nie przeszkadza i sami ko-
rzystają z tych usług. W jednej parafii widziałem, że proboszcz wywiesił 
nad krzyżem flagi unijne i miejskiego gryfa, a dewotki palą znicze przy 
figurce M.B. Błędy posoborowe doprowadziły, że Pismo Święte miałem po-
kreślone wieloma wpisami i poprawkami. (…) Może gdyby była przewaga 
różańców noszonych w kieszeniach zamiast komórek, to byłby to jeszcze 
raj, ale z pewnością pokój byłby na ziemi (mężczyzna, lat 65, wykształce-
nie średnie techniczne).

Wypowiedź mężczyzny ilustruje postawę stosunkowo powszechną dla 
osób w okresie późnej dorosłości. Ich refleksja nad rzeczywistością posia-
da krytyczny, wręcz krytykanci charakter. Dokonując negatywnej oceny 
tendencji ponowoczesności, jednocześnie sami im ulegają. Wymiar religij-
ny, do którego odwołuje się respondent, jest tego doskonałym przykładem, 
gdyż – jak to wcześniej przedstawiono – niektóre idee ponowoczesności 
(np. radykalizm) odnoszone są do tego obszaru życia człowieka. Wymiar 
religijny skupia w sobie zarówno możliwości i trudności rozwoju osobo-
wościowego, jak i społecznego. Dorosły, odwołując się do posiadanej wie-
dzy i życiowego doświadczenia, może odrzucać wszelką potrzebę zmiany 
własnego punktu widzenia rzeczywistości. Wówczas, nawet korzystając 

85 Ilustracją może być przestrzeń działań finansowych związanych z przedsięwzięcia-
mi posiadającymi konteksty psychologiczne, obyczajowe, biograficzne, gdyż konsumpcja 
człowieka dorosłego jest parametryzowana ilością nakładów na określone produkty lub 
usługi. W tym znaczeniu, np. brak środków na zakup książek i nakłady finansowe na za-
kup książek przekraczające rozsądne granice, bo redukujące zakupy produktów żywnościo-
wych, środków czystości czy lekarstw leżą na tym samym kontinuum. Analogiczne odnie-
sienia można wskazać także w sferze wartości pozamaterialnych. 
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z pomocy, jaką w poszerzaniu horyzontów myślowych niesie edukacja, 
pozostaje jedynie w pozycji obronnej, a nawet demonstruje swoje poczu-
cie wyższości, uznając swój punkt widzenia za jedynie słuszny i niewyma-
gający żadnej korekty.

skrajności postawy tworzą radykalności i między nimi lokuje się posta-
wa przeciętna. Tak rozumiany radykalizm jest sytuacją pewnej możliwo-
ści decyzyjnej, świadomej lub nieuświadomionej, która posiada charakter 
nieustający i codzienny albo też incydentalny. Radykalizm systematyczny 
może wynikać z określonej orientacji poznawczej dorosłego oraz z syste-
matycznych zysków, które wynikają z takiego działania. Z kolei radyka-
lizm incydentalny może być traktowany jako skutek pomyłki poznawczej 
lub decyzyjnej. Zarówno incydentalne, jak i systematyczne zachowania 
o charakterze radykalnym w obszarze życia indywidualnego, społecznego, 
polityki i religii, przyjmując skrajne formy, mogą przeradzać się w inne, 
niebezpieczne i niepożądane postawy, jak na przykład nacjonalizm czy  
fundamentalizm. 

Przedstawiona powyżej bardzo syntetyczna charakterystyka kilku cech 
ponowoczesności pokazuje, że typowe dla niej idee, takie jak konsumpcjo-
nizm, relatywizm, konformizm czy radykalizm posiadają najczęściej nega-
tywne konotacje. Trudno jednoznacznie wskazać na przyczyny tego stanu 
rzeczy. Można jedynie przypuszczać, że przynajmniej częściową „odpo-
wiedzialność” za to ponoszą deformacje w zakresie rozumienia tych pojęć, 
a w konsekwencji postaw oraz zachowań deklarowanych i realizowanych. 
Co więcej, także wśród osób podejmujących zachowania konformistyczne 
czy relatywistyczne deklaracje co do ich słuszności nie są jednoznaczne. 
są one natomiast wspierane mniej lub bardziej racjonalnymi/nieracjonal-
nymi usprawiedliwieniami.

Ponowoczesność naznaczona natychmiastowością nie pozostawia zbyt 
wiele przestrzeni na refleksję. Pośpiech, potrzeba satysfakcji, ale też zma-
gania o zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych pozbawiają czło-
wieka świadomości tego, że żyje w świecie zasad i wartości, za realizację 
których ponosi odpowiedzialność. stosunek do systemu wartości i po-
wszechnie uznanych zasad prowadzi do łatwych usprawiedliwień w przy-
padku ich naruszenia, co zwykle rodzi postawę frustracji, nietolerancji, 
a nawet agresji. Z kolei bezrefleksyjne przyjęcie tych wartości i zasad pro-
wadzi do skrajnych form konformizmu lub radykalizmu. Poza tym „ni-
gdy nie wolno lekceważyć możliwości, że zła sytuacja weźmie górę nad 
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osobowością i dobrym wychowaniem nawet u najlepszych i najbardziej 
inteligentnych wśród nas”86 . 

Pesymistyczny obraz rzeczywistości, jaki wyłania się z charakterysty-
ki najbardziej typowych idei ponowoczesności, wręcz wzywa do poszu-
kiwania takich postaw, które są w opozycji do „tego świata”. Natomiast 
świadomość, że rzeczywistość naznaczona „mało chlubnymi” cechami 
jest tworzona i kształtowana przez jednostki, rodzi przekonanie, że nawet 
najlepsze rozwiązania systemowe tylko wówczas okażą się skuteczne, gdy 
będą je realizować osoby o dojrzałej osobowości oraz posiadające głębo-
kie poczucie odpowiedzialności za życie osobiste i społeczne. W tej sytu-
acji poszukiwanie możliwości wsparcia w refleksji nad własnym stosun-
kiem do rzeczywistości wydaje się być szczególnie uzasadnione. Z tych 
powodów obszar odniesień religijnych, w tym edukacji religijnej, wydaje 
się być szczególnie adekwatny. Można założyć, że biblijne wezwanie „nie 
bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się w czynieniu do-
bra” (Rz 12, 2) jest stale aktualne. 

studiowanie Biblii umożliwia również refleksję nad stosunkiem do 
rzeczywistości w perspektywie międzypokoleniowej. Młodzież, stawiając 
dorosłym pytania, motywuje ich do refleksji nad stosunkiem do rzeczy-
wistości, w której żyją. Może ona się odbywać na dwóch równoległych 
płaszczyznach: pytania młodego pokolenia uświadamiają różnice w po-
strzeganiu rzeczywistości oraz wręcz zmuszają do określenia osobistego 
do niej stosunku:

Dzieci zadają mnóstwo pytań. (…) Czasami sobie myślę, że jeszcze tyl-
ko brakuje pytań, czy Jezus używał telefonu komórkowego firmy Nokia czy 
Samsung, jaka jest strona internetowa św. Piotra i czy istnieje w IPN tecz-
ka na Judasza? Takich pytań jest wiele i na wszystkie muszę odpowiadać 
poważnie lub uśmiechając się, bo nawet pytający się śmieją, oczekując 
mojego zakłopotania lub zawstydzenia. W tej tragikomicznej sytuacji spot-
kań ze współczesną młodzieżą porządna wiedza religijna daje mi poczu-
cie bezpieczeństwa i poszerza obszar możliwości dydaktycznych (kobieta,  
lat 30, wykształcenie wyższe, katechetka).

86 Jest to wniosek z eksperymentu, jaki został przeprowadzony w więzieniu stanfordz-
kim, w którym uczestniczyli studenci, przyjmując na siebie role więźniów i strażników. Po-
zwolił on zaobserwować dramatyczne i nieoczekiwanie skrajne zjawiska emocjonalne i be-
hawioralne jego uczestników. Zob. Ph.G. Zimbardo, Psychologia i życie, dz. cyt., s. 585.
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Edukacja religijna w procesie rozwijania wglądu w stosunek do rzeczy-
wistości otwiera przed dorosłym nowe możliwości postrzegania tendencji 
typowych dla ponowoczesności. Najbardziej wyraźne są odniesienia do 
konsumpcjonizmu, relatywizmu i konformizmu oraz zachowań o cha-
rakterze radykalnym. Absolwenci KKB, korzystając z wiedzy biblijnej, 
traktują tendencje ponowoczesności jako wyzwanie do poszukiwań i wy-
pracowania nowej optyki ich postrzegania. Edukacja religijna wpisuje się 
w ten sposób w realizację zadania odczytywania „znaków czasu”, jakie 
uświadomił wierzącym sobór Watykański II87. studiowanie tekstów biblij-
nych pomaga odkrywać wartość działalności człowieka w perspektywie 
jego rozwoju z wykorzystaniem środków naturalnych i nadprzyrodzonych. 
W świecie ambiwalencji idei i poglądów treści religijne dodają dorosłemu 
odwagi w określaniu własnego stosunku do rzeczywistości. Dokonywany 
w tym duchu ogląd rzeczywistości może uchronić dorosłego przed mani-
pulacją wynikającą z braku jasnego systemu wartości, w tym także warto-
ści religijnych. 

Ponadto wiedza religijna umacnia dorosłego w przekonaniu, że treści 
religijne mogą służyć osiąganiu integralnej dojrzałości. stają się istotnym 
czynnikiem motywacyjnym w wypowiadaniu niepopularnych opinii i po-
dejmowaniu decyzji, a jednocześnie otwierają na odmienne punkty wi-
dzenia i postrzegania świata. Treści religijne z natury swojej wskazują 
perspektywę wykraczającą poza życie człowieka na ziemi, przez co rodzą 
nadzieję na realizację także niespełnionych oczekiwań i planów. Niweluje 
to zarówno lęk przez ryzykiem, jak i zachowania nieracjonalne, skrajnie 
radykalne, czy konformistyczne. Dotyczy to także postrzegania sfery reli-
gijnej i jej miejsca w życiu. 

87 Zob. KDK, nr 43.
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eDuKacyjne WSpomaganie DoroSłego 
W pogłęBianiu życia religijnego

Wyrażenie „życie religijne człowieka” odnosi się zarówno do jego wia-
ry, religii, jak i religijności1. Nie są to pojęcia tożsame choć często (nie 
wiadomo, na ile świadomie) bywają używane zamiennie2. W procesie po-
szukiwania zakresów edukacyjnego wsparcia w zakresie pogłębiania ży-
cia religijnego przez osoby dorosłe nie będzie podejmowana analiza tych 
pojęć ani odrębne odnoszenie do nich w wymiarze doznanych skutków. 
Przyjęłam, że życie religijne to całokształt odniesień człowieka do trans-
cendencji3. Takie rozumienie życia religijnego można wyczytać z wypo-
wiedzi absolwentów KKB, którzy dostrzegają zmiany zarówno w zakresie 
wiedzy religijnej, jak i osobistego ustosunkowania się do systemu prawd 
regulujących stosunek pomiędzy człowiekiem i Bogiem. 

Podejmowanie przez dorosłego działań zmierzających do pogłębiania 
życia religijnego oznacza, że przyjmuje on rzeczywistość Boga jako Naj-
wyższego dobra, ostatecznego sensu i Mocy. Oznacza to, że Bóg „może” 
określać życie człowieka we wszystkich wymiarach4. Wówczas Tajemnica 
Boga i tajemnica człowieka są z sobą wzajemnie związane. Rodzi to pyta-
nie o podstawy kształtowania religijności i wynikające z nich konsekwen-
cje dla codziennego życia absolwentów KKB. 

1 Piszę o tym szerzej w: Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości, dz. cyt., 
s. 37-53.

2 Zob. W. Pałubicki, Antropologia – Filozofia – Etyka. Słownik podstawowych termi-
nów i znaczeń, Gdańsk-Koszalin 1998, s. 101; H. Waldenfels, Leksykon religii. Zjawiska – 
dzieje – idee, Wyd. Verbinum, Warszawa 1997, s. 392-393 

3 P. Tillich, Dynamika wiary, dz. cyt., s. 31-32.
4 K. Tarnowski, Człowiek i transcendencja, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 172.
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7.1. Wiedza religijna

Korespondencyjny Kurs Biblijny, niosąc pomoc w czytaniu ze zrozu-
mieniem ksiąg Pisma świętego5, informuje, że jego główne założenie doty-
czy celu poznawczego. Należy jednak podkreślić, że organizatorzy Kursu, 
doceniając rolę wiedzy w rozwoju religijności dorosłego, nie ograniczają 
do niej tego, co kryje się pod pojęciem życia religijnego. Oznacza to, jak 
zostało to wcześniej przedstawione, że wiara jest czymś więcej niż tylko 
samą wiedzą religijną6. Refleksja nad edukacyjnym wspomaganiem w pro-
cesie pogłębiania życia religijnego domaga się zatem uznania, że poznanie 
religijne stanowi w nim – wprawdzie nie jedyny, ale istotny – czynnik.  
Z. Marek zauważa, że w poznaniu wiary chodzi o udzielanie osobie wspar-
cia umożliwiającego otwarcie się na rzeczywistość sacrum. Tak rozumiane 
poznanie wiary stanowi fundament życia osoby wierzącej. Poznanie wiary 
sprzyja zatem „uchwyceniu” sensu Bożego planu zbawienia człowieka7 . 

Absolwenci KKB, podejmując trud studiowania Biblii, przyznają wie-
dzy religijnej ważne miejsce w procesie odkrywania sensu Bożego planu 
zbawienia człowieka. Można wręcz odnieść wrażenie, że to potrzeby zwią-
zane ze zdobywaniem wiedzy religijnej zadecydowały o ich uczestnictwie 
w systematycznym i pogłębionym studiowaniu Biblii:

Zawsze chciałam pogłębić swoją wiedzę biblijną i gdy w którymś kato-
lickim czasopiśmie przeczytałam o Korespondencyjnym Kursie Biblijnym, 
pomyślałam, że to właśnie coś dla mnie. Będąc matką syna z zespołem 
Downa, który wymaga dość dużo opieki, na inny rodzaj uczenia się nie 
mogłabym sobie pozwolić. W 1997 r. przeszłam na emeryturę i przybyło 
mi wolnego czasu. Początkowo bałam się, czy sobie poradzę, gdyż naukę 
religii ukończyłam w wieku 19-tu lat wraz ze zdaniem matury. (…) Nie-
cierpliwie czekałam i bardzo się ucieszyłam, gdy otrzymałam pierwszy ze-
szyt Kursu Biblijnego. (…) Początki nie były wcale łatwe, bardzo często 
musiałam wracać do poznanych fragmentów Ksiąg Biblijnych. Nie oby-
ło się bez dodatkowych lektur – komentarzy do poszczególnych Ksiąg tak 
Nowego jak Starego Testamentu (kobieta, lat 56, wykształcenie wyższe 
pedagogiczne).

5 Kurs Biblijny. Zeszyt 1, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 7.
6 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 66.
7 Tamże, s. 22.
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Poznanie wiary ma swoje źródło w Bożym Objawieniu8, podnosi go na 
wyższy poziom osobowej egzystencji, odsłaniając mu możliwość ostatecz-
nego spełnienia pragnień życia i miłości. świadomość ta może ułatwiać 
pokonywanie życiowych trudności i kryzysów. Tak rozumiane poznanie 
odnosi człowieka do rzeczywistości wiary, która zakłada osobowe relacje 
z Bogiem jako transcendencją. W chrześcijańskim rozumieniu poznanie 
wiary oznacza wezwanie Boga skierowane do wolnego człowieka w jego 
konkretnych uwarunkowaniach środowiskowych. samoświadomość ab-
solwentów KKB w tym zakresie jest wysoka:

Kurs ten po prostu sobie wymarzyłam i wymodliłam. Bardzo pragnęłam 
poznać Pismo Święte tak, jak widzi je i rozumie nasz Kościół. Bo moje 
przygotowanie naukowe, choć było dość konkretne, to jednak pozbawione 
Bożego Ducha. Próbowałam czytać Biblię samodzielnie tak, jak studiuje 
się teksty naukowe, ale nie wyczuwałam świętości Boga i Jezusa Chry-
stusa. Choć od urodzenia uczestniczyłam w życiu Kościoła Katolickiego 
otrzymałam wychowanie dość liberalne. Dla przykładu, długo nie potrafi-
łam zrozumieć, że Jezus Chrystus syn człowieczy jest również Bogiem. Nie 
potrafiłam objąć treści Trójcy świętej. Długo moja religijność była prze-
ciętna, nasiąknięta mnóstwem niedowiarstwa (kobieta lat 44, nauczycielka 
geografii będąca na rencie inwalidzkiej).

Odpowiedź człowieka na poznaną prawdę wyraża się w dochowaniu 
wierności Bogu. Domaga się ona z jednej strony rozumienia samego obja-
wienia, a z drugiej pociąga za sobą konsekwencje egzystencjalne, które nie 
tylko dotyczą przemiany wewnętrznej, ale także konkretnych przekonań 
i postaw życiowych9. Jedna z absolwentek KKB odnosi się do doświadcze-
nia wiary wyniesionej z domu rodzinnego:

8 W środowiskach chrześcijańskich bywa ono różnie rozumiane. Protestanci twier-
dzą, że przekazuje je Biblia, a katolicy dodają także Tradycję rozumianą jako wyraz wia-
ry Kościoła, wyrażaną między innymi w formach sprawowanej liturgii i sformułowaniach 
dogmatycznych treści wiary. Dzięki Bożemu objawieniu człowiek, który doświadcza nie-
wytłumaczalności własnej egzystencji, trwając w osobowych relacjach z Absolutem, odnaj-
duje ostateczną prawdę o swoim życiu, o jego przeznaczeniu, a także o celu dziejów. Zob.  
B. Milerski, Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim, 
Wyd. ChAT, Warszawa 1998, s. 105-106.

9 M. Madej-Babula, Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym, 
Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM 2006, s. 84-85. Ich ilustracją są przedstawione w po-
przednich rozdziałach skutki edukacji religijnej w odniesieniu do kształtowania siebie jako 
osoby oraz relacji z innymi.
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Zawsze w młodości denerwowało mnie powiedzenie starszych: „moi 
rodzice urodzili się w tej wierze i pomarli i ja też!”. To było dla mnie za 
mało. Kogo się kocha, chce się Go poznać dogłębniej, wiedzieć o Nim jak 
najwięcej. Zostałam kursantką nr 18xx. Te niezapomniane chwile – chwile 
zagłębienia się w Piśmie św. i przemyślania tematu. Czas mijał niepostrze-
żenie. Cisza, lampa na stole, ja i Biblia. Strasznie się bałam, że nie uda mi 
się ukończyć Kursu. Niecierpliwiłam się, bo właśnie wtedy dowiedziałam 
się o swojej chorobie (kobieta, lat 62, teletechnik).

Powyższą wypowiedź odnieść również można do doświadczenia doro-
słych wierzących związanych z przynależnością „jakby do dwóch światów 
trudnych do pogodzenia: świata wiary chrześcijańskiej, takiego jaki został 
odziedziczony i świata współczesnej kultury, zbudowanego z wielu aspira-
cji, wartości i sposobów myślenia właściwych dla naszej epoki”10 . 

Znaczenie wiedzy religijnej w niwelowaniu tego wewnętrznego rozdar-
cia dostrzega inny absolwent KKB:

Kurs Biblijny był dla mnie niezbędny i niezwykle przydatny, gdyż miałem 
możliwość stykać się ze sztuką sakralną i architekturą sakralną w innych 
krajach europejskich a także we własnym kraju z turystami zagranicznymi. 
(…) Do Kursu moje widzenie dzieł sztuki sakralnej było całkowicie „pła-
skie”, bo nie potrafiłem czytać znaczeń i symboli religijnych. Informacje, 
które przekazywałem turystom dotyczyły głównie daty powstania, autora 
dzieła, zastosowanych technik malarskich i epoki powstania obrazu. Są 
to jednak informacje zewnętrzne do sensu prezentowanego dzieła sztuki 
sakralnej. Kurs Biblijny dał mi wiedzę umożliwiającą „wejście” do we-
wnątrz działa sztuki. Różnica jest olbrzymia! To tak jakby słuchać koncertu 
w radio i być na koncercie! (mężczyzna, lat 77, ekonomista z wykształce-
nia, pełni rolę przewodnika turystycznego).

Nowy sposób widzenia kultury w jej wymiarze materialnym i ducho-
wym ilustruje potrzebę uaktywnienia dialogu pomiędzy wiarą i kulturą 
oraz otwarcia na różne kultury, religie i światopoglądy. Postawa taka ot-
wiera nowe perspektywy kształtowania tożsamości religijnej i etycznej. 
Istotnym jej elementem jest pogłębiona relacja z Bogiem. 

W otwarciu na dialog pomiędzy Bogiem i ludźmi w nowej perspekty-
wie kulturowej wyraża się docenienie przez absolwentów KKB znaczenia 
wiedzy dla ich życia religijnego. świadczy to o zrozumieniu zależności 

10 E. Alberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 144.
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pomiędzy wiedzą i wiarą, zgodnie z tym jak Jan Paweł II przedstawił w en-
cyklice Fides et ratio: „Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej od-
działywać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne 
niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu 
lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wia-
rą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi 
bytu”11. Absolwenci KKB w procesie tym doceniają zarówno poznanie na-
turalne, jak i poznanie wiary:

Ten Kurs dla mnie to ŚWIATŁO i SÓL, które pozwalają tak bardzo  
głęboko, do korzeni sięgnąć w zawarte treści Biblii i posmakować. Ale 
już wtedy nie wszystkie przypowieści były zrozumiane przez współczes-
nych, nawet apostołowie prosili Jezusa o ich interpretacje i wyjaśnienie, 
a my, ja, czym się różnię od tamtego tłumu? Kurs Biblijny pomaga mi zgłę- 
bić te pytania. Idziemy za Panem mniej lub więcej, z bezwarunkowym 
oddaniem, ślepo ufając, albo nie (kobieta, lat 58, wykształcenie wyższe  
humanistyczne).

W poznaniu religijnym, o którym piszą absolwenci KKB, można do-
strzec cechy typowe dla uczenia się dorosłych. M. Knowles, analizując 
różnice pomiędzy uczeniem się dzieci i dorosłych, wskazuje, że dorośli 
preferują uczenie się sprzyjające rozwiązywaniu problemów12 . 

A co najważniejsze, to to, że łatwiej mi teraz żyć, że na wszystko, co 
mnie spotyka, patrzę inaczej, że dużo rzeczy potrafię sobie wytłumaczyć 
i tą radość jaką doznaję udziela się w rodzinie w której żyję i która promie-
niuje na ludzi wśród których żyję i spotykam się codziennie (mężczyzna,  
lat 73, emerytowany geodeta).

Refleksja mężczyzny pokazuje, że wymiarowi poznawczemu studio-
wania Biblii towarzyszy poszukiwanie odniesień egzystencjalnych. Wy-
raża się ono w dostrzeganiu koincydencji pomiędzy doświadczeniami  
postaci biblijnych i uczestników KKB. Odkrywanie tej zależności wska-
zuje na poprawne odczytanie zasadniczej idei Kursu. Nabycie umiejętnoś- 
ci religijnego odczytywania tekstów biblijnych nie ogranicza się bowiem 
do interpretacji tekstów w duchu hermeneutyki biblijnej, lecz ma wspo-
magać dorosłego w interpretacji wydarzeń jego życia w duchu chrześci-
jańskim. 

11 fR, nr 48.
12 M.s. Knowles, E.R. Holton III, R.A. swanson, Edukacja dorosłych, dz. cyt., s. 180.
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Należy również zauważyć, że poznanie wiary nie usuwa tajemnicy, lecz 
ukazuje ją jako fakt o istotnym znaczeniu dla życia człowieka13. Nasta-
wienie to (choć decyzja o uczestnictwie zakłada zdobywanie wiedzy) jest 
obecne w odniesieniach absolwentów KKB do sfery ich życia religijnego:

Decyzję o przejściu na emeryturę podjęłam bez bólu i nigdy jej nie żało-
wałam. Zrozumiałam, że nadszedł nowy etap w moim życiu, a rozpoczęłam 
go od uczestnictwa w KKB. Teraz wiem, że był to czas na przygotowanie 
i umacnianie do dźwigania krzyża i wielkiego cierpienia (kobieta, lat 65, 
wykształcenie wyższe humanistyczne).

W nauczaniu Kościoła katolickiego uznanie prymatu wiary nad rozu-
mem nie oznacza niezgodności między poznaniem wiary a poznaniem na-
turalnym, lecz stanowi docenienie zarówno wiary, jak i rozumu w procesie 
odkrywania tajemnicy Boga. Benedykt XVI podkreśla, że wiara i rozum to 
„dwie siły” prowadzące człowieka do poznania: „W odniesieniu do tego 
słuszną sławą cieszą się dwie formuły augustiańskie wyrażające tę spójną 
syntezę wiary i rozumu: crede ut intelligas (uwierz, abyś zrozumiał) – wia-
ra otwiera drogę do bram prawdy – ale również i nieodłącznie intellige ut 
credas (zrozum, abyś uwierzył), zgłębiaj prawdę, byś mógł znaleźć Boga 
i uwierzyć”14 . 

Podstawową racją dla zainteresowania relacją wiary i rozumu jest prze-
konanie, że „wiara szuka zrozumienia, a rozum znajduje swoje spełnienie 
w wierze”15. Pytanie o możliwości poznawania Boga towarzyszy człowie-
kowi od wieków. Chodzi w nim o to, czy do Boga można dojść jedynie na 
drodze nadprzyrodzonego objawienia, czy też na podstawie racji rozumo-
wych16. Znajduje ono swoje uzasadnienie w Biblii. Na rolę rozumu w do-
chodzeniu do Boga wskazuje na przykład Księga Mądrości: „Głupi już 
z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych 
nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy 
(…). Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich 
stwórcę” (Mdr l3, 1.9). Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio zachęca 
do maksymalnego wysiłku w odkrywaniu Tajemnicy Boga. Według niego 
zasada ta należy do cechy Objawienia, które „pobudza ludzki umysł, by 

13 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 13 (używany skrót fR).
14 Benedykt XVI, Święty Augustyn (III), „L’Osservatore Romano”  XXIX (2008)3.
15 D. Oko, Nie bez metafizyki i św. Tomasza, „Znak” 1999 (4) 527, s. 12.
16 s. Ziemiański, Filozoficzne uwarunkowania poznania Boga, „Horyzonty Wiary” 

2(1990), s. 5. 

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



213edukacyjne wspomaganie dorosłego...

nigdy się nie zatrzymywał; przynagla go wręcz, by poszerzał nieustannie 
przestrzeń swojej wiedzy, dopóki się nie upewni, że dokonał wszystkiego, 
co było w jego mocy, niczego nie zaniedbując”17 . 

Wiedza religijna zdobywana podczas uczestnictwa w KKB pomaga 
człowiekowi dorosłemu docenić sferę poznania naturalnego i poznania 
wiary: 

Słowa Boże nie działały magicznie. Potrzebowały pośrednictwa słucha-
nia. Przyjęte dały początek pewnemu dynamizmowi oczyszczania i uświę-
cania mojej duszy. Po zakończeniu Kursu, nagrodzona obficie przez Boga 
łaskami wiary, nadziei i miłości, włączyłam się aktywnie w działalność 
ewangelizacyj ną. Raz w tygodniu zorganizowanej grupie sióstr przeka-
zywałam Misję Chrystusa według przesłanych przez Redakcję zeszytów  
(kobieta, lat 83, osoba konsekrowana). 

skutki poznawcze uczestnictwa w Kursie są uznawane za niezmiernie 
ważne dla pogłębiania życia religijnego. Powyższa wypowiedź ilustruje 
przekonanie, że wiedza religijna stanowi podstawę wzrostu duchowego. 

W narracjach absolwentów KKB można wyróżnić również inne obsza-
ry życia duchowego i religijnego, w których dostrzegają oni skutki zdoby-
tej wiedzy religijnej. Dotyczą one procesu dojrzewania w wierze, z którym 
integralnie związany jest proces kształtowania obrazu Boga oraz pogłębio-
ny udział w praktykach religijnych. 

7.2. Dojrzewanie wiary i religijności

uczenie się oparte o źródła religijne wpisuje się w cały proces dojrze-
wania wiary i religijności. Charakterystyka koncepcji rozwoju religijno-
ści człowieka dorosłego18 pokazuje, że zaproponowaną przez E. Eriksona 
koncepcję osiągania dojrzałości poprzez rozwiązywanie kryzysów19 moż-
na odnieść do pogłębiania życia religijnego. Podobne analogie widoczne 
są także w innych koncepcjach, przy czym najbardziej wyraźne są odnie-
sienia do koncepcji K. Dąbrowskiego20. W pogłębianiu życia religijnego 

17 fR, nr 14.
18 Jedna z koncepcji rozwoju wiary została przedstawiona w rozdziale 1.1.
19 D. M. Wulff, Psychologia religii. Klasyczna i współczesna, Wyd. WsiP, Warszawa 

1999, s. 344.
20 K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Wyd. PIW, Warszawa 1979, s. 6. 
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dezintegracja pozytywna może posiadać ogromne znaczenie. Pokazuje 
ona, że w zmaganiu z problemami egzystencjalnymi, duchowymi i religij-
nymi człowiek dorosły potrzebuje wsparcia.

Podniesienie jakości życia religijnego jest możliwe tylko wówczas, gdy 
człowiek uświadomi sobie potrzebę troski o to, by jego wiara stawała się 
dojrzała. Jej podstawę stanowi dojrzała osobowość. Gordon Allport, do-
konując analizy dojrzewania wiary poprzez odniesienie do uniwersalnych, 
stałych cech dojrzałości, wskazał, że dojrzała religijność charakteryzuje 
się zróżnicowaniem elementów w strukturze religijności. Dotyczy to sfe-
ry wolności od egocentryzmu i fanatyzmu, przez co umożliwia krytyczne 
ustosunkowanie się do już ukształtowanych postaw. Innym kryterium doj-
rzałości religijnej jest niezależność motywacji religijnej od potrzeb psy-
chofizycznych (autonomia funkcjonalna) oraz stałość postępowania zgod-
na z zasadami moralnymi. Poza tym dojrzała religijność unika absolutyza-
cji własnych wyobrażeń i jest otwarta na szerszą interpretację przedmiotu 
religii. Wyraża się również integralną, harmonijną zgodnością osobowości 
oraz postaw religijnych i ma charakter heurystyczny, gdzie wątpliwości 
są swego rodzaju hipotezą roboczą, wymagającą stałego poszukiwania  
odpowiedzi21 . 

Absolwenci KKB na różne sposoby podkreślają, jak ważny jest dla 
nich rozwój wiary:

Kurs Biblijny wniósł w moje życie bardzo wiele. Wiedza wyniesiona 
z Kursu tysiąc razy przekroczyła to, co wiedziałam do tej pory o Ewan-
gelii. Po ukończeniu Kursu czułam się jak człowiek, który po długim sie-
dzeniu w zamkniętym i zacienionym pomieszczeniu wychodzi na słońce. 
Oślepienie światłem i szok tlenowy! (kobieta, lat 57, wykształcenie średnie  
techniczne).

Przedstawione rozumienie znaczenia wiedzy dla rozwoju wiary wska-
zuje na naturalną potrzebę wychodzenia z ograniczonego (utrwalonymi 
schematami lub jedynie tradycją) widzenia rzeczywistości wiary i religij-
ności. Towarzyszy temu umiejętność samooceny w zakresie dotychcza-
sowej wiedzy religijnej i postaw. Przywołana przez kobietę metafora: Po 
ukończeniu Kursu czułam się jak człowiek, który po długim siedzeniu w za-
mkniętym i zacienionym pomieszczeniu wychodzi na słońce. Oślepienie 

21 G.W. Allport, Osobowość i religia, dz. cyt., s. 143-144; tenże, Pattern and growth in 
personality, dz. cyt., s. 300-303. 
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światłem i szok tlenowy! pozwala przypuszczać, że wiedza religijna sprzy-
ja dojrzewaniu wiary w odniesieniu do tego wymiaru, jakim jest jej twór-
czy charakter. Oznacza to, że człowiek wiary umie poddawać się działaniu 
Ducha świętego, który jest niewyczerpanym źródłem życia i nowości. 

Prowadzenie wspólnoty Kościoła i poszczególnych wiernych do osiąg-
nięcia dojrzałości w wierze to podstawowe zadanie realizowane w ramach 
działalności duszpasterskiej22. W praktyce pojawia się zasadnicze pytanie 
o sposób rozumienia tak sformułowanego celu. Po (nieudanych, a właś-
ciwie niemożliwych do określenia) próbach ustalenia zewnętrznego kry-
terium osiągnięcia dojrzałości w wierze, coraz powszechniejsze staje się 
przekonanie, że nie można jej osiągnąć na ściśle określonym etapie życia. 
świadomość, że całe życie ma być wysiłkiem zmierzającym do osiąg-
nięcia wiary dojrzałej, wpisuje się w rozumienie całożyciowego uczenia 
się. Edukacja religijna dzieci i młodzieży zakłada bowiem zrozumienie, 
że wiara jest rzeczywistością dynamiczną, posiada momenty silne i słabe, 
a jej charakter jest skomplikowany i zróżnicowany. Oznacza to wymóg 
całożyciowej troski o jej jakość, a poznanie zmian zachodzących w tym 
procesie pozwala na interpretowanie własnych przeżyć, przewidywanie 
zmian i przystosowanie się do nich23 . 

Podążając w tym samym co G. Allport kierunku, Zdzisław Chlewiński 
wyjaśnia, że o dojrzałej religijności można mówić wtedy, gdy wartości re-
ligijne nie są traktowane instrumentalnie, lecz są celem. Oznacza to auten-
tyczne zaakceptowanie przekonania religijnego oraz wynikającego z nie-
go systemu wartości, jak też ciągłe wzbogacanie go przez doświadczenie, 
głębsze rozumienie i autentyczną realizację zawartych w nim treści. Doj-
rzałość postaw religijnych jest charakteryzowana przez: autonomię moty-
wacji religijnej i autentyczność przekonań religijnych. Osoba o dojrzałej 
religijności posiada właściwy obraz Boga24 oraz umiejętność różnicowania 
elementów istotnych w religii od ubocznych, w wyniku czego następuje 
zdolność rozwiązywania kryzysów religijnych25 . 

22 Zob. DCG, nr 21.
23 P. Giguére, Dorosły człowiek – dojrzała wiara, dz. cyt., s. 72.
24 Pojęcie „obraz Boga” nie dotyczy posiadanego wyobrażenia Boga. Z. Marek, Pod-

stawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 66. Posiadany obraz Boga sta-
nowi podstawę życia religijnego. Dlatego zostanie on szerzej omówiony w dalszej części 
rozdziału.

25 Z. Chlewiński, Rola religii w funkcjonowaniu osobowości, art. cyt., s. 75.
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Osiąganie dojrzałej religijności wymaga z jednej strony oczyszczania 
wiary z elementów irreligijnych, a z drugiej poszukiwania jej uzasadnień. 
Zadania te stawiane są przed nauczaniem religijnym26. Pogłębienie intelek-
tualne własnej wiary jest nieodzownym warunkiem jej dojrzałości27. Oso-
ba zatroskana o pogłębianie życia religijnego musi posiadać umiejętność 
jej intelektualnego uzasadnienia. W ponowoczesności, w której dominuje 
postęp oparty na wiedzy, niemożliwe jest życie wiarą bez jej uprzedniego 
intelektualnego pogłębienia28. Dlatego można przypuszczać, że powodem 
kruchości i zaniku wiary we współczesnym świecie jest ignorancja reli-
gijna – brak znajomości prawd wiary. Prowadzi to do działania poprzez 
powielanie i przyjmowanie jako oczywiste schematów społeczności, do 
której osoba przynależy: „Na pytanie dlaczego tak się zachowują, albo 
będą się starali zracjonalizować własne postępowanie, albo odpowiedzą 
banalnie, «bo tak jest», «po prostu tak się robi». Jednak to powyższe «bo 
tak jest» nie odnosi się jedynie do schematów zachowań, lecz również do 
ludzkich wyobrażeń i przedstawień. Istnieją przekonania (w danej grupie 
społecznej i w określonej sytuacji historycznej), które przyjmowane są ja-
ko oczywiste. Znakomitym przykładem mogą być obok przesądów i ste-
reotypów również wyobrażenia religijne”29 . 

Wśród dorosłych Polaków deklarujących się jako osoby wierzące zaob-
serwować można ignorancję religijną i postawę zadowalania się wiedzą re-
ligijną zdobytą w okresie dzieciństwa30. Jednym z powodów takiego stanu 
rzeczy być może jest polska rzeczywistość społeczna i polityczna okresu 
komunizmu, która skłaniała dorosłych bardziej do obrony wiary wyniesio-
nej z domu rodzinnego i wartości z nią związanych niż rodziła potrzebę jej 
poznawania. Z kolei sytuacja po roku 1989 postawiła dorosłych wobec no-
wych wyzwań w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym, 
które wspomagane ideą ponowoczesności skłoniły do uznania problema-

26 M. Majewski, Spotkania katechezy z teologią, Wyd. Poligrafia salezjańska, Kraków 
1995, s. 7.

27 Pisałam o tym szerzej w: O „zdrową” religijność dorosłego, art. cyt.
28 R. Murawski, Dorastający, w: Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik 

metodyczny do religii dla kl. I liceum, z. 1, red. Z. Marek, J. Mółka, Wyd. WAM, Kraków 
2002, s. 41. 

29 B. Milerski, Religia w społeczeństwie pluralistycznym, w: Elementy pedagogiki reli-
gijnej, red. B. Milerski, Wyd. CHAT, Warszawa 1998, s. 224. 218-230.

30 Piszę o tym szerzej w: O „zdrową” religijność dorosłego, w: Edukacyjne przestrze-
nie zdrowia, red. Z. Marek, M. Madej-Babula, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 
2009, s. 223-236.
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tyki religijnej za drugoplanową, a może nawet niepotrzebną31. Jeden z ab-
solwentów KKB w niwelowaniu tego problemu ważne miejsce przyznaje 
studiowaniu Biblii:

Jestem wierzącym i praktykującym katolikiem jak duża większość Po-
laków. W młodości nie miałem dużo czasu na zgłębianie wiedzy religijnej, 
gdyż byłem zajęty pracą, która decydowała o mojej sytuacji materialnej 
i rodziny a musiałem się starać, gdyż nie byłem partyjniakiem (mężczyzna, 
lat 59, pracownik administracji państwowej).

Wiedza religijna na odpowiednim poziomie pozwala rozróżniać to, co 
jest istotne w wierze, od elementów drugorzędnych: „Pewne niepokoje 
wywołane przez sobór okazały się niezbędnym oczyszczeniem. Być może 
za wiele nas uczono połykać wszystko hurtem: wiarę wraz ze wszystkimi 
ludzkimi jej opakowaniami, nabywać drogocenną perłę (dla której trzeba 
być gotowym do sprzedania wszystkiego, opuszczenia wszystkiego) wraz 
ze szkatułą ją zawierającą. Trzeba nam więc od nowa uczyć się rozróżnia-
nia. Odróżniać w Kościele czynną obecność Ducha świętego od wszyst-
kich ludzkich kompromisów. Odróżniać także słowo Boże od słów mojego 
proboszcza; pierwsze domaga się totalnego przyświadczenia mojej wiary, 
drugie słuchania z szacunkiem, ale i z krytycyzmem, potrzebnym w sto-
sunku do ludzkiej wypowiedzi. Odróżniać to, co absolutne, od względne-
go, Boga od człowieka, wiarę od wszystkich jej poprawek”32 .

Wiedza religijna, która służy rozwiązywaniu i interpretowaniu życio-
wych zadań, przed którymi staje dorosły, przyczynia się do dojrzewania 
wiary:

Wiadomości uzyskane z Kursu przyczyniły się do wzrostu mojego pozio-
mu religijnego, tak że w tej chwili potrafię wyjść z każdej trudnej sytuacji 
życiowej, potrafię wybrać to, co najlepsze, chociaż nie w jednym wypad-
ku trudniejsze, ale właściwe. Wiedza, którą nabyłem w trakcie Kursu, jest 
w nieustającym użyciu i jest moim kompasem w drodze przez życie. Dalej 
wiodę swoje emeryckie życie, lecz wiele spraw robie z większą motywacją 
i radością (mężczyzna, lat 73, wykształcenie średnie techniczne).

Autor używa wyrażenia „wzrost poziomu religijnego” w celu pokaza-
nia skutków zdobytej wiedzy dla jego wiary. Można zatem uznać, że wie-

31 O istotnej roli czynników społecznych, politycznych i ekonomicznych może świad-
czyć duże zainteresowanie KKB w pierwszym roku funkcjonowania i spadek zaintereso-
wania w kolejnych latach, a następnie wzrost w roku 2000. Zob. rozdział 2.5.

32 B. Besret, Trudności w przeżywaniu wiary, „Znak” 1972 (6) 216, s. 901.
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dza pełni służebna rolę w stosunku do wiary. Należy jednak podkreślić, że 
te dwa obszary nie wykluczają się, a wzajemnie uzupełniają. Pogłębienie 
intelektualne potraktowane zostało jako nieodzowny warunek dojrzałości 
w wierze. Przy czym należy zauważyć, że wiedza, o której pisze mężczyzna 
posiada znamiona „życiowego” przyswojenia treści religijnych. Oznacza 
to przekształcenie ich w mądrość (w tym przypadku chrześcijańską), która 
posiada zdolność interpretowania ludzkiego życia. Z wypowiedzi wynika, 
że kształtowanie relacji z Bogiem oparte na odkrywaniu w tekstach bi-
blijnych Jego działania w życiu człowieka pozwala dostrzegać w nowym 
świetle trudne prawdy wyznawanej wiary.

Dla osób dorosłych wiedza religijna stanowi istotny element w kształ-
towaniu ich religijności. Na każdym etapie dorosłości służy ona innym 
wymiarom jej dojrzewania, bo też inne są czynniki kryterialne dla poszcze-
gólnych okresów religijności33. We wczesnej dorosłości może wspomagać 
osobę w rewizji dotychczasowych zachowań oraz charakterystycznego 
w tym okresie konformizmu religijnego. Młody dorosły często dostosowu-
je się do praktyk otoczenia, instytucji, własnego środowiska i zwyczajów 
lokalnych. Wiedza religijna może stać się punktem odniesienia w poszuki-
waniu własnego miejsca w społeczności dorosłych. Odgrywa ona również 
znaczącą rolę w wychowaniu religijnym własnych dzieci (często jest to 
również powód ożywienia osobistej religijności) oraz jej pewnej konfor-
mistycznej stabilności34 . 

Przy czym warto zauważyć, że w rozumieniu absolwentów KKB wia-
ra nie jest momentem wyizolowanym z codziennych kontekstów życia  
człowieka: 

Kurs Biblijny nie jest przy tym oderwany od życia, wręcz odwrotnie. 
Każdego dnia odkrywam związek Biblii z moim życiem. Największym jednak 
efektem wyniesionym z Kursu Biblijnego była zmiana orientacji duchowej. 
Rozumiem przez to przejście od życia byle jakiego, w którym codzienność 
przelewała się z jednego dnia do drugiego dnia, do życia uduchowionego 
bogactwem sensów, nie tylko religijnych. Nie wiem czy można to określić 
odnowieniem, czy raczej odrodzeniem? Odnowienie to położenie farby na 
stare tapety, a moje życie wygląda tak jak gdyby postawiono nowe ściany 

33 Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, t. I. Dziecko, Wyd. KuL, Lublin 2005, 
s. 80-82.

34 Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, w: Psychologia religii, red. Z. Chlewiń-
ski, Wyd. KuL, Lublin 1982, s. 152. 
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i naniesiono nań barwne tynki strukturalne! Chwalę się, ale przecież tak 
czuję! (mężczyzna, lat 57, wykształcenie wyższe techniczne).

Warto zauważyć, że jest to wypowiedź mężczyzny w okresie średniej 
dorosłości. Potwierdza ona spostrzeżenie, że wiedza religijna może służyć 
pomocą w rozwiązywaniu pojawiającego się, w tym okresie życia kryzysu 
religijnego, zwanego „diabelskim popołudniem”35 . 

Z kolei w późnej dorosłości poznanie wiary może wspierać człowie-
ka w refleksji nad sprawami ostatecznymi. Przy czym należy zauważyć, 
że choć religia nie uwalnia od lęku przed śmiercią, to pokazuje ją „jako 
próg, przez który trzeba przejść do innego życia”36. Z jednej strony wiara 
w życie wieczne może stać się pomocą w przeżywaniu misterium śmierci, 
a z drugiej realne zderzenie ze śmiercią osób bliskich może rodzić szereg 
wątpliwości, a nawet kryzysów w wierze. Doświadczenia absolwentów 
KKB pokazują, że pomocne może w tym zakresie okazać się studiowanie 
Biblii:

Śmierć Męża 15 maja 1997 roku przeżyłam bardzo boleśnie. Cierpiał 
okropnie pół roku. W szpitalu codziennie przyjmował Komunię św. Wycho-
dziłam ciągle z płaczem ze szpitala. Kiedy ksiądz odprawił gregoriankę 
za Jego duszę płacz ustąpił ode mnie, ale nadal ciągle modlę się za Jego 
duszę, abyśmy się w wieczności spotkali szczęśliwi. A co się tyczy Kursu, to 
utwierdził moją wiarę, że takie spotkanie jest możliwe. Dlatego postano-
wiłam pisać pamiętnik dla męża. To taka forma, w której rozmawiam z Ko-
chanym Człowiekiem, opowiadam Mu o mojej codzienności, radościach, 
problemach i troskach. Czasami przychodzi do mojego snu i uspokaja 
mnie. Wdzięczna jestem mojej religii za wiarę, że kiedyś spotkam mojego 
Męża i nikt już nas nie rozdzieli (kobieta, lat 70, emerytowana pracownica 
sANEPID-u).

„Śmierć jest dla mnie tajemnicą, której się boję. Czerpanie wiedzy i na-
tchnienia z Biblii pozwala czasami zdystansować się do świata, ale też do 
zdarzeń ostatecznych, ale amatorskie studiowanie Biblii, tak jak uczenie 
się obcego języka z podręcznika bez nauczyciela, najczęściej nic nie daje. 

35 sytuacja ta może być powodowana przez czynniki wewnętrzne (niedojrzała osobo-
wość, religijność) lub zewnętrzne (trudności związane z małżeństwem, z pracą). Może ona 
również wynikać z problemu życia w związkach niesakramentalnych, które dotykają ro-
dziców lub usamodzielniające się dzieci. Zob. s. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo- 
-wychowawcza nie tylko dla katechetów, Wyd. POLIHYMNIA, Lublin 2009, s. 262.

36 Tamże, s. 277.
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Przekładanie kartek z lewej na prawo i z prawej na lewo to pozór wiedzy. 
Dopiero systematyczny kurs biblijny daje rzetelną wiedzę religijną. Piszę 
o tym tak szczegółowo dlatego, że śmierć osoby niezmiernie bliskiej mojemu 
sercu zburzyła mój świat. Czarna rozpacz, poczucie beznadziejności i myśli 
samobójcze, to moje reakcje po tej śmierci, która mnie boli do dzisiaj. Ale 
ocknąłem się (mężczyzna, lat 64, wykształcenie wyższe techniczne).

Wyrażony w powyższych wypowiedziach wgląd w problemy eschatolo-
giczne, które odnoszą absolwenci do treści biblijnych pozwala dostrzec, że 
człowiek, szczególnie w okresie późnej dorosłości traktuje Biblię nie jako 
„coś” lecz jako „Kogoś”37. Jest to możliwe tylko w przypadku człowieka, 
który żyje wiarą i przez jej pryzmat dostrzega Bożą pedagogię. Wówczas 
treści biblijne skłaniają osobę do ukierunkowania życia zgodnie z zamy-
słem Boga. Należy przy tym zauważyć, że odnoszenie celu własnego życia 
do Transcendencji wymaga umiejętności wsłuchiwania się w Boże słowo. 
umiejętność ta stanowi podstawę i niezbędny warunek dialogu człowieka 
z Bogiem38 . 

Dostrzeżenie roli, jaką w rozwoju religijnym dorosłego może odegrać 
poznanie religijne, uświadamia, że w procesie tym nie można pominąć 
czynników zewnętrznych, takich jak otoczenie, wychowanie i uczenie się. 
stanowią one obszary nabywania i interpretowania doświadczeń zarów-
no podstawowych, jak i religijnych. Przy czym należy zauważyć ich nie-
jednorodny charakter. Dlatego Cz. Walesa podkreśla, że „psychologiczną 
wiedzę o czynnikach rozwoju religijności chciałoby się uzupełnić wiedzą 
filozoficzną o naturalnej potencjalności ludzkiej oraz wiedzą teologiczną 
o działaniu łaski Bożej, uzupełniającą czynniki konwergencyjne, a zwłasz-
cza losowe. łaska bowiem jest udzielaniem się Boga, a los czymś ślepym. 
łaska wzywa do współpracy i wywołuje wdzięczność, los zaś – co najwy-
żej zdumienie”39 . 

Właściwe rozwiązywanie problemów poprzez odniesienia do treści re-
ligijnych możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy dorosły posiada popraw-
nie ukształtowany obraz Boga. Absolwenci KKB pokazują, że ich relacje 
do Boga ukształtowane na nowym fundamencie, jakim jest prawdziwy Je-

37 T. Dajczer, Rozważania o wierze, Wyd. Edycja św. Pawła, Częstochowa 2007,  
s. 177.

38 W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Wyd. „Typo 2”, 
Warszawa 2010, s. 162-163.

39 Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, dz. cyt., s. 82.
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go obraz, oparte są przede wszystkim na zaufaniu, a nie jak dotychczas na 
lęku. Charakterystyczną ilustracją jest odniesienie do cierpienia, zarówno 
w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. Trudne doświadczenia życio-
we nie są już postrzegane jako „kara za grzechy”: 

W miarę studiowania wiele rzeczy zaczynałam rozumieć, np. czytając 
Księgę Hioba, upewniłam się, że urodzenie syna z zespołem Downa to nie 
kara za moje grzechy, jak niektórzy chcieli mi to wmówić (kobieta, lat 56, 
wykształcenie wyższe pedagogiczne).

Wizerunek Boga, który pełni wobec ludzi i świata funkcję swego rodza-
ju „policjanta”40, bywa często konsekwencją antropomorficznego wyobra-
żenia Boga z wczesnego dzieciństwa. W tym przypadku wyobrażenie Boga 
kształtowane jest jedynie poprzez pouczenia moralizujące, co może prowa-
dzić do kryzysów wiary. Przyjmuje się bowiem, że pochodzący z dzieciń-
stwa fałszywy obraz Boga częściej jest utrwalany niż korygowany. 

Różnorodność i skomplikowanie oddziaływania wielu czynników na 
życie religijne dorosłego wskazuje na jeszcze jeden istotny element po-
głębiania życia religijnego, jakim jest odpowiedzialność za własny rozwój 
religijny. Dorosły (adekwatnie jak w procesie uczenia się) nie jest obser-
watorem i niezależnym adresatem zmagania się z problemami wiary, lecz 
aktywnym uczestnikiem poszukiwania najbardziej optymalnych dróg doj-
rzewania w wierze. Choć w procesie rozwoju wiary „inicjatywa” należy 
do Boga to jej dojrzewanie zakłada pozytywną odpowiedź na to wezwanie. 
Bóg, szanując wolność człowieka, zaprasza do współpracy, ale to od czło-
wieka zależy, czy tę ofertę przyjmie. Jeden z absolwentów KKB ilustruje 
tę kwestię refleksją nad odkrywaniem własnej misji w życiu:

Treści biblijne zawarte w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym stały 
się dla mnie istotą dnia codziennego i stały się podstawą do zadania pyta-
nia – Jak odkryć swoją misję w życiu? W odpowiedzi mogę powiedzieć, że 
mam Misję do spełnienia w życiu. Polega ona na tym, aby dzień po dniu, 
krok po kroku czynić ten świat lepszym, kierując się obecnością Ducha 
Świętego wewnątrz mnie i wokół mnie (M.Z., mężczyzna, lat 48, wykształ-
cenie wyższe ekonomiczne).

Odniesienia wiary i codziennego życia zasygnalizowane w tej wypo-
wiedzi zwracają uwagę na to, że wiedza religijna, kształtując relacje z Bo-

40 Z. Marek, M. szczęsny, B. szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole, dz. cyt., 
s. 97.
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giem, nie pozostaje obojętna na wymiar działań i zachowań. Przekonanie 
o potrzebie realizowania misji w życiu wskazuje na to, że relacja człowie-
ka z Bogiem może kształtować jego życie rodzinne, zawodowe, społecz-
ne, a nawet polityczne. uświadamia ono głęboki związek pomiędzy wiarą 
wyznawaną a przeżywaną, „pomiędzy ewangelicznym programem życia 
a własnym postępowaniem”41 . 

 

7.3. Kształtowanie obrazu Boga

Podstawą dojrzewania w wierze i religijności, a jednocześnie owocem 
podejmowanych w tych zakresie działań jest posiadany obraz Boga42. Za-
gadnienie to w rozumieniu absolwentów KKB zostało już zasygnalizowa-
ne powyżej, gdyż wiąże się ono nierozerwanie z procesem dojrzewania 
wiary. stanisław Kuczkowski wyjaśnia, że posiadany obraz Boga pełni do-
niosłą rolę w całym życiu człowieka, a nie tylko w wymiarze religijnym. 
uznaje on, że zarówno wierzący, jak i niewierzący według tego obrazu 
interpretują rzeczywistość, myślą, mówią, kształtują własne postępowa-
nie, nadzorują realizację ideałów życiowych43. Jedna z absolwentek KKB 
niemal definiuje, kim dla niej jest Bóg: 

Moje życie zaczyna nabierać nowego wymiaru i zostaje zakotwiczone 
w prawdzie o Bogu, który jest Drogą, Prawdą i Życiem... (kobieta, lat 66, 
mieszkanka wsi w świętokrzyskiem).

używanie przez kobietę biblijnych wyrażeń (Pan Jezus mówi o sobie, 
że jest Drogą, Prawdą i życiem) można uznać za efekt rozumienia i zinte-
rioryzowania tekstów biblijnych. Ich poznawanie ma służyć kształtowaniu 
biblijnego obrazu Boga.

Określenie „obraz Boga” nie jest synonimem dla wyrażeń: „wyobraże-
nie Boga” lub „pojęcie Boga”. Wyrażenie „obraz Boga” odnosi się do wie-
lowymiarowego procesu odkrywania obecności i działania Boga w ludz-
kim życiu, a także w otaczającym nas świecie. Ma on rozwijać w człowie-
ku przekonanie „o rzeczywistej bliskości, przyjaźni, życzliwości Boga do 

41 E. Alberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., 143.
42 Znaczenie posiadanego obrazu Boga dla „zdrowej” religijności omawiam w: 

O „zdrową” religijność dorosłego, art. cyt.
43 s. Kuczkowski, Psychologia religii, Wyd. Wydział filozoficzny Towarzystwa Jezu-

sowego, Kraków 1991, s. 45.
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ludzi”44. Proces kształtowania obrazu Boga dokonuje się poprzez ludzkie 
doświadczenia obecności Boga oraz Jego działania w życiu człowieka  
i w otaczającym go świecie. To z kolei ma prowadzić do uznania, że „Bóg 
stoi po stronie człowieka, że aktywnie angażuje się w jego najwyższe do-
bro – nieśmiertelność”45 .

W rzeczywistość człowieka dorosłego określaną jako „obraz Boga” 
wpisany jest zarówno obraz Boga, jaki utworzył on w dzieciństwie46, jak 
i wzajemne relacje między obrazem siebie, obrazem rodziców a obrazem 
Boga47. Proces ten jest również związany z rozumieniem tekstów biblij-
nych. Na aspekt ten zwraca uwagę poniższa wypowiedź: 

Wcześniej nie rozumiałam szczególnie Ksiąg Starego Testamentu. 
„Tamten” Bóg wydawał mi się bezlitosny. Dopiero uczestnictwo w Kursie 
połączone z moimi osobistymi w tym czasie przeżyciami pozwoliło mi in-
nymi oczami spojrzeć na Bożą Miłość. Dojrzeć, że zawsze Bóg nas kocha , 
nigdy nie opuszcza, a spotykające nas doświadczenia mają swój sens i sta-
nowią nieodłączną część Bożego planu, nawet jeśli my ze wszystkich sił 
staramy się wszystko „spaprać (kobieta, lat 55, inżyniera rolnictwa).

„Odkrycie” kobiety ilustruje tezę, że tworzony przez człowieka obraz 
Boga podlega wielorakim przemianom, a decydujący wpływ na ich prze-
bieg wywierają poszczególne etapy rozwoju człowieka oraz pojawiające się 
wewnętrzne i zewnętrzne bodźce natury religijnej. Zachodzące przemiany 
w obrazie Boga warunkowane są charakterem gromadzonych doświadczeń 
Boga, które w początkowym etapie życia mają charakter doświadczeń he-
teronomicznych, a następnie, poczynając od okresu dorastania, stopniowo 
przemieniają się w autonomiczne doświadczenia Boga. Procesy osiągania 
wiary dojrzałej wymagają owej autonomiczności. To ona umożliwia roz-
wój wiary w kierunku jej dojrzewania48 . 

Absolwenci KKB (trudno określić, na ile świadomie, a na ile intuicyj-
nie) nie godzą się na pozostanie przy posiadanych wyobrażeniach Boga. 
W działaniach zmierzających do korekty posiadanego obrazu Boga istotną 
rolę przypisują wiedzy religijnej. uznają wiedzę za istotną pomoc w do-

44 Z. Marek, O kształtowaniu obrazu Boga, „Horyzonty Wiary” 3(1991)7, s. 29-46. 
45 Zob. Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 66.
46 W obrazie Boga człowieka dorosłego często są obecne charakterystyczne dla dziecka 

elementy antropomorfizmu, animizmu, czy myślenia magicznego. Zob. Z. Marek, O kształ-
towaniu obrazu Boga, art. cyt., s. 32-38.

47 s. Kuczkowski, Bóg rodziców – Bóg dzieci, „Horyzonty Wiary” 2(1990)5, s. 41-50.
48 R. Murawski, Dorastający, art. cyt., s. 41-43.
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konywaniu w odnalezieniu nowego rozumienia obecności i działania Boga 
w życiu człowieka:

Zrozumiałam Boga ST, który wydawał się bezlitosny. Może dzięki wie-
dzy wyniesionej z Kursu mam wrażenie, że mimo tego, iż wszystko wokół 
się wali, to wciąż jest nadzieja, „Iskra Boża” (kobieta, lat 46, wykształce-
nie wyższe).

Uczestnictwo w Kursie pozwoliło mi zrozumieć niektóre wydarzenia 
Starego Testamentu, które były przygotowaniem do przyjścia Chrystusa na 
Ziemię (mężczyzna, lat 73, emerytowany geodeta).

Jak pokazują wypowiedzi absolwentów KKB, odkrywanie obrazu Bo-
ga nie polega na zmianie wyobrażeń o Nim (choć i to ma miejsce, gdy na-
stępuje zmiana w postrzeganiu „bezlitosnego” Boga starego Testamentu), 
ale to przede wszystkim odkrywanie bliskości Boga i Jego działania na 
rzecz i w życiu konkretnej osoby:

Lepsze zrozumienie Pisma Świętego zbliżało mnie do Boga. Zrozu-
miałam, że mimo różnych trudności, niepowodzeń, cierpień – można być 
szczęśliwym, jeżeli zawierzy się Bogu. On często nas doświadcza, ale nigdy 
nie pozostawia samych. Trzeba Mu mocno ufać. Wszystkie trudne sprawy 
zawierzam Panu Bogu i wierzę, że On nigdy nie zawiedzie (kobieta, lat 65, 
emerytowana ekspedientka).

Warto zauważyć, że odkrywanie prawdziwego obrazu – Boga bliskiego 
i życzliwego człowiekowi budzi szacunek wobec Niego i potrzebę odda-
wania Mu czci. Można powiedzieć, że poznanie Boga staje się inspiracją 
do dokonania weryfikacji dotychczasowych relacji z Nim. Jest to naturalna 
konsekwencja procesu odkrywania prawdziwego (biblijnego) obrazu Bo-
ga, gdyż dotychczasowe relacje były niejako odniesieniami do „innego” 
Boga. 

Należy jednocześnie podkreślić, że w poszczególnych okresach rozwo-
ju inne elementy uznaje się za priorytetowe dla rozwoju wiary. W przy-
padku dzieci kształtowanie obrazu Boga na wiedzy religijnej uznaje się za 
działanie niewłaściwe49. Natomiast w odniesieniu do dorosłych, gdy ich 
wiara posiada charakter autonomiczny i możliwości poznawcze (w tym  
interpretacji i rozumienia tekstów biblijnych) są znacznie większe. Co  
więcej wiedza religijna może okazać się istotna w kształtowaniu właści-

49 Z. Marek, M. szczęsny, B. szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole, dz. cyt., 
s. 93.
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wego obrazu Boga. Jego istotę wyrażają ludzkie doświadczenia obecno-
ści Boga, Jego działania w życiu człowieka i w otaczającym go świecie,  
a w konsekwencji uznanie, ze Bóg stoi po stronie człowieka, że aktyw-
nie angażuje się w jego najwyższe dobro – nieśmiertelność. W dorosło-
ści obraz Boga nie ulega radykalnym zmianom. Oznacza to, że przy jego 
kształtowaniu istotne znaczenie należy przyznać doświadczeniom z okre-
su dzieciństwa. 

Zafałszowany w dzieciństwie obraz Boga, może stanowić jedną z głów-
nych przyczyn kryzysów wiary przeżywanych przez wielu młodych. Dla 
zilustrowania tego stwierdzenia stanisław Kuczkowski przytacza sytuację 
byłego kapłana G. Korszunowa, który zerwał z religią i stał się aktywnym 
ateistą: „Bardzo wcześnie rozpoczęło się kształtowanie mojej religijności. 
Rodzice byli ludźmi. Jak się sami określali, bogobojnymi. uczyli mnie bać 
się Boga, służyć Mu. Moje pierwsze świadome wrażenia z okresu dzieciń-
stwa związane były właśnie z Bogiem. Wczas rano podchodziła do mnie 
matka, brała na ręce i niosła w róg pokoju, gdzie wisiało wiele obrazów. 
Płonęły dwa ogniki, przykuwające wzrok. Matka układała mi trzy palce 
prawej dłoni i wodziła nimi kolejno po głowie, brzuchu i ramionach mó-
wiąc: «Daj, Bozia, zdrowie mnie, tatusiowi, mamusi, babci z dziadkiem», 
a potem skłaniała mą głowę, bym uczynił pokłon. Dla mnie np. Bóg był 
srogim starcem z podniesionymi w górę rękoma. Jego podobizna wisiała 
w rogu pokoju gościnnego i wydawało mi się, że Jego ręce są wzniesione 
w górę, by mnie uderzyć za psoty. I jeśli rodzice mówili: «Nie dokazuj, bo 
cię Bóg skarze», byłem przekonany, że będzie mnie karać właśnie ten sro-
gi starzec z podniesionymi do góry rękoma”50. Dlatego w procesach wy-
chowania, a także wspomagania dorosłych w kształtowaniu obrazu Boga 
istotne znaczenie należy przypisać zarówno wymiarowi poznawczemu, jak 
i emocjonalnemu uczenia się51. Przy czym szczególnego znaczenia nabiera 
(scharakteryzowany wcześniej) „podwójny” sposób poznania religijnego: 
naturalny i poznania wiary.

Karl Rahner zauważa, że „poznanie Boga realizuje się na podstawie i za 
pomocą spotkania ze światem, do którego siłą rzeczy należymy również my 
sami. Niemniej poznanie Boga ma charakter transcendentalny, ponieważ 

50 M.G. Pismanik, Licznost i religia, Moskwa 1976. Cyt. za: s. Kuczkowski, Bóg rodzi-
ców – Bóg dzieci, art. cyt., s. 49.

51 Zob. K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, dz. cyt., s. 241.
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pierwotne ukierunkowanie człowieka na absolutną tajemnicę, umożliwia-
jące podstawowe doświadczenie Go, jest stałym egzystencjałem człowieka 
jako podmiotu duchowego. Wynika stąd, że to wyraźnie pojęciowo-tema-
tyczne poznanie, które zwykle mamy na myśli, gdy mówimy o poznaniu 
Boga albo wręcz o dowodach na Jego istnienie, jest wprawdzie w pewnym 
stopniu niezbędną refleksją nad owym transcendentalnym ukierunkowa-
niem człowieka na tajemnicę, ale nie jest pierwotnym i ugruntowującym 
modusem transcendentalnego doświadczenia samej tajemnicy”52 . 

Teologowie w swoich badaniach podkreślają, że przyjacielska relacja 
z Bogiem buduje szacunek względem Niego. Biblia, opowiadając o związ-
kach człowieka z Bogiem, pokazuje, że Bóg w historii zbawienia nieustan-
nie „kontaktuje się z człowiekiem, powołując go do świętości i miłości. 
Jest to dialog zapraszający do oczyszczenia, doskonalenia, przemiany ży-
cia, do dziękczynienia oraz uwielbienia Boga”53. Absolwenci KKB precy-
zyjnie określają ten wymiar relacji:

Bóg jest obecny nieustająco, ale też w odległości pełnej szacunku i mo-
jej najwyższej miłości. Bóg żadną miara nie jest zobowiązany spełniać 
życzeń człowieka, a szczęście nie jest należnością człowieka. Powinien on 
przyjmować również od Boga niepowodzenia i klęski, a z uciech korzystać 
z rozwagą. Śmierć jest sprawiedliwym końcem wszystkich stworzeń żyją-
cych. Jak to przekładam na własne życie? Przede wszystkim nie buduję 
moich kontaktów z Bogiem na liście życzeń, które Bóg ma zrealizować (ko-
bieta, lat 69, emerytowana nauczycielka).

Wypowiedź kobiety zwraca uwagę na potrzebę „odkrywania” Boga. 
Nie pozostając na poziomie powtarzania poznanych wcześniej reguł czy 
formuł, reprezentuje ona człowieka, który jest świadomy, że relacja z Bo-
giem to obszar dynamicznych i twórczych odkryć. Wiedza religijna staje 
się w tym przypadku impulsem do formułowania własnych uzasadnień. 
Obraz Boga odkryty na kartach Biblii uzdalnia do rozumienia Boga jako 
żywej osoby. Nie jest On już „instancją”, która zobowiązana jest do udzie-
lania pomocy, lecz przyjacielem, który chce dobra człowieka. Przy czym 
postrzeganie Boga nie jest naiwne i uproszone, ograniczone do spraw 
przyjemnych i miłych, lecz oparte na refleksji i bogatej interpretacji do-

52 K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987, 
s. 48. 

53 A. Długosz, Pismo Święte podstawą pełni człowieczeństwa, art. cyt., s. 249. 
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świadczeń. Dlatego można tu mówić o uczeniu się przez doświadczenie. 
szczególnie wyraźne są tu analogie to koncepcji D. Kolba54 .

Zgodnie z nauczaniem Kościoła odpowiedzią na miłość, jaką Bóg ob-
darza człowieka, jest gotowość realizacji w swoim życiu Bożych zamia-
rów. Bywa ona określana zwykle jako odkrycie własnej misji życiowej. 
Niezależnie, czy jest ona formułowana jako nowa dewiza życiowa, czy 
stanowi nowe rozumienie znanych tekstów, istotne jest uświadomienie so-
bie potrzeby dania Bogu pozytywnej odpowiedzi na Jego zaproszenie: 

Jeżeli istnieje taka potrzeba, to wyjaśniam moim rozmówcom teksty bi-
blijne lub przytaczam myśli i rady z ksiąg mądrościowych. Najpraktycz-
niejsza rada, to z Księgi Koheleta: „Boga się Bój i przykazań jego strzeż, 
bo cały w tym człowiek” (kobieta, lat 69, emerytowana nauczycielka).

Rada, jaką przywołuje autorka wypowiedzi, wskazuje na gotowość 
zaangażowania się w relację z Bogiem. Odpowiedź człowieka na Boże 
wezwanie wynika z „z natury samej wiary, która jest programem życia 
zaangażowanego, skierowanego ku dobru trwałemu, a nie chwilowej 
korzyści”55. świadomości odpowiedzialności za rozwój osobistej relacji 
z Bogiem towarzyszy przekonanie o wspólnotowym charakterze przeży-
wania wiary – stąd potrzeba dzielenia się wiedzą i wiarą z innymi. Zastrze-
żenie, jakie robi autorka narracji (Jeżeli istnieje taka potrzeba), pokazuje, 
że komunikowanie wiary nie może być utożsamiane z indoktrynacją. Oso-
by charakteryzujące się dojrzałą relacją z Bogiem (jest to wynik potrzeby 
rozwijania wiary) są otwarte na konfrontacje z odmiennymi sposobami 
postrzegania rzeczywistości. Internalizacja tekstów biblijnych w tak sze-
rokiej formule pokazuje, że absolwenci KKB rozumieją, iż Biblia nie za-
wiera gotowych rozwiązań problemów, przed rozwiązaniem których staje 
dorosły, lecz ich zrozumienie otwiera nową perspektywę postrzegania rze-
czywistości. Dzięki temu religia nie stanowi jednej ze składowych stylu 
życia, ale odkrywa kolejne motywacje odkrywania sensu życia. 

W procesie kształtowania obrazu Boga, zarówno u dziecka, człowieka 
dorastającego, jak i dorosłego (choć na każdym etapie inaczej) szczególne 
miejsce zajmuje Biblia56. Chodzi tu o wspomaganie osoby w odkrywaniu 

54 Zob. K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, dz. cyt., s. 44-51.
55 E. Alberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 142.
56 Przy czym należy zauważyć, że Biblia jako źródło odkrywania Tajemnicy Boga za-

wsze uznawana była za księgę dla dorosłych. Dyskusja, czy Biblia jest księgą dla dzieci, 
jest bardzo bogata. Nigdy natomiast nie powstawały wątpliwości, czy jest księgą dla doro-

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



228 r o z d z i a ł  V i i

religijnego sensu opowiedzianych w tej księdze wydarzeń, czyli pomoc 
w odkrywaniu Boga, który jest obecny i działa w życiu człowieka i świata. 
Przy czym nie chodzi o wyjaśnianie, kim Bóg jest lecz o odkrywanie Jego 
związków z człowiekiem. Chodzi o to, by poszczególne osoby, stykając 
się z księgą Pisma świętego, potrafiły na jej kartach odnaleźć żywego i ko-
chającego ich Boga. Jednym z warunków jest konieczność poszukiwania 
sposobów doprowadzenia człowieka do tego, by był w stanie nie tylko 
zadawać ważne dla jego egzystencji pytania, ale też by potrafił poprzez 
kontakt z Biblią doszukiwać się odpowiedzi udzielanej mu przez Boga na 
stawiane pytania57. Kontakt ze słowem Bożym to odkrywanie Tajemnicy 
Boga, a więc Jego obrazu. Biblia stale na nowo odkrywana58 staje się źród-
łem nieustannej odnowy życia religijnego człowieka. 

Jednym ze sposobów kształtowania umiejętności wsłuchiwania się 
w słowo Boże jest wykorzystanie proponowanych w KKB metod pracy 
z Pismem świętym. Ich specyfika polega na tym, że wymagają one od 
człowieka podjęcia trudu w poszukiwaniu własnej odpowiedzi na Boże 
wezwanie. Można zatem przypuszczać, że tak precyzyjne odniesienia tre-
ści biblijnych do ostatecznych spraw człowieka poczynione przez absol-
wentów KKB świadczą o tym, że dzięki religijnemu odczytaniu tekstów 
biblijnych dochodzą nie tyle do wiedzy, ile bardziej do mądrości. Teksty 
biblijne służą bowiem już nie tylko argumentowaniu wyznawanej wiary, 
lecz kształtowaniu osobowych relacji z Bogiem.

Benedykt XVI podkreśla, że „słowo Boże jest fundamentem wszelkiej 
rzeczywistości, jest trwałe jak niebo, a nawet trwalsze od nieba, jest rze-
czywistością. Zatem musimy zmienić naszą koncepcję realizmu. Realistą 
jest ten, kto w słowie Bożym, tej na pozór jakże kruchej rzeczywistości, 
rozpoznaje fundament wszystkiego. Realistą jest ten, kto buduje swoje ży-
cie na fundamencie, który będzie trwał zawsze”59. Zasada ta domaga się 
zwrócenia uwagi na sprawy związane z czytaniem i rozumieniem Pisma 
świętego. Wynika z niej to, że nie można poprzestawać na dyskusji teo-
retycznej na tematy biblijne i na utrwalaniu podziałów między egzegezą 

słych. Dyskusja w tym zakresie dotyczy jedynie sposobów niesienia wsparcia dorosłemu 
w poprawnym odkrywaniu Tajemnicy Boga. Zob. Marek, O kształtowaniu obrazu Boga, 
art. cyt., s. 29-46.

57 C. Di Cieco, Biblia czytana w każdym domu, art. cyt., 3.
58 VD, nr 1.
59 Benedykt XVI, Przemówienie na rozpoczęcie I kongregacji generalnej „Słowo Boże 

jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość”, „L’Osservatore Romano” XXIX(2008)12, s. 11.
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i teologią oraz między teorią i praktyką. W miejsce tego konieczne jest 
wnikanie „w tajemnicę Boga, Pana, który jest słowem”60. To domaga się, 
by kontakty człowieka z Pismem świętym ukazywały objawione na jego 
kartach misterium (tajemnicę) Boga. Wręcz konieczna jest pamięć o tym, 
że „Bóg objawienia to Bóg, który przemawia, Bóg, który sam jest słowem 
i który daje się poznać ludzkości na różne sposoby”61 .

Wysiłek wkładany w odnajdywanie na kartach Pisma świętego żywe-
go i kochającego Boga wymaga przyjęcia prawdy, że księga ta ma swoje 
szczególne pochodzenie: poza człowiekiem nadającym jej literacką formę 
jej autorem jest także Bóg, który przez obecność i moc Ducha świętego 
wplótł w ludzkie opowiadania swą zbawczą prawdę. Jest to podstawowa dla 
chrześcijaństwa prawda, której powinna towarzyszyć troska o to, by przy 
odczytywaniu biblijnych wydarzeń nie poprzestawać na wysiłkach prowa-
dzących do zrozumienia ich historyczno-kulturowego znaczenia, lecz wy-
siłkom tym powinien towarzyszyć trud poszukiwania w poznawanej prze-
szłości dokonujących się w teraźniejszości zbawczych czynów Boga62 .

Poczynione spostrzeżenia dostarczają argumentów pozwalających 
stwierdzić, że w procesie kształtowania obrazu Boga człowiek potrzebu-
je wsparcia. Należy przy tym zauważyć, że w procesie tym mogą mieć 
miejsce zarówno czynniki ułatwiające, jak i utrudniające jego przebieg. 
Jednym z istotnych czynników ułatwiających dorosłemu kształtowanie 
obrazu Boga jest wiedza religijna, szczególnie z zakresu Biblii oraz umie-
jętność odczytywania znaków i symboli63 . 

7.4. Wyznaczniki religijności

Dostrzeganie tożsamości pomiędzy tym „co Bóg mówi, i tym, czego 
dokonuje”64, kieruje uwagę w stronę czynności liturgicznych i wszelkich 

60 Por. Benedykt XVI, Przemówienie na rozpoczęcie I kongregacji generalnej „Słowo 
Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość”, art. cyt.; C. Di Cieco, Biblia czytana w każ-
dym domu, art. cyt.; M. Ouellet, Trzeba zaradzić nieznajomości Pisma Świętego. «Relatio 
ante disceptationem» (fragmenty), „L`Osservatore Romano” XXIX(2008)12, s. 13.

61 M. Ouellet, Trzeba zaradzić nieznajomości Pisma Świętego, art. cyt., s. 14.
62 Zob. Marek Z., Słowo Boże w przekazie katechetycznym, art. cyt.
63 umiejętność ta jest równie ważna dla właściwego rozumienia i uczestnictwa w litur-

gii. Zagadnienie to zostanie podjęte w dalszej części rozdziału.
64 DV, nr 53.
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innych przejawów religijności. Benedykt XVI zauważa, że w liturgii „ma-
my do czynienia z Jego słowem urzeczywistniającym to, co mówi. Wycho-
wując lud Boży do odkrycia sprawczego charakteru słowa Bożego w li-
turgii, pomaga się mu również w zrozumieniu działania Boga w historii 
zbawienia i w osobistych dziejach każdego, kto do niego przynależy”65 .  
Papież podkreśla szczególne odniesienie do celebracji eucharystycznej, ja-
ko że w „tajemnicy Eucharystii zostaje ukazane, co jest prawdziwą manną, 
prawdziwym chlebem z nieba: jest nim Boży Logos, który stał się Ciałem, 
który dał samego siebie za nas w Tajemnicy Paschalnej”66. Na odkrywanie 
tej zależności znaczący wpływ wywiera posiadany obraz Boga. Od niego 
uzależniony jest sposób manifestowania swojej wiary w formie praktyk 
religijnych i respektowanie zasad moralności wynikających z wyznawanej 
wiary. Dojrzała wiara jest bowiem źródłem ciągle nowych motywacji, uza-
sadnień, interpretacji i inicjatyw w poszukiwaniu nowych wartości i form 
dla życia religijnego. Cz. Walesa wskazuje, że religijności nie można uj-
mować tylko jako zjawiska psychicznego, ale należy także uwzględnić 
czynniki społeczno-kulturowe, do których zalicza: więź ze wspólnotą osób 
wierzących, praktyki religijne i moralność religijną67. są one niezmiernie 
ważne w analizach zewnętrznych przejawów wiary, za które należy uznać 
udział w liturgii, życie sakramentalne i modlitwę.

Pojęcie „liturgia” pierwotnie oznaczało „dzieło publiczne”, „służbę peł-
nioną przez lud lub na rzecz ludu”. W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to 
oznacza, uczestnictwo w „dziele Bożym”. W Nowym Testamencie pojęcie 
„liturgia” zawiera w sobie odniesienia zarówno do celebracji kultu, głosze-
nia Ewangelii, jak i pełnienia czynów miłości68. Pokazuje to, że liturgia 
nie jest wyobcowaniem ze świata i jego trudnych problemów, lecz stanowi 
źródło motywacji do przekształcania świata poprzez dzieła sprawiedliwo-
ści i miłości. To one stanowią kult, którego Bóg oczekuje i który w sposób 
najbardziej właściwy czci Boga69 .

Głoszenie słowa Bożego i życie wiary osiągają swój szczyt w celebracji 
liturgicznej. Oznacza to, że bez poznawania Boga istnieje niebezpieczeń-
stwo popadnięcia liturgii w formalizm i magizm, a poznawanie Boga tylko 

65 DV, nr 53.
66 DV, nr 54.
67 Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, art. cyt., s. 152.
68 KKK, nr 1069-1072.
69 KDK, nr 43; KK, nr 34.
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w wymiarze intelektualnym może przybrać postać indoktrynacji. Jeden 
z autorów narracji pokazuje, jak pozytywną rolę w rozumieniu sakramentu 
chrztu odegrał w jego życiu Kurs Biblijny:

Posiadanie rodziny było zawsze priorytetem. Mam córkę (32) i dwóch 
synów (29 i 27 lat). Ponieważ zaczynaliśmy z żoną od materialnego zera, 
bardzo trudno było pogodzić pracę obojga na dwa etaty z poświęceniem 
się w pełni dzieciom. Rzeczywistość okazała się o wiele mniej romantycz-
na niż plany i marzenia. Nie rozwodząc się: wszyscy wyszli na ludzi wy-
kształconych, sympatycznych i zaradnych, sprawdzających się w życiu, ale 
wszyscy odeszli od Kościoła – to jest krzyż mojej starości. (…) Udało mi się 
za to z najwyższym trudem wynegocjować z moimi dziećmi pozwolenia na 
łagodną, nieformalną katechezę wnuków. Żadne z nich nie jest ochrzczone, 
ale łudzę się, że moja praca „u podstaw” przyniesie kiedyś rezultat i kie-
dyś przystąpią do sakramentu chrztu świętego. Bardzo chcę w to wierzyć! 
(mężczyzna, lat 57, wykształcenie wyższe humanistyczne).

Wypowiedź mężczyzny pokazuje, że edukacji religijnej należy przy-
znać ważną rolę w procesie wspomagania dorosłych w odkrywaniu świa-
domości chrztu. Choć sakrament ten przyjmowany jest najczęściej w dzie-
ciństwie, to na kolejnych etapach edukacji wymaga nieustannego uświada-
miania, że „w tym sakramencie Chrystus obdarowuje człowieka (dziecko) 
swoją przyjaźnią, miłością i przyłącza go do grona swoich przyjaciół, ucz-
niów – do Kościoła”70. Mężczyzna, opisując sytuację rodzinną, ukazuje 
świadomość zobowiązań wynikających z przyjęcia tego sakramentu. Na-
leży także zauważyć, że dokonuje samooceny realizacji tych zobowiązań 
w swoim życiu. Dokonując oceny realizacji zadań rodzicielskich wynika-
jących z przyjętego sakramentu chrztu, nie tyle usprawiedliwia swoje za-
chowania (choć przywołuje konteksty społeczne), ile bardziej podejmuje 
działania korekcyjne. Zachowania te można uznać za przejaw podwyższo-
nej świadomości w zakresie znaczenia wiary w życiu człowieka.

Absolwenci KKB wskazują, że religijne rozumienie tekstów biblijnych 
prowadzi do pogłębionego uczestnictwa w liturgii i odnowy życia sakra-
mentalnego. sakramenty są ściśle związane z wiarą. uczestnictwo w sa-
kramentach nie tylko „zakłada” wiarę, ale także za pomocą słów i rzeczy 

70 Z. Marek, M. szczęsny, B. szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole, dz. cyt., 
s. 113.
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daje jej wzrost71. Pośród sprawowanych w liturgii Kościoła sakramentów 
centralny punkt życia religijnego stanowi Eucharystia:

W okresie dwóch lat straciłam dwie najbliższe osoby – mamę i brata 
oraz musiałam zmienić miejsce zamieszkania (po 44 latach opuściłam uko-
chaną wieś, by przeprowadzić się do pobliskiego miasta). W tym drama-
tycznym czasie karmiłam się Słowem Bożym i Eucharystią. To dawało mi 
siłę (kobieta, lat 65, wykształcenie wyższe humanistyczne).

Po ukończeniu Kursu Biblijnego często medytuję nad Pismem Świętym. 
Obserwuję w sobie większą religijność, która owocuje rozwojem duchowo-
ści. Idzie o to, żeby nie tylko mówić o życiu w wierze, ale wiarę zamieniać 
na konkretne działania każdego dnia. Inaczej sakrament Komunii św. jest 
rytuałem, dla którego świat zewnętrzny może nie istnieć (kobieta, lat 44, 
nauczycielka geografii).

Poprosiłam Pana Boga, aby dopomógł mi być codziennie na Euchary-
stii. (…) Głębokie rozumienie Pisma św. wyniesione z Kursu pomagało mi 
w tym. Staram się sobie tak poukładać zajęcia, aby wygospodarować na 
to jedną godzinę dziennie. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania mał-
żonka. A potem – radość, bo i mąż coraz częściej towarzyszył mi we mszy 
świętej. Dziś nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii. Jest nam koniecz-
na tak samo jak posiłek, toaleta itp. Dziękuję Bogu za wszystko, co uczynił 
w naszym życiu (kobieta, lat 57, wykształcenie średnie techniczne).

Wypowiedzi absolwentów KKB związane z pogłębionym uczestni-
ctwem w Eucharystii świadczą o rozumieniu egzystencjalno-wychowaw-
czej roli sakramentów72. Dlatego można powiedzieć, że sakrament, który 
przyjmują, przemienia ich życie. Ich doświadczenia stają niejako w opo-
zycji do wielu dorosłych uczestników Mszy św., którzy niejednokrotnie 
wyrażają troskę i zdziwienie, że Eucharystia nie przynosi widzialnych re-
zultatów73. Można przypuszczać, że przemiana, jaka dokonuje się w czło-
wieku dzięki odnowionemu rozumieniu Eucharystii, wynika z troski o roz-
wój wiary. 

Tadeusz Dajczer zauważa, że „im więcej jest w tobie wiary i miłości, 
tym skuteczniejsza jest Eucharystia w twoim życiu”74. Należy przy tym za-
uważyć, że związki pomiędzy wiedzą religijną zdobytą podczas studiowa-

71 KL, nr 59.
72 R. Czekalski, Życie sakramentalne sensem egzystencji ludzkiej, art. cyt., s. 275.
73 Zob. T. Dajczer, Rozważania o wierze, dz. cyt., s. 165.
74 Tamże, s. 167.
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nia Biblii a uczestnictwem we Mszy św. odnoszą się do relacji człowieka 
z Bogiem, jak również do stosunku względem siebie i zachowań świad-
czących o respektowaniu zasad Ewangelii w realizacji życiowych zadań. 
Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że: „Eucharystia tworzy Koś-
ciół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystu-
sem, a tym samym Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w jedno 
Ciało, czyli Kościół”75 .

Refleksję nad znaczeniem sakramentów w życiu człowieka dorosłego 
(w relacjach Ja – Bóg, Ja – Ja i Ja – drugi człowiek) ukazuje wypowiedź 
dotycząca sakramentu pokuty i pojednania: 

Kiedyś nie bardzo byłem wierzący. Propagowałem pedagogikę Kairo-
wa i Makarenki oraz marksizm-leninizm. Takie były czasy. KKB pomógł mi 
pójść do spowiedzi ku radości mojej żony, choć się z tym nie afiszowałem, 
ale żona jak to kobieta wszystko wie. Dziś myślę, a nawet jestem przekonany, 
że byłby większy pożytek w mojej pracy pedagogicznej, gdybym znał Biblię 
tak jak teraz (mężczyzna, lat 68, wykształcenie wyższe humanistyczne).

Popularne określenie „spowiedź” odnosi się do jednego z aktów peniten-
ta w sakramencie, który oprócz nazwy „sakrament pokuty i pojednania”76 
znany jest również jako sakrament nawrócenia77. Określenie to wydaje 
się być szczególnie adekwatne do sytuacji opisanej przez autora narracji. 
Analizuje on zarówno konteksty życia i postawy z lat poprzedzających 
akt spowiedzi, jak również swoje aktualne do nich odniesienia. Chociaż 
trudno na tej podstawie określić „miarę nawrócenia”, niemniej widoczna 
jest zmiana odniesień do wyznawanych poglądów i radość z możliwości 
zrealizowania pragnień i oczekiwań żony. Religijny charakter tych zmian 
wynika z precyzyjnego określenia ich źródła. To poznanie Boga, będące 
skutkiem studiowania Biblii, skłoniło mężczyznę do „spowiedzi”, a nie 
nowe okoliczności życia. Należy także zauważyć, że sakrament pokuty 
i pojednania wpływa na rozpoznawanie norm życia moralnego i wynikają-
cych z nich zobowiązań.

uświadomienie, że liturgia, sakramenty i uczenie się oparte o źródła 
religijne stanowią dwie nierozerwalnie złączone rzeczywistości prowadzi 
do odkrycia, że aktualizacja kultu najpełniej dokonuje się w Eucharystii. 
To przekonanie wynika z uznania, że chrześcijaństwo nie może być rozu-

75 KKK, nr 1396.
76 KKK, nr 1440-1460.
77 Zob. T. Dajczer, Rozważania o wierze, dz. cyt., s. 74-78.
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miane jako zbiór doktryn czy system praw moralnych lecz jako historia 
Bożego działania w dziejach człowieka. Odkrywanie sensu udziału w li-
turgii pozwala zatem odkrywać wspólnotę Boga z ludźmi. Jej dialogiczny 
charakter urzeczywistnia relacje przymierza Boga z ludźmi, na którym ta 
wspólnota się opiera: Bóg składa ofertę przyjaźni, a człowiek w sposób 
zupełnie wolny udziela odpowiedzi na to zaproszenie78 . 

Liturgia stanowi „szczyt, do którego zmierza działalność Kościo-
ła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa jego moc. Przez liturgię 
Chrystus kontynuuje dzieło odkupienia, którego udziela w głoszonym 
przez Kościół słowie Bożym oraz sakramentach, z którymi związany jest 
dar Bożego życia udzielany po to, by wierzący wzrastali w świętości i mi-
łości oraz byli zdolni składać świadectwo wiary. Przyjmowanie sakramen-
tów z jednej strony zakłada wiarę, a z drugiej ją umacnia. Kościół wierzy, 
że w sakramentach działa sam Jezus Chrystus i dlatego są one zawsze sku-
teczne. Przy czym skuteczność ta jest warunkowana odpowiednią dyspo-
zycją przyjmującego”79. Oznacza to, że sakramenty zostały ustanowione 
dla „podtrzymywania” życia chrześcijańskiego. są one zatem wyrazem 
miłości Boga, który „zdecydował, że nie pozostawi człowieka samemu so-
bie, z jego ułomnościami i obciążeniami wynikającymi z grzechu pierwo-
rodnego. Chrystus zdecydował, że będzie wspierał człowieka, jeśli tylko 
człowiek zechce skorzystać z takiego wsparcia”80 . 

Za kolejny wyznacznik religijności przyjmuje się modlitwę, która jedno-
cześnie uważana jest za najbardziej pierwotny akt religijności człowieka81 . 
Rozumie się ją jako „wzniesienie duszy do Boga”82, jako „związek przy-
mierza między Bogiem i człowiekiem”83 oraz jako „żywy związek dzieci 
Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem”84. Dzięki modlitwie człowiek 
jest w stanie nawiązywać żywy i osobisty kontakt z Bogiem85. stanisław 

78 A . Hajduk, Katecheza i liturgia, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 40-44.
79 Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, Wyd. WAM, Kraków, s. 87- 

-100.
80 R. Czekalski, Życie sakramentalne sensem egzystencji ludzkiej, w: Pedagogika wia-

ry, red. A. Hajduk, J. Mółka, Wyższa szkoła filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 275. 

81 A. Durak, Formacja liturgiczna dzieci przez Eucharystię, „Horyzonty Wiary”  
7 (1996)3, s. 73.

82 KKK, nr 2559.
83 KKK, nr 2564.
84 KKK, nr 2565.
85 KKK, nr 2558.
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Kulpaczyński zauważa, że „modlitwa jest z jednej strony rzeczywistością 
bardzo znaną, a z drugiej niezmiernie tajemniczą. Można ją rozpatrywać 
wieloaspektowo. Wiadomo, że w modlitwie spotykają się dwie rzeczywi-
stości – Boża i ludzka. Rozumienie modlitwy zależy więc od wybranej 
koncepcji teologii i antropologii. Zawsze jednak, próbując określić modli-
twę, napotykamy na wymiar tajemnicy. Jest to przecież dialog człowieka 
jako «istoty nieznanej» z «Deus Absconditus». spotkanie dwu tajemnic 
nie pozwala na klasyczne zdefiniowanie fenomenu modlitwy, jednak pró-
by przybliżenia tej rzeczywistości były i są stale obecne w Kościele”86. Jest 
ona różnie rozumiana przez człowieka i na różne sposoby praktykowana, 
co jednocześnie potwierdza „powszechne powołanie do modlitwy”87 . 

Absolwenci KKB dostrzegają kilka kierunków rozwoju ich życia  
modlitwy: 

Sama wiedza przestała mnie zadawalać i coraz więcej czasu przezna-
czałem na modlitwę Pismem Świętym (mężczyzna, lat 57, technik).

Biblia stanowi podstawę modlitewnego kontaktu z Bogiem. Już nie wy-
starcza mi poranna lub wieczorna modlitwa (kobieta, lat 44, nauczycielka 
geografii).

Jeżeli mam więcej czasu to czytam dłuższy fragment, a jeżeli nie, to 
w ramach wieczornej modlitwy czytam jedną perykopę lub psalm (kobieta, 
lat 53, biolog).

Poprzez Psalmy docierałam do środka mojego wnętrza i tam znajdo-
wałam ukojenie lub mogłam wykrzyczeć mój ból (kobieta, wiek 60 lat, wy-
kształcenie średnie techniczne).

Modlitwa tekstami Pisma świętego może posiadać różny charakter. 
Przytoczone wypowiedzi wskazują na dwie cechy typowe dla tego rodzaju 
modlitwy: wymaga ona odpowiedniego przygotowania i przeznaczenia na 
nią czasu. stanowi kolejny etap w religijnym rozumieniu tekstów biblij-
nych, a poprzedza ją poszukiwanie argumentów dla wyznawanej wiary. 
Można, posługując się wymiarami uczenia się zaproponowanymi przez  
K. Illerisa, przyjąć, że wymiar poznawczy uczenia się jest uzupełnia-
ny emocjonalnym88. Przy czym nie chodzi tu o utożsamianie modlitwy 

86 s. Kulpaczyński, Modlitwa w procesie wychowania do wiary, w: Pedagogika wiary, 
red. A. Hajduk, J. Mółka, Wyd. WsfP „Ignatianum”, WAM, Kraków 2007, s. 301. 

87 Tamże, s. 302.
88 K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, s. 24-28.
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z uczeniem się, lecz o odniesienie do procesu poznawania Boga w biblij-
nym rozumieniu tego pojęcia89. W sytuacji tej w sposób wyjątkowo wyraź-
ny ukazuje się komplementarny charakter poznania naturalnego i poznania 
wiary. 

Poznanie w rozumieniu biblijnym w sposób wyraźny wskazuje na 
znaczenie kontekstów dla modlitwy. są to zarówno konteksty zewnętrz-
ne, takie jak miejsce czy czas, jak i wewnętrzne (np. nastrój i uczucia to-
warzyszące modlitwie). Teksty biblijne mogą zatem stanowić modlitwę 
w różnych okolicznościach i towarzyszyć niemal wszystkim wydarzeniom 
życia. Ten charakter posiadają między innymi psalmy (być może dlatego 
w wypowiedziach można spotkać wprost przywołaną tę księgę biblijną). 
Przy czym należy zauważyć, że niezależnie od przyjętego sposobu modli-
twy tekstami Pisma świętego, podstawę modlitwy stanowi wiara. 

Psalmy90, przywołane przez autorki narracji jako sposób ich dialogu 
z Bogiem, ze względu na odniesienia do różnorodnych kontekstów ży-
ciowych budzą coraz większe zainteresowanie w procesie wspomagania 
dorosłego w pogłębianiu życia religijnego91, gdyż w tym dialogu człowiek 
odkrywa wierną i bliską sobie osobę – Boga, a także samego siebie i swoje 
dzieje. Można przypuszczać, że odkrycie w Psalmach treści oddających 
aktualne przeżycia i doświadczenia skłania czytającego do poszukiwania 
tych związków w innych tekstach biblijnych:

89 Biblijne rozumienie pojęcia „poznać” nie ogranicza się do płaszczyzny teoretycznej 
wiedzy. Wiąże się z rozumieniem semickim, w którym „poznanie” wykracza poza grani-
ce abstrakcyjnej wiedzy i wyraża pewną relację egzystencjalną. „Poznać” znaczy zatem 
doświadczyć czegoś konkretnie. Zob. Poznać, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon- 
-Dufour, Pallottinum, Poznań 1990, s. 749-750.

90 Biblijna Księga Psalmów zawiera 150 utworów, w których człowiek wyraża swoje 
uczucia wobec Boga i zrozumienie samego siebie. są one określane jako „perła światowej 
liryki religijnej”. H. Witczyk, Psalmy. Dialog z Bogiem, Wyd. Księgarnia św. Jacka, Kato-
wice 1995, s. 7; Atanazy z Aleksandrii w liście do Marcelinusa, podsumowując znaczenie 
Psalmów dla starożytnego Kościoła, zwraca uwagę na cztery aspekty, które nic nie straci-
ły ze swej aktualności: „Psałterz jest małą Biblią. Wierzący w Chrystusa znajduje w nim 
wszystkie podstawowe prawdy, które zawarte są też w całej Biblii. W Psałterzu człowiek 
może całkowicie odnaleźć siebie. Znajduje w nim słowa na wszystkie ludzkie doświad-
czenia. Psałterzem posługują się wszyscy wierzący w Chrystusa. W ten sposób modlący 
się słowami psalmów wypowiada swoją modlitwę we wspólnocie świętych. Psałterz jest 
czystym zwierciadłem, w którym odbija się całe chrześcijaństwo. Prowadzi on do pozna-
nia samego siebie, do Boga i do wszelkiego stworzenia”. Cyt. za: H.-W. Jüngling, Księga 
Psalmów, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. farmer, Wyd. Ver-
binum, Warszawa 2001, s. 676-677. 

91 H. Witczyk, Psalmy, dz. cyt., s. 186-187.
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Czasami otwieram Pismo św. na chybił trafił i czytany fragment okazuje 
się być „akurat dla mnie”, to znaczy dotyczy moich problemów i wątpliwo-
ści lub „wskazuje” dalszą drogę w ważnych sprawach, oświeca, umacnia 
i uspokaja (kobieta, lat 53, biolog).

Zaproponowany przez kobietę sposób modlitwy tekstami biblijny-
mi wymaga uprzedniego przygotowania do religijnego ich rozumienia. 
W przeciwnym razie może forma ta poprzez przypadkowe i wyrwa-
ne z kontekstu treści stać się działaniem o charakterze magicznym lub 
przyjąć postać instrukcji. Przy czym trzeba przyjąć, że autorka narracji, 
umieszczając w cudzysłowie wyrażenia: „akurat dla mnie” i „wskazuje”, 
jest świadoma wspomnianych zagrożeń. Można przypuszczać, że wiedza 
zdobyta podczas studiowania Biblii i nabyte umiejętności pracy z tekstami 
biblijnymi umożliwiają jej interpretację doświadczeń, która otwiera nowe 
perspektywy relacji z Bogiem i ludźmi. W postawie tej wyraża się sens 
i znaczenie modlitwy dla człowieka wierzącego.

Pogłębienie życia modlitwy w wyniku studiowania Biblii wyraża się 
również w nowym rozumieniu znanych i być może wcześniej praktykowa-
nych modlitw lub odkryciu w nich wartości wcześniej nierozpoznanych:

Zobowiązałem się pragnąć trwać w rytmie życia Kościoła i posługi 
Apostolskiej Ojca św. Jana Pawła II i radośnie się zobowiązałem do co-
dziennej modlitwy Anioł Pański, do codziennej cząstki różańca świętego, 
do codziennego odmawiania Aktu Oddania się Matce Najświętszej i Apelu 
Jasnogórskiego. W imię Jezusa Chrystusa Pana zobowiązałem się do speł-
nienia codziennie choć jednego dobrego uczynku (mężczyzna, lat 75). 

Obecnie codziennie odmawiam Koronkę do Bożego Miłosierdzia z Ra-
diem Maryja. Cenię tę formę komunikacji z rzeszą wiernych (kobieta, lat 
80, emerytowana lekarka).

Od dłuższego czasu też wspólnie [z mężem – przyp. A.W.] modlimy się. 
Codziennie odmawiamy różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzię-
ki temu nasze życie ma inny rytm, sprawy wydają się jaśniejsze i prostsze 
do załatwienia (kobieta, lat 65, emerytowana ekspedientka).

formy modlitwy, o których piszą autorzy narracji, mogą być również 
związane z kolejnym etapem przeżywania wiary, który J. fowler okre-
ślił jako fazę wiary jednoczącej. Do rzeczywistości opisanej przez męż-
czyznę jeszcze bardziej przystaje określenie zastosowane do tego etapu 
wiary przez P. Giguère, który nazywa ją fazą ponownego przystosowania 
się. Autor zwyczajom i formułom być może odłożonym w poprzednim  
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sposobie wędrowania w wierze (faza wiary indywidualno-refleksyjnej) do 
„poczekalni”92 nadaje nowe znaczenie i przyjmuje je za swój sposób relacji 
z Bogiem. 

Biblia, która nie stanowi zbioru modlitw, pozwala odkrywać aktual-
ny sens tekstów odmawianych przez pokolenia i integrować je z własnym 
życiem. studiowanie Biblii, jak pokazują to absolwenci KKB, uzdalnia 
również do tworzenia własnych, nietypowych sposobów modlitwy:

Od pewnego czasu piszę wiersze odnoszące się do konkretnych miejsc 
religijnych mojej małej Ojczyzny. Myślę, że dzięki temu moje wiersze są 
bardziej zrozumiałe. Wcześniej jadę do takiej miejscowości, poznaję, mod-
lę się. Przykład jednej zwrotki z wiersza „Pozdrowienia”:

Kiedy wiara słabnie, siły opuszczają,
A wkoło ciemności żyć tobie nie dają
– pokłoń się Maryi co w Bardzie93 Cię czeka
TA Strażniczka Wiary z darami nie zwleka (kobieta, lat 55, wykształce-

nie zawodowe).
Przykład ten ilustruje dwa ważne elementy związane z modlitwą: świa-

domą relację z Bogiem i odniesienie jej do aktualnych wydarzeń z życia. 
Wypowiedź ta pokazuje, jak istotną rolę w modlitwie odgrywają konteks-
ty życiowe i emocje. Pokazuje ona również zmianę optyki w rozumieniu 
modlitwy indywidualnej, która nie ogranicza się już tylko do określonego 
czasu w ciągu dnia i wypowiadania znanych formuł. 

Można również powiedzieć, że studiowanie Biblii prowadzi dorosłego 
do tego, by modlić się w każdej chwili życia. W przywoływanej już wcześ-
niej narracji jej autor mówi również o modlitwie „w działaniu”:

Malowanie [ikon – przyp. A.W.] traktujemy jako rodzaj medytacji re-
ligijnej. Pewnie wielu z nas w ciszy pracowni modli się (L. P., mężczyzna, 
lat 50, wykształcenie średnie, duże miasto).

Na modlitwę w różnych okolicznościach wskazują również inni absol-
wenci KKB:

Śmierć osoby niezmiernie bliskiej mojemu sercu zburzyła mój świat. 
Czarna rozpacz, poczucie beznadziejności i myśli samobójcze, to moje re-
akcje po tej śmierci, która mnie boli do dzisiaj. Ale ocknąłem się jakoś, 
banalne stwierdzenie, że czas goi rany. Odnalazłem gdzieś na nocnym nie-

92 P. A.Giguère, Dorosły człowiek, dojrzała wiara, dz. cyt., s. 68-69.
93 Autorka przywołuje prawdopodobnie sanktuarium w miejscowości Bardo nad Nysą 

Kłodzką w województwie dolnośląskim (przyp. A.W.).
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bie w gwiazdach jej spojrzenie i modlę się, żeby kiedyś móc raz jeszcze 
spojrzeć w jej niebieskie oczy (mężczyzna, lat 64, wykształcenie wyższe 
techniczne).

Pogłębiając swoją wiedzę religijną zrozumiałam, że najlepszym lekar-
stwem na zgodę jest miłość i wzajemne zrozumienie. Modlę się o to codzien-
nie, abym umiała okazywać moim najbliższym miłość i być wyrozumiała dla 
nich… „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich 
jednak jest miłość” (1Kor 13, 13) (kobieta, lat 70, wykształcenie średnie).

Połączenie modlitwy z wydarzeniami dnia codziennego, a może na-
wet więcej, uczynienie z nich modlitwy jest szczególnie związane z teks-
tami biblijnymi. K. Wons, wprowadzając do modlitwy słowem Bożym na 
wszystkie dni roku, stwierdza: „Dobra Nowina jest skarbem ukrytym na 
«roli» naszej codzienności”94. Wypowiedzi absolwentów KKB pokazują, 
że potrzeba powiązania codzienności z modlitwą może być swego rodzaju 
lekarstwem na zmagania z chaosem, w którym przychodzi nam żyć.

Zwrócenie się człowieka do Boga w modlitwie jest zawsze odpowiedzią 
na Bożą propozycję95. W Katechizmie Kościoła katolickiego zwraca się 
uwagę, że: „słusznie i dobrze jest modlić się, aby nadejście Królestwa spra-
wiedliwości i pokoju miało wpływ na bieg historii, lecz równie ważne jest 
przenikanie modlitwą treści codziennych, zwyczajnych sytuacji”96 i jedno-
cześnie stwierdza, że: „modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne”97 . 
Dlatego niezależnie od praktykowanych form (najczęściej wskazuje się na 
takie jej rodzaje, jak: modlitwa błogosławieństwa, adoracji, prośby, wsta-
wiennicza, dziękczynna, uwielbienia) o znaczeniu modlitwy dla życia 
współczesnego człowieka zaświadcza Benedykt XVI w encyklice Deus 
Caritas: „Chrześcijanin, który modli się, nie chce zmieniać planów Bożych 
czy korygować tego, co Bóg przewidział. Pragnie czegoś więcej, spotkania 
z Ojcem Jezusa Chrystusa, prosząc, aby On był obecny z pociechą Ducha 
w nim i w jego pracy. Zażyłość z Bogiem osobowym i poddanie się Jego 
woli chronią przed degradacją człowieka, ratują go z niewoli fanatycznych 
i terrorystycznych doktryn. Autentycznie religijna postawa daleka jest od 
wynoszenia się do roli sędziego Boga, oskarżania Go, że pozwala na bie-

94 K. Wons, Modlitwa Ewangelią na każdy dzień. Wprowadzenia do modlitwy Słowem 
na wszystkie dni roku liturgicznego, t. 3, Wyd. sALWATOR, Kraków 2006, s. 3. 

95 KKK, nr 2566-2567.
96 KKK, nr 2660 .
97 KKK, nr 2745.
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dę, nie mając litości dla swoich stworzeń. Kto usiłuje walczyć z Bogiem 
w imię dobra człowieka, na kogo będzie mógł liczyć, gdy działanie ludzkie 
okaże się bezsilne?”98. Papież, poszukując relacji pomiędzy aktywnością 
człowieka w formie pracy i modlitwy, zwraca uwagę na dynamiczny cha-
rakter tej zależności. Pokazuje, że modlitwa jest (powinna być) integralną 
częścią życia chrześcijańskiego. Oznacza to, że musi ona w rozumieniu 
i praktykowaniu być wpisana w integralny rozwój człowieka, sposoby re-
alizacji życiowych zadań i zakresów odpowiedzialności.

Podsumowując należy stwierdzić, że problemy w zakresie kształto-
wania wiary podnoszone przez absolwentów KKB wpisują się w aspekty 
rozwoju wiary zaproponowane przez J. fowlera, G. Allporta i Z. Chle-
wińskiego. Autorzy narracji są świadomi dynamiki wiary i poszukują jej 
związków z codziennym życiem dorosłego w jego wymiarze indywidual-
nym, społecznym, politycznym i ekonomicznym. Czynniki uzasadniające 
ową dynamikę posiadają charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. 
Ich wpływ uzależniony jest od wieku dorosłego i jego rozwoju oraz uwa-
runkowań historycznych i społeczno-kulturowych. sama zaś religijność 
wiązana jest z nowymi zadaniami stawianymi przed osobą dorosłą. Warto 
też zwrócić uwagę na to, że religijność człowieka nie jest obojętna posta-
wom, jakie zajmuje on wobec wspomnianych zadań. Zadania te stają się 
dla niego szansą do weryfikacji poznanych i wyuczonych w dzieciństwie 
i młodości norm i wartości religijnych z życiem społeczno-religijnym. Na-
leży przy tym zauważyć, że owa konfrontacja odbywa się w sytuacjach 
zupełnie nowych. są one efektem nie tylko nowej pozycji społecznej do-
rosłego, ale także zmian mentalnych i strukturalnych społeczeństwa, które 
też wpływają na rozwój religijności osoby99. Proces ten został przedsta-
wiony z perspektywy osób w okresie późnej dorosłości lub do niego się 
zbliżających. Trudno zatem określić, czy na innych etapach dorosłości pro-
cesy pogłębiania życia religijnego dotyczą tych samych obszarów. Można 
jednak przypuszczać, że nie tyle różnią się obszary stanowiące o dojrzałej 
wierze, co bardziej formy jej wyrażania. 

Dojrzała wiara staje się bowiem źródłem inspiracji do przemiany włas-
nego życia – podjęcia świadomej decyzji życia zgodnie z poznawaną wia-

98 Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas”, nr 37 (używany skrót DC). 
99 Cz. Walesa wskazuje, że religijności nie można ujmować tylko jako zjawiska psy-

chicznego, ale należy także uwzględnić czynniki społeczno-kulturowe, do których zalicza: 
więź ze wspólnotą osób wierzących, praktyki religijne i moralność religijną. Zob. Cz. Wa-
lesa, Rozwój religijności człowieka, dz. cyt., s. 13-14. 
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rą. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w stosunku do samego siebie i in-
nych. Dewizą życia staje się wówczas wymóg, jaki wierzącym stawia sam 
Bóg: „Będziesz miłował Pana, Boga swego z całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 
jak siebie samego” (łk 10, 27). Jezus Chrystus obowiązkom tym nadaje 
jeszcze głębszy wymiar proklamując: „Przykazanie nowe daję wam, aby-
ście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). Przy 
czym należy zauważyć, że zalecenia te zarówno regulują zachowania oso-
by, jak również udzielają religijnej motywacji do rozpatrywania spraw oso-
bistych i działania społecznego. Bóg staje się również „gwarantem umów 
zawieranych z ludźmi”100. Edukacyjne wspomaganie dorosłego w pogłę-
bianiu jego życia religijnego odnosi się do jego rozwoju indywidualnego 
jako osoby, ale także posiada wymiar eklezjalny. Rozwój wiary ma służyć 
tworzeniu „dorosłego Kościoła”101 .

ukazana w wypowiedziach potrzeba rozwoju w wierze i praktykowa-
nie właściwych dorosłemu form jej wyrażania w postaci praktyk religij-
nych pokazuje istotną rolę religii w realizacji zadań życiowych dorosłego. 
Zwraca również uwagę na to, że dorośli w pogłębianiu życia religijnego 
są otwarci na działanie łaski Bożej, ale także potrzebują pomocy ze strony 
wspólnoty Kościoła. Edukacja religijna w formie zaproponowanej przez 
KKB może być jednym ze sposobów wsparcia dorosłego w tym zakresie 
chociaż go nie wyczerpuje. Przy czym należy zauważyć, że wiedza religij-
na tylko wówczas może służyć pogłębianiu życia religijnego, jeżeli nastąpi 
interioryzacja poznawanych treści. Wówczas znajomość prawd wiary i mo-
ralności chrześcijańskiej staje się prawdziwą mądrością i posiada zdolność 
interpretowania ludzkiego życia według Ewangelii. Wyrazem pogłębione-
go życia religijnego są różne formy modlitwy indywidualnej i wspólnoto-
wej oraz udział w liturgii sakramentów. Doświadczanie w nich obecności 
i działania Boga wymaga jednak przyswojenia niezbędnej wiedzy na temat 
obrzędów, wykorzystywanych w nich symboli i treści tajemnicy, którą one 
przybliżają lub uobecniają. Dojrzała religijność nie polega bowiem na po-
wtarzaniu stale tych samych formuł i pasywnym przyjmowaniu raz ustalo-
nych i przepisanych praktyk, zwyczajów i tradycji religijnych. 

100 A. Osęka, Sumienie rzecz osobista, „Znak” 1996 (7) 494, s. 53.
101 J.E. Regan, Toward an adult church: a vision of faith formation, dz. cyt., s. 9.
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zróżnicoWane Strategie refleKSji 
naD życiem

Refleksja nad życiem wspierana edukacją religijną prowadzona w zróż-
nicowanych obszarach dorosłości pozwala dostrzec, że zwykle nie jest to 
jednorazowy akt, lecz proces, który zachodzi w kontekście realizacji zadań 
dorosłości. Można zatem mówić o różnych strategiach podejmowanego 
namysłu nad życiem. Przedstawione w poprzednich rozdziałach „skutki” 
uczestnictwa w edukacji religijnej uświadamiają, że obszary ich doświad-
czania zależne są od czynników osobowościowych oraz wydarzeń zacho-
dzących w życiu1. stosunek do nich wyrażany w motywacjach i decyzjach 
buduje strategię podejmowanej refleksji. Zarówno w odniesieniu do moty-
wacji, jak i działania religia otwiera dodatkową i – jak pokazują doświad-
czenia absolwentów KKB – istotną perspektywę postrzegania życia przez 
człowieka dorosłego. 

Wypowiedzi absolwentów Korespondencyjnego Kursu Biblijnego su-
gerują, że refleksja ta dokonuje się przynajmniej na kilka sposobów, które 
w dużej mierze wyznaczają obszary doświadczanych „skutków” eduka-
cji religijnej. strategie te zostaną przedstawione w niniejszym rozdziale. 
Pierwsza ilustruje refleksję zogniskowaną wokół dramatycznych wydarzeń 
kobiety w średnim wieku; druga odnosi się do wspomagania refleksji nad 
życiem w obszarze stosunku do siebie i pogłębiania religijności; kolejna 
koncentruje się na pogłębianiu życia religijnego; a ostatnia ilustruje her-
metyczny stosunek do życia.

1 W omówieniu kontekstów obiektywnych umożliwiających interpretację motywacji 
i działań autorów narracji posłużono się popularnymi źródłami internetowymi oraz elektro-
nicznymi wydaniami publikacji i czasopism.
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8.1. Wokół dramatycznych wydarzeń życiowych.  
Strategia sytuacyjna

Maria T., 57-letnia kobieta opisująca swoje doświadczenia, mieszka 
w średniej wielkości mieście na śląsku. Pochodzi z rodziny robotniczej. 
Z zawodu jest księgową, ale wykonywała zawód pracownika obsługi szkol-
nej. Od połowy 2006 roku nie pracuje zawodowo. swój stan zdrowia uznaje 
za dobry, a własną religijność w skali dziesięciostopniowej ocenia na 10 
(„1” – oznacza tylko ochrzczony, „10” – jestem systematycznie praktykują-
ca w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, należę do grup reli-
gijnych). Niejako dla argumentacji wylicza aktywność w grupach o charak-
terze religijnym, takich jak: spotkania modlitewne i medytacyjne „słowo 
wśród nas” – od 1994 roku do dzisiaj, Ruch Rodzin Nazaretańskich w la-
tach 1997-2002 (w wieku 46 lat), żywy Różaniec oraz spotkaniach modli-
tewnych „Krąg Biblijny” – od roku 2004 do dnia dzisiejszego. Wydarzenia 
te traktuje jako formy edukacyjne i docenia ich znaczenie dla swojego ży-
cia: „Każda z tych form edukacji religijnej była dla mnie bezcenna. ułożyła 
się w pewne etapy w połączeniu z wydarzeniami z życia naszej rodziny. Tak 
jakby układał to sam Bóg. We wszystkich jednak tych formach, najważniej-
szy rdzeń stanowiło słowo Boże. Dlatego tak ważna jest jego znajomość”. 

Dostrzeżone przez siebie związki pomiędzy uczestnictwem w KKB 
i codziennym życiem opisuje w narracji, w której można wyodrębnić kilka 
istotnych elementów:

 • Motywacja edukacyjna i ważny kontekst biograficzny.
 • Edukacja religijna i wiara.
 • Edukacja religijna wobec rodzinnego dramatu – śmierć syna.
 • Edukacja religijna wobec rodzinnego dramatu – narkomania córki.
 • Edukacja religijna wobec rodzinnego dramatu – narkomania córki. 

Poszukiwanie pomocy.
 • Podsumowanie życia i religijności.
 • Znaczenie KKB dla życia i zakończenie.

Interpretacja wyżej wymienionych sekwencji uwzględniająca modus 
obiektywny i subiektywny oraz religijny (wyodrębniony został ze wzglę-
du na charakter podejmowanej edukacji) stanowi próbę określenia strategii 
refleksji nad życiem, która dokonuje się w obszarze osobistego rozwoju, 
relacji z innymi, stosunku do rzeczywistości i własnej religijności. 
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Motywacja edukacyjna i ważny kontekst biograficzny 

Początek swojego kontaktu z Kursem Biblijnym Maria T. przypisuje 
ogłoszeniu znalezionemu w prasie katolickiej. Dane statystyczne wskazu-
ją, że w Polsce istnieje ponad 70 czasopism katolickich skierowanych do 
wszystkich grup wiekowych. Poza kryterium wiekowym z zasady nie są 
one adresowane do określonych czytelników. W okresie PRL-u ich licz-
ba i nakłady były mocno limitowane. Kolportowane były głównie przez 
parafie po niedzielnej Mszy św., co zacieśniało krąg odbiorców do uczest-
ników liturgii. Można zatem przypuszczać, że uczestnictwo we Mszy św. 
niedzielnej było stałą praktyką kobiety (sama ocenia wysoko swoją reli-
gijność). fakt ten już na wstępie zapowiada, że autorka narracji wymiar 
religijny życia uznaje za ważny i nie ogranicza go do tradycyjnych prak-
tyk religijnych. Lektura prasy katolickiej, także dzisiaj mimo diametral-
nej zmianie jej kondycji po roku 1989, nie jest zjawiskiem powszechnym: 
„Dziś jeden z najsmutniejszych polskich paradoksów polega na tym, że 
pod względem czytelnictwa prasy katolickiej pozostajemy w dalekim ogo-
nie nawet za zlaicyzowanymi krajami zachodniej Europy. O ile w Niem-
czech sumaryczny nakład prasy katolickiej wynosi 9 mln egzemplarzy, 
a we francji 5 mln, to w katolickiej Polsce osiąga on poziom zaledwie 
ok. 2 mln (łączny nakład prasy katolickiej stanowi ok. 3% czasopism wy-
dawanych w naszym kraju). świadczy to o jakimś głębokim «pęknięciu»  
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religijności Polaków. Owszem, pielęgnowana jest ona w domach i wyraża-
na jest w licznych manifestacjach religijnych, ma jednak stosunkowo małe 
znaczenie w naszych wyborach społecznych. A właśnie m.in. zakup i czy-
telnictwo prasy katolickiej są tego wyrazem. Tak mizerny wynik sprzedaży 
prasy katolickiej dziwi, tym bardziej że najbardziej znane tygodniki kato-
lickie: «Gość Niedzielny», «Niedziela» czy «Przewodnik katolicki» – nie 
mówiąc o «Posłańcu serca Jezusowego» – nie odbiegają swym poziomem 
merytorycznym i graficznym od swych zagranicznych odpowiedników”2 . 

Wspomniany przez Marię T. „Gość Niedzielny” to ogólnopolski tygo-
dnik katolicki wydawany w Katowicach od 1923 roku. Pismo to początko-
wo związane było z Górnym śląskiem, a obecnie ma charakter ogólnopol-
ski. Posiada również wersje diecezjalne w postaci dodatków diecezjalnych 
do każdego numeru. Jest to tygodnik nastawiony na kwestie religijne, ale 
porusza też problematykę etyczną, społeczną, polityczną, ekonomiczną 
czy medyczną. Znaleźć w nim można również cykle tematyczne w posta-
ci reportaży (np. „Europa na kolanach”, „W drogę ze św. Pawłem”) lub 
katechez (np. „filary wiary”, „Modlitwa jak chleb”). Tygodnik jest forum 
wymiany myśli i dyskusji o Kościele w Polsce i na świecie oraz o polityce, 
problemach społecznych i ekonomicznych. Nie ukrywa on swoich katoli-
ckich korzeni, ale jest otwarty na dyskusję i odmienne poglądy. Tak skon-
struowany profil tygodnika nadaje mu charakter opiniotwórczy. Według 
danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, w popularności wyprzedza 
on takie tygodniki, jak „Polityka”, „Newsweek” i „Wprost”3 .

Związki pomiędzy opiniotwórczym charakterem „Gościa Niedzielne-
go” i refleksją nad życiem Marii T. są nader widoczne. Można przypusz-
czać, że treści zawarte w poszczególnych numerach wywoływały niepo-
kój sumienia wynikający z faktu dokonania aborcji. Problematyka ta była 
z pewnością poruszana na łamach tygodnika w związku z publiczną dys-
kusją na temat przerywania ciąży i przyjętą przez sejm 7 stycznia 1993 ro-
ku tak zwaną „ustawą antyaborcyjną”. Autorka narracji nie uszczegóławia 
tego wydarzenia, pisząc jedynie o wielkiej traumie i poczuciu grzeszno-

2 M. Przeciszewski, http://mateusz.pl/wam/poslaniec/0609-3.htm wydruk z dnia 25.08. 
2011 r . 

3 W październiku 2010 nakład „Gościa Niedzielnego” wynosił 200 494 egzemplarzy 
i był wówczas największy wśród tygodników opiniotwórczych w Polsce. średnia sprzedaż 
każdego numeru wynosiła 143 359. http://media2.pl/badania/51458-ZKDP-Tygodniki-opi-
nii-traca-sprzedaz.html (data dostępu: 01.03.2012).
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ści spowodowanych podjętą decyzją oraz jej uwarunkowań. Opracowania 
poświęcone zabiegowi przerwania ciąży jako przyczyny podjęcia takiej 
decyzji wymieniają kilka współistniejących powodów: 

 • wskazania medyczne – zagrożenie zdrowia matki lub stwierdzenie 
ciężkich wad wrodzonych u płodu podczas badań prenatalnych;

 • poczęcie w wyniku zgwałcenia lub stosunku kazirodczego;
 • powody osobiste (kobieta czuje się za młoda lub za stara na dzie-

cko, studiuje, nie ma w danej chwili ochoty na zostanie matką, uważa 
swoją rodzinę za kompletną, kobieta jest samotna i nie ma partnera);

 • ekonomiczne – trudna sytuacja materialna i finansowa, kobieta pro-
wadząca samotnie gospodarstwo domowe;

 • problemy rodzinne, małżeńskie lub w relacji między partnerami4 .

Maria T. nie podaje motywów swojej decyzji. Warto przy tym zauwa-
żyć, że ciąża, która została usunięta, nie była pierwszą, a można domnie-
mywać na podstawie orientacyjnego chronometrażu, że była ciążą ostatnią. 
Motywacja do usunięcia ostatniej ciąży mogła się wiązać z problemami 
materialnymi niezbędnymi do utrzymania rodziny, gdyż obydwoje mał-
żonkowie byli pracownikami sfery budżetowej i wykonywany przez nich 
zawód nie gwarantował dostatecznych dochodów. Za podjętą decyzję ko-
bieta bierze całkowitą odpowiedzialność, nie obwinia nikogo z wyjątkiem 
samej siebie. W doświadczeniu tego, co Vincent Rue nazwał „zespołem 
poaborcyjnym”, psychologia poczuciem winy, a teologia moralna wyrzu-
tami sumienia, próbuje radzić sobie sama5. Można przypuszczać, że w ob-
liczu tego problemu (przynajmniej przez kilka lat) pozostała bez pomocy 
z zewnątrz. Nie wiadomo, czy jej nie szukała, czy nie otrzymała. O odczu-
wanej potrzebnie wsparcia w trudnych okolicznościach życiowych świad-
czy jej reakcja na odnalezioną informację o Korespondencyjnym Kursie 
Biblijnym. Było to dla autorki narracji epizodem istotnym wobec trauma-
tycznego wydarzenia, które stało się jej udziałem.

4 Zob. P. Kreeft, Aborcja? Trzy punkty widzenia, Wyd. fronda, Warszawa 2007;  
K. János: Aborcja, Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa, 1993; T. ślipko, M. staro-
wieyski, A. Muszala, Aborcja. Spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne, 
Wyd. Petrus, Kraków 2010.

5 Zob. Jedna aborcja niszczy niejedno życie. Rozmowa z dr Philipem Mango nowojor-
skim psychiatrą, specjalistą od „zespołu poaborcyjnego”, „List” 3/93, s. 2.
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Edukacja religijna i wiara

Kolejna sekwencja wypowiedzi Marii T. koncentruje się wokół wymiaru 
poznawczego (lektura religijna, udział w KKB) i sakramentalnego (sakra-
ment pokuty i Eucharystia) religijności. W strukturze narracji jako pierwsze 
wymienione zostało wydarzenie przystąpienia do sakramentu pokuty i po-
jednania. Można przypuszczać, że zainteresowanie problematyką religij-
ną jest konsekwencją przyjętych sakramentów. Istnieje również wysokie 
prawdopodobieństwo, że podjęty przez kobietę wysiłek związany z uczest-
nictwem w KKB, traktuje ona jako uzupełnienie sakramentalnej pokuty6 . 

6 KKK wskazuje na tak zwane akty penitenta: żal za grzechy, wyznanie grzechów 
(spowiedź) i zadośćuczynienie. W potocznym rozumieniu sakrament ten bywa utożsamia-
ny jedynie ze spowiedzią i związaną z nią pokutą sakramentalną: „Pokuta, którą nakłada 
spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta i mieć na celu jego duchowe 
dobro. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. 
Może nią być modlitwa, jakaś ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne 
wyrzeczenie, cierpienie, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, który musimy dźwigać. 
Tego rodzaju pokuty pomagają nam upodobnić się do Chrystusa, który raz na zawsze od-
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Przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania stanowi punkt zwrotny 
w życiu kobiety. Choć w narracji prawie „jednym tchem” opowiada o pod-
jętych decyzjach poznawania Boga, to zdecydowanie wymiar sakramental-
ny poprzedza wymiar poznawczy. używając języka teologicznego, można 
powiedzieć, że doświadczenie działania Boga, jego łaska w postaci prze-
baczenia przełożona została przez kobietę na motywacje uczenia się i rady-
kalnego zwiększenia własnej wiedzy religijnej. Przy czym należy zauważyć 
kilkuletni okres dzielący decyzję o przystąpieniu do sakramentu pokuty od 
aborcji. Mimo że kobieta nie wskazuje powodów odkładania decyzji spo-
wiedzi można przypuszczać, że jednym z nich jest niewłaściwy obraz Boga, 
czyli przypisywanie Bogu roli „policjanta” i towarzyszący temu przekona-
niu lęk. Inną przyczynę mogła być powierzchowna wiedza na temat sakra-
mentów lub negatywne doświadczenia związane ze spowiedzią. Za możli-
wością zaistnienia tych czynników przemawia decyzja o pogłębieniu wiedzy 
religijnej i wynikające z niej działanie w postaci poznawania źródeł wiary. 

Jednocześnie warto zauważyć, że decyzja o podjęciu kształcenia reli-
gijnego nie jest jedynie podyktowana pozytywnymi emocjami i religijny-
mi uczuciami doznanymi podczas przystąpienia do sakramentów. Autorka 
narracji podkreśla organizacyjną wygodę związaną z korespondencyjnym 
charakterem Kursu, co nie koliduje z jej obowiązkami zawodowymi i ro-
dzinnymi. Wiedza religijna była dla Marii T., jak sama to podkreśla, pew-
nym rodzajem bramy, która zanosiła jej ułomną wiarę bliżej Boga. Prze-
kroczenie tej bramy miało być bezterminowe na takiej samej zasadzie, jak 
czyn, który był doświadczeniem Marii T., miał być ostatni w jej życiu. 
Refleksja ta wpisuje się w rozumienie religijnego czytania Biblii: „nie da 
się oddzielić czytania Pisma świętego z wiarą od systematycznego pozna-
wania jego treści zgodnie z rygorami nakładanymi przez metodę naukową. 
Wiara już nabyta stale poszukuje lepszego zrozumienia, a zarazem przekaz 
wiary wymaga właściwego wyłożenia jej sensu. Kościół jako wspólnota 
wierzących potrzebuje i dogłębnego, i dokładnego poznania treści swej 
wiary. Egzegeza biblijna nie jest potrzebna samym tylko egzegetom!”7 . 
Maria T. posiada świadomość potrzeby uczenia się, czego dowodem jest 
szczególne zainteresowanie Kursem Biblijnym.

pokutował za nasze grzechy; pozwalają nam stać się współdziedzicami Chrystusa Zmar-
twychwstałego, „skoro wspólnie z Nim cierpimy” (Rz 8, 17)”. KKK, nr 1460.

7 M. Wojciechowski, Wiara–cywilizacja–polityka, Wyd. Dextra-As, Rzeszów–Rybnik 
2001, dextra@dextra.pl,dextra@rz.onet.pl+www.dextra.pl. Cyt.za: http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/T/TB/biblia_wiaraiwiedza.html; (data dostępu: 26.07.2011).
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Edukacja religijna wobec rodzinnego dramatu – śmierć syna 

spośród czytanych lektur Maria T. wysoką wartość w formie ducho-
wych korzyści przyznaje treściom Dzienniczka autorstwa św. faustyny 
Kowalskiej. Nie nazywa wprost doznanych skutków, ale fakt, że zaraz po 
tej refleksji opisuje kolejne traumatyczne wydarzenia związane z alkoho-
lizmem i śmiercią samobójczą syna, pozwala przypuszczać, że doświad-
czenia mistyczki umocniły kobietę w przeżywaniu rodzinnej tragedii, 
zarówno w wymiarze psychicznym, jak i wymiarze wyznawanej wiary. 
Doświadczenie śmierci syna i traumę z tym związaną przenosi kobieta na 
płaszczyznę wiary i poddaje oglądowi w perspektywie eschatologicznej. 

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



251zróżnicowane strategie refleksji nad życiem

Ratunek swój upatruje w lepszym rozumieniu prawd wiary i wykształce-
niu dyspozycji duchowej, jaką jest poczucie ufności. 

W kontekście doznanej tragedii kobieta poddaje ocenie swoje działania 
w obszarze zadań rodzinnych dorosłego. Warto zwrócić uwagę na wątek 
bezradności wychowawczej rodziny Marii T. wobec problemu alkoholowe-
go syna. Kobieta nie spekuluje o przyczynach alkoholizmu syna. Wymie-
nia jedynie wiek, w którym dostrzegła intensyfikację problemu. Cezura 18 
lat może sugerować pewnego rodzaju potrzebę potwierdzenia, że proces 
wychowania przebiegał prawidłowo. Wymienienie tej daty w kontekście 
treści religijnych można również odnieść do powszechnie przyjętej prak-
tyki składania obietnic abstynenckich do 18 roku życia przez dzieci w dniu 
Pierwszej Komunii świętej. Kobieta w ten sposób niejako broni się przed 
negatywną oceną realizacji zadań rodzicielskich. Być może jest to próba 
racjonalizacji uczuć i emocji, wynikająca z wcześniejszych traumatycz-
nych doświadczeń aborcji i prolongaty rozwiązania powstałych wówczas 
problemów. Poza tym, mimo że autorka narracji nie precyzuje wzorców 
konsumpcji alkoholowej w rodzinie, należy zwrócić uwagę także na to, że 
badania alkoholizmu u młodzieży wskazują na dużą zależność spożywania 
alkoholu u młodych od spożywania alkoholu przez rodziców8. Przywoła-
nie tej zależności nie stanowi oskarżenia względem autorki narracji, lecz 
jest poszukiwaniem zrozumienia postawy kobiety względem działań po-
mocowych w dramatycznych okolicznościach życia. 

Kolejną kwestią, która wpisuje się w podjętą przez kobietę strategię 
refleksji nad życiem jest problem śmierci syna w wyniku samobójstwa. 
W odniesieniu do okresu dojrzewania zarówno udane, jak i nieudane za-
machy samobójcze podejmują jednostki wykazujące różnego rodzaju 
trwałe lub przejściowe zaburzenia osobowości. Zwraca się szczególnie 
uwagę na tzw. adolescencyjne zachowania samobójcze, które wiążą się 
z przejściowymi zaburzeniami osobowości wynikającymi z psychicznego 
i fizycznego rozwoju osoby9 . 

W nauczaniu Kościoła samobójstwo uznawane jest za działanie pozo-
stające w głębokiej sprzeczności z należytą miłością siebie. Jest także znie-

8 Alkoholizm rodziców i jego wpływ na dzieci... czyli DDA – Dorosłe Dzieci Alkoho-
lików, http://psycholog.msp.info.pl/alkoholizm/8-dda-czyli-dorosle-dzieci-alkoholikow.ht-
ml (dostęp dnia 01.12.2011).

9 T. Ivarsson, B. Larsson, Gillberg C, A 2 – 4 year follow up of depressive symptoms, 
suicidal ideation, and suicide attempts among adolescent psychiatric in patients, „Euro-
pean Child & Adolescent Psychiatry” 7, 1998, s. 96-104.
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wagą miłości bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa więzy 
solidarności ze społecznością rodzinną, narodową i ludzką, wobec których 
mamy zobowiązania. samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego”10 . 
Autorka narracji nie prezentuje własnej wiedzy dotyczącej stosunku reli-
gii katolickiej do samobójstwa i nie jest wiadomym, w jakim stopniu jest 
tego świadoma. Można jednak uznać, że wątpliwości, które się pojawiły 
odnośnie do wieczności syna, świadczą o tym, że nie jest kobiecie znane 
nauczanie Kościoła w tej materii. Katechizm Kościoła Katolickiego wy-
jaśnia bowiem, że: „nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego 
zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób 
może dać im możliwość zbawiennego żalu. Kościół modli się za ludzi, 
którzy odebrali sobie życie”11. W rozwiązaniu tego problemu kobieta wy-
korzystuje swoje doświadczenie wiary. Na uwagę zasługuje nowy obraz 
Boga (być może ukształtowany pod wpływem studiowania Biblii). Wyraża 
się on w zastosowanych przymiotnikach – „dobry i miłosierny” Bóg. 

strategię refleksji nad życiem wspomaganą przez edukację religijną wy-
rażają zachowania Marii T. po dokonaniu aborcji i samobójstwie syna. Jej 
styl działania w obu przypadkach jest analogiczny. Kobieta nie wskazuje na 
żadne działania w zakresie korzystania z pomocy innych osób lub instytu-
cji. W wypowiedzi nie dokonuje nawet odniesienia do członków rodziny. 
Autorka narracji koncentruje się na opisie własnych reakcji na alkoholizm 
i samobójczą śmierć syna, pomijając przeżycia męża i dzieci, które utraciły 
brata. W narracji (poza informacją o pracy zawodowej) nigdzie nie jest uj-
mowany mąż, mimo że używa ona liczby mnogiej w odniesieniu do działań 
rodzinnych: „nie potrafiliśmy mu pomóc”, ale już doświadczenie „prze-
trwania”, poradzenia sobie z trudną sytuacją opisuje w liczbie pojedynczej: 
„Przeżywałam to nieszczęście łącząc się z Bogiem przez modlitwę”. Ana-
logicznie, jak w przypadku wcześniejszego bolesnego doświadczenia, po-
szukuje wsparcia w wierze. Można przypuszczać, że w stosunku do sytuacji 
poprzednich doświadczeń, jej sposób przeżywania wiary jest bardziej doj-
rzały. Co więcej, doświadczenie traumy zwiększa religijność Marii T. i jest 
swoistą sferą jej poczucia bezpieczeństwa, w której odnajduje odpowiedź 
na pytania dotyczące sensu. Takie definiowanie wiedzy religijnej, która od-
nosi się do skomplikowanych sytuacji życiowych, w opinii Marii T., nadaje 

10 KKK, nr 2212 .
11 KKK, nr 2283.
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253zróżnicowane strategie refleksji nad życiem

jej nowej jakości. Jest to wiedza unikalna, która odnosząc się do dramatycz-
nych wydarzeń codzienności, wskazuje perspektywę wieczności.

Edukacja religijna wobec rodzinnego dramatu – narkomania córki 

Aktywność poznawcza w sferze religijnej autorki narracji jest potwier-
dzona w jej uczestnictwie w licznych przedsięwzięciach o charakterze reli-
gijnym. Maria T. przytacza głównie te spotkania, które były organizowane 
z udziałem kapłana pełniącego rolę mentora, nauczyciela i doradcy ducho-
wego. Zaangażowanie kobiety w różne formy aktywności w grupach, któ-
rych idea oparta jest na nauczaniu Kościoła wpisuje się w nurt odnowy so-
borowej akcentującej odpowiedzialność świeckich w Kościele. Została ona 
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wzmocniona i zaktualizowana w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Chri-
stifideles laici z 30 grudnia 1988, która jest owocem synodu biskupów. Od-
woływał się on do prac i doświadczeń wielu zespołów roboczych z udziałem 
świeckich, które wypracowały postulaty do dyskusji. Adhortacja ta i inne 
dokumenty podkreślają, że papieże, sobory, biskupi, księża, teologowie nie 
nauczają w oderwaniu od całości Kościoła, lecz opierają się na wspólnym 
doświadczeniu wiary Ludu Bożego, w którym działa Duch święty, wciela-
ją to doświadczenie i nadają mu konkretny kształt. Pasterze Kościoła jako 
następcy Apostołów są w szczególny sposób odpowiedzialni za jego naukę, 
czuwają nad przekazywaniem tradycji apostolskiej, która jest fundamentem 
wiary Ludu Bożego. Z tego tytułu zabierają głos, odnoszą praktykę do sta-
łych zasad wiary, do podstaw duchowych, do wymagań moralnych, ale ze 
strony wiernych „nie może wystarczyć bierne ustosunkowanie się do doku-
mentów papieskich, czekanie na dokładne instrukcje z góry i zadowalanie 
się nimi. Chrześcijaństwo musi być czynne. Przed i po soborze wielu świe-
ckich aktywnie uczestniczyło w życiu Kościoła, nie czekając na konstytucje 
czy adhortacje – i to był właśnie „oddolny wkład” w ich powstanie”12 . 

Maria T. wymienia swoje zaangażowanie w grupie synodalnej zapew-
nie związanej z synodem diecezjalnym, który, „jest zebraniem wybranych 
kapłanów oraz wiernych świeckich Kościoła lokalnego, którzy dla dobra 
całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu, 
przez wyrażanie swej opinii w sprawach przedstawianych przez biskupa, 
toteż członkowie synodu, a więc i osoby świeckie biorące w nim udział, 
dzięki swojemu doświadczeniu i rozwadze wypracowują deklaracje i de-
krety, z których biskup otrzymuje impuls do kierowania diecezją. Mają 
oni pełnić funkcję doradczą w tych wszystkich sprawach, w których przez 
swój sposób bycia w świecie są kompetentni”13. Idee adhortacji i uczest-
niczenie wiernych w codziennej pracy Kościoła było dla autorki narracji 
okolicznością do uczenia się, w tym uczenia się nowoczesnego rozumia-
nego jako panele dyskusyjne. 

Drugim obszarem aktywności religijnej, o której w kontekście wia-
domości o narkomanii córki wspomina Maria T. jest Ruch Rodzin Naza-
retańskich (RRN) – międzynarodowy katolicki ruch apostolstwa rodzin, 

12 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/jp2_swieccy.html (dostęp dnia 27 .08 . 
2011).

13 http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200914&nr=19 (dostęp 
dnia 31.08.2011).
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którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewan-
gelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. Pomimo 
międzynarodowego charakteru „ruch funkcjonuje w oparciu o strukturę 
diecezjalną, podkreślając więź z Kościołem lokalnym. W diecezjach kie-
rują nim księża moderatorzy mianowani przez biskupów diecezjalnych. 
Członkowie Ruchu spotykają się we wspólnotach parafialnych bądź spe-
cjalistycznych, np. dziecięcych, gimnazjalnych, młodzieżowych, studen-
ckich, młodych małżeństw, grupach zawodowych (lekarzy, prawników, 
nauczycieli, artystów, polityków, niepełnosprawnych). Wspólnotami kie-
rują świeccy animatorzy, ściśle współpracujący w zakresie spraw ducho-
wych z kapłanami. Duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich czerpie 
swoją inspirację z Ewangelii realizowanej za wzorem Chrystusa w sposób 
radykalny w życiu, postawie, wyborach.

Cechują ją:

 • „chrystocentryzm: wyrażający się w dążeniu do pełnej komunii 
z Chrystusem Odkupicielem, która oznacza kochanie Boga i ludzi 
miłością Chrystusa (Akt całkowitego oddania się na służbę Chrystu-
sowi w Jego świętym Kościele);

 • ideał Nazaretu realizowany przez naśladowanie Jezusa w Jego ubó-
stwie, pokorze i uniżeniu;

 • eucharystyczność wyrażająca się częstym (w miarę możliwości – 
codziennym) uczestnictwie we Mszy św. oraz stałej łączności z da-
rem Eucharystii;

 • umiłowanie środków ubogich, takich jak m.in. wyrzeczenie, zaparcie 
się siebie, modlitwa, jako doskonałej pomocy w drodze do Boga;

 • maryjność wyrażająca się w postawie zawierzenia Matce Bożej jako 
Matce Kościoła (Akt oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę 
Kościołowi);

 • eklezjalność: członkowie RRN, patrząc w świetle wiary, widzą 
w hierarchii Kościoła partykularnego szczególny kanał łaski, z któ-
rego rodzi się relacja synowskiej miłości i posłuszeństwa wobec 
biskupów”14 .

uczestnictwo w zróżnicowanych formach aktywności religijnych 
(jedne zakładają poznanie intelektualne wiary i nauczania Kościoła, inne 
akcentują formację duchową) świadczy o potrzebie zdobywania wiedzy 

14 http://rrn.kuria.zg.pl/rrn.htm (dostęp dnia 31.08.2011).
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w pogłębianiu życia religijnego. Oznacza to również poszukiwanie w treś-
ciach religijnych pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych i poka-
zuje, w jaki sposób życie religijne łączy się z wydarzeniami życiowymi.

W analizowanej sekwencji wręcz zaskakuje niemal automatyczne przej-
ście od opowiadania o uczestnictwie w wydarzeniach religijnych, które 
przynoszą kobiecie pokój, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i podno-
szą samoocenę, do informacji o narkomanii córki. Tragizm tego wydarzenia 
Maria T. poprzedza jedynie lapidarnym stwierdzeniem, że wiadomość ta 
„spadła na nią jak grom z jasnego nieba”. Dopiero, niejako po „przyznaniu 
się” do tego faktu opisuje swoje uczucia, puentując je stwierdzeniem, że 
jedyna reakcja, na jaką było ją stać, to modlitwa. Można zatem uznać, że ko-
lejny dramat rodziny związany z uzależnieniem narkotykowym córki jesz-
cze bardziej przybliżył Marię T. do wiary, ale trudno jednoznacznie określić, 
czy postawa ta jest wynikiem dojrzewania w wierze, czy bezradności.

Edukacja religijna wobec rodzinnego dramatu – narkomania córki.  
Poszukiwanie pomocy 
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Maria T. opisując sytuację rodziny w kontekście problemu życiowego 
córki, przedstawia historię działań pomocowych związanych z wyprowa-
dzeniem dziecka z uzależnienia narkotykowego. Jej działania posiadają 
zupełnie inny charakter, niż w przypadku wcześniejszych dramatycznych 
wydarzeń życiowych. Kobieta wprost odnosi się do otrzymanej pomocy 
w wymiarze psychologicznym i duchowym oraz wskazuje osoby w nią 
zaangażowane. Pokazuje znaczącą rolę w tych działaniach osób, któ-
re w swoim życiu kierują się treściami religijnymi i działają inspirowa-
ni wiarą. W prowadzonej refleksji odnosi się do źródeł religijnych jako 
przestrzeni, w której odnajduje pomoc. Pokazuje, że jest ona udzielana 
poprzez solidarność wiernych w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, innych lu-
dzi w ramach grup i stowarzyszeń samopomocowych oraz poprzez działal-
ność osób prowadzących ośrodek, w którym jej córka odnajduje pomoc15 . 
Kobieta przyznaje, że w tej beznadziejnej sytuacji pomoc była dominująca 
i formułuje konkluzję, że wzajemne wsparcie w tych trudnych sytuacjach 
umocniło nie tylko nią samą, ale także rodzinę.

Jednocześnie warto zauważyć, że doceniając pomoc innych osób, od-
nosi ją do siebie. To ona przejmuje wszelką inicjatywę w procesie wycho-
dzenia córki z uzależnienia. Być może jest to pewnego rodzaju rekompen-
sata za niemożliwość działania po otrzymaniu informacji o samobójstwie 
syna (autorka przywołuje to wydarzenie w kontekście wiadomości o prob-
lemach córki). Poza tym istnieje pewna analogia w zachowaniu Marii T. po 
aborcji i w sytuacji związanej z narkomanią córki. Podobnie jak wówczas 

15 Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”, w którym przebywała córka Marii T. związa-
ny jest z fundacja „Dom Nadziei” – organizację pozarządową „prowadzącą działalność 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Pomaga osobom zażywającym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych, ich ro-
dzinom oraz realizuje programy w dziedzinie profilaktyki uzależnień. Ośrodek „jest sta-
cjonarnym i całodobowym oddziałem terapii i rehabilitacji dla młodzieży (14 – 21 lat) 
uzależnionej od substancji psychoaktywnych, w tym z podwójną diagnozą (zaburzenia 
typu schizofrenii, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe i inne). Celem projektu 
jest wszechstronna pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków w wycho-
dzeniu z nałogu, poprzez leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Tera-
pia trwa do 12 miesięcy. Leczenie jest prowadzone metodą społeczności terapeutycznej. 
Ośrodek jest koedukacyjny i posiada 24 miejsca. Terapia prowadzona jest przez wykwa-
lifikowanych pracowników: specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychologa 
oraz psychoterapeutę. Pacjenci są pod opieką lekarzy psychiatrów, w tym ze specjaliza-
cją z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz internisty. Proces terapii jest poddawany regular-
nej superwizji. Obowiązek szkolny realizowany jest w formie nauczania indywidualnego”. 
http://dziedzictwo.ekai.pl/@bytom_dom_nadziei (data dostępu: 01.12.2011) . 
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jedynie sobie – teraz córce, przyznaje prawo do uznania pomocy nadprzy-
rodzonej, jak gdyby zakładając, że decyzja o korzystaniu z pomocy innych 
osób i instytucji wymaga szczególnej dojrzałości duchowej. Wyraża to fakt 
ograniczenia kręgu pomocowego do osób i instytucji związanych z wy-
znawaną przez nią wiarą. Możliwe jest również i to, że ten styl działania 
wynika z ograniczonego zaufania wobec tak zwanych „obcych”.

Podsumowanie życia i religijności

Końcowa konkluzja w odniesieniu do życia Marii T., mimo dramatu 
aborcji, śmierci samobójczej syna i znaczącego epizodu uzależnienia nar-
kotykowego córki, jest pozytywna i optymistyczna. Wyraża to pełnym ulgi 
stwierdzeniem, że „wszystko to minęło”. Jakby dla potwierdzenia trwania 
powstałych w tych trudnych okolicznościach życia związków pomiędzy 
życiem i wiarą, autorka narracji wskazuje na kolejną grupę, w której kon-
tynuuje pogłębianie swojej wiedzy religijnej16. Podkreśla jako jej walor 

16 Zachęcie do zakładania Kręgów Biblijnych w każdej parafii towarzyszy uzasadnienie: 
„Kręgi biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo święte. To nie miejsce, gdzie tyl-
ko czyta się i rozważa słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii, jak przema-
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pogłębianie umiejętności zastosowania wiedzy religijnej dla jej codzien-
nego życia. sytuacja ta pokazuje, że dla kobiety ważne jest nie tylko in-
dywidualne zdobywanie wiedzy biblijnej w formie Korespondencyjnego 
Kursu Biblijnego, lecz także rozważanie słowa Bożego we wspólnocie. 
są to dwa różne, uzupełniające się sposoby odkrywania treści biblijnych. 
Ważne miejsce przypisuje w tym procesie księdzu prowadzącemu te spot-
kania. Z najwyższą atencją wyraża się o jego postawie i sposobie pracy. 
Przypisuje mu rolę mentora. Choć wiek kobiety wskazywałby raczej, że 
mentor w swej typowej roli nie wpisuje się w zadania rozwojowe jej doro-
słości i to raczej ona powinna przejmować tę rolę w stosunku do innych17, 
to w przypadku Marii T. zwrócenie uwagi na osobę przewodnika wydaje 
się być uzasadnione. Jak zauważono we wcześniejszych analizach, Ma- 
ria T. we wczesnej dorosłości nie doświadczyła mentora. W skomplikowa-
nych sytuacjach swojego życia nie poszukiwała wsparcia u innych osób. 
Być może docenienie pomocy od innych w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych z córką uzmysłowiło rangę mentora lub odkryło potrze-
bę przejęcia na siebie tej roli (np. w stosunku do córki wchodzącej w do-
rosłość), a brak osobistych doświadczeń zrodził niepokój o właściwe jej 
pełnienie. 

wiał i jak działał Bóg. W Kręgu Biblijnym to przede wszystkim „Nauczysz się rozpoznawać 
Oblicze Boga w słowach Boga”. Krąg Biblijny to miejsce, gdzie „Czytający rośnie na skutek 
czytania Bożych Pism” (Grzegorz Wielki). „Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Mi-
łości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. sprawia, że uczeń otwarty na nie 
upodobnia się do uwielbionego Pana”. W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech 
otwiera umysły i serca swoje na Boże słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Bi-
blijny to miejsce, gdzie „On, – Duch Prawdy” szczególnie obdarza czytających łaskami Du-
cha świętego. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha świętego. (Mt 18, 
19-20 łk 11, 13). spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, kiedy zaczynasz więcej wierzyć, 
początek, gdzie przestajesz coś robić, początek, gdzie zaczynasz robić lepiej, to początek, 
gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego frag-
mentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, 
a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz, bo 
Krąg Biblijny to miejsce, gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „słOWO W CIAłO”. 
(2 Tm 3, 16, J 1, 1; 14). studiując słowo Boże, zaczynamy „rosnąć” na Jego podobieństwo 
(J 3, 3). Czym są Kręgi Biblijne? http://www.kregibiblijne.pl/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=67&Itemid=74 (dostęp dnia 11.09.2001).

17 Mentor to realna osoba, z którą utrzymuje się relacje (interakcje). Dla młodego do-
rosłego stanowi model i punkt odniesienia, jeżeli zostanie uznany jako przewodnik, mistrz 
i osoba poufna. Normalnie dorosły „zderza się” z nim uczuciowo, aby na początku się 
z nim identyfikować, a następnie separuje się od niego. Zob. L. Miś, Ery i fazy rozwoju 
w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona, art. cyt., s. 52-53.
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W kontekście wypowiedzi Marii T. pojawia się również pytanie o miej-
sce nauczyciela w edukacji religijnej dorosłych. Jego znaczenie i zadania 
już na początku XX wieku precyzował biskup Vincenzy ferdynard Rudolfi, 
uznając, że: „aby wyjaśnić katechizm potrzebny jest nie tyle mówca (ora-
tor), ale mistrz; nie tyle elokwencja, ile metoda i nie tyle elokwencja, ile 
metoda; i nie tyle wykształcenie literackie, ile znajomość czystej doktryny 
teologicznej”18. Nauczyciel w edukacji religijnej dorosłych często przyj-
muje rolę mentora, stając się swego rodzaju „katalizatorem konstruowania 
tożsamości”. Oznacza to, że przy poszanowaniu poglądów i interpretacji 
uczestników edukacji stoi on również na straży oficjalnej nauki Kościoła. 

Analizowana sekwencja złożona jest ze wspomnień w kontekście zadań 
dorosłości. Retrospektywny ich charakter wskazuje, że zdobywanie wiedzy 
religijnej i towarzyszące jej emocje, nadają wydarzeniom życiowym nową 
perspektywę. Maria T. przedstawia siebie jako osobę zdolną poradzić sobie 
z wieloma życiowymi problemami i otwartą na nowe rozwiązania.

Znaczenie KKB dla życia i zakończenie

Wartość, jaką Maria T. przyznaje treściom religijnym w refleksji nad 
życiem, ilustruje jej stosunek do materiałów kursowych. Nie tylko prze-
chowuje je z szacunkiem, lecz także z myślą, że okażą się one przydatne 
dla innych. Ich znaczenie dla życia kobiety obrazuje również to, że wyraża 

18 Vicenza, „Bollettino Eclesiastico” 6(1915) 12, s. 397-398.
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ona przekonanie o ich przydatności dla innych osób, niekoniecznie podej-
mujących systematyczny kurs. Ważniejsze jednak wydaje się być działanie 
związane z zaspokajaniem potrzeby systematycznej refleksji nad Biblią. 
Pokazuje to, że cel KKB wpisuje się w strategię uczenia się dorosłych, 
gdyż nie tylko umożliwia zdobywanie oczekiwanej wiedzy i umiejętności, 
ale inspiruje do dalszego uczenia się w różnych okolicznościach życia.

Wymieniony przez Marię T. miesięcznik „słowo Wśród Nas”19 wyda-
wany przez księży marianów proponuje medytację słowa Bożego przezna-
czonego w liturgii na dany dzień roku. Ta forma rozważania tekstów Biblii 
ułatwia dokonywanie interpretacji słowa Bożego w kontekście wydarzeń 
codzienności. stanowi również praktyczną realizację postulatu integrowa-
nia treści i wydarzeń religijnych z innymi wymiarami życia. umieszczenie 
tej informacji w zakończeniu narracji sugeruje, że decyzje i działania ko-
biety otrzymują w treściach religijnych istotną motywację i argumentację. 

Strategia sytuacyjna refleksji nad życiem

Rok 1993, do którego odnosi się autorka narracji, związany był z wy-
darzeniami spektakularnymi, które z wysokim prawdopodobieństwem od-
działywały na świadomość (i podświadomość) Marii T. jako obywatelki 
kraju i osoby wierzącej. W poniższej tabeli zestawiono wydarzenia mogą-
ce wpływać na poglądy, postawy i decyzje autorki narracji. 

19 Jest polską wersją wydawanego w usA „The Word Among us”. ukazuje się również 
w wielu innych krajach, m.in. w Kanadzie, Australii, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Japonii, 
Brazylii, Nikaragui, Gwatemali, na filipinach i ukrainie. Osiąga bardzo wysoki nakład, bo 
przekraczający 11 tys. Jest to również owoc już 21 lat wydawania tego miesięcznika. Każdy 
numer ma swój temat, rozwinięciu, któremu poświęconych jest kilka artykułów stanowią-
cych pierwszą część pisma. Druga część to krótka medytacja na każdy dzień. Trzecia część 
miesięcznika to ponownie artykuły poświęcone postaci świętego, potrzebom Kościoła czy 
prezentujące bohaterów biblijnych. Na ostatniej stronie natomiast znajduje się rozkładów-
ka zawierające sigla czytań mszalnych na cały miesiąc. Jest ona potrzebna, ponieważ roz-
ważania są zawsze rozwinięciem jakiegoś konkretnego wersetu z czytania lub Ewangelii. 
http://www.wydawnictwo.pl/index.php?s=slowo; http://www.liturgia.pl/artykuly/pomoce-
wprowadzajace-do-medytacji-slowa-bozego.html (dostęp dnia 31.08.2011).
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Znaczące wydarzenia historyczne – 1993 rok
Treści i wydarzenia mogące mieć 
wpływ na postawy, zachowania  

i decyzje Marii T.
•	 7 stycznia – sejm przyjął tzw. ustawę antyaborcyjną .

•	 14 stycznia – zatonął prom Jan Heweliusz (zginęły 54 
osoby).

•	 18 lutego – na Górnym śląsku odbył się 24-godzinny 
strajk ostrzegawczy przeciwko planowi zlikwidowania 
możliwości wspólnego opodatkowania się małżonków.

•	 19 lutego – w Wojsku Polskim została wprowadzona 
dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna .

•	 29 kwietnia – sekretarzem generalnym Konferencji 
Episkopatu został sufragan sosnowiecki ks. bp Tadeusz 
Pieronek .

•	 3 maja – papieżowi Janowi Pawłowi II jako 
pierwszemu Polakowi w III RP został przyznany Order 
Orła Białego .

•	 5 maja – rozpoczął się strajk sfery budżetowej.

•	 25 maja – rozpoczęła się wizyta Matki Teresy  
z Kalkuty .

•	 29 czerwca – otwarto Muzeum Katyńskie 
w Warszawie .

•	 5 lipca – wszedł w życie podatek od wartości dodanej 
VAT .

•	 28 lipca – parafowano konkordat między rządem RP  
a Watykanem .

•	 6 sierpnia – rosyjska brygada łączności specjalnej, jako 
ostatni zwarty oddział stacjonujący w Polsce, opuściła 
Rembertów .

•	 17 września Kraków: w krypcie świętego Leonarda 
na Wawelu złożono trumnę z prochami generała 
Władysława sikorskiego, sprowadzone z Wielkiej 
Brytanii .

•	 19 września – wybory parlamentarne; frekwencja 
52,1%.

•	 16 listopada – sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 
ustawę lustracyjną .

•	 31 grudnia – według danych GuS liczba bezrobotnych 
osiągnęła 2,9 mln, co stanowiło ok. 16% zawodowo 
czynnych.

Ważny sygnał dla rozważań 
biograficznych  
Zdarzenia losowe

Informacja istotna dla małżeństw

Znaczenie symboliczne i religijne

Wydarzenie kościelne

Wydarzenie państwowe i kościelne

Małżonkowie pracują w sferze 
budżetowej 
Wydarzenie o znaczeniu religijnym

Wydarzenie o znaczeniu 
patriotycznym 

Wydarzenie o znaczeniu 
ekonomicznym 
Wydarzenie o znaczeniu 
państwowym i kościelnym

Znaczenie politycznie symboliczne 
i patriotyczne

Znaczenie patriotyczne

Prawa i obowiązki obywatelskie
Znaczenie patriotyczne, budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego
sfera symboliczna i aksjologiczna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Encyklopedii Wikipedia

Zestawione wydarzenia posiadają różny status informacyjny dla Ma- 
rii T., jedne odnoszą się bezpośrednio do jej biografii (sejm przyjął tzw. 
ustawę antyaborcyjną), inne posiadają charakter ważnych kontekstów (za-
tonął prom Jan Heweliusz, zginęły 54 osoby) lub informacji dodatkowej 
(na Górnym śląsku odbył się 24-godzinny strajk ostrzegawczy przeciwko 
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263zróżnicowane strategie refleksji nad życiem

planowi zlikwidowania możliwości wspólnego opodatkowania się małżon-
ków). Wywołała je z pamięci badacza narracja, choć bezpośrednio kobieta 
się do nich nie odnosi. Jednak sposób opowieści prowadzony przez autor-
kę, w której przenikają się wzajemnie wątki aksjologiczne i społeczne (np. 
aborcja, praca w sferze budżetowej, samobójcza śmierć syna, narkomania 
córki) z religijnymi sugerują, że człowiek w refleksji nad życiem „uzależ-
niony” jest od wielu czynników, które sobie uświadamia lub przyjmują one 
status kontekstów latentych. uświadomienie ich w procesie odkrywania 
strategii prowadzonej refleksji jest jednak ważne. 

Próba zrozumienia refleksji nad życiem wspomaganej treściami reli-
gijnymi, która była prowadzona z wykorzystaniem odniesień do danych 
obiektywnych wpisuje się w dyskusję nad obecnością religii w życiu jed-
nostki i społeczności (w Wojsku Polskim została wprowadzona dewiza 
Bóg, Honor, Ojczyzna; papieżowi Janowi Pawłowi II jako pierwszemu 
Polakowi w III RP został przyznany Order Orła Białego; parafowano kon-
kordat między rządem RP a Watykanem). Zasada ta jest widoczna w struk-
turze narracji Marii T. i można powiedzieć, że obecne w niej „przeplata-
nie się” doświadczeń życiowych z aktywnością stricte religijną pokazuje 
niemożność jednoznacznego oddzielenia sfery sacrum od profanum. Przy 
czym należy zauważyć, że wiara i sytuacje życiowe integrują się wokół 
wydarzeń traumatycznych. Powodów takiego stylu prowadzenia refleksji 
nad życiem można dopatrywać się w religijności, którą wyraża polskie 
przysłowie: „Jak trwoga to do Boga”, ale też w postawie przyznania Bogu 
istotnego miejsca w przyjętej hierarchii wartości i uznania, że jest On jedy-
ną ostoją w sytuacjach, które uznaje się za „beznadziejne” (według danych 
GuS liczba bezrobotnych osiągnęła 2,9 mln, co stanowiło ok. 16% za-
wodowo czynnych; strajk sfery budżetowej). Można powiedzieć, że treści 
religijne albo stanowią „bazę” pozwalającą na bohaterskie wręcz stawienie 
czoła wydarzeniom, które są udziałem człowieka, albo wyzwalają ener-
gię do działania, albo umożliwiają powrót do „normalnego” życia (wizyta 
Matki Teresy z Kalkuty).

Zachowania Marii T. wskazują na jeszcze jedną możliwą interpretację 
związków pomiędzy sferą religijną i codziennym życiem w postaci uciecz-
ki od nierozwiązanych problemów. Powtarzające się dramaty w obszarze 
wychowawczym aż nadto dosadnie to rozwiązanie sugerują. Można by je 
nawet uznać za najbardziej prawdopodobne, gdyby nie fakt, że kobieta 
radzi sobie w powrocie do „normalnego życia” głównie dzięki wierze i nie 
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rezygnuje z aktywności religijnej w okresach stabilizacji i równowagi. Co 
więcej, wymieniane przez Marię T. różne formy aktywności w zakresie 
edukacji religijnej świadczą o poszukiwaniu takich jej form, które będą od-
powiadały na wewnętrzne potrzeby wzrostu w wierze w sytuacji życiowej, 
w której znalazł się dorosły. strategia jej refleksji nad życiem związana 
jest z problemowymi (wręcz dramatycznymi) wydarzeniami. Odkrywanie 
i pogłębianie wiary zachodzi w połączeniu z decyzjami oraz koncepcjami 
życia i wychowania religijnego. Wiedza religijna, którą zdobyła Maria T. 
wspomaga ją w określeniu chrześcijańskiej wizji osoby, rodziny i zwią-
zanych z nią kwestii relacji oraz procesów wychowania. Wpisują się one 
w charakterystyczne dla ponowoczesności problemy, takie jak konsump-
cjonizm czy relatywizm.

8.2. „pod dyktando” niepewności i wątpliwości.  
Strategia fluktuacyjna

stanisława K. ma 53 lata. Mieszka w małej miejscowości województwa 
dolnośląskiego. Pochodzi z rodziny robotniczej. Z zawodu jest biologiem 
i przez wiele lat pracowała jako analityk medyczny. W roku 2001 dotknęła 
ją sytuacja bezrobocia i w konsekwencji zmiana pracy. Kobieta nie podaje, 
jaką aktualnie prowadzi aktywność zawodową. Nigdy nie wyszła za mąż, 
nie posiada również dzieci. stan zdrowia określa jako dobry, a stopień reli-
gijności w dziesięciostopniowej skali deklaruje na poziomie 8.

Jako osoba dorosła podejmowała aktywność edukacyjną w różnych 
formach. W wieku 31-33 lat uczęszczała do dwuletniego studium Rodzin-
nego, odbyła ośmiodniowe „zamknięte rekolekcje powołaniowe”20 w wie-
ku 34 lat. Korzystała z propozycji edukacji religijnej organizowanej przez 
parafię w formie katechez dla dorosłych oraz rekolekcji i pielgrzymek – 
w tym czterech pieszych do Częstochowy. Podejmuje samokształcenie 
poprzez lekturę religijną (dzieła i dzienniki świętych np. św. siostry fau-

20 Terminem „zamknięte” określa się rekolekcje, które mają miejsce w specjalnych 
ośrodkach formacyjnych lub domach zakonnych podczas dni wolnych od pracy zawodo-
wej. Ich uczestnicy nie opuszczają miejsca pobytu, nie prowadzą rozmów towarzyskich, 
lecz skupiają się na modlitwie i rozważaniu treści religijnych. stanisława K. określa je jako 
powołaniowe, dlatego należy przypuszczać, że ich celem była pomoc w odczytaniu misji 
życiowej uczestników.
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265zróżnicowane strategie refleksji nad życiem

styny, św. Ignacego Loyoli, św. Teresy z Avila, pozycje dotyczące dziejów 
chrześcijaństwa, dokumenty Kościoła) i słuchanie Radia Maryja. W wieku 
45-48 lat była uczestniczką Korespondencyjnego Kursu Biblijnego.

Zaproszona przez organizatorów KKB do wskazania związków pomię-
dzy uczestnictwem w Kursie i jej życiem przedstawia je w narracji, w któ-
rej można wyodrębnić kilkanaście sekwencji:

 • Własne stanowisko wobec propozycji organizatorów.
 • sens życia. samoocena w aspekcie psychologicznym i religijnym.
 • Bezradność poznawcza wobec treści religijnych.
 • Okres studiów i pierwsza praca zawodowa.
 • Religijność w czasach pogardy i sytuacje zwątpienia.
 • Początek uczestnictwa w KKB.
 • Techniczne problemy uczenia się w ramach KKB.
 • Trudności poznawcze i zwątpienie motywacyjne.
 • Ocena uczestnictwa w KKB.
 • Rozczarowanie i satysfakcja.
 • Zwrot poznawczy i doświadczenie pierwszych skutków uczenia się.
 • Ocena własnego życia w kontekście wiedzy biblijnej. 
 • Praktyki religijne.
 • Ocena religijności.
 • Odkrywanie sensu cierpienia. 
 • Znaczenie uczenia się i poznawania źródeł wiary dla własnej religij-

ności.
 • „stopa zwrotu” z inwestycji.
 • Propozycja.
 • Zakończenie.
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Własne stanowisko wobec propozycji organizatorów

Na wstępie swojej narracji stanisława K. koryguje sugestię organiza-
torów odnośnie do opisania związków pomiędzy uczestnictwem w Kursie 
a wydarzeniami codziennego życia21. „Poprawka” ta wskazuje na zaanga-
żowanie autorki w przygotowanie opowiadania o swoim życiu, ale suge-
ruje również poczucie niedoceniania przez organizatorów Kursu znacze-
nia, jakie należy przyznać treściom Biblii w codziennym życiu. Kobieta 
zwraca uwagę na obecność Biblii w jej wydarzeniach życiowych i jego 
centralną w nich pozycję. 

uczestnictwo w Kursie traktuje wręcz jako swoistą granicę rozdzielają-
cą dwa etapy jej życia. W swojej narracji wyraźnie deklaruje przeplatanie 
procesu uczenia się treści religijnych, pogłębiania wiary i rozwiązywania 
problemów codzienności. Przekonaniem tym niejako „zawstydza” organi-
zatorów, którzy uznali (w jej przekonaniu), że Biblia stanowi tło życia, czy-
li coś drugoplanowego, a tym samym niekoniecznego dla życia. umiesz-
czając ten punkt widzenia w kontekście edukacji religijnej podejmowanej 
w dorosłości (rekolekcje, katechezy, studium życia rodzinnego), można 
uznać, że stanisława K. ma potrzebę zwrócenia uwagi organizatorów na 

21 Organizatorzy KKB wysyłając do absolwentów zaproszenie o opisanie związków, 
jakie dostrzegają pomiędzy uczestnictwem w Kursie i wydarzeniami życia, wyjaśniali, że 
może to być coś w rodzaju „autobiografii z Pismem świętym w tle”. Należy zauważyć, że 
stanisława K. była jedyną (spośród 71) osobą, która odniosła się do tego wyjaśnienia.
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podejmowaną przez nią systematyczną aktywność w zakresie pogłębiania 
wiedzy religijnej. uznanie Kursu za moment zwrotny w jej życiu sugeruje 
wspomagającą rolę treści Biblii dla rozwiązywania problemów życiowych, 
ale można przypuszczać, że poproszona przez innych organizatorów o wy-
powiedź na podobny temat uczyniłaby punktem zwrotnym proponowaną 
przez nich formę edukacji.

Sens życia. Samoocena w aspekcie psychologicznym i religijnym

stanisława K. w kolejnej sekwencji swojej narracji relacjonuje rozter-
ki egzystencjalne wieku młodzieżowego. Motywacje edukacyjne i samo-
kształceniowe u stanisławy K. mają swój początek we wczesnym wieku 
młodzieżowym. Rozważania na temat sensu życia stały się inspiracją do 
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poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące własnego miejsca w świe-
cie, problemów dobra i zła itp. Intuicyjnie odnosi rozumienie własnej oso-
by i świata do Transcendentu. Z atencją wspomina doświadczenie edukacji 
religijnej z dzieciństwa, jakim było przygotowanie do I Komunii świętej. 
W tej perspektywie po raz pierwszy ujawniają się wątpliwości dotyczące 
gotowości intelektualnej niezbędnej do zrozumienia prawd wiary. Ambi-
walencja poznawcza i emocjonalna towarzyszy autorce narracji przez wie-
le dziesięcioleci jej życia. Takie przekonania mogły mieć związek z kli-
matem wychowawczym w rodzinie, zwłaszcza z systemem priorytetów 
rodziców stanisławy K.

Preferowanie jednych dzieci i marginalizacja pozostałych mogła wy-
tworzyć stały, kilkunastoletni klimat wychowawczy kreujący swoiste 
wewnątrzrodzinne wykluczenie, w której są dzieci „bardziej i mniej ko-
chane”. Mogło to być dla małej stanisławy K. przykrym doświadczeniem 
z dzieciństwa z całożyciowymi konsekwencjami w obszarze samooceny, 
które wyraża się w poczuciu niższej wartości, a związane jest z deprecjacją 
uczuciową i deficytem miłości. Kobieta w żadnym fragmencie obszernej 
narracji nie opisuje swojej rodziny, klimatu wychowawczego itp. Mimo 
dużej erudycji starannie unika tego tematu. Przy czym należy zauważyć, 
że problemy egzystencjalne łączy z doświadczeniami domu rodzinnego, 
a możliwości ich rozwiązywania upatruje w edukacji religijnej związanej 
z przygotowaniem do sakramentów. sugeruje to negatywne odniesienia do 
atmosfery panującej w tym zakresie w rodzinie, a pozytywne w stosunku 
do edukacji religijnej, ale sama autorka nie wyraża jakiegokolwiek war-
tościowania. Podkreśla jedynie swą wrażliwość egzystencjalną i zaufanie 
Bogu, wyrażające się w przekonaniu o słuszności i celowości codziennych 
wydarzeń.
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Bezradność poznawcza wobec treści religijnych

Konsekwencje duchowe związane z poznawaniem treści Biblii nie tyle 
wynikały z ostracyzmu rodziny traktującej zainteresowania młodej sta-
nisławy jako dziwactwo (można nawet powiedzieć, że je ignoruje), ile 
z ograniczeń poznawczych w doświadczanych podczas samodzielnej lek-
tury Biblii. Trudności ze zrozumieniem tych treści były kilkudziesięciolet-
nim zmaganiem towarzyszącym stanisławie K. To przejmujące poczucie 
braku kompetencji poznawczych z jednoczesnym wzmożeniem wysiłku 
czytania Biblii konstruuje osobisty dramat religijno-poznawczy. Wielo-
krotnie podejmowane próby zrozumienia różnych fragmentów tekstu bi-
blijnego, kończyły się porażką i umacniały w stanisławie K. przekonanie 
o jej nieudolności poznawczej oraz poczucie rozbieżności pomiędzy wska-
zaniami Biblii i jej życiem. 

Konstruując swoją wypowiedź wokół napięcia religijno-poznawczego, 
kobieta buduje znaczącą pozycję KKB w zakresie udostępniania treści 
Biblii szerokiemu gronu czytelników i jednocześnie pomniejsza wartość 
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edukacji religijnej dzieci i młodzieży (mimo że wcześniej wskazywała na 
znaczącą rolę katechezy przygotowującej do I Komunii świętej). Biblia 
stanowi podstawowe źródło katechezy na poziomie szkoły podstawowej 
oraz średniej i realizowany program zawsze to uwzględnia. Zastanawia 
również fakt podejmowania prób zrozumienia treści biblijnych jedynie po-
przez indywidualne czytanie Biblii. Autorka nie wspomina żadnych dzia-
łań w zakresie poszukiwania pomocy u innych osób (np. u katechety czy 
młodzieżowych grup formacyjnych często w owych czasach organizowa-
nych przy parafii). Jest to o tyle zastanawiające, że autorka wielokrotnie 
sygnalizuje nie tylko potrzebę, ale wręcz ogromne pragnienie poznania 
Biblii i w tym upatruje rozwiązanie swoich problemów życiowych.

Okres studiów i pierwsza praca zawodowa
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Okres studiów jest kontynuacją negatywnych doświadczeń edukacyj-
nych w zakresie wiary, które powodują utrwalenie niskiej samooceny. 
szczególnie traumatyczny wymiar, w relacjach autorki, posiada okres 
startu zawodowego. W tej sytuacji edukacja i kształcenie religijne stały się 
dla stanisławy K. szansą na przeżycie i jednocześnie pogłębienie wiary. 
Wiedza religijna stanowiła swoisty „azyl” lub nawet schron dający autorce 
narracji poczucie bezpieczeństwa w burzliwej i turbulentnej rzeczywisto-
ści. W tym czasie stanisława K. przeżyła wiele upokorzeń związanych 
z własną religijnością. Mimo to utrzymuje w sobie wysoką motywację reli-
gijną i potrzebę uczenia się – jakby na przekór tego, co się wokół niej dzie-
je. Można to interpretować jako pragnienie lepszego rozumienia świata, 
ludzi i siebie. Zwraca uwagę na to, że obiektywne trudności były dla niej 
szczególnie uciążliwe, lecz nie wyjaśnia, czym się one różniły od typo-
wych doświadczeń młodych dorosłych – znacząca liczba osób wierzących 
podejmujących pierwszą pracę zawodową stykała się z analogiczną rze-
czywistością. Można przypuszczać, że akcentowanie zawodowych trud-
ności adaptacyjnych było konsekwencją nieradzenia sobie z zadaniami 
okresu wczesnej dorosłości. Braki w zakresie zinterioryzowania wartości 
religijnych będące konsekwencją atmosfery domu rodzinnego mogły sta-
nowić nieuświadomione źródło trudności dorosłego życia w sytuacji ich 
negowania lub lekceważenia w środowisku zawodowym. 

Akcentowanie antynomii pomiędzy życiem religijnym i zawodowym 
można również uznać za budowanie pozytywnego klimatu wokół własnej 
osoby. Pokazywanie siebie w kontekście konformistycznych zachowań in-
nych osób może stanowić budowanie przestrzeni usprawiedliwiania zacho-
wań im podobnych. Przywołując okoliczności, z którymi się wewnętrznie 
nie zgadza, jednocześnie przyznaje, że była „zbyt słaba i bez oparcia, aby 
móc zdecydowanie, konsekwentnie i owocnie żyć według Bożych Przy-
kazań”. Potrzeba zmagania się z zastaną sytuacją jawi się w konsekwencji 
jako nieracjonalna, a nawet sprzeczna w sobie, bo żarliwa wiara religijna 
była w opozycji wobec przejmującego stanisławę K. poczucia indolencji 
poznawczej.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



272 r o z d z i a ł  V i i i

Religijność w czasach pogardy i sytuacje zwątpienia

sytuacja społeczna i zawodowa wyzwala w stanisławie K. zdetermi-
nowanie poznawcze. Ponownie podejmuje trud poszukiwania prawdy 
poprzez uczestnictwo w grupowych formach pogłębiania religijności: 
pielgrzymki, rekolekcje, prasa religijna, lektury. Próba samodzielnego zro-
zumienia tekstu biblijnego kończy się ponownie niepowodzeniem, co po-
głębia niską samoocenę autorki narracji. Jest to dla kobiety swoistą „ścia-
ną, murem”, które w jej mniemaniu „są nie do przebicia” i sytuacją dopro-
wadzającą niemal do rozpaczy. Kobieta jest bliska przekonania, że nigdy 
nie będzie w stanie zrozumieć tekstów biblijnych. sytuacja taka mogła być 
skutkiem doświadczeń z dzieciństwa, wieloletniego wykluczenia, drwin 
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i szyderstwa otoczenia ze względu na postawę religijną w dorosłości lub 
inne cechy osobowościowe. Dramat poznawczy polegający na niemożno-
ści rozumienia tekstu biblijnego i nieefektywność metody samokształce-
niowej stanisława s. przenosi w sferę wiary. Ograniczenie swoje traktuje 
jako całożyciową ułomność, której usunięcie wymaga interwencji trans-
cendentalnej. Autorka narracji formułuje w tej intencji swoje modlitwy  
i w końcowej konkluzji tej sekwencji narracji stwierdza zaistnienie przeło-
mu w postaci informacji o Korespondencyjnym Kursie Biblijnym. 

Znacząca koncentracja kobiety na poszukiwaniach sensu życia wyłącz-
nie w tekstach biblijnych sugeruje pewne oddalenie od innych źródeł wie-
dzy na ten temat. W żadnej części narracji nie są wymieniane osoby bliskie 
lub dalsze, nie wspomina też o relacjach z innymi osobami – o przyjaźni 
lub miłości. ujawnia natomiast nadzwyczajną koncentrację na własnych 
ograniczeniach poznawczych Biblii, która nabiera wielkich rozmiarów, 
stając się centralną figurą przeżyć stanisławy s. Entuzjastyczne przyjęcie 
informacji o Korespondencyjnym Kursie Biblijnym jest reakcją wielkiej 
nadziei na zmianę sytuacji niemocy poznawczej.

Początek uczestnictwa w KKB

Przekłady BibliiCopyri
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Początkowa euforia i entuzjazm związane z intelektualnym i mental-
nym otwarciem na treści biblijne, uległy gwałtownemu zahamowaniu 
z powodu trudności samokształceniowych. W kolejnych upadkach autorka 
narracji poszukuje wzmocnienia nie tyle w obszarze modyfikacji własne-
go warsztatu uczenia się i metodyki samokształcenia, ile w modlitwach 
do świętych, znanych z doświadczeń w zakresie odkrywania Objawienia. 
W prowadzonej refleksji zwraca uwagę brak analizy własnej metody-
ki uczenia się, które mogą sugerować kolejne negatywne doświadczenia 
związane z poznawaniem treści religijnych. Po raz kolejny stanisława K. 
informuje o swoim niepowodzeniu i wynikającej z niego frustracji. Od-
woływanie się do pomocy transcendentalnej bez wcześniejszej refleksji 
nad spotykanymi wydarzeniami sugeruje trudności w określaniu genezy 
pojawiających się problemów i w konsekwencji pomijania własnego za-
angażowania w ich rozwiązywanie22. Reakcja autorki sugeruje, że w ob-
szarze poznawania treści biblijnych nie powinna spotykać trudności, ale, 
co ciekawe, nie podejmuje też jakiejkolwiek konfrontacji w tym zakresie 
z innymi formami aktywności edukacyjnej, mimo że w części autobiogra-
ficznej wymienia wiele podejmowanych form edukacji religijnej. Należy 
również zauważyć, że odpowiadając na pytanie o uczestnictwo w edukacji 
dorosłych, wymienia jedynie kształcenie religijne. 

Na uwagę zasługuje sposób refleksji nad doświadczeniami uczenia się 
treści religijnych i ich związku z codziennym życiem. Autorka odkrywa 
analogiczne sytuacje w życiu świętych związane z poznawaniem treści 
biblijnych i pomijając ich naturalne zmagania oczekuje od nich pomocy 
nadprzyrodzonej. Nie przygląda się ich działaniu i sposobom rozwiązania 
trudności. Można nawet dostrzec, że z nutą zazdrości przyznaje, iż św. 
Janowi rozumienie nauczania Jezusa zostało objawione. Ten styl odniesień 
sugeruje potrzebę mentora. Wprawdzie wiek autorki wskazywałby raczej 
na to, że to ona powinna tę rolę przejąć w stosunku do innych, ale zgodnie 
z założeniami koncepcji dorosłości opartych na zadaniach rozwojowych 
(D. Levinson, R. Havigarst) kolejne zadania związane są z ich rozwiąza-
niem na etapach wcześniejszych. Być może również stan cywilny stani-
sławy s. jest wynikiem pewnych problemów w sferze interakcji z innymi 
i zamknięcie się na treści biblijne bez odniesień do życia.

22 Odniesienie do zaproponowanej przez Ch. G. Cogginsa koncepcji dorosłości w wy-
miarze postaw jest wyraźnie widoczne. sposób działania autorki można odnieść do posta-
wy wobec wiedzy w zakresie rozumienia genezy problemów. Zob. M. Malewski, Andrago-
gika w perspektywie metodologicznej, dz. cyt. 
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Techniczne problemy uczenia się w ramach KKB

stanisława K. przedstawia swoje rozumienie metodyki uczenia się w ra-
mach Kursu Biblijnego. Opisuje odczuwaną rozbieżność pomiędzy wiedzą 
intelektualną a wiedzą, która może mieć znaczenie dla wiary. skupienie 
się na transcendentalnym charakterze Biblii utrudnia jej zrozumienie tre-
ści. Dzieje się tak dlatego, że przypisując tekstom biblijnym nadzwyczajną 
ważność i doniosłość, umniejsza walory naturalnego poznawania Biblii. 
Zapominając niejako, że w rozumieniu chrześcijańskim Biblia jest zarów-
no dziełem Boga, jak i człowieka23; jednocześnie autorka narracji zauwa-
ża, że treści biblijne muszą być poznawane nie tylko metodami klasycznej 
nauki (np. czytania), ale również na drodze doświadczenia duchowego. 

23 KKK, nr 109 .
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sposób przedstawienia przez nią problemów poznawczych sugeruje, że 
nie wynikają one z ograniczeń intelektualnych, lecz z błędnych proporcji 
w systemie motywacyjnym (pierwsze prawo R. Yerkesa i J. Dodsona doty-
czy krzywoliniowej zależności między poziomem pobudzenia organizmu 
a poziomem wykonania zadania24). Poziom motywacji autorki narracji do 
poznawania Biblii znacząco przekracza poziom optymalny. stanisława K. 
posiada własne rozumienie poznawania treści religijnych i znaczenia efek-
tów uczenia się. Z jednej strony pokazuje zmagania intelektualne zwią-
zane z poznawaniem Biblii, a z drugiej ignoruje możliwości, jakie w za-
kresie rozumienia Biblii daje Kurs, oczekując interwencji nadprzyrodzo-
nej. Emocjonalne nastawienie do Biblii przewyższa potrzebę poznawczą. 
W takim podejściu do odkrywania Biblii ujawnia się niezrozumienie celu 
KKB. stanisława K. pragnie osiągnąć własne cele, które tylko częściowo 
są tożsame z celami Kursu.

Trudności poznawcze i zwątpienie motywacyjne

24 Współczesne badania sugerują, że w stosunku do ludzi prawa te mają ograniczoną 
stosowalność między innymi z tego powodu, że zostały one sformułowane dla pobudzenia 
emocjonalnego o negatywnym znaku. W przypadku stanisławy K. istnieje uzasadnienie 
odwołania się do tego prawa, gdyż jej wielokrotne próby w zakresie poznawania treści bi-
blijnych wywołują emocje negatywne.
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Kolejna część narracji odkrywa wzrost samooceny stanisławy K. w ob-
szarze uczenia się i samokształcenia. Przyczyn tego stanu rzeczy autorka 
narracji upatruje w działaniach organizatorów KKB oraz w interwencji 
transcendentalnej. Traumatyczne przeżycia związane z uczeniem się, prze-
chodzą do czasu przeszłego i budują obszar refleksji zabarwionej niewąt-
pliwą satysfakcją z poniesionego wysiłku i uzyskanych efektów. Kobieta 
nie ukrywa swojego trudu poznania. Ta część narracji buduje pozytywną 
samoocenę ukształtowaną na podstawie włożonego wysiłku edukacyjnego 
i wzmocnionych cech osobowości (np. cierpliwość). Być może pewnym 
kluczem do zrozumienia problemów z uczeniem się autorki narracji może 
być stwierdzenie (…) ale sama nie potrafiłam nic więcej „wyczytać”.

Ograniczenia poznawcze, do których stale w różnej formie powraca 
stanisława K. mogą mieć przyczynę wynikającą z nieobecności nauczy-
ciela realnego na podobieństwo szkoły i wyższej uczelni. Przejście od 
tradycyjnego uczenia się podczas studiów (stanisława K. jest absolwent-
ką wyższej uczelni na kierunku biologia) do kształcenia w formie kore-
spondencyjnej mogło stanowić barierę w korzystaniu z materiałów Kursu. 
Należy jednak zauważyć, że w żadnym miejscu narracji nie wzmiankuje 
ona najmniejszych problemów związanych z nauką podczas kilkuletnich 
studiów w wyższej uczelni, co wskazuje na bardzo selektywny charakter 
problemów poznawczych stanisławy K. Można przypuszczać, że odnoszą 
się one do obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, 
bo studiowanie Biblii w trakcie trwania KKB przyjmuje ten charakter. Mo-
że też być tak, że nawracające oczekiwanie na osiągnięcie „czegoś więcej” 
podczas studiowania Biblii wynika z trudności przejścia w procesie po-
znawania od kwestii empirycznie sprawdzalnych do treści wykraczających 
poza dane empiryczne. Przypuszczeniu temu zaprzecza jednak analiza 
programu studiów wyższych, który w swojej strukturze, także w obszarze 
kierunków przyrodniczych, nie ogranicza się do przedmiotów specjalnoś-
ciowych. Istnieje grupa obowiązkowych przedmiotów wywodzących się 
z pnia nauk społecznych, takich jak filozofia czy socjologia. O żadnych 
problemach z tymi przedmiotami autorka narracji nie wspomina.
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Ocena uczestnictwa w KKB

Opisując swoje uczestnictwo w Kursie Biblijnym, stanisława K. po raz 
kolejny zwraca uwagę na trudności w uczeniu się i dążenie do maksymali-
zacji ocen. Wiedza zdobywana podczas Kursu była traktowana jako bazo-
wa dla kształtowania własnej religijności. Zwraca uwagę fakt ścisłego po-
wiązania procesu uczenia się z przeżyciami religijnymi. ujawnia się przy 
tym swoisty perfekcjonizm metodyczny stanisławy K., która stwierdza, że 
(…) chciałam wiedzieć, zrozumieć i zapamiętać wszystko w zakresie prze-
widzianym przez program Kursu. Oznacza to, że autorka narracji posiada 
wysokie oczekiwania poznawcze, które potrafi określić szczegółowo. Tak 
wyrażonym punktem widzenia niejako zaprzecza wcześniej przedstawio-
nym spostrzeżeniom dotyczącym oczekiwań skutków bardziej emocjonal-
nych niż intelektualnych. Analogicznie dostrzec można sprzeczność w za-
kresie znajomości celów i idei Korespondencyjnego Kursu Biblijnego.
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 Rozczarowanie i satysfakcja

W procesie realizacji zadań Kursu stanisława K., uwzględniając trud-
ności (można nawet powiedzieć ułomności) poznawcze związane ze zro-
zumieniem treści, przyjmuje strategię „przetrwania za wszelką cenę”. 
Konfrontacji iluzji poznawczych, odkrywanych przez autorkę towarzy-
szy niepokój dotyczący obniżenia poziomu motywacji do kontynuowania 
Kursu. Być może dlatego zakończenie uczestnictwa w Kursie wywołało 
u stanisławy K. ambiwalencję emocjonalną. Z jednej strony miała świa-
domość transcendentalnych odniesień uzyskanej wiedzy, z drugiej strony 
uczestnictwo w Kursie kojarzyło się jej z satysfakcją towarzyszącą każde-
mu innemu kursowi, tak jakby chciała powiedzieć, że ma za sobą uczest-
nictwo w wielu formach edukacji, a ukończenie KKB jedynie wzmacnia 
złudzenie podnoszenia własnych kompetencji.
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Radykalne różnice w ocenie Kursu (początkowa entuzjastyczna i koń-
cowa na granicy rozczarowania) świadczy o wielkiej zmienności w sferze 
oceny ważności ukończonego Kursu. Co więcej, zakończenie Kursu wy-
wołało negatywne reperkusje poczucia pewnego zawodu, a nawet osamot-
nienia. uczestnictwo w Kursie autorka narracji określiła jako przygodę, 
która się skończyła. Ambiwalencja stanisławy K. względem Kursu Bi-
blijnego osiąga wymiary znaczące – z jednej strony porównuje Kurs do 
innych kursów i szkoleń zawodowych, z drugiej strony deklaruje żal, że 
Kurs dobiegł końca. Kobieta nie precyzuje, jak długo utrzymywały się te 
przekonania i odczucia. Można przypuszczać, że były to krótkotrwałe, nie-
mal epizodyczne refleksje. Nie ma jednak podstaw, by wykluczyć, że były 
to stany długotrwałe, a ostatni pozytywny wizerunek Kursu jest projekcją 
grzecznościową i kurtuazyjną wobec organizatorów.

stanisława K. wyraża również ubolewanie nad brakiem wsparcia i zro-
zumienia w zakresie podejmowanych działań edukacyjnych. Nie podaje 
jednak żadnych informacji dotyczących działań mających na celu zachę-
cenie innych osób do podjęcia wspólnych poszukiwań religijnych. Należy 
przy tym zauważyć, że stanisława K. przebywała w środowiskach, które 
podejmowały działalność na rzecz pogłębiania życia religijnego: uczest-
niczyła corocznie w kilkudniowych rekolekcjach i pielgrzymkach, w tym 
w pieszych wędrówkach do Częstochowy. Intencją rekolekcji i pielgrzy-
mek jest pomoc w kształtowaniu własnej religijności ze strony duszpa-
sterzy i innych członków społeczności religijnej. W biografii religijnej 
zdarzenia te, jak widać z narracji, nie odgrywają znaczącej roli, albowiem 
stanisława K. deklaruje nieustającą samotność w swoim życiu religijnym 
i nieustanne poczucie braku zainteresowania jej problemami ze strony du-
chowieństwa lub wspólnoty osób wierzących.
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Zwrot poznawczy i doświadczenie pierwszych skutków uczenia się

W kolejnej sekwencji stanisława K. zauważa przełom poznawczy z wy-
raźnie zarysowaną potrzebą kontaktu z Biblią. Opisuje metodykę czytania 
Pisma świętego i budowania odniesień poznawanych treści do własnego 
życia. Mechanizm ten utrwala systematycznymi działaniami i staje się on 
dominującym sposobem przeżywania rzeczywistości. W tej aktywności 
poznawczej towarzyszy jej przeświadczenie, że poznanie i rozumienie 
jest wynikiem relacji transcendentnych i służy pogłębieniu jej religijno-
ści. stanisława K. wypracowuje własny sposób korzystania z Biblii. Po 
wielu perypetiach, wśród których dominowały niepowodzenia urastające 
w jej rozumieniu do rangi klęski, odkrywa Biblię w wymiarze osobistym. 
Odczucie, że za tekstem stoi Wielki Nauczyciel sprawia, że treści biblijne 
przestają być zbiorem przypadkowych tekstów. Biblia uspokajała ją i daje 
nowe, lepsze rozumienie świata i samej siebie.
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Ocena własnego życia w kontekście wiedzy biblijnej 

Doświadczenie obecności nauczyciela transcendentnego i skutków stu-
diowania Biblii buduje u autorki narracji poszerzone rozumienie samej sie-
bie i najbliższego otoczenia. Ma to również wpływ o charakterze terapeu-
tycznym, który wydaje się być stanisławie K. niezbędny dla codziennego 
funkcjonowania w społeczności dorosłych. Kobieta opisuje skutki nowej 
sytuacji poznawczej w sferze ocen moralno-etycznych i stosunków mię-
dzyludzkich oraz rozstrzygania problemów religijnych. Z dużą erudycją 
wskazuje, jakie istotne zmiany zaszły lub mogą zajść w życiu dzięki stu-
diowaniu Biblii. W pewnej części tekst narracji odrywa się od osoby nar-
ratorki i przyjmuje formę „mini” wykładu na temat oczekiwanych skutków 
studiowania Biblii. stanisława K. unika jednak konkretności, formułując 
swoje poglądy w sposób bardzo ogólny, bez jakichkolwiek związków z co-
dziennością. Brak grupy odniesienia i relacji przyjaźni z innymi osobami 
sprzyja przypuszczeniu, że narracja poświęcona uczeniu się Biblii bardziej 
wynika ze sztuki erudycyjnej stanisławy K., niż z rzeczywistej sytuacji re-
ligijnej i egzystencjalnej. Może również o tym świadczyć odwołanie się do 
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283zróżnicowane strategie refleksji nad życiem

doświadczeń z okresu PRL-u, które z pewnością nie były łatwe dla autorki 
narracji (akcentowała je mocno, opisując pierwsze problemy adaptacyjne 
w środowisku zawodowym), ale nie odnoszą się one do aktualnej sytuacji 
społecznej i teraźniejszości jednostki.

Praktyki religijne

Wiedza religijna nabyta przez stanisławę K. daje jej możliwość głęb-
szego rozumienia liturgii i własnego życia. Autorka narracji opisuje nowe 
kompetencje w zakresie rozumienia rzeczywistości religijnej i z dużą eru-
dycją opisuje własne odczucia transcentne. Pogłębiona znajomość naucza-
nia na temat Eucharystii traktowana jest jako niezasłużony dar, któremu 
stara się zadośćuczynić (choć ma poczucie, że ekwiwalencja nie jest wy-
magana) przy pomocy wzmożonego uczestnictwa w liturgii. Po raz pierw-
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szy w całej narracji przytacza konkretne fakty w postaci przynależności do 
stowarzyszeń religijnych. Jednak poza nazwami własnymi stowarzyszeń 
i informacji o cyklicznym charakterze spotkań nie informuje o propono-
wanych w nich praktykach, co nadaje im charakter skrajnie zrytualizowany 
i bezosobowy. szczegółowy przekaz zdobytej wiedzy na temat Eucharystii 
sugeruje docenianie tych treści dla kształtowania własnej religijności, ale 
brak odniesień do osobistego życia rodzi poczucie odseparowania ich od 
realnego życia i jakiejkolwiek społeczności.

Ocena religijności 
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Kolejna sekwencja narracji stanisławy K. dotyczy opisu skutków 
uczenia się opartego na źródłach religijnych. Odnoszone są one głównie 
do sfery życia religijnego. Autorka zwraca uwagę na lepsze rozumienie 
nauczania Kościoła, literatury religijnej i katolickich mediów. stwierdza, 
że konsekwencją uczestnictwa w Kursie jest jej samodzielność i śmiałość 
w uczestniczeniu w dyskusjach na tematy religijne. Dystansuje się od  
myślenia magicznego, zabobonów i astrologii, uznając je za „niebezpiecz-
ne zabawy niedojrzałych ludzi”. Praktykom tym przeciwstawia myśle-
nie religijne, wskazując na historię ludzi jako historię zbawienia, której 
ośrodkiem według wiary chrześcijańskiej jest Bóg i Jego Opatrzność nad 
światem. Opierając się na posiadanej wiedzy religijnej i własnych prze-
konaniach, dokonuje oceny postaw religijnych innych osób. Nie wydaje 
wprost negatywnej oceny, ale ironia, którą się posługuje, sugeruje poczu-
cie wyższości.

Na uwagę zasługuje postawa pewności i samodzielności w myśleniu 
oraz odważne opowiedzenie się po stronie swoich przekonań. Autorka sa-
ma dostrzega zmianę w jej zachowaniach spowodowaną uczestnictwem 
w KKB i niejako dla uwiarygodnienia tej samooceny przywołuje sytuacje, 
w stosunku do których deklaruje nowy punkt widzenia. Po raz pierwszy 
w swojej narracji deklaruje radość z osiągniętej wiedzy, lecz i tym razem 
towarzyszą jej ambiwalentne uczucia i emocje. stwierdzając, że jej po-
ziom jest „niewątpliwie wyższy”, to i tak „pozostawia jeszcze wiele do 
zrobienia”. Postawa ta mogłaby być uznana za cenną świadomość potrze-
by nieustannego rozwoju i pragnienie coraz to wyższego poziomu rela-
cji z Bogiem, gdyby nie fakt, że stanisława K. sprawia wrażenie osoby 
zaniepokojonej własnymi osiągnięciami w zakresie rozwoju duchowego. 
Deklarując negatywną postawę wobec magii i wiarę w Bożą Opatrzność 
jednocześnie zachowuje się, jakby bała się „zapeszyć” doświadczaną  
radość.
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Odkrywanie sensu cierpienia

sekwencja ta jest kontynuacją poprzedniej, w której wymieniając po-
winności wierzącego wobec Boga i Kościoła, uzupełnia je rozważaniami 
na temat cierpienia. Nie wskazuje jednak źródła tych refleksji, co sprawia, 
że nie zauważa żadnego czynnika związanego z uczeniem się treści reli-
gijnych. Rozważania prowadzi niejako obok faktu uczestnictwa w KKB. 
Pojawia się natomiast odniesienie do własnych doświadczeń związanych 
z cierpieniem „w sprawach duchowych”. stwierdzenie to można uznać za 
konkluzję przedstawianych w poprzednich akapitach trudności na drodze 
poznawania wiary i problemów z adaptacją w środowisku zawodowym. 
Na podstawie relacji autorki można je również potraktować jako problemy 
duchowe, bo nie chodziło o realizację obowiązków przypisanych do sta-
nowiska pracy, lecz o postawy innych pracowników. Powstały wówczas 
dysonans mógł stanowić źródło cierpienia duchowego. 

W wypowiedzi zastanawia ograniczenie doznawanego w życiu cier-
pienia jedynie do sfery duchowej. Wprawdzie stanisława K. rozpoczyna 
i kończy tę sekwencję ogólnym stwierdzeniem odnośnie do rozumienia 
cierpienia, ale pomiędzy nimi wskazuje jedynie na jego zakres duchowy. 
Trudno określić, czy doświadczała cierpienia w innych obszarach życia, 
czy też ten wymiar był na tyle dominujący, że zdecydowała skupić się na 
nim. Przy czym należy zauważyć, że w rozważaniu tym nie ma już miej-
sca na niepewność poznawczą i emocjonalną. Pojawia się nowy wymiar 
prowadzonej refleksji, a autorka zawężając jej zakres treściowy, prezentuje 
jednocześnie odważne deklaracje emocjonalne. Odsłania swoją, bardzo in-
tymną relację z Bogiem, która daleka jest od lękowych odniesień z wcześ-
niejszych sekwencji. 
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Znaczenie uczenia się i poznawania źródeł wiary dla własnej religijności

W jednej z ostatnich podsumowujących części narracji, stanisława K. 
podkreśla znaczenie źródeł religijnego poznania. Dokonuje przy tym 
rozróżnienia pomiędzy wiedzą „źródłową” a wiedzą opartą na własnych 
przemyśleniach. Autorka narracji zwraca również uwagę na potrzebę ca-
łościowego, a nie wybiórczego akceptowania przyswajanej wiedzy i treści 
religijnych. Wobec wielkiego natężenia argumentów wskazujących na wie-
dzę religijną jako nadzwyczajnie doniosły czynnik kształtowania własnej 
religijności zastanawia wcześniej przedstawiona refleksja przyrównująca 
ukończenie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego do kolejnego kursu 
zawodowego – „kursu do szuflady”. Co więcej, stanisława K. przyznaje 
KKB najwyższy status poznawczy w stosunku do innych form edukacji re-
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ligijnej, pokazując nieporównywalną z innymi źródłami wiedzy religijnej 
wartość treści biblijnych.

W sekwencji tej następuje bezpośrednie przejście od opisu własnych 
doświadczeń związanych z rozwojem wiary do uogólnionych wniosków 
na temat znaczenia wiedzy religijnej dla codziennego życia. Im również 
towarzyszy ambiwalencja poznawcza i emocjonalna. Zastanawia niepokój 
wywołany zmianami w rozumieniu związków pomiędzy wiedzą religijną 
a jej aktualizacją w codziennym życiu. We wcześniejszych sekwencjach 
kobieta wielokrotnie przedstawiała potrzebę poszukiwania coraz doskonal-
szego rozumienia treści religijnych, a dostrzegając ich znaczenie dla życia, 
niejako lęka się możliwej korekty. Doceniając rozumienie treści biblijnych 
w różnych kontekstach i okolicznościach, jednocześnie obawia się potrak-
towania ich w sposób wybiórczy. Można mieć nadzieję, że wątpliwości te 
są konsekwencją osiągniętych podczas Kursu umiejętności interpretowa-
nia tekstów biblijnych i wiedzy na temat Biblii jako księgi religijnej. 

„Stopa zwrotu” z inwestycji 
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O organizacji i realizacji Korespondencyjnego Kursu Biblijnego autor- 
ka narracji wyraża się bardzo pozytywnie. uważa, że powinien być upo-
wszechniany, by możliwie wiele osób skorzystało z tej formy edukacji re-
ligijnej. Przy czym należy zauważyć, że stanisława K. deklarowała we 
wcześniejszej sekwencji podejmowanie działań związanych z propagowa-
niem KKB w swoim otoczeniu. Ani wówczas, ani obecnie nie uzasadnia 
wprost swojego stanowiska. Powrót do tej idei w końcowej części narracji 
można uznać za pozytywną ewaluację osiągniętych skutków poznawania 
źródeł religijnych. Brak oczekiwanej reakcji na składaną znajomym propo-
zycję podjęcia Kursu być może wynika z faktu skupienia się przez kobie-
tę jedynie na skutkach religijnych studiowania Biblii. Także w końcowej 
części uzasadnienie wysiłku podejmowanego dla pozytywnego ukończe-
nia Kursu posiada wyłącznie charakter teologiczny bez jakichkolwiek od-
niesień do konkretnych sytuacji życiowych. Powstaje przy tym wrażenie, 
że kształtowanie własnej religijności według modelu stanisławy K. nie po-
siada żadnych odniesień do rzeczywistości, społeczeństwa i jakichkolwiek 
osób. Kobieta swoją religijność kształtuje w hermetycznej relacji bilateral-
nej z Panem Bogiem i ludzie są jej niejako niepotrzebni. swoje refleksje 
woli ilustrować biblijnymi kazusami (np. walka patriarchy z Aniołem) niż 
własnymi lub innych doświadczeniami życiowymi.

Propozycja
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stanisława K. zachęca organizatorów KKB do podjęcia kolejnych za-
gadnień w ramach edukacji religijnej dorosłych. Autorka narracji wyka-
zała się szeroką znajomością zagadnień dotyczących wiary i co więcej, 
nie ogranicza się do treści teologicznych, lecz wskazuje na potrzebę wy-
korzystania osiągnięć innych dziedzin dla pogłębiania wiedzy religijnej,  
a w konsekwencji życia wiarą. Na uwagę zasługuje również postawa odpo-
wiedzialności za organizowanie procesu uczenia się i samodiagnoza potrzeb 
edukacyjnych. Można przypuszczać, że jednym ze skutków uczestnictwa 
w KKB było umocnienie przekonania o potrzebie pogłębiania wiedzy reli-
gijnej i jej znaczenia dla rozwoju wiary. Nie bez znaczenia jest również i to, 
że kobieta zabiega o to, by treści wiary otrzymały wykładnię konfesyjną. 

Zakończenie

W ostatnich słowach narracji stanisława K. wyraża wdzięczność or-
ganizatorom i prowadzącym Korespondencyjny Kurs Biblijny. Dziękuje 
za odczytywanie odręcznego pisma w nadsyłanych podczas Kursu pra-
cach. Autorka narracji kurtuazyjnie kieruje słowa wdzięczności do osób 
odczytujących jej pismo: „wiem ile wysiłku i cierpliwości to wymagało”. 
sformułowanie można byłoby odczytać bezrefleksyjnie, gdyby nie to, że 
charakter pisma stanisławy K. jest wyjątkowo regularny i czytelny. Ta kur-
tuazyjna przesada, może być potwierdzeniem stałej dyspozycji osobowoś-
ciowej autorki do przesady narracyjnej na tematy problemów związanych 
z uczeniem się treści biblijnych. 

Ostatnie zdanie narracji stanisławy K. jest prośbą o modlitwę w jej 
intencji. Modlitwa wstawiennicza jest częstą praktyką w Kościele kato-
lickim. Zwykle jednak zakłada pewną wiedzę i istniejącą relację między 
proszącym o modlitwę i osobą, do której ta prośba jest kierowana, lub 
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też nadzwyczajną okoliczność modlitwy (np. ciężka choroba). Zwrócenie 
się do czytelników listu z prośbą o modlitwę wstawienniczą bez podania 
jakiegokolwiek uzasadnienia może z jednej strony sugerować rutynowe 
zachowania w odniesieniu do modlitwy, ale z drugiej wskazuje na pewną 
śmiałość interpersonalną, której – jak się wydaje – wcześniej autorce nar-
racji brakowało. Nie wiadomo jednak, czy tej odwagi interpersonalnej rze-
czywiście brakowało stanisławie K. (może to sugerować stan panieński), 
czy też nabyła ją podczas pracy z tekstami biblijnymi. 

Strategia fluktuacyjna
Rok 1977, do którego odnosi się autorka narracji w kontekście zadań 

życiowych związanych z pracą zawodową, bogaty był w wydarzenia, które 
pozwalają lepiej zrozumieć podjętą przez stanisławę K. refleksję nad ży-
ciem. W poniższej tabeli zestawiono wydarzenia, które mogły wpływać na 
poglądy, postawy i decyzje kobiety. 

Znaczące wydarzenia historyczne 
rok 1977

Treści i wydarzenia mogące mieć 
wpływ na postawy, zachowania  

i decyzje Stanisławy K.
28 stycznia – odbyła się premiera filmu •	 Barwy ochronne.
25 lutego – premiera filmu •	 Człowiek z marmuru .
3 marca – Rada Państwa ratyfikowała Międzynarodowe •	
Pakty Praw Człowieka, uchwalone na XXI sesji ONZ.
25 marca – powstało ugrupowanie Ruch Obrony Praw •	
Człowieka i Obywatela (ROPCiO), którego celem było 
solidarne działanie w sprawach rzeczywistego przestrze-
gania praw człowieka .
7 maja – w Krakowie znaleziono zwłoki studenta •	
uniwersytetu Jagiellońskiego stanisława Pyjasa. 
Przyjaciele ogłosili żałobę.
9 maja – utworzono Biuro Interwencji Kss KOR.•	
15 maja – wielka demonstracja w Krakowie po mszy •	
żałobnej za stanisława Pyjasa, którego śmierć uznano 
powszechnie za morderstwo polityczne.
1 sierpnia – w Zalewie solińskim znaleziono zwłoki •	
studenta uniwersytetu Jagiellońskiego stanisława 
Pietraszki, który jako ostatni widział stanisława Pyjasa 
30 sierpnia – miała miejsce powódź w południowo-•	
zachodnich rejonach kraju. Legnica została zalana do 
poziomu 1,5 m.
16 października – Telewizja Polska rozpoczęła emisję •	
serialu Polskie drogi .
29 października – po raz pierwszy od 20 lat doszło do •	
spotkania I sekretarza PZPR Edwarda Gierka  
z kardynałem stefanem Wyszyńskim.
29 grudnia – przekazano do użytku Centralną Magistralę •	
Kolejową.

Wydarzenie kulturalne
Wydarzenie kulturalne
Znaczenie symboliczne i prawne
 
Budowanie społeczeństwa obywa-
telskiego

Prawa i wolności obywatelskie 

Obrona pracowników szykanowa-
nych
Prawa do wolności zgromadzeń

Wydarzenie symboliczne polityczne, 
kryminalne 

Wydarzenie o znaczeniu losowym 

Wydarzenie kulturalne, medialne 

Znaczenie symboliczne polityczne, 
kościelne 

Znaczenie o charakterze gospodar-
czym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Encyklopedii Wikipedia
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Duża erudycja autorki narracji i różnorodność wydarzeń w wymienio-
nej dacie sprawia, że nazwanie stylu prowadzonej przez nią refleksji jest 
znacząco utrudnione. Nie umniejsza to jednak faktu, że jest to interesujący 
przykład wrażliwości religijnej i specyficznego podejścia do życia. Na-
wet pobieżna analiza przedstawionych powyżej wydarzeń polskiego życia 
społecznego, kulturalnego, gospodarczego i politycznego może stanowić 
pewne uzasadnienie dla wskazania jedynej w narracji daty w kontekście 
życia zawodowego kobiety. Zaistniałe w roku 1977 wydarzenia, sygnali-
zują ambiwalencję obecną w społecznym myśleniu i działaniu. Wydarze-
nia sprawiające wrażenie troski państwa o obywateli niemal zbiegają się 
z dramatem śmierci, którą powszechnie uznano za morderstwo politycz-
ne (Rada Państwa ratyfikowała Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, 
uchwalone na XXI sesji ONZ; powstało ugrupowanie Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela kontra śmierć stanisława Pyjasa, stanisława Pie-
traszki). Tym charakteryzuje się również refleksja nad życiem ujawniona 
w przedstawionej narracji. 

stosunek do wydarzeń i doświadczeń oparty został na współistnieniu 
sprzecznych uczuć, postaw lub opinii. Kobieta, odkrywając w treściach Bi-
blii pewny punkt odniesienia, jednocześnie wyraża niepokój o ich ulotność. 
Przypisuje życiu zdolność ich korygowania i jednocześnie rodzi lęk przed 
codziennością. Ten sposób postrzegania życia wpisuje się we współczes-
ną rzeczywistość naznaczoną wieloznacznością zmieniających się ofert, 
które tworzą chaos i nie dają poczucia pewności. życie staje się oscylacją 
pomiędzy wartościami, które również straciły swój autonomiczny wymiar. 
Dlatego tak wiele w nim paradoksów i niejednoznacznych wyborów. Co-
dzienność budowana jest na oscylowaniu pomiędzy biegunami, co w przy-
padku rodzących się trudności owocuje często wyborem opcji łatwiejszej, 
odpowiadającej oczekiwaniom innych. Człowiek nie tyle dokonuje oce-
ny sytuacji poprzez odniesienie do podstawowych wartości, ile bardziej 
„rozgrywa” w kategoriach korzyści. Budzące się wówczas w człowieku 
niepokoje „łagodzi” nie tyle refleksją nad motywami działania własnego 
i innych, lecz dostrzeganiem faktów, które sprawiają wrażenie działania 
w trosce o dobro innych (29.12.1977 r. przekazano do użytku Centralną 
Magistralę Kolejową). 

Refleksja nad życiem poprzez kategorię ambiwalencji otwiera szeroką 
perspektywę dialogu i interpretacji, nie ogranicza się do jednego – najbar-
dziej przystającego do własnego projektu życia, ale też rodzi niebezpieczeń-
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stwo podejmowania refleksji dopasowanej do oczekiwań socjologicznych, 
a może nawet tylko ich wyobrażeń (29 października – po raz pierwszy od 
20 lat doszło do spotkania I sekretarza PZPR Edwarda Gierka z kardyna-
łem stefanem Wyszyńskim). Jednak rozmaicie rozumiana, subiektywna 
prawda utrudnia poznanie, może rodzić niepokój egzystencjalny. Tak pro-
wadzona refleksja nad życiem poszukuje uzasadnienia dla swoich działań 
w poglądach autorytetów, ale z nastawieniem, że jedynie słuszna jest ta, 
która buduje pozytywny wizerunek w oczach innych. W przypadku religij-
ności może to oznaczać myślenie polegające na przekonaniu, że ten sposób 
działania jest oczekiwany nie tylko przez autorytety, ale także przez same-
go Boga. W uniknięciu tej pułapki, jak pokazują skutki osiągnięte przez 
uczestników KKB, istotną rolę może odegrać edukacja religijna. 

Przedstawiony przez stanisławę K. styl refleksji nad życiem przywo-
łuje także na myśl pojęcie psychastenii, nie w wymiarze jednostki choro-
bowej (i nie dlatego, że znikło ono z klasyfikacji międzynarodowej), lecz 
możliwości opisowych, jakie za nim się kryją25. Cechy, takie jak poczucie 
niższości i obniżenie nastroju w przypadku pojawiania się problemów, wo-
bec których jednostka staje bezradna (w przypadku przywołanego przez 
stanisławę K. roku 1977 na przykład powódź w południowo-zachodnich 
rejonach kraju, gdzie mieszka kobieta) wzmacniają poczucie bezsensu, 
czy wręcz stanowią jego „zaprzeczenie”. Poszukiwanie sensu może przyj-
mować postać pewnego rodzaju „rozgrywania” życia. Tworzenie klimatu 
bezsensu zostaje przypisane innym osobom, a siebie stawia się w pozycji 
nieustannego zmagania z sensownością życia. Być może dlatego autor-
ka narracji akcentuje swoje przekonanie o nieomylności Bożych decyzji 
w stosunku do świata i jej życia osobistego. Wzmacnia je, przywołując 
bezpośrednie wydarzenie przygotowania do I Komunii świętej, którego 
treść stanowiła przeciwwagę doświadczeń osobistych i rodzinnych. 

Poczucie zmiany otaczającego świata i obrazu własnej osoby towarzy-
szące refleksji nad życiem w kontekście wydarzeń politycznych związa-
nych nierozłącznie z wymiarem zawodowym życia człowieka (na przykład 

25 Psychastenia, niegdyś uznana była za jedną z najczęstszych nerwic i za jej głów-
ne objawy uznawano: trudności podjęcia decyzji, brak pewności siebie, poczucie niższo-
ści, skłonność do nadmiernej pedanterii, obniżenie nastroju, poczucie zmiany otaczającego 
świata i obrazu własnej osoby (derealizacje i depersonalizacje), częste lęki i natręctwa oraz 
brak poczucia zadowolenia z siebie, małą aktywność, unikanie kontaktów z otoczeniem. 
Zob. H.f. Ellenberger, The discovery of the unconscious: the history and evolution of dy-
namic psychiatry, Library of Congress Catalog Number 79-93287, s. 375-377.
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w przywołanym roku 1977 powstanie Biura Interwencji Kss KOR, czy 
głodówka w kościele św. Marcina w Warszawie) budują postrzeganie rze-
czywistości w kategoriach konieczności „rozgrywania” życia. Dodatkowo, 
jeżeli towarzyszy osobie także poczucie niższości, to refleksja nad życiem 
stanowi poszukiwanie możliwości takiego działania, by być w nich zaak-
ceptowannym przez innych – niezależnie, czy są to osoby z najbliższego 
środowiska rodzinnego, zawodowego, czy ludzie, z którymi mamy jedno-
razowy kontakt. Prowadzona w tym nurcie refleksja nad życiem charakte-
ryzuje się wyolbrzymianiem napotykanych trudności. Wydarzenia dnia co-
dziennego postrzegane są przez pryzmat nieadekwatnych ocen własnych 
możliwości i potrzeb. Zachodzi zatem konieczność „rozgrywania” rzeczy-
wistości – każdy (nie wyłączając własnej osoby) otrzymuje ten sposób po-
strzegania rzeczywistości, który wydaje się być najbardziej adekwatny.

Niebezpieczeństwem tak prowadzonej refleksji nad życiem staje się 
brak odporności na manipulację. W tym kontekście edukacja (na przykład 
poprzez sztukę – premiera filmu Barwy ochronne, Człowiek z marmuru, 
serialu Polskie drogi, list stowarzyszenia Polskich filmowców w sprawie 
poszanowania swobód twórczych) może wzmacniać postrzeganie świata 
w jego różnorodności, a edukacja religijna „dostarczając” wiedzę o Bogu, 
może korygować brak pewności siebie poprzez rodzenie pytań o realny, 
a nie wyobrażony obraz siebie oraz kształt relacji z Bogiem i ludźmi. 

umiejętności nabywane w procesie poznawania treści religijnych (na 
przykład interpretowania tekstów biblijnych) uwrażliwiają na relację po-
między realnością i wirtualnością rzeczywistości. Wiedza religijna, do-
starczając argumentów na rzecz wyznawanej wiary, broni przed biernoś-
cią i brakiem odwagi w przeciwstawianiu się relatywizmowi oraz otwiera 
na świat wartości i umacnia w podejmowaniu decyzji ważnych życiowo 
i zgodnych z podstawowymi zasadami moralności.

8.3. Wspominanie aktywności edukacyjnej.  
Strategia kurtuazyjna

Mieczysława s. ma 65 lat. Mieszka w miejscowości (ok. 30 tysięcy 
mieszkańców) na Dolnym śląsku, w Kotlinie Kłodzkiej. Jej rodzice byli 
tam nauczycielami. Wychowała się w „bardzo szczęśliwym domu”, w któ-
rym zawsze panowała serdeczna atmosfera. Ojciec miał zainteresowania 
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literackie i był szarmancki względem żony. W domu kultywowano święta 
religijne i rodzinne. Mieczysława s. z zawodu maszynistka, od 2006 roku 
jest na emeryturze. Nie założyła własnej rodziny. swój stan zdrowia okre-
śla jako dobry, a własną religijność w dziesięciostopniowej skali umiesz-
cza na poziomie 8. 

Mieczysława s. deklaruje, że w ramach doskonalenia zawodowego 
skończyła Kurs Korektorski trwający 6 tygodni (Kurs ten odbyła w 29 
roku życia); uczestniczyła (między 20 a 31 rokiem życia) w corocznych 
szkoleniach samoobrony, które trwały do kilku dni; w wieku 30 lat Kurs 
BHP trwający 7 dni. W 31 roku życia zaliczyła również Koresponden-
cyjny Kurs języka niemieckiego EsKK. Wymienione kursy i szkolenia 
(oprócz EsKK) dotyczyły zakresu wykonywanej pracy. Komentując kurs 
językowy, Mieczysława s. stwierdza: „Cenię sobie kurs języka niemie-
ckiego EsKK, który trwał około roku, a wzbogacił moją znajomość języka 
niemieckiego z lat szkolnych. Był zarazem przyjemnością i miłą pracą”. 
W latach 1994-1997 uczestniczyła w KKB.

struktura narracji:

 • Powitanie i ocena KKB.
 • uzasadnienie uczestniczenia w Kursie.
 • Ocena efektów Kursu z perspektywy czasowej.
 • Kurs Biblijny w perspektywie budowania własnej religijności.

Powitanie i ocena 
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Mieczysława s. rozpoczyna swoją narrację od podziękowania za imien-
ne skierowanie do niej prośby o opisanie dostrzeganych przez nią związ-
ków pomiędzy uczestnictwem w Korespondencjnym Kursie Biblijnym 
a wydarzeniami z jej życia. Zwrot ten zapowiada kurtuazyjny charakter 
narracji. Można przypuszczać, że jest to stała dyspozycja psychologiczno- 
-obyczajowa wyniesiona z domu. Wzorcem zachowań językowych był oj-
ciec – szarmancki w swoich zachowaniach człowiek wysokich standardów 
etycznych. W tej konwencji kobieta przedstawia swoje refleksje nad cza-
sem uczestnictwa w KKB.

Wspomnienie Kursu przywołuje pozytywne emocje towarzyszące stu-
diowaniu Biblii. Zawierają one swoistą jedność czynnika poznawczego i re-
ligijnego oraz dążenie do jedności epistemiczno-transcendentnej. Emocje te 
zostają niejako „zmaterializowane” w fakcie otrzymywania kolejnych zeszy-
tów. Pozytywne doświadczenia związane z uczestnictwem w KKB wynikają 
nie tylko z jego religijnego charakteru. Kobieta posiada pozytywne doświad-
czenia związane w ogóle z kształceniem korespondencyjnym i wyniesione 
z domu rodzinnego zamiłowanie do samodzielnej pracy. Autorka narracji 
deklaruje chętne czytanie lektur szkolnych i przypomina, że pisanie wypra-
cowań przynosiło jej satysfakcję, gdyż wiele razy była wyróżniana za nie 
przez nauczycielkę języka polskiego. Akcentowany przez kobietę wymiar 
religijny uczenia się związany jest atmosferą domu rodzinnego. Wychowy-
wała się w domu z tradycjami religijnymi. Ceniła swoją matkę, która w sytu-
acjach trudnych życiowo wiele czasu poświęcała rytuałom religijnym. 

Kilkuletni okres uczestniczenia w tym Kursie był dla niej znaczącym 
wydarzeniem życiowym, głównie o charakterze osobistym i religijnym. 
Rozpoczęcie nauki w połowie życia stało się dla respondentki wydarze-
niem znaczącym. swoje oczekiwania poznawcze łączy z zeszytami kurso-
wymi, które są dla niej głównym źródłem wiedzy religijnej. Konstrukcja 
zeszytów kursowych została specjalnie opracowana dla uczących się do-
rosłych o zróżnicowanym wieku. Przede wszystkim „Zeszyty” są odbi-
ciem struktury Kursu Biblijnego i każdy z nich obejmuje odrębną grupę 
tematyczną. Treść „Zeszytów” jest esencjonalna i wyrazista. Wysoka oce-
na zeszytów kursowych, jaką formułuje Mieczysława s. (i inni uczestnicy 
Kursu), bierze się z założonego przez autorów KKB układu treści i formy, 
która „współpracuje” z treścią zeszytów. Jedna z uczestniczących w Kur-
sie Biblijnym sióstr zakonnych stwierdziła, że Kurs zawiera więcej infor-
macji i wiedzy biblijnej, niż treści prezentowane na klasycznych wykła-
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dach w ramach studiów teologicznych. Wysoką wartość stanowi dla niej 
świadomość uczestniczenia w Kursie: z niecierpliwością oczekuje nowych 
zeszytów, akcentuje emocje, które jej towarzyszą, a po latach czuje się 
zaszczycona imiennym zwrotem organizatorów Kursu i zaproszeniem do 
uczestnictwa w badaniach. 

Odniesienia do zewnętrznej strony KKB stanowią jedynie ramy dla 
opisu związków pomiędzy uczestnictwem w KKB a życiem autorki narra-
cji. Kobieta doceniając to, co ona zawiera, skupia się na skutkach, których 
doświadcza. Odnosi je tylko (a może aż) do dwóch obszarów: refleksji nad 
sobą i pogłębienia życia religijnego. skupienie się na skutkach związanych 
z rozwojem „Ja” oraz życiem religijnym i sposób ich przedstawienia suge-
ruje pewien przerost „treści nad formą”. sytuacja ta prowadzi do uznania, 
że nie tylko narracja, ale także sposób refleksji nad życiem posiada cha-
rakter kurtuazyjny. 

Uzasadnienie uczestniczenia w Kursie
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W powyższej sekwencji zwraca uwagę dyskursywny i osobisty charak-
ter wypowiedzi rozpoczynający się stwierdzeniem: „Myślę, że…”. sfor-
mułowanie poglądu na temat poznania Boga w pierwszej osobie liczby po-
jedynczej wskazuje na indywidualny charakter wiary i pewną niezależność 
intelektualną. uzasadnienie uczestniczenia w Kursie oparte jest głównie 
na argumentacji o charakterze religijnym. Kurs jest swoistym pretekstem 
do realizacji oczekiwań i pragnień religijnych. Obecność Transcendentu 
autorka wprowadza w postaci osobowej, używając wyrażeń: Bóg, On Sam, 
Stwórca. szacunek do Boga wyraża, zapisując zaimki osobowe wielką li-
terą. Teologiczne zainteresowania wiążą się z jej biografią. Wspomina, że 
w domu rodzinnym rozmawiano o Bogu, Jezusie Chrystusie. Wiele roz-
mów dotyczyło Kościoła katolickiego i prawosławnego (ze względu na 
wschodnie pochodzenie babki ze strony matki). uzasadniają one ważność 
motywacji religijnej przy studiowaniu Biblii i skuteczność podejmowa-
nych w tym zakresie działań. Zwraca uwagę operacyjny charakter opisy-
wanej wiedzy, która zakorzenia się. „samorządność” wiedzy o Bogu au-
torka spostrzega jako rodzaj czynnika „władczego” względem jej osoby. 
Takie rozumienie skutków edukacji religijnej wskazuje na potrzebę pozna-
nia naturalnego i poznania wiary.

Zastosowanie metafory: zakorzenia się, podnosi znaczenie własnego 
uczestniczenia w Kursie Biblijnym i nauki, która była jego częścią. Jest to 
jednocześnie literacko wyrażone zdystansowanie się od możliwości posą-
dzenia autorki narracji o to, że jej pasja jest incydentalna i chwilowa. Wie-
dzę, którą wynosi z Kursu, kobieta określa w kategoriach nadzwyczajnej 
ważności z nieskończonym horyzontem trwania. W sformułowaniu tym 
Mieczysława s. po raz kolejny wyraża swój styl refleksji poprzez kurtua-
zję językową, dzięki której falsyfikuje domniemania, że nauka wyniesiona 
z Kursu Biblijnego mogłaby posiadać niższy status niż inne formy eduka-
cji. Metaforyczne opisanie prawdy i mądrości, które na podobieństwo drze-
wa zakorzeniają się w człowieku na zawsze wyraża przekonanie, że treści 
i skutki uczestniczenia w Kursie posiadają dla autorki narracji trwałość 
i znaczenie całożyciowe. Można również przypuszczać, że stanowią one 
swego rodzaju rekompensatę za niespełnione plany edukacyjne. Autorka 
pochodzi bowiem z rodziny inteligenckiej, wyniosła z domu „zamiłowanie 
do książek”, tymczasem sama nie posiada wyższego wykształcenia. 

Pod metaforycznym ujęciem ważności uczestniczenia w Kursie stoi 
wskazanie zależności między wiedzą zdobytą w Kursie i nieomylnością 
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decyzyjną w sytuacjach codziennych. sformułowanie oczekiwań zawar-
tych w analizowanej sekwencji wskazuje na pragmatyczny wymiar skut-
ków edukacji religijnej. Odniesienia pozatekstowe, które poszerzają ich 
plan interpretacyjny, mogą się odnosić do wskazanej powyżej sytuacji 
związanej z wykształceniem i koniecznością podejmowania trudnych de-
cyzji. Autorka wspomina o ciężkiej chorobie matki. Być może ta sytuacja 
również spowodowała konieczność szybkiego podjęcia pracy zawodowej 
i niezałożenia rodziny. Każdorazowa remisja choroby i powrót do normal-
nego życia był traktowany przez rodzinę, w szczególności przez córkę, 
jako prawdziwe święto, którego ważnym składnikiem była głęboka wiara 
i modlitwa. 

Ważnym motywem wspierającym Mieczysławę s. do uczestniczenia 
w Kursie Biblijnym była znajomość z jej przyjaciółką. Znajomość ta miała 
formę przyjaźni i z tekstu narracji wynika, że relacja ta była ważna dla 
kobiety w okresie uczestnictwa w KKB, chociaż nie wspomina o dalszych 
jej losach. Poczynione odniesienie personalne może świadczyć o docenia-
niu roli innych osób w rozwoju osobowości i religijności. Wśród osób 
znaczących w jej życiu wymienia nauczycielkę języka polskiego, której 
szczególną zasługą było zaszczepienie całożyciowej miłości do książki . 
Z kolei szczególne znaczenie dla kształtowania wiedzy religijnej posiadał 
ks. K., który potrafił interesująco przedstawić różne tematy biblijne i histo-
rię chrześcijaństwa.

W wypowiedzi swojej Mieczysława s. motywuje uczestnictwo w Kur-
sie również jego formą korespondencyjną. Jako główny jej atrybut pod-
kreśla elastyczność czasową. Rezygnacja z rygoru czasowego sprzyjała 
indywidualizacji procesu uczenia się. 
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Ocena efektów Kursu z perspektywy czasowej

uczestnictwo w Kursie Biblijnym Mieczysława s. ocenia bardzo wy-
soko. Wiedza uzyskana podczas studiowania Biblii posiada dla niej kilka 
ważnych znaczeń, które można ująć w następujące kategorie:

	 • Wiedza religijna, która pogłębia uczucia religijne i pozwala lepiej 
i doniośle przeżywać obecność transcendencji.

 • Wiedza religijna, która wspiera w odniesieniach codzienno-życio-
wych o charakterze egzystencjalnym lub religijnym. 

 • Wiedza religijna jako system wspomagający kształtowanie tożsa-
mości.
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Wymienione trzy obszary znaczeniowe zdobytej wiedzy religijnej Mie-
czysława s. traktuje jako wzbogacenie własnego życia i dzięki swojej kul-
turze osobistej w obliczu wydarzeń pozytywnych emanuje wobec najbliż-
szego otoczenia radością wynikającą z wiary, a w sytuacjach bolesnych 
religia staje się źródłem nadziei. Kurs przenosi zyski poznawcze i intelek-
tualne w sferę uczuć religijnych. Autorka narracji nie ujawnia mechanizmu 
tego wpływu. Wskazuje jedynie na jego przyczynę i skutek. Wiedza reli-
gijna w opinii kobiety rozszerza zakres i pogłębia jakość uczuć religijnych. 
Oznacza to, że jeśli w biografii Mieczysławy s. istnieją dane obiektywne, 
które modernizują klasyczny schemat rozwoju: od niewiedzy do wiedzy 
(od mniejszej wiedzy do większej wiedzy) w kierunku: od wiedzy do głęb-
szych uczuć i emocji religijnych. Wtedy kluczem do zrozumienia tej zależ-
ności byłyby słowa: wiedza religijna jest dla mnie głównie rozjaśnianiem 
wątpliwości, od których jak większość osób wierzących nie jestem wolna .

uwolnienie się od wątpliwości (sfera wiedzy) ujawnia spektakularne 
skutki uczuciowe i emocjonalne, które paradoksalnie dominują nad inte-
lektem, chociaż – jak sama przyznaje – wiedza religijna dała jej pogłębione 
rozumienie ludzkich dramatów własnych i cudzych. śmierć osób bliskich 
nie przenosi kobiety w pustkę egzystencjalną i „czarną rozpacz”, lecz wie-
dzie ją do pogłębionej refleksji religijnej. Mechanizm ten Mieczysława s. 
ściśle wiąże z nabytą podczas Kursu Biblijnego wiedzą religijną. Nie jest 
to jednak zależność bezpośrednia, albowiem głównym czynnikiem ochro-
ny duchowej i egzystencjalnej w sytuacji dramatu osobistego jest wiara, 
której umocnienie nastąpiło w wyniku nabycia nowej wiedzy religijnej. 
Można przypuszczać, że wiedza religijna w sytuacji głębokiej wiary osoby 
uczącej się jest interioryzowana w odmienny sposób niż wiedza o neutral-
nym znaczeniu dla uczącego się.
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Kurs Biblijny w perspektywie budowania własnej religijności 

Podsumowując swoje uczestnictwo w Kursie Biblijnym, Mieczysła- 
wa s. czyni to z największą satysfakcją. Odnosi się zarówno do obszaru 
nowo nabytej wiedzy religijnej, jak i do wynikającego z tego stanu rzeczy 
rozwoju własnej osobowości i religijności. Mieczysława s. instytucjonalną 
formę kształcenia religijnego, jaką jest Korespondencyjny Kurs Biblijny, 
uznaje za satysfakcjonującą. Podobnie jak większość uczestników Kursu, 
Mieczysława s. wiąże nowo nabytą wiedzę religijną z rozwojem własnej 
osobowości i religijności. Jednocześnie spostrzega ten proces jako otwarty 
i bezterminowy. Tak rozumiana nauka pełni również funkcję autoterapii, 
a nawet sprzyja twórczym inspiracjom (Mieczysława s. ujawniła swój ta-
lent poetycki). 

Można przypuszczać, że ważną rolę w poznawaniu treści religijnych, 
które inspirowały do refleksji nad sobą i pogłębianiem życia religijnego 
odegrało stosowanie się do zasad kształcenia dorosłych. Kobieta odkry-
wa w studiowaniu Biblii nowe możliwości samorealizacji i wyraża swoje 
aspiracje twórcze w postaci poezji. Z punktu widzenia trudności dotyczą-
cych poznawania treści, KKB znacznie przekracza realizowane przez nią 
kursy szkoleniowe. Nie mniej wcześniejsze doświadczenia edukacyjne 
i samokształceniowe stały się dla kobiety ważnym obszarem porównania 
efektywności nauczania poprzez ustalenie poziomu rozbieżności pomię-
dzy aspiracjami a aktualnym poziomem sprawności. Realizacja zadań kur-
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sowych pomogła jej zidentyfikować problemy życiowe, a zaproponowana 
forma korespondencyjna Kursu ukształtowała właściwe warunki pracy 
oraz stała się okazją do budowania stosunków wzajemnego zaufania i sa-
mopomocy miedzy uczącymi. Mieczysława s. czuła się zaakceptowana 
jako uczestnik Kursu, co wyraziła w swojej kurtuazyjnej narracji. 

Kurtuazyjna strategia refleksji nad życiem

Refleksję nad życiem wspieraną edukacją religijną Mieczysława s. pro-
wadzi w analogiczny sposób, jak przedstawia treści w narracji. Jej stosunek 
do życia przeniknięty jest uprzejmością, można powiedzieć wręcz wyszu-
kaną grzecznością. uczestnicząc w KKB, kobieta niejako sprawdza swoje 
możliwości poznawcze i uzyskuje adekwatną samoocenę. Znajduje w nim 
również uzasadnienie dla procesu podejmowanych decyzji i wzmacnia 
swoją wiarę. Potrafi z odwagą stanąć w obliczu wątpliwości religijnych, 
mając przekonanie, że są one udziałem każdego wierzącego. Przyjmuje 
je z pokorą i wdzięcznością. Osiągane skutki uczestnictwa uznaje za dar 
Boga, okazując Mu szacunek i posłuszeństwo. 

Można przypuszczać, że koncentracja na obszarze własnego „ja” i na 
sferze religijnej jest konsekwencją doświadczeń wyniesionych z domu ro-
dzinnego i jej sytuacji życiowej. Wartości zaszczepione w niej przez ro-
dziców są pielęgnowane i rozwijane. One wyznaczają również kierunki jej 
rozwoju i poszukiwań w zakresie wsparcia ze strony innych. Opisując sy-
tuacje życiowe i spotykane osoby, odnosi się do nich z ogromnym szacun-
kiem i uznaniem. Można przypuszczać, że udział kobiety w kształceniu 
korespondencyjnym i bogata językowo, zakończona własną poezją nar-
racja, jest pewną formą rekompensaty nieuzyskanego wykształcenia. Nie 
ma jednak w niej nic z żalu czy poczucia niespełnienia. Wręcz zachwyca 
poczucie odnalezienia własnego miejsca w życiu i przekonanie, że robi to, 
„co należy”.

Przedstawiona przez Mieczysławę s. kurtuazyjna refleksja nad życiem 
może budzić zarówno uznanie, jak i powątpienie, czy jest ona w ogóle 
możliwa i potrzebna. W ponowoczesnej rzeczywistości pośpiechu i tro-
ski, a może wręcz walki, o własny interes i sukces tak uległy stosunek 
do życia wydaje się być nieadekwatny i wręcz bezwartościowy. Można 
nawet sądzić, że nie przystaje on do współczesności, przez co rodzi rów-
nież pytania o sens edukacji religijnej dorosłych. Refleksja nad życiem  

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



304 r o z d z i a ł  V i i i

realizowana poprzez odkrywanie przyjaznej strony życia nawet w trudnych 
okolicznościach każe wręcz myśleć o pewnej naiwności, a może nawet 
udawaniu. Co więcej, ten styl myślenia jest często wyrażany w odniesie-
niu do religijności. Nawet niezbyt wnikliwy obserwator życia społecznego 
jest w stanie dostrzec, że z jednej strony oczekuje się od osób religijnych 
rezygnacji z przywilejów, jakie daje współczesność, a z drugiej lekceważy 
zachowania wynikające z wyznawanej przez nich wiary. Wynika to z ten-
dencji przypisywania religii jedynie wymiaru indywidualnego i negowania 
jej obecności w obszarze społecznym życia.

Refleksja nad życiem przedstawiona przez Mieczysławę s. nabiera jed-
nak wartości wówczas, gdy człowiek najpierw sam przed sobą przyzna 
się do tęsknoty za uprzejmością, stosownymi gestami, a nawet pewnego 
rodzaju „galanterią” zachowań. Kurtuazyjna strategia refleksji nad życiem 
zaprezentowana przez Mieczysławę s. nie pozostawia człowieka jedynie 
w sferze marzeń. Ilustruje ona styl życia człowieka, który na swoją miarę 
osiągnął sukces i czuje się szczęśliwy. 

8.4. porównując się z innymi. Strategia hermetyczna

Alfred K. jest mężczyzną 65-letnim na emeryturze. Pracował jako tech-
nik urządzeń chłodniczych. żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci i czworo 
wnuków. stopień swojej religijności ocenia jako maksymalny (10 pkt.). 
Jest osobą wierzącą, systematycznie praktykującą indywidualnie i wspól-
notowo. Deklaruje przynależność do grup religijnych, ale nie podaje infor-
macji, co do ich charakteru. Wiele szczegółów ze swojej biografii umiesz-
cza w samej narracji, wskazując w ten sposób na konteksty jego refleksji 
nad życiem związanej z edukacją religijną.

Narracja Alfreda K. skonstruowana jest w sześciu mocno zróżnicowa-
nych objętościowo sekwencjach, której istotę stanowi ocena Kościoła:

 • Preambuła.
 • Odniesienia rodzinne, historyczne, biograficzne.
 • Kształtowanie własnej religijności.
 • Ocena Kościoła w Polsce.
 • Projekcje modernizacyjne.
 • Zakończenie i postscriptum.
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Preambuła 

Alfred K. swoją narrację inicjuje zwrotem powitalnym o treści religij-
nej, jednak natychmiast podejmuje się krytycznej oceny innych osób wie-
rzących, podobnie jak on, podejmujących praktyki religijne. Obrzędy spra-
wowane w Kościele katolickim stanowią dla mężczyzny pole obserwacji. 
Na ich podstawie formułuje wnioski odnoszące się do religijnej ignorancji 
katolików. swoje poglądy formułuje w postaci daleko posuniętej krytyki 
lub w postaci ironii i sarkazmu.

Działania Alfreda K. tworzą ciąg decyzyjny, w którym zawiera się in-
spiracja, motywacja oraz realizacja. Inspiracją jest dysonans poznawczy 
między obrazem własnej religijności a obserwacją religijności innych 
osób. Alfred K. nie jest biernym obserwatorem życia religijnego wspól-
noty. Jest przekonany o potrzebie opisywania niewłaściwych postaw reli-
gijnych i zestawiania ich z własną religijnością. Dobra znajomość Biblii, 
obrzędów religijnych oraz historii Kościoła jest dla autora narracji prze-
strzenią budowania własnej pozycji „eksperckiej”.
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Odniesienia rodzinne, historyczne, biograficzne 

Odniesienia rodzinne, historyczne i biograficzne tworzą bogatą faktogra-
fię, w której pojawiają się relacje rodzinne, wydarzenia historyczne i obraz 
epoki. Okolice stanisławowa i schodnicy, to obszary Podola i Wołynia przy-
należące do współczesnej ukrainy. O sile emocji związanych z tym rejonem 
mogą świadczyć wspomnienia A. Pieniążek ze stowarzyszenia Wspólnota 
Polska, która pisze „Ogarnięta jestem jedną myślą – dziś mam zobaczyć 
schodnicę. Przypuszczam, że mało jest osób, którym ta nazwa cokolwiek 
mówi. Dla mnie – miejsce magiczne. To właśnie w tej wiosce znajdował 
się letnio-zimowy domek moich dziadków. To o tej schodnicy, o cudow-
nych wakacjach tam spędzanych słuchałam opowieści mego Taty i wielu 
osób z rodziny. Dla nich, było to miejsce zaczarowane, które kojarzyło się  
z beztroską i radością; miejsce, do którego nikt z nich nigdy nie powrócił. 
Nie mogę uwierzyć, że nadszedł dzień, w którym na własne oczy ujrzę 
tę osławioną rodzinną miejscowość. Muszę się trochę uzbroić w cierp-
liwość. Przed schodnicą, są godne zwiedzenia dwa historyczne miej-
sca. Najpierw zatrzymujemy się w Gródku Jagiellońskim – jednym  
z najstarszych ośrodków miejskich na Rusi. Odwiedzamy, znajdujący się 
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przy rynku kościół famy, ufundowany w 1419 r. przez Władysława Jagieł-
łę. Od chwili zamknięcia, czyli od 1947 roku był magazynem. W 1989 r. 
stał się na nowo ośrodkiem duszpasterskim. To właśnie tutaj, w Gród-
ku w 1434 roku zmarł król Władysław Jagiełło, który, jak głosi legenda, 
w czasie drogi na Ruś zatrzymał się w lesie, długo słuchał śpiewu słowika 
i przeziębił się. życiem przepłacił ten «słowiczy koncert»26. Zestawienie 
tych dwóch wspomnień pomaga zrozumieć ogromne przywiązanie Alfre- 
da K. do tradycji. Próba odtworzenia epoki, którą opisuje mężczyzna, ma 
charakter fragmentaryczny, gdyż autor koncentruje się wokół dramatycz-
nego epizodu zagrożenia życia. Odnosi je również do tradycji religijnej 
związanej z kultem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeń-
stwo to pielęgnowane jest w wielu parafiach po dzień dzisiejszy. 

Jako jedyny czas wyznaczony datami Alfred K. przywołuje lata 1880- 
-1890, w których jego dziadek korzystał z edukacji w ośrodku jezuitów. 
W tym dziesięcioleciu można wskazać istotne wydarzenia w wielu dziedzi-
nach życia. Wspominanie osoby dziadka z wielką estymą może świadczyć 
o tym, że w rozmowach z wnukiem na niektóre z nich Alfred – senior powo-
ływał się. Próba odtworzenia istotnych zdarzeń z epoki, które mogły mieć 
dla dziecka znaczenie, każe się odwołać do wydarzeń o charakterze fakto-
graficznym, nieskomplikowanych w swoim znaczeniu i interpretacji. Kieru-
jąc się wspomnianym kryterium, można wskazać na następujące zdarzenia:

Rok Wybrane zdarzenia

Treści i wartości mogące mieć 
wpływ na postawę, przekonania 

i zachowanie Alfreda K. 
(jako dziecka)

1880 18 kwietni•	 a – po dwuletnich zmaganiach  
z władzami niemieckimi o pozwolenie na 
ustawienie, w Poznaniu poświęcono Złoty 
Krzyż (krzyż chwaliszewski);
5 maj•	 a – uruchomiono komunikację 
tramwajową we Lwowie .
22 lipc•	 a – pożar strawił dużą część 
żelechowa .

sfera symboliczna, ważność 
patriotyczna, przekaz rodziców  
i krewnych
Postęp techniczny

Zdarzenia losowe

1881 3 wrześni•	 a – otwarto Teatr Nowy 
w Warszawie .
25 grudni•	 a – pogrom ludności żydowskiej  
w Warszawie.

Kreowanie ważnych instytucji 

Problemy narodowościowe

26 http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kw3_3_09 (dostęp dnia 01.08. 
2011).
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1882 7 październik•	 a – Jan Matejko przekazał 
powstającemu muzeum na Wawelu swój 
nowy obraz „Hołd pruski” .
31 październik•	 a – w Krakowie oddano do 
użytku linię konnej kolei żelaznej zwanej 
tramwajem .

sfera symboliczna

Rozwój komunikacji

1883 5 kwietni•	 a – profesorowie uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Zygmunt Wróblewski 
i Karol Olszewski, jako pierwsi na świecie 
dokonali skroplenia tlenu, a następnie 
skroplenia azotu .
11 wrześni•	 a – z okazji 200-lecia odsieczy 
wiedeńskiej w budynku sukiennic otwarto 
Muzeum Narodowe w Krakowie oraz 
pierwszy raz w historii miasta zastosowano 
energię elektryczną, oświetlając Rynek 
Główny .

Rozwój nauki polskiej

sfera symboliczna, rozwój 
techniki

1884 23 maj•	 a – Nowa Ruda: pożar zniszczył 
większą część miasta.
26 grudni•	 a – otwarcie linii kolejowej Lwów-
stryj-stanisławów (dł. 180,95 km), należącej 
do Austriackich Kolei Państwowych.
Towarzystwo Telefonów w •	 Krakowie 
otrzymało zgodę na instalację pierwszych 
telefonów .
W •	 sukiennicach otwarto pierwszą stałą 
wystawę powstałego w Krakowie Muzeum 
Narodowego .

Zdarzenia losowe

Rozwój komunikacji

Rozwój łączności

Promocja kultury polskiej

1885 26 styczni•	 a – Oddanie do użytku Kolei 
Iwangorodzko-Dąbrowskiej łączącej Dęblin 
(pod zaborem rosyjskim Iwanogród) przez 
Radom, Kielce i Olkusz z Dąbrową Górniczą .
1 wrześni•	 a – przeprowadzono pierwszą 
w Poznaniu rozmowę telefoniczną .

Rozwój komunikacji

Rozwój łączności 

1886 28 styczni•	 a – w warszawskiej Cytadeli 
stracono stanisława Kunickiego, 
współzałożyciela I Proletariatu .
27 luteg•	 o – Julius Dinder jako pierwszy 
od czasów średniowiecza nie-Polak został 
arcybiskupem poznańsko-gnieźnieńskim .
1 kwietni•	 a – odkryto skarb zakrzowski .
2 lipc•	 a – objawienie w Przyłękowie .
3 lipc•	 a – uruchomiono warszawskie filtry 
Lindleya .
2 wrześni•	 a – w warszawskim dzienniku 
„słowo” ukazał się ostatni odcinek powieści 
Potop Henryka sienkiewicza .

Konflikty polityczne

Instytucja kościoła katolickiego 
w Polsce
 
sfera wyobraźni
Mistyka religijna
Postęp techniczny

Kultura, treści patriotyczne
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1887 22 marc•	 a – Józef Piłsudski został 
aresztowany pod zarzutem udziału w spisku 
na życie cara, którego autorami byli 
członkowie frakcji Terrorystycznej Narodnej 
Woli .
5 kwietni•	 a w Krypcie Zasłużonych na skałce 
pochowano Józefa Ignacego Kraszewskiego .
26 lipc•	 a – Ludwik Zamenhof pod 
pseudonimem Doktor Esperanto opublikował 
książkę: Język międzynarodowy. Przedmowa 
i podręcznik kompletny .
15 sierpni•	 a – w Kalwarii Zebrzydowskiej 
ukoronowano obraz Matki Bożej czczonej 
w tamtejszym klasztorze oo. bernardynów .
19 sierpni•	 a – całkowite zaćmienie słońca 
widoczne z terenów Polski.
7 wrześni•	 a – w szkołach elementarnych 
i gimnazjach w zaborze pruskim 
zlikwidowano całkowicie naukę w języku 
polskim .

Wydarzenia patriotyczne

Poczucie utraty, wydarzenie 
patriotyczne
Język jako narzędzie komunikacji 
globalnej

Mistyka religijna

Przyrodoznawstwo, nauka

Poczucie ostracyzmu 
narodowościowego, uczucia 
patriotyczne

1888 25 sierpni•	 a – Adam Chmielowski założył 
Zgromadzenie Albertynów w Krakowie .
25 październik•	 a – w Tarnowie założono 
pierwsze w Polsce muzeum diecezjalne .

sfera religijna

sfera religijna, kultura narodowa, 
uczucia patriotyczne

1889 24 maj•	 a – w „Kurierze Codziennym” ukazał 
się ostatni odcinek powieści Lalka 
Bolesława Prusa .
30 lipc•	 a – otwarcie linii kolejowej Lwów-
Czerniowce (dł. 266,66 km), należącej do 
Austriackich Kolei Państwowych.

Kultura, treści patriotyczne

spektakularny postęp w technice 
komunikacyjnej

1890 4 lipc•	 a – uroczysty pogrzeb Adama 
Mickiewicza. Poeta pochowany został 
w Krypcie Wieszczów Narodowych na 
Wawelu .

Poczucie utraty, wydarzenie 
patriotyczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Encyklopedii Wikipedia

Wymieniona w powyższym zestawieniu faktografia z interwału lat 
1880-1890, na który powołuje się w swojej narracji Alfred K. nie jest 
wyczerpująca. Trudno również wymienić, które z wydarzeń tego okresu 
posiadały walor wychowawczy dla młodego Alfreda. Jednak styl skon-
struowanej narracji wymaga przywołania i docenienia dla rozwoju męż-
czyzny wydarzeń historycznych, społecznych, narodowych, kulturalnych, 
a przede wszystkim religijnych. Alfred K. nie wymienia wprost ani osób, 
ani wydarzeń, które uznałby za znaczące dla swojego życia, ale można 
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przypuszczać, że to, co było związane z życiem dziadka posiadało istotny 
wpływ na osobowość Alfreda K. Przestrzeń zewnętrznych oddziaływań 
na dziecko jest sumą bezpośrednich i pośrednich percepcji wynikających 
z indywidualnej wrażliwości i ciekawości świata oraz oddziaływań doro-
słych, szczególnie osób znaczących, które spostrzegają rzeczywistość pro-
porcjonalnie do własnych potrzeb i możliwości poznawczych.

Kształtowanie własnej religijności 

Alfred K. przywołuje bardzo precyzyjne fakty z historii własnej rodzi-
ny. Mimo upływu wielu dziesięcioleci, w swojej narracji przytacza szcze-
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góły sytuacyjne, co może świadczyć o silnym oddziaływaniu doświadczeń 
z dzieciństwa na jego dorosłe życie. umiejętnie łączy wydarzenia codzien-
nego życia z jego aktualną sytuacją religijną. Należy jednak zauważyć, 
że w prowadzonej refleksji nie wychodzi poza krąg osób z najbliższego 
otoczenia. Poszerza go jedynie w odniesieniu do korzystania z mediów 
katolickich, ale w tym przypadku również informuje jedynie o osobistych 
korzyściach uzyskiwanych z tej formy edukacji religijnej. Ten sposób re-
fleksji pomaga zrozumieć zasygnalizowana klauzula czasowa odnosząca 
się do czasów „głęboko przed solidarnością”. Być może wyznawanie wia-
ry i poglądy religijne Alfreda K. w okresie Polski Ludowej wymagały od 
niego ograniczenia religijności do sfery prywatnej. 

Informację o zainteresowaniach religijnych i uczestnictwie w nabożeń-
stwach poza kościołem parafialnym przedstawioną w tonie niemal kon-
spiracyjnym można odnieść do dwóch typów zachowań z tego okresu. 
Ludzie korzystali z posług religijnych w klasztorach albo z obawy przed 
represjami ze strony systemu komunistycznego, albo wówczas, gdy spo-
tykali się z niezrozumieniem dla swoich poglądów politycznych i religij-
nych ze strony proboszcza własnej parafii. Duża erudycja i nieukrywana 
duma w odniesieniu do własnych działań w zakresie osobistego rozwoju 
religijnego sugerują, że w przypadku autora narracji mamy do czynienia 
z drugim typem zachowań.

Alfred K. traktuje pracę nad własną duchowością w sposób metodyczny. 
Wykorzystuje dostępne mu środki (kontakt z siostrami podczas prac kon-
serwatorskich czy słuchanie rozgłośni religijnej), by pogłębić swoje życie 
religijne w zakresie wiedzy i uczestnictwa w sakramentach. Na uwagę za-
sługuje zachwyt nad innowacyjnymi metodami ewangelizacji, takimi jak 
radio, u osoby mocno przywiązanej do tradycji. Należy jednak zauważyć 
też inną ciekawą kwestię w obszarze uczenia się dorosłych. Mężczyzna 
o tradycyjnych poglądach wykorzystuje formę uczenia się na odległość, 
która ma jednokierunkowy przekaz. Dziennikarz radiowy, w tym przypad-
ku ks. redemptorysta, realizuje program według pewnego przygotowanego 
wcześniej scenariusza. słuchacz radiowy partycypuje w treści audycji in-
telektualnie, emocjonalnie i/lub uczuciowo. Autor narracji ogólnie określa 
procesy zachodzące podczas słuchania programów radiowych: daje mi to 
analizę (…). Trudno na tej podstawie orzec, czy to prowadzący kapłan prze-
prowadza pewną uniwersalną analizę, czy też jest to analiza własna autora 
narracji, dokonana dzięki inspiracji i prowadzeniu metodycznemu kapłana. 
Podobnie ma się rzecz w odniesieniu do stwierdzenia, że kazanie kapłana 
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daje (…) duchowość osobistą. Należy przy tym zauważyć wielką skutecz-
ność oddziaływania radiowego, skoro Alfred K., niewątpliwie mężczyzna 
o silnej osobowości i niemałej wiedzy religijnej, odnalazł w rozgłośni insty-
tucję wspierającą rozwój własnej religijności. Warto też podkreślić wysoką 
świadomość teleologiczną autora narracji, który wszystkie przedsięwzięcia 
o charakterze rozwojowym kieruje w obszar czysto religijny jako przygoto-
wanie do sprawowania najświętszej ofiary .

Ocena Kościoła w Polsce27

27 Alfred K. znaczącą część swojej wypowiedzi poświęca krytyce zachowań katoli-
ków, w tym przede wszystkim hierarchii kościelnej, poprzez przywoływanie sytuacji, które 
uznaje za godzące w „czystość” wiary katolickiej. sekwencja ta jest tak obszerna, że zde-
cydowałam o podzieleniu jej na dwie części.
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Odrębnym obszarem narracji Alfreda K. jest krytyka i recenzowanie 
postaw innych osób wierzących i kapłanów, którzy – jego zdaniem – nie-
należycie pełnią swoją funkcję w Kościele lub posługę duszpasterską. Kry-
tyka, którą prowadzi autor, jest połączona z negatywnym wartościowaniem 
postaw i zachowań. Odnosi się również do postawy bierności wobec nieak-
ceptowanych przez Alfreda K. działań. Krytyka i negatywne wartościowa-
nie przybiera niekiedy postać potępienia, wyrażoną na przykład w postaci 
epitetu „cieniasy”. Określenie to stało się szczególnie popularne w mediach 
publicznych w roku 2006, kiedy to premier rządu odniósł się do aktywno-
ści konkurencyjnej partii, stwierdzając: „Posłowie jednego z ugrupowań, 
którzy się nazywają... zaraz, syn na nich mówi „cieniasy”, znaczy te cienie, 
gabinet cieni, prezentują codziennie dwie, trzy konferencje prasowe i za-
lewają przymiotnikami prace rządu, a materii tam nie ma”. Autor narracji 
w tym samym nurcie dokonuje oceny postępowania osób odpowiedzial-
nych za głoszenie „zdrowej” nauki. Wspiera swoje oceny poglądami uzna-
nych przez siebie autorytetów Kościoła i upatruje w tym skuteczną metodę 
na właściwe postrzeganie spraw wspólnoty wierzących: „sam staram się 
szukać świętych kapłanów, a ubogacanie się literaturą doktorów Kościoła 
daje pewność w uczynkach i myśleniu”. swoją postawę intelektualną po-
twierdza praktyką aktywnego czytania źródeł religijnych – różnych tłuma-
czeń Biblii oraz encyklik papieskich. Nie identyfikuje się przy tym z żad-
nym nurtem krytycznym lub kontestującym w Kościele, wręcz krytycznie 
wskazuje ruchy intelektualne w Kościele, z którymi się nie zgadza.

W analogiczny sposób odnosi się Alfred K. do przynależności Polski do 
unii Europejskiej. Nie określa wprost swojego stanowiska, ale ironia, z jaką 
zestawia wywieszenie flagi unijnej i zwyczajowe praktyki religijne, wskazu-
je na wewnętrzny konflikt wartości. Można przypuszczać, że jest on efektem 
dyskusji toczących się wokół faktu przystąpienia Polski do unii Europej-
skiej i oddanego w tej sprawie głosu Polakom w formie referendum. Nie 
wyrokując o słuszności i zasadności, należy przyznać, że argumenty o cha-
rakterze religijnym również pojawiały się w owej debacie i dla osób o sil-
nym przywiązaniu do tradycji i autorytetów mogły posiadać znaczącą rangę. 

Nawiązanie do objawień w fatimie w kontekście ruchu Księży Lefe-
brystów28, można uznać za kolejny argument przywiązania do Kościoła 

28 Biskupi z lefebrystycznego Bractwa św. Piusa X krytykują reformy II soboru Waty-
kańskiego. Nie zaakceptowali również reformy mszału dokonanej przez Pawła VI. W roku 
1988 Marcel Lefebvre – założyciel Bractwa bez zgody papieża Jana Pawła II, powołując 
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katolickiego i papiestwa. Treść tych objawień, a szczególnie tak zwana 
Trzecia Tajemnica fatimska29, w której była mowa o „białym kapłanie gi-
nącym od kuli z broni palnej”. Część osób odnosiło to do zamachu na 
Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981. Autor narracji, wymieniając te dwa 
wydarzenia we wspólnym kontekście odchodzenia od tradycji w Kościele 
katolickim, zadziwia brakiem zrozumienia nauczania Jana Pawła II, który 
w doskonały sposób łączył zarówno w wypowiedziach, jak i gestach, wier-
ność Ewangelii z otwartością na współczesność i jej problemy. Co więcej, 
w swojej wypowiedzi nie wspomina nawet postaci papieża Jana Pawła II, 
choć jego dorosłe życie przypadało na kres pontyfikatu, który był znaczący 
dla historii Kościoła i Polski. Wprawdzie decyzja papieża Benedykta XVI 
o zdjęciu ekskomuniki z Bractwa św. Piusa X pod koniec stycznia 2009 r. 
od samego początku wzbudzała wiele kontrowersji, ale Alfred K. nie mógł 
jej znać, pisząc narrację, gdyż badania były przeprowadzane wcześniej. 

się na zasadę jurysdykcji zastępczej, wyświęcił czterech biskupów, tym samym zaciągając 
karę ekskomuniki. Zob. M. Karas, Bractwo św. Piusa X – katolicki ruch tradycjonalistyczny 
w dobie posoborowej, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2000, z. 30-31, s. 79-99.

29 Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie Jan Paweł II 26 czerwca 2000. 
„J.M.J. Trzecia część tajemnicy objawionej 13 lipca 1917 w Cova da Iria-fatima. Piszę 
w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazujesz poprzez Jego Ekscelencję 
Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoją i moją Najświętszą Matkę. Po dwóch częściach, które 
już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzyma-
jącego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, 
że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki 
Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym 
głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest 
Bóg: ‘coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed 
nim’ Biskupa odzianego w biel ‘mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec święty’. Wielu in-
nych Biskupów, Kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której 
szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa kor-
kowego pokrytego korą; 

Ojciec święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowa-
ne i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się 
za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczy-
tu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kil-
ka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli 
jeden po drugim inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, 
mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anio-
ły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników 
i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga. Tuy-3-1-1944”. Tłumaczenie odtwarza wiernie 
tekst oryginalny, w tym także niedokładności interpunkcji. Cyt. za: http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/fatima_2.html (data dostępu: 23.11.2011).
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Do innych specyficznie interpretowanych wydarzeń w Kościele katoli-
ckim odnosi się Alfred K., kontynuując ocenę Kościoła katolickiego:

Alfred K. wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu historii Kościoła i ak-
tualnych wydarzeń religijnych do formułowania wyrazistych i ostrych 
sądów na temat jakości postawy religijnej katolików. swoje rozważania 
nierzadko uogólnia, łącząc w nich aspekty religijne z krytyką społeczną: 
„Odnawianie ślubów Prymasa – wady narodu, lenistwo cielesne i ducho-
we. Pychę i marnotrawstwo”. Posługuje się wieloma faktami, które ma-
ją jego wypowiedzi nadać status wiarygodności. W dokonywanej ocenie 
wykorzystuje elokwencję i zasygnalizowane już w preambule ironię i sar-
kazm. Osobom poddanym krytyce przeciwstawia grupę kapłanów, których 
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darzy uznaniem i podziwem. Dokonuje tego, przywołując formy religij-
ności związane z określonymi regionami kraju i sposobami wyznawanej 
wiary w nich pielęgnowanymi. W opisach tych powraca do sentymen-
talnych wspomnień z dzieciństwa i religijności ziem wschodnich, będą-
cych poza obecną granicą Rzeczypospolitej, nawiązując do ożywionego 
po roku 1980 ruchu pielgrzymkowego – zwłaszcza pieszych pielgrzymek 
do znanych sanktuariów maryjnych. Zwraca uwagę znaczenie ruchu piel-
grzymkowego dla kształtowania religijności. W tym kontekście po raz 
kolejny zastanawia brak jakiejkolwiek wzmianki o Janie Pawle II. Jego 
wpływ na rozwój tego ruchu jest niepodważalny. sam papież także wizy-
ty w poszczególnych krajach określał mianem pielgrzymek. Tym samym  
Alfred K. zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny, także w pontyfikacie Jana 
Pawła II, problem religijności w wymiarze lokalnym, który nie oznacza 
zamknięcia na innych, lecz wykorzystanie kultury i tradycji środowiska 
w kształtowaniu wiary. Autor narracji wskazuje na integracyjny charakter 
religijności regionalnej, ale po raz kolejny przyznaje jej jedyny (własny) 
słuszny punkt odniesienia. Przeżywa nieukrywaną satysfakcję, gdy w sy-
tuacjach dla niego oczywistych przedstawiciele hierarchii kościelnej wyra-
żają zdziwienie i odczuwają pewnego rodzaju dyskomfort, doświadczając 
specyfiki tej religijności.

Przedstawiona przez Alfreda K. kategoryzacja (na „prawowiernych” 
i „zlaicyzowanych”) w gronie hierarchii oparta została na tylko sobie 
znanych kryteriach. Próba ich zidentyfikowania na podstawie wymienia-
nych wydarzeń staje się nieosiągalna. Niemożliwe jest określenie jakiego-
kolwiek klucza, gdyż liczne wątki nie tyle przenikają się wzajemnie, co 
bardziej zostały w sposób chaotyczny przytoczone. Można chyba jedynie 
uznać, że zasadą je porządkującą jest kryterium pierwszych skojarzeń, ale 
już określenie ich celu zostało przez Alfreda K. skrzętnie ukryte. Z całą 
pewnością nie stanowią go treści Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. 
sam autor odnosi się do nich nieco sceptycznie, informując wcześniej, że 
„łatwo mi poszło z Kursem Biblijnym”. Jedyne, co można powiązać z treś-
ciami KKB to zainteresowanie (ale też wybranymi) tłumaczeniami Biblii.
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Projekcje modernizacyjne

Autorowi narracji od początku prezentacji refleksji towarzyszą ironia 
i sarkazm, które w końcowej części narracji sam próbuje nieco łagodzić, 
przyznając im status żartu i humoru. swoje uwagi formułuje bezpośrednio 
pod adresem Matki Bożej i po raz kolejny demonstruje je w odniesieniu 
do zachowań, które są sprzeczne z jego poglądami. Nawiązuje do popular-
nych różańców z drzewa różanego (pachnące) i różańca noszonego na pal-
cu, który swym wyglądem przypomina obrączkę lub pierścionek. Podważa 
w ten sposób zasadność korzystania z tego typu dewocjonaliów i dewalu-
uje wartość modlitwy odmawianej przy ich pomocy, zapominając, że dla 
wielu osób umożliwiają one modlitwę w innych miejscach niż kościół – na 
przykład w autobusie czy w oczekiwaniu na wizytę u lekarza. 

Dokonuje też projekcji wdrożenia własnego pomysłu modernizacyjne-
go, czyli zamiany telefonów komórkowych na różańce. Autor narracji jest 
przekonany, że społecznym, globalnym skutkiem takiego działania „był-
by nie raj a pokój na ziemi”. Alfred K. po raz kolejny przedstawia jako 
jedynie słuszny swój punkt widzenia, a nawet przypisuje sobie funkcję 
proroka, przewidując konsekwencje postępowania według proponowa-
nych przez niego zasad. Przeciwstawiając postęp naukowo-techniczny re-
ligijności, ogranicza wykorzystanie możliwości, jakie on daje dla rozwoju 
wiary (np. pozwala posiadać tekst Biblii w telefonie komórkowym czy 
proponowana przez jezuitów Modlitwa w drodze w formacie mp3: www.
modlitwawdrodze.pl). Co więcej, tego typu przeciwstawienia mogą gene-
rować nieuzasadnione wątpliwości na styku: wiedza i wiara.
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Zakończenie i postscriptum

Zakończenie i postscriptum zaskakują czytelnika precyzją i pragma-
tycznością. Autor narracji kończy swoją wypowiedź pisemną wzniośle 
i patetycznie. sformułowanie nosi charakter religijny i jest deklaracją łą-
czenia w postawie religijnej czynnika naturalnego poznania i religijnego, 
choć w poprzednim akapicie autor z ironią odnosił się do osiągnięć tech-
nicznych i ich znaczenia dla wiary.

W postscritum swojej narracji Alfred K. w jednozdaniowej deklaracji 
informuje, jakie znaczenie posiada dla niego Pismo święte. W sformuło-
waniu tym można dostrzec pragmatyzm objawiający się w specyfikacji 
celów i skutków przedsięwzięć religijnych mężczyzny (np. możliwość 
uzyskania odpustu zupełnego). umieszczenie tego tekstu w postscriptum 
można uznać za pewnego rodzaju usprawiedliwienie skierowane do orga-
nizatorów Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Być może autor narra-
cji zdał sobie sprawę z tego, iż jego wypowiedź jest „nie na temat”.

Hermetyczna strategia refleksji nad życiem

Analizując narrację Alfreda K., trudno uznać, że uczestnictwo w KKB 
wspomogło jego refleksję nad życiem. Autor nie pokazał żadnych związ-
ków pomiędzy wiedzą zdobytą podczas studiowania Biblii i jego życiem. 
Zachęta organizatorów Kursu do opisania tych związków „wywołała” 
u mężczyzny wiele skojarzeń z sytuacjami o charakterze religijnym, o któ-
rych słyszał lub był ich uczestnikiem. Jego refleksja posiada specyficz-
ny charakter, gdyż polega na „sygnalizowaniu” niepokojących zachowań 
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członków Kościoła – w tym także, a może przede wszystkim hierarchii 
kościelnej. Z jednej strony treść narracji sugeruje refleksję z dużą świado-
mością życiowego celu, a z drugiej każe pytać, czy autor prowadzi reflek-
sję nad własnym życiem, bowiem poszczególne fragmenty służą raczej 
jako potwierdzenie uznanych i przyjętych tez. 

Analiza tekstu Alfreda K. w kontekście danych biograficznych, wyda-
rzeń społecznych i wiedzy religijnej oraz obserwacja codzienności poka-
zuje, że tego typu postrzeganie życia i swojego w nim miejsca nie jest 
sytuacją odosobnioną. Jeżeli przyjąć, że refleksja w sensie poznawczym 
jest procesem przemyślenia, który pomaga zrozumieć zarówno treść, jak 
i dynamikę uczenia się oraz pomaga wykorzystać posiadaną wiedzę w in-
nym kontekście lub wtedy, gdy trzeba ją sprawdzić lub uogólnić, to przy-
kład Alfreda K. pokazuje, że człowiek dorosły może wykorzystywać wie-
dzę (w tym także religijną) dla „przekonywania” siebie, co do słuszności 
własnych poglądów. 

Gromadzenie argumentów dla ich ugruntowania polega często na wy-
szukiwaniu braków i niedociągnięć u innych osób (w przypadku Alfre- 
da K. były to osoby wierzące, praktykujące tę samą religię oraz hierarchia 
Kościoła katolickiego). Niejako dla uwiarygodnienia słuszności takich 
działań zachowaniom uzyskującym negatywną ocenę przeciwstawia się 
wzorce osobowe i przykłady do naśladowania. 

Analizy poczynione na podstawie narracji Alfreda K. pozwalają okre-
ślić kolejną strategię refleksji nad życiem, która przyjmuje postać strategii 
hermetycznej. Częściej chodzi w niej o zastosowanie wiedzy religijnej dla 
usprawiedliwiania własnych zachowań i postaw niż o wykorzystanie jej 
dla rozwoju. Trudno w takim przypadku uznać, że chodzi o refleksję nad 
własnym życiem, ale jednocześnie należy przyznać, że jest to refleksja nad 
życiem. 

Hermetyczna strategia refleksji nad życiem zakłada zawyżoną samo-
ocenę dorosłego zarówno w wymiarze poznawczym, jak i osobowościo-
wym. Przekonanie o posiadaniu wysokiego poziomu wiedzy o życiu stano-
wi podstawę prowadzonej refleksji. Musi mu towarzyszyć równocześnie 
pewność, że wiedza ta jest wystarczająca do oceny rzeczywistości. Do-
rosły, przyjmując hermetyczną strategię refleksji nad życiem, podejmuje 
aktywność edukacyjną głównie dla potwierdzenia wysokiego poziomu 
posiadanej wiedzy. Z perspektywy całożyciowego uczenia się można tę 
sytuację uznać za sukces tej idei, gdyż osoba taka zdobyła wiedzę w róż-
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nych okolicznościach życia i przyswoiła ją na tyle, że w określonych oko-
licznościach potrafi z niej korzystać. Jednak przykład Alfreda K. pokazuje, 
że zgromadzone informacje wykorzystywane są fragmentarycznie i prag-
matycznie – tylko dla własnych celów. Z perspektywy rozwoju wiary moż-
na odnieść ten sposób działania do osób przeżywających wiarę w sposób 
syntetyczno-konwencjonalny, uznając innych wierzących za kandydatów 
do nawrócenia. Można przypuszczać, że osoby te mają tendencję do po-
siadania skrupulatnego sumienia i poszukują w wiedzy religijnej uzasad-
nienia dla słuszności swoich decyzji. Warto przy tym zauważyć, że łatwo 
w ten sposób, często nieświadomie, uznać skrajny radykalizm religijny za 
jedynie właściwy sposób działania.

Hermetyczną strategię refleksji nad życiem może stosować także do-
rosły, który posiada zaniżoną samoocenę. Nie stawiając sobie zbyt wy-
sokich wymagań, zadawala się aktualną sytuacją poprzez porównywanie 
z innymi. Jego działania mają charakter rutynowy, opiera je na znanych 
mu mechanizmach, unikając jakiegokolwiek ryzyka. Jego zachowania po-
zorują przywiązanie do tradycji i ugruntowaną tożsamość. Można jednak 
przypuszczać, że jest ona oparta na wartościach, które nie zostały zinterio-
ryzowane, a jedynie przejęte w procesie wychowania. Ten typ refleksji jest 
zwykle bliższy osobom charakteryzującym się sumieniem określanym ja-
ko szerokie i ignorancją religijną. W zależności od stylu życia preferowa-
nego przez środowisko ich myślenie może być naznaczone konformizmem 
i synkretyzmem religijnym oraz konsumpcyjnym nastawieniem do życia. 

Refleksja nad życiem podejmowana poprzez strategię hermetyczną 
charakteryzuje się próbą podporządkowania działania innych własnym za-
sadom, najczęściej przejętym od subiektywnie uznanych autorytetów i tyl-
ko pozornie przyjętym za własne. Jej stosowanie nie wymaga dodatkowej, 
nowej wiedzy i umiejętności. Nie oznacza to jednak braku zaangażowania 
w różne formy aktywności edukacyjnej, wręcz przeciwnie może oznaczać 
systematyczny udział w różnego rodzaju kursach, wykładach, odczytach, 
a także uczenie się nieformalne. Przy czym można mieć wątpliwości, czy 
zdobywana wiedza w jakimkolwiek zakresie koryguje dotychczasowy 
punkt widzenia i sposób życia.

Przedstawione przykładowe strategie refleksji nad życiem są ściśle 
związane z edukacją religijną opartą na źródłach wiary. Ich opis ma służyć 
jako pomoc w dostrzeżeniu wielu możliwych strategii namysłu nad życiem. 
Pokazują one, że dorosły doświadczając niepewności ponowoczesności, 
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321zróżnicowane strategie refleksji nad życiem

na różne sposoby podejmuje tę refleksję, a jednym z czynników wspoma-
gających go w tym procesie może być edukacja religijna. Opisane strategie 
nie stanowią instrukcji, jak myślenie o życiu powinno przebiegać, lecz mo-
gą służyć pomocą w odnajdywaniu w nich własnych doświadczeń. I choć 
nazwane one zostały jako charakterystyczne nie pretendują do uznania ich 
za typowe, nie wyczerpują również ich liczby. Należy także zauważyć, że 
nie odtwarzają one stylu życia osoby, lecz poprzez próbę jego rekonstruk-
cji dokonana została charakterystyka podjętej refleksji nad życiem.

Poszukiwanie przez autorów narracji związków pomiędzy uczestni-
ctwem w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym i codziennym życiem 
przyjęło w konsekwencji refleksję nad życiem – problemami, które ono 
stawia przed dorosłym i sposobami ich rozwiązywania. uchwycenie tej 
zależności wzmacnia nadzieję, że w sytuacji zagubienia, która charakte-
ryzuje ponowoczesność, dorosły nie pozostaje bezradny, a jedną z opcji 
wspomagania go w refleksji nad życiem może być edukacja, w tym także 
religijna. Dorosły uwikłany w wiele dylematów codzienności, nie tylko ich 
doświadcza, ale także niekiedy może je potęgować lub wręcz wywoływać. 
Namysł nad życiem inspirowany treściami biblijnymi może pomóc zrozu-
mieć, że człowiek jest ich świadkiem i obserwatorem, ale także źródłem. 
Nie tylko na zewnątrz, ale w nim samym odbijają się sprzeczności świata. 
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Rozważanie nad edukacyjnym wspomaganiem dorosłego w refleksji 
nad życiem przywodzi na myśl „kłębek Ariadny”. Edukacja dorosłych – 
analogicznie jak Ariadna, która właściwie wcale nie pomaga Tezeuszowi 
w dokonaniu heroicznego czynu, lecz pomaga mu odkryć „potencjalną 
możliwość” – otwiera przed dorosłym nowe perspektywy postrzegania 
rzeczywistości. Idea ta okazuje się być szczególnie bliska edukacji doro-
słych opartej na źródłach religijnych, która daje człowiekowi jeszcze jedno 
narzędzie odkrywania swojego miejsca w niepewności ponowoczesnego 
świata. W ten sposób naturalny rozwój człowieka na poszczególnych eta-
pach jego dorosłości otrzymuje wsparcie w wymiarze transcendentalnym. 
Jest ono szczególnie ważne dla osób przeżywających późną dorosłość. Ty-
powe dla tego okresu życia zadania egzystencjalne dzięki treściom religij-
nym mogą być rozwiązywane w nowy sposób. 

uczenie się dorosłych oparte o źródła religijne dokonuje się zarów-
no w sytuacjach codziennego życia, jak i poprzez aktywność edukacyjną. 
Ten drugi sposób nie jest współcześnie w Kościele katolickim zjawiskiem 
powszechnym. Propozycje kształcenia religijnego dorosłych w Polsce są 
nieliczne i zwykle mają miejsce w ramach duszpasterstwa parafialnego, 
przyjmując głównie wymiar formacji duchowej. systematyczna edukacja 
religijna prowadzona jest w ramach kierunku teologia na uczelniach wyż-
szych, ale ją z kolei należy zaliczyć do kształcenia formalnego. Oznacza 
to, że podejmowanie badań empirycznych nad kształceniem religijnym do-
rosłych jest sprawą skomplikowaną. Można zatem z całą pewnością uznać, 
że Korespondencyjny Kurs Biblijny okazał się doskonałym obszarem ba-
dawczym. spełnia on zarówno kryterium związane z aktywnością eduka-
cyjną, która ma miejsce w formach typowych dla kształcenia dorosłych, 
jak i bogatym spektrum problemów badawczych, które wręcz domagają 
się podjęcia analiz. 

Przedstawione analizy pokazują, że Korespondencyjny Kurs Biblij-
ny jako forma edukacji religijnej jest dla dorosłego wierzącego istotnym 
czynnikiem wspomagania jego refleksji nad życiem. Dorośli, podejmując 
się studiowania Biblii w formie korespondencyjnej, mocno akcentują wy-
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324 zakończenie

miar poznawczy. Można wręcz powiedzieć, że zasadniczym celem uczest-
nictwa w Kursie jest zdobycie wiedzy religijnej potrzebnej do argumento-
wania wyznawanej wiary. W ten sposób dorośli chcą uniknąć przynależ-
ności religijnej tylko z tradycji i wyrażają poczucie odpowiedzialności za 
następne pokolenie. Osiągane w tym zakresie efekty należy uznać za skut-
ki oczekiwane. uczestnicy są w pełni usatysfakcjonowani z poziomu me-
rytorycznego oraz metodycznego Kursu, ale przede wszystkim odkrywają, 
że korzyści, jakie osiągnęli podczas studiowania Biblii, wykraczają daleko 
poza ich oczekiwania. Cenią sobie osiągnięcie umiejętności interpretowa-
nia wydarzeń życiowych, która jest skutkiem wielogodzinnej pracy z teks-
tami biblijnymi w oparciu o metody dotychczas nieznane. To oznacza, że 
w wyniku uczestnictwa w KKB może następować rozwój intelektualny, 
osobowościowy i duchowy osoby. 

skutki kształcenia religijnego dostrzegane są przez absolwentów Kore-
spondencyjnego Kursu Biblijnego w obszarze rozwoju osobowościowego, 
relacji z innymi, postrzegania rzeczywistości i pogłębiania życia religijne-
go. Jak pokazują wypowiedzi absolwentów KKB, treści religijne i umie-
jętności związane z ich poznawaniem odnoszą się nie tylko do pogłębiania 
życia religijnego, ale także do kształtowania osobowości, relacji z innymi 
i nowej optyki widzenia świata. Co więcej, należy zauważyć, że „poza-
religijne” skutki tej edukacji niejako tworzą bazę dla kształtowania życia 
religijnego . 

Dorośli, podejmując refleksję nad sobą inspirowaną wiedzą religijną, 
próbują odkrywać swoją tożsamość i te jej obszary, które wymagają ko-
rekty lub wzmocnienia. Wśród wielu kryzysów współczesności zagubienie 
prawdy o człowieku „jest kryzysem zagubionej tożsamości człowieka”, co 
oznacza, że jego przezwyciężanie musi rozpocząć się od ponownego od-
krycia prawdy o człowieku, jego tożsamości. Kwestią tożsamości zajmują 
się różne dyscypliny naukowe, ale wspólnym mianownikiem jest czło-
wiek. W perspektywie psychologicznej pojęcie „tożsamość” odnosi się do 
stosunku człowieka do samego siebie i stosunku do innych ludzi. Patrząc 
na tożsamość z perspektywy socjologicznej, należy również uznać, że nie 
determinują jej tylko czynniki zewnętrzne. Perspektywy te są istotne dla 
procesów wychowania, niezależnie od tego, jak się będzie rozumiało sa-
mo pojęcie tożsamości. Wypowiedzi absolwentów Korespondencyjnego 
Kursu Biblijnego pokazują, że dzięki wiedzy i umiejętnościom osiągnię-
tym podczas studiowania Biblii podjęli oni refleksję nad konstruowaniem 
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325zakończenie

własnej tożsamości. Tożsamość w świecie, który podlega zmianom i wie-
lorakiej interpretacji, staje się problemem zarówno w sferze rozumienia, 
czym jest tożsamość, jak i w perspektywie jej kształtowania.

Opisane przez nich związki pomiędzy studiowaniem Biblii i codzien-
nym życiem wskazują, że osobisty rozwój kształtuje ich relacje rodzinne, 
zawodowe, w lokalnej społeczności oraz szerokie odniesienia do świata. 
Refleksja nad własnym życiem dokonuje się w rozmaitych kontekstach, 
z których szczególnie ważne są relacje z innymi osobami. Chodzi za-
równo o relacje z tymi, których uznaje się za najbliższych, bliskich, jak 
i relacje ukazujące szeroką opcję postrzegania innych ludzi. Ten obszar 
doświadczanych skutków edukacji religijnej jest szczególnie doceniany, 
gdyż typowy dla ponowoczesności pośpiech ogranicza relacje z innymi, 
a czasami nawet je niszczy. Edukacja religijna pozwala wyjść dorosłemu 
poza sentymentalne wspomnienia i motywuje do podejmowania działań 
w zakresie kształtowania związków z innymi ludźmi.

Przeżywanie dorosłości w ponowoczesności domaga się nie tylko na-
mysłu nad relacjami z ludźmi, ale także nowego wglądu w dotychczaso-
wy stosunek do „świata” w jego propozycjach filozoficznych, etycznych, 
społecznych, ekonomicznych. Pozytywne relacje z osobami pomagają do-
rosłemu odnaleźć się w ponowoczesnej rzeczywistości świata. Niwelują 
niepokój wywołany typowymi dla niej zjawiskami, które zostały określone 
jako „świat -izmów”. Treści religijne stają się znaczącym źródłem inter-
pretacji takich zjawisk, jak: konsumpcjonizm, relatywizm czy radykalizm. 
Pomagają dostrzec moc zinterioryzowanych wartości i znaczenie posiada-
nej ich hierarchii oraz przyjętej koncepcji człowieka i celu życia. Działanie 
zgodnie z przyjętą koncepcją człowieka związane jest z uznaniem i posza-
nowaniem godności osoby. Wiedza religijna może zatem być uznana jako 
wartość, która odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu refleksji dorosłego 
nad naturalnymi obszarami życia i nad jego wymiarem religijnym. Ogląd 
zmian zachodzących w ogólnym rozwoju dorosłego i sposoby radzenia 
sobie z nimi ułatwiają rozumienie dynamiki wiary i prowadzą do uznania, 
że podobnie jak dokonuje się rozwój dorosłego w różnych dziedzinach 
jego życia, adekwatnie rozwój wiary trwa przez całe życie. Co więcej jest 
on uzależniony od wielu czynników osobistych i społeczno-kulturowych, 
a nawet politycznych. Troska o dojrzałe życie religijne nie ogranicza się do 
podnoszenia jakości relacji z Bogiem. Jej wyrazem są zmiany w postrze-
ganiu siebie i swojej obecności w świecie.
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uczestnicy Korespondencyjnego Kursu Biblijnego zwracają uwagę 
na jeszcze jedną istotną kwestię. Podkreślają, że często dopiero po latach, 
w kontekście konkretnych wydarzeń, uświadamiają sobie, iż ich postawy 
lub zachowania są skutkiem studiowania Biblii. Tę odkrywaną po latach 
zdumiewającą siłę Biblii w refleksji nad życiem wiążą oni z uznaniem 
Boga za pierwszego autora Pisma świętego. Analiza wypowiedzi absol-
wentów KKB pokazuje, że troska o dojrzałe relacje z Bogiem stanowiła 
główny motyw podejmowanej przez nich aktywności edukacyjnej. Przy 
czym należy zauważyć, że zgodnie z teoriami rozwoju religijnego (fowler, 
Walesa) dojrzewanie w wierze zakłada dojrzałą osobowość i postawy cha-
rakterystyczne dla człowieka dorosłego, natomiast analogicznie treści reli-
gijne mogą wspierać dorosłego w kształtowaniu dojrzałej osobowości, re-
lacji z innymi i postrzegania swojego miejsca w społeczności dorosłych.

Analiza skutków edukacji religijnej dorosłych pokazuje, że edukacyjne 
wspomaganie dorosłego w pogłębianiu życia religijnego oznacza odkry-
wanie typowej dla siebie strategii refleksji nad życiem. Chodzi o uwrażli-
wienie na te obszary rzeczywistości, w których dorosły kształtuje, jak to 
określa Alberich, „tożsamość chrześcijanina przyszłości”. Przy czym nale-
ży zauważyć, że edukacja religijna, choć ma swoje źródło w treściach reli-
gijnych to podstawowy cel związany z dojrzewaniem w wierze nie ograni-
cza przestrzeni oddziaływań do wąsko rozumianego wymiaru religijnego.

Dokonana kategoryzacja obszarów doświadczania skutków edukacji 
religijnej i związane z nimi strategie refleksji nad życiem nastręczają wie-
le trudności. Autorzy narracji, pisząc o szerokim spektrum oddziaływań 
treści religijnych na inne obszary życia indywidualnego i społecznego, 
niemal „bronią się” przed ich separacją. sprawiają w ten sposób ogromną 
satysfakcję organizatorom KKB, pokazując, że skuteczność studiowania 
Biblii w zaproponowany sposób nie ogranicza się do wymiaru poznaw-
czego. udowadniają, że wiara i wiedza, sacrum i profanum, religijność 
i rutyna dnia codziennego to obszary ściśle z sobą powiązane, a tym, co 
je łączy, jest troska człowieka dorosłego o rozwój, o stawanie się coraz 
bardziej dojrzałym i autentycznym. 

Interpretując narracje absolwentów KKB, można jedynie w sposób za-
pożyczony przyjąć, że KKB jest formą edukacji wspomagającej rozwój 
w rozumieniu J.s. Brunera. Odniesienia do treści Kursu i zaproponowa-
nej metodyki są bowiem sporadyczne, mimo wielokrotnie przywoływanej 
potrzeby poznawania wyznawanej wiary, stanowiącej podstawę decyzji 
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o rozpoczęciu Kursu. Można natomiast zauważyć, że skuteczność uczest-
nictwa w KKB „mierzona” jest przez jego absolwentów odkrywaniem 
związków pomiędzy wyznawaną i poznawaną wiarą oraz życiem w róż-
nych jego obszarach. Wskazuje to na zastosowanie nowej wiedzy w in-
terpretacji doświadczeń. ujawnia się w tym zasygnalizowany powyżej 
charakter Kursu w zakresie wspomagania rozwoju, który należy rozumieć 
jako wspomaganie w refleksji nad własnym życiem. 

skutki, o których piszą absolwenci KKB, pokazją, że z tej formy edu-
kacyjnego wspomagania rozwoju w okresie późnej dorosłości korzystają 
zarówno osoby reprezentujące styl przystosowany bierny (koncentacja na 
przeżyciach wewnętrznych), jak i osoby funkcjonujące aktywnie (np. uzy-
skały one przez uczestnictwo w kursie wsparcie w ożywieniu relacji z inny-
mi, odkryły nowe hobby, prowadzą działalność społeczną). Można wśród 
nich wskazać również osoby reprezentujące styl obronny. Traktują one KKB 
jako zastępczą formę aktywności – poszukują potwierdzenia dla swoich 
sztywnych przekonań i argumentów uzasadniających postawę rygoryzmu. 

Analizując założenia Kursu i skutki, o których piszą jego absolwen-
ci, można zaryzykować stwierdzenie, że uczestnicy osiągają więcej niż 
organizatorzy zakładali. Takiego stanu rzeczy można upatrywać w moż-
liwościach uczenia się dorosłych. Otwierając przed nimi obszar uczenia 
się, dostrzegłam, że dorośli wchodzą weń ze swoimi doświadczeniami 
i mniej lub bardziej wyraźnie sprecyzowanymi potrzebami edukacyjnymi. 
Ostatecznym sprawdzianem rzeczywistego rozwoju człowieka jest huma-
nizacja świata, która wyraża się w tym, że perspektywa wieczności nie 
pozwala człowiekowi zadowolić się tym, co już osiągnął. Proces ten prze-
biega według przyjętej strategii życia i podejmowanej nad nim refleksji. 
Rozróżnienie to wydaje się być istotne, gdyż chroni przed dokonywaniem 
oceny życia innych, a pozwala dostrzec sposoby podejmowanej nad nim 
refleksji, które – można mieć nadzieję – zachęcą do jej podejmowania i w 
konsekwencji stawania się „coraz bardziej człowiekiem”. 

Wyodrębniając różne obszary skutków wiedzy religijnej dla codzien-
nego życia, scharakteryzowałam cztery rodzaje strategii refleksji nad nim. 
Korzystając z możliwości, jakie daje obiektywna hermeneutyka, pokaza-
łam, jak absolwenci KKB rozumieją refleksję nad życiem w obszarach, 
w których dostrzegają skutki edukacji religijnej. Istotą tych analiz nie była 
ocena skuteczności Kursu ani zachwyt nad skutkami, jakie on powoduje. 
Przedstawione analizy wskazują na znaczenie wiedzy religijnej dla inte-
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328 zakończenie

gralnej refleksji nad życiem. Pokazują, że w procesie tym treści religijne 
mogą być wykorzystane w różny sposób, ale stanowią w życiu dorosłego 
istotny punkt odniesienia:

 • strategia sytuacyjna ma miejsce wówczas, gdy dorosły dokonu-
je analizy znaczących wydarzeń życiowych. Przenikają się w niej 
wzajemnie wątki aksjologiczne i społeczne z religijnymi, a osoba 
odkrywa, jak bardzo jej życie związane jest z wieloma czynnika-
mi. Wiedza religijna w tej strategii odgrywa rolę katalizatora, który 
umożliwia dorosłemu określenie obrazu siebie oraz stosunku do in-
nych, otaczającej go rzeczywistości i wiary.

 • strategia fluktuacyjna, którą charakteryzuje stosunek do wydarzeń 
i doświadczeń oparty na współistnieniu sprzecznych uczuć, postaw 
lub opinii. Analiza życia przyjmuje postać falowania pomiędzy war-
tościami, które również tracą swój autonomiczny wymiar. W konse-
kwencji analiza życia może przyjąć postać „rozgrywania” wydarzeń 
w kategoriach osobistych korzyści.

 • strategia kurtuazyjna przeniknięta jest uprzejmością, a nawet wy-
rafinowaną grzecznością, którym towarzyszy szacunek okazywany 
innym i posłuszeństwo. Rozważaniom towarzyszy poczucie odna-
lezienia własnego miejsca w życiu i przekonanie, że robi się to, „co 
należy”. Jest to odkrywanie przyjaznej strony życia nawet w trud-
nych okolicznościach. 

 • strategia hermetyczna charakteryzuje się podejmowaniem refleksji 
głównie nad postawami innych ludzi. Polega na gromadzeniu ar-
gumentów dla ugruntowania posiadanych poglądów. Wiedza wy-
korzystywana jest do uwiarygodnienia słuszności podejmowanych 
działań. W zależności od stylu życia preferowanego przez środowi-
sko myślenie może być naznaczone konformizmem i synkretyzmem 
religijnym oraz konsumpcyjnym nastawieniem do życia. 

scharakteryzowane strategie nie wyczerpują możliwości podejmowania 
refleksji nad życiem. Ilustrują one sposób refleksji inspirowany edukacją 
opartą na źródłach wiary. Ich opis pokazuje, że dorosły, próbując odnaleźć 
swoje miejsce w ponowoczesnym świecie, na różne sposoby podejmuje tę 
refleksję, a jednym z czynników wspomagających go w tym procesie może 
być edukacja religijna. Wynika z tego, że edukacja oparta na źródłach reli-
gijnych powinna znaleźć swoje miejsce w ofercie edukacyjnej dorosłych. 
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