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Ksi:dza Jerzego Bagrowicza w ;rodowi-
sku polskich pedagogów i teologów przed-
stawia< nie trzeba. Jako profesor najpierw 
Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie (obecnie Uniwersytet Kardyna+a Stefa-
na Wyszy=skiego) oraz Wy>szego Semina-
rium Duchownego we W+oc+awku, a na-
st:pnie w Instytucie Pedagogiki Wydzia+u 
Humanistycznego Uniwersytetu Miko+aja 
Kopernika w Toruniu przez lata prowadzi+ 
badania na pograniczu pedagogiki i teolo-
gii, dostarczaj?c w ka>dej z dyscyplin inspi-
racji do naukowych poszukiwa= i rozwoju. 
Karier: w Toruniu rozpocz?+ jako profesor 
w Instytucie Pedagogiki, a po kilku latach 
i otrzymaniu tytu+u profesora w dziedzinie 
nauk humanistycznych przysz+o wyzwanie 
tworzenia Wydzia+u Teologicznego w Uni-
wersytecie Miko+aja Kopernika oraz kiero-
wania nim na stanowisku dziekana przez 
dwie pierwsze kadencje. Ten czas przyniós+ 
liczne publikacje naukowe w dziedzinie pe-
dagogiki religii, obejmuj?ce zarówno arty-
ku+y w licz?cych si: czasopismach nauko-
wych, jak i szczególnie cenne prace zwarte, 
chocia>by: Edukacja religijna wspó!czesnej 

m!odzie"y. #ród!a i cele (Toru= 2000), „Pan, 
Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Stu-
dia z pedagogii biblijnej (Toru= 2005), To-
warzyszy$ wzrastaniu. Z dyskusji o metodach 
i %rodkach edukacji religijnej m!odzie"y (To-
ru= 2006), Stawa$ si& bardziej cz!owiekiem. 
Z podstaw edukacji religijnej (Toru= 2008). 
Przywo+uj?c dorobek naukowy Ksi:dza Pro-
fesora, nie sposób nie wspomnie< o pracy re-
dakcyjnej – najpierw dwadzie;cia lat kiero-
wania redakcj? najstarszego polskiego czaso-
pisma teologicznego „Ateneum Kap+a=skie” 
(dwumiesi:cznik – 101 zeszytów pod redak-
cj?), a nast:pnie tworzenie i redakcja peda-
gogicznego pó+rocznika „Paedagogia Chri-
stiana” (28 zeszytów).

To podstawowe dane, które odnale@< 
mo>na tak>e w innych opracowaniach, jed-
nak wyliczenie osi?gni:< konkretnej osoby, 
nawet bardzo szczegó+owe, niewiele mówi 
o jej drodze, wyzwaniach, wyborach, doj-
rzewaniu i przes+aniu. Spróbujmy przyjrze< 
si: zatem trzem w?tkom z pracy naukowej 
Ksi:dza Profesora, które – w mojej opi-
nii – wydaj? si: szczególnie wa>ne. B:dzie 
to najpierw koncepcja edukacji religijnej, 
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nast:pnie model pracy badawczej i wresz-
cie otwarcie na dialog mi:dzykulturowy 
i mi:dzyreligijny. 

1. Nawi!zanie przez wychowanka 
dialogu z Bogiem jako cel 
edukacji religijnej

Naukowa droga Ksi:dza Profesora wiod+a 
przez teologi:, a szczególnie jej subdyscy-
plin: – katechetyk:, ku pedagogice religii. 
Przedmiotem tych nauk jest dialog mi:dzy 
cz+owiekiem i Bogiem. Zag+:biaj?c si: w pra-
ce Ksi:dza Profesora, nietrudno zauwa>y<, 
>e szczególny akcent w jego reBeksji zosta+ 
po+o>ony na rzeczywisto;< dialogu i jego 
specyCk:. Cz+owiek nie jest w niej bowiem 
rozumiany jako podw+adny, który musi pod-
porz?dkowa< si: swojemu Stwórcy, ale jako 
partner dialogu, który w wolno;ci mo>e, ale 
nie musi, nawi?za< relacji z Tym, od które-
go zale>y w swoim istnieniu. Równocze-
;nie z prac tych przebija pewno;<, >e odkry-
cie Boga i nawi?zanie z Nim relacji stanowi 
najpe+niejsz? drog: ludzkiego rozwoju, a za-
tem i cel pracy wychowawczej. W pracach 
z zakresu pedagogiki religii Ksi?dz Profesor 
konsekwentnie podkre;la+ wspomniane na-
pi:cie mi:dzy wolno;ci? cz+owieka a praw-
dziwo;ci? i dobroci? Boga objawiaj?cego si: 
cz+owiekowi. Tego napi:cia brak w reduk-
cjonistycznych stanowiskach z zakresu pe-
dagogiki religii – z jednej strony w stano-
wisku religioznawczym, które przeakcento-
wuje wolno;< cz+owieka, w pewnym sensie 
sprowadzaj?c religi: do realizacji funkcji in-
strumentalnych w jego >yciu, z drugiej stro-
ny, w stanowisku zainteresowanym trans-
misj? kulturow? okre;lonej religii, która 
podporz?dkowanie jednostki Bogu uznaje 
za cel dzia+alno;ci edukacyjnej, odbieraj?c 

cz+owiekowi prawo do dojrzewania w wierze. 
Warto tak>e zauwa>y<, >e w pracach Je-

rzego Bagrowicza edukacja religijna jest 
rozumiana jako wsparcie na drodze wiary. 
Drog: t: ka>dy musi pokona< samodziel-
nie – cho<, oczywi;cie, nie samotnie. Jest 
to jego droga dialogu, a czasami zmagania 
si: z Bogiem – droga naznaczona licznymi 
wyzwaniami, niebezpiecze=stwami, wy-
magaj?ca zaufania do drugiej strony relacji 
religijnej, czyli do Boga. Edukacja religijna 
staje si: w tym wypadku narz:dziem, dzi:ki 
któremu kto; dojrza+y, krocz?cy drog? wia-
ry, wspiera osob: dojrzewaj?c?, tak, aby ta, 
ulegaj?c chwilowym fascynacjom i nami:t-
no;ciom, nie pogubi+a si:, podejmuj?c b+:d-
ne decyzje. Lektura ksi?>ki „Pan Bóg twój, 
wychowuje ciebie” (Pwt 8,5). Studia z peda-
gogii biblijnej, jak równie> ukazuj?cych si: 
w naukowych periodykach pedagogicznej 
hermeneutyki historii >ycia biblijnych bo-
haterów, pozwala odnie;< wra>enie, >e kwe-
stia mo>liwo;ci wspierania dojrzewaj?cego 
cz+owieka na drodze wiary by+a dla Ksi:dza 
Profesora znacznie wa>niejsza i inspiruj?ca 
do pracy ni> teoretyczny spór o niezale>no;< 
wychowanka w ramach edukacji religijnej.

Poszukuj?c @róde+ takiego roz+o>enia ak-
centów w badaniach z zakresu pedagogiki 
religii, nietrudno odnale@< je w >yciowych 
do;wiadczeniach ks. prof. Jerzego Bagrowi-
cza. S? one z pewno;ci? zwi?zane z osobist? 
drog? dochodzenia do wiary i odnajdywa-
nia >yciowego powo+ania, dla którego pod-
stawowym punktem odniesienia sta+a si: re-
lacja z Bogiem, a tak>e do;wiadczenie wiary, 
rozumiane jako do;wiadczenie >ycia w za-
ufaniu do Boga. Równocze;nie przyj:te sta-
nowisko przenikni:te jest ;wiadomo;ci?, >e 
otwarcie cz+owieka na dialog z Bogiem jest 
trudne, wymaga niezwyk+ej delikatno;ci 
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i w pewnym sensie pozostaje poza zasi:-
giem oddzia+ywa= wychowawczych. Punk-
tów odniesienia dla budowania tego prze-
konania w biograCi naukowej Ksi:dza Pro-
fesora odnale@< mo>na wiele. Jest to, z jed-
nej strony, znajomo;< reBeksji teologiczno-
-katechetycznej, która w okresie studiów 
Ksi:dza Profesora podlega+a dynamicznym 
przeobra>eniom, odchodz?c od koncepcji 
katechezy biblijnej i katechizmowej w stro-
n: katechezy antropologicznej i wreszcie ke-
rygmatycznej. Z drugiej strony ;wiadomo;< 
wolno;ci cz+owieka i specyCki odkrywa-
nia przez niego transcendentalnych odnie-
sie=, które kszta+towa+y si: w ramach prac 
nad przygotowaniem konkretnym mate-
ria+ów katechetycznych oraz podr:czników 
do katechezy w zespole kierowanym przez 
ks. prof. Jana Charyta=skiego. 

2. Szerokie spojrzenie na"kondycj# 
cz$owieka jako punkt odniesienia 
w re%eksji antropologicznej 
i pedagogicznej

Przygl?daj?c si: dorobkowi naukowemu 
ks. prof. Jerzego Bagrowicza, nietrudno za-
uwa>y<, >e podejmowane s? w jego ramach 
ró>ne zagadnienia, niekiedy odleg+e i b:d?-
ce przedmiotem bada= dla ró>nych dyscy-
plin i subdyscyplin naukowych – g+ównie 
teologii (z jej subdyscyplinami: katechety-
k?, liturgik?, sakramentologi?) oraz peda-
gogiki (a w jej ramach: pedagogiki ogólnej, 
pedagogiki religii, dydaktyki, pedeutolo-
gii, pedagogiki specjalnej), ale tak>e Clozo-
Ci (antropologia, etyka) i religioznawstwa 
(problematyka judaizmu). Jest to zatem do-
robek charakterystyczny dla zupe+nie inne-
go modelu uprawiania nauki ni> wspó+cze-
;nie preferowane skupienie si: na jednym, 

w?skim zagadnieniu, które jest coraz bar-
dziej szczegó+owo analizowane. Ów proCl 
pracy badawczej Ksi:dza Profesora mo>na 
– poza osobistym zainteresowaniem cz+o-
wiekiem, ;wiatem, kultur? – uzasadni< 
dwoma okoliczno;ciami.

Po pierwsze, Jerzy Bagrowicz przez wie-
le lat kierowa+ redakcj? „Ateneum Kap+a=-
skiego” – czasopisma teologicznego, któ-
re podejmowa+o najwa>niejsze wspó+czesne 
problemy spo+eczno-kulturowe, analizuj?c 
je z perspektywy teologicznej, ale z uwzgl:d-
nieniem wyników bada= zarówno ClozoCcz-
nych, jak i nauk przyrodniczych. Pod kie-
runkiem Ksi:dza Profesora ka>dy zeszyt, 
a by+o ich sze;< w roku, by+ wcze;niej pla-
nowany, konsultowany ze znawcami proble-
matyki w Polsce, do opracowania artyku+ów 
zapraszani byli specjali;ci w danej dziedzi-
nie. Preferowany przez Jerzego Bagrowicza 
model pracy redakcyjnej domaga+ si: od re-
daktora wcze;niejszego gruntownego zazna-
jomienia si: z problematyk?, a tak>e z kom-
petencjami osób, które mog? podj?< po-
szczególne kwestie, odnosz?ce si: do wybra-
nego zagadnienia. Wspó+cze;nie praca re-
dakcyjna cz:sto bywa sprowadzana do dzia-
+a= menad>erskich i administracyjnych, 
a w+a;ciwie do kontroli nad procedurami re-
cenzji tekstów i umieszczania ich w bazach 
naukowych. Dzieje si: to ze szkod? dla spój-
no;ci tematycznej zeszytów, a przypadkowy 
czytelnik si:gaj?cy po artyku+ wyj:ty z kon-
tekstu dyskusji nad zagadnieniem uzyskuje 
jedynie fragmentaryczn? wiedz: i okre;lon? 
perspektyw: interpretacyjn?. Jerzy Bagro-
wicz, chc?c przybli>a< kompetentnie czy-
telnikom ukazuj?cego si: w du>ym nak+a-
dzie czasopisma (a> do 6 tysi:cy w ko=cu 
lat osiemdziesi?tych XX wieku) wspó+cze-
sne problemy spo+eczno-kulturowe, musia+ 
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zatem sam najpierw zmierzy< si: z danymi 
zagadnieniami.

Po drugie, próbuj?c odpowiada< na pyta-
nie, jak wspiera< cz+owieka na jego drodze 
wiary, nale>y najpierw zrozumie<, z jaki-
mi dylematami mo>e zmierzy< si: ów cz+o-
wiek i w jakiej relacji mog? one pozostawa< 
do jego religii. Kontekst spo+eczno-kulturo-
wy jest wi:c niezwykle istotny dla reBeksji 
pedagogicznoreligijnej oraz katechetycznej. 
Efektem reBeksji nad wyzwaniami wspó+-
czesno;ci by+y nie tylko zeszyty „Ateneum 
Kap+a=skiego” czy materia+y katechetycz-
ne, ale tak>e liczne publikacje na +amach 
takich popularnych czasopism, jak „Go;< 
Niedzielny”, „Katecheta” czy „Dad Bo>y”. 
T: reBeksj: nad wspó+czesn? kultur? w kon-
tek;cie wiary Ksi?dz Profesor prowadzi tak-
>e obecnie, g+osz?c w Toru=skiej ParaCi pw. 
;w. Micha+a Archanio+a coniedzielne tema-
tyczne katechezy i publikuj?c je w niewiel-
kich pisanych lekkim j:zykiem ksi?>kach: 
Czy wiemy, co sprawujemy? Wtajemniczenie 
w liturgi& Mszy %wi&tej (W+oc+awek 2012), 
„Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapi' posia-
d!o%$” (Syr 36, 25). O Dekalogu w epoce od-
rzucenia norm i warto%ci (W+oc+awek 2014), 
„Naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa 
Chrystusa”. O w!a%ciwe prze"ywanie sakra-
mentu chrztu (W+oc+awek 2015), Mi!o%$ ni-
gdy nie ustaje. Rozmowy o "yciu moralnym 
(W+oc+awek 2017).

3. Poszukiwanie prawdy 
w dialogu z reprezentantami 
ró&nych religii i 'wiatopogl!dów

Analizuj?c aktywno;< naukow? i dorobek 
ks. prof. Jerzego Bagrowicza, od razu rzu-
ca si: w oczy otwarto;< na dialog z oso-
bami o ró>nych ;wiatopogl?dach, w tym 

niewierz?cymi oraz przedstawicielami in-
nych religii i wyzna= chrze;cija=skich. 
Silna w+asna to>samo;< religijna +?czy si: 
zatem z gotowo;ci? wys+uchania ka>dego 
cz+owieka, przyjrzenia si: jego argumenta-
cji, zrozumienia dla jego sposobu postrze-
gania ;wiata. W tej gotowo;ci nie ma nic 
z charakterystycznego dla wspó+czesnej 
kultury indyferentyzmu, w imi: którego 
pozytywnie oceniane s? ka>de stanowisko 
i ka>da postawa. Jest to gotowo;< do dys-
kusji, w której budowana jest argumenta-
cja i poszukuje si: ponadczasowej prawdy 
o cz+owieku i o ;wiecie.

Taka postawa sprzyja+a zaanga>owaniu 
w prace Rady ds. Dialogu Religijnego Kon-
ferencji Episkopatu Polski, której Ksi?dz 
Profesor by+ cz+onkiem konsultorem oraz 
sekretarzem Komitetu ds. Dialogu z Nie-
wierz?cymi, jak równie> organizacji licz-
nych spotka= i dyskusji z przedstawiciela-
mi judaizmu, islamu oraz ró>nych wyzna= 
chrze;cija=skich. Jako profesor Uniwersy-
tetu Miko+aja Kopernika Jerzy Bagrowicz 
przygotowywa+ tak>e Colloquia Torunensia 
– publiczne dyskusje nawi?zuj?ce do XVII- 
-wiecznego spotkania katolików i protestan-
tów (zwanego Colloquium Charitativum). 
Tamto spotkanie mia+o na celu budowanie 
pokoju w czasach wojen religijnych, wspó+-
czesne debaty zmierza+y do na;wietlenia 
najwa>niejszych problemów wspó+czesno;ci, 
pojawiaj?cych si: na styku religii i kultury. 
Dyskusje organizowane przez Uniwersytet 
Miko+aja Kopernika, Prezydenta Miasta To-
runia, Biskupa Toru=skiego oraz Towarzy-
stwo Naukowe w Toruniu i toczone w Dwo-
rze Artusa na Toru=skim rynku przyci?ga-
+y licznych przedstawicieli nauki, kultury 
i mieszka=ców miasta. Wyk+ady wprowa-
dzaj?ce wyg+aszali przedstawiciele ró>nych 
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religii, ;wiata nauki, kultury, polityki, pre-
zentuj?c odmienne perspektywy rozumie-
nia wspó+czesnych problemów.

***
Streszczenie na kilku stronach dorob-
ku cz+owieka, który w 2018 roku ko=czy 
80 lat, a ca+e swoje >ycie po;wi:ci+ nauce, 
nie jest mo>liwe, a najlepszym sposobem 
na zapoznanie si: z nim jest lektura przy-
wo+anych prac. Podsumowuj?c, warto jed-
nak zauwa>y<, >e w swojej pracy Ksi?dz 

Profesor nie zamkn?+ si: w wype+nionym 
ksi?>kami gabinecie, ale stara+ si: +?czy< 
reBeksj: naukow? z prac? z cz+owiekiem 
– aktywnie tworzy+ ;rodowisko akademic-
kie, budowa+ dialog na ró>nych p+aszczy-
znach, pracowa+ ze studentami, semina-
rzystami i prowadzi+ do samodzielno;ci 
naukowej swoich uczniów. Dba+ równie> 
o to, by owoce reBeksji naukowej znajdo-
wa+y odd@wi:k w codziennym >yciu ludzi, 
których droga >yciowa wiod+a z dala od sal 
uniwersyteckich.
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