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Życie i działalność
ks. W. GadoWskieGo

Ks. Walenty Gadowski urodził się 8 
grudnia 1861 roku w Nowym Wiśniczu 
koło Bochni, gdzie zmarł 14 maja w 1956 
roku1. Po ukończeniu studiów filozoficz-
no – teologicznych w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Tarnowie otrzymał 
święcenia kapłańskie 10 lipca 1884 roku. 
Pracował jako wikariusz i katecheta w 
Pilźnie, a potem w Nowym Sączu i Tar-
nowie. W latach 1891-1929 był nauczy-
cielem religii w seminariach nauczy-
cielskich w Tarnowie i Bochni. W latach 
1926-1929 nauczał religii i pedagogiki w 
prywatnym Seminarium nauczycielskim 
Żeńskim w Bochni.

W 1887 roku, w wieku 26 lat został 
powołany przez bpa Ignacego Bołoza na 
wykładowcę katechetyki i pedagogiki w 
WSD w Tarnowie, gdzie prowadził wy-
kłady aż do roku 1924. 5 stycznia 1897 

roku ks. W. Gadowski wydał w Tarno-
wie pierwszy numer „Dwutygodnika 
Katechetycznego” w celu rozwijania 
współpracy i dokształcania kateche-
tów. Zasadnicze artykuły z dziedziny 
pedagogiki i katechetyki, szczególnie z 
zakresu metodyki nauczania religii, wy-
chodziły najczęściej z pod pióra samego 
Redaktora Naczelnego. Zaznajamiał czy-
telników – katechetów z nową metodą 
katechetyczną, której sam był twórcą, a 
którą nazwał „metodą Dwutygodnika”2. 
Na łamach „Dwutygodnika” publikowa-
ne były liczne artykuły o problematyce 
historyczno – wychowawczej, przed-
stawiające rozwój szkolnictwa w sta-
rożytności i w dziejach nowożytnych, 
uwzględniając wielki wkład chrześcijań-
stwa w rozwój edukacji. 

Na przełomie lat 1898/1899 dzięki 
zabiegom ks. Gadowskiego powstało 
pierwsze Stowarzyszenie Katechetów w 
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Wskazania pedagogiczne
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Krakowie pod wezwaniem św. Jana Kan-
tego. Zakładał bractwa i związki szkolne. 
Ważną rolę wychowawczą przypisywał 
działalności artystycznej (przez działal-
ność szkolnych teatrów) i zajęciom spor-
towym – jest twórcą szlaków Orlej Perci 
w Tatrach i Sokolej Perci w Pieninach. 
Organizował biblioteki szkolne oraz za-
łożył w 1907 roku w Tarnowie Stowa-
rzyszenie Bibliotek Chrześcijańskich. W 
1913 roku ukończył studia pedagogiczne 
w Lipsku. Jest autorem wielu książek, 
katechizmów, artykułów i recenzji doty-
czących tematyki katechetycznej, peda-
gogicznej i metodycznej3. 

Ruch odnowy katechetycznej na prze-
łomie XIX i XX wieku jaki dokonywał się 
w krajach zachodnich, zwłaszcza w Niem-
czech i Austrii, żywo oddziaływał na umy-
sły katechetów i na polską sytuację kate-
chetyczną. Głównym inspiratorem tego 
ruchu w Polsce był ks. Gadowski, który 
czynnie brał udział w kongresach kate-
chetycznych w Monachium w roku 1906 
czy w Wiedniu w 1912 roku. W sposób 
szczególny ks. Gadowski zaangażował się 
w opracowanie nowej metody nauczania 
lekcji religii. Podkreślał konieczność odej-
ścia w nauczaniu od intelektualizmu, a 
zwrócić uwagę na możliwości percepcyj-
ne uczniów. Z tego względu propagował 
uwzględnienie założeń „szkoły pracy”, 
które wskazywały, aby angażować wszyst-
kie władze ucznia, jego uczucia i wolę. To 
umożliwiało odejście od przedmiotowego 
traktowania ucznia, a podkreślanie, że on 
jest podmiotem wychowania.

Ks. W. Gadowski był niewątpliwie 
umiejętnym syntetykiem i to nie tylko w 
ujmowaniu treści katechizmowych i w 
sposobie jej przekazywania. Podkreślał 
wychowawczy charakter nauczania po-
dając jednocześnie zasady, według jakich 
należy prowadzić dzieci i młodzież do 
poznania prawd objawionych i wycho-
wywać do życia chrześcijańskiego. Stał 
się w całym tego słowa znaczeniu inicja-
torem unowocześnia tak katechetyki, jak 
i pedagogiki katolickiej w Polsce. Dostrze-
gał potrzebę uwzględnienia w dydaktyce 
katechetycznej zadań wychowawczych. 
W wychowawczym aspekcie katechezy 
dostrzegał ważność wartości rzeczowych 
i osobowych, naturalnych i nadprzyro-
dzonych. Ich wspólne połączenie daję 
możliwość kształtowania autentycznej 
postawy uczniów, szczególnie w zakresie 
życia moralnego. Wartości religijnych, 
moralnych, estetycznych uczeń nie może 
przyswajać sobie na drodze samego tylko 
poznania zmysłowego czy rozumowego. 
Wszystkie te wartości musi osobiście do-
świadczyć i przeżyć. W związku z tym, 
ks. Gadowski tak w katechezie jak i w 
wychowaniu podkreślał konieczność sto-
sowania zasady poglądowości4. 

PedaGoGika W ujęciu
ks. WalenteGo GadoWskieGo

Ks. Piotr Poręba, który bardzo wnikli-
wie zajął się twórczością pedagogiczną 
ks. Walentego Gadowskiego5 nazwał 
Go „twórcą nowoczesnej pedagogiki 
katolickiej w Polsce”6. Pedagogika ks. 
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Gadowskiego, oparta na podstawach 
naukowych, wniosła trwały dorobek do 
katolickiej myśli wychowawczej.

Przez przedmiot wychowania rozumie 
współczesna pedagogika proces rozwo-
jowy wychowanka, rozumiany w spo-
sób integralny. Wchodzi tu więc w grę 
zarówno sfera fizyczna, intelektualna, 
etyczna. Prócz tego pedagogika chrze-
ścijańska zwraca uwagę w wychowanku 
także na sferę nadprzyrodzoną. „Pedago-
gika chrześcijańska – według ks. Gadow-
skiego – wychowująca dla ziemi i nieba, 
uwzględnia równomiernie wychowa-
nie fizyczne, intelektualne i moralne”7. 
Przedmiotem wychowania chrześcijań-
skiego jest cały człowiek. Był więc ks. 
Gadowski zwolennikiem wychowania 
integralnego, obejmującego zarówno 
potrzeby doczesne, jak i nadprzyrodzo-
ne wychowanka, potrzeby jego duszy i 
ciała. Uważał, że wychowanie powinno 
dokonać zharmonizowania całego czło-
wieka, wszystkich jego władz i funkcji 
tak fizycznych, jak i psychicznych i mo-
ralnych, które uwidaczniają się w twór-
czej osobowości wychowanka.

W dyspozycjach, które mają się stać 
przedmiotem wychowania, wprowadza 
ks. W. Gadowski pewną ich hierarchiza-
cję. Wskazuje na wychowanie fizyczne, 
które nie uważa za najważniejsze, ale 
za najwcześniejsze i wraz z wychowa-
niem umysłowym określa jako środek 
do wychowania moralnego. Wychowa-
nie moralne uważa za najcenniejsze, bo 
od niego „zawisło, na co i w jaki sposób 
użyje wychowanek swych sił, zdolności 

i wiedzy”8. Nie można kształtować spój-
nej osobowości bez zasad moralnych.

Ks. W. Gadowski odnosząc się do przed-
miotu wychowania, jest wyrazicielem 
myśli pedagogicznej, obejmującej wpły-
wami wychowawczymi całego człowie-
ka i to w jego aspekcie doczesnym, jak i 
wiecznym. „Przez jakiś czas – podkreślał 
ks. Gadowski – za wiele nacisku kładzio-
no na poznanie (intelektualizm), obecnie 
zwraca się więcej uwagi na wolę, aby wy-
chować ludzi czynu. Najlepiej zaś kształ-
cić harmonijnie organizm i wszystkie 
zdolności duszy”9. Jest więc ks. Gadowski 
zwolennikiem w wychowaniu wszech-
stronnego rozwoju człowieka.

Z tak integralnie wskazanym przed-
miotem wiąże się szeroki zakres działania 
wychowawczego. Obejmuje on w pierw-
szym rzędzie okres niemowlęcy, dzieci, 
młodzież szkolną i pozaszkolną, ale poza 
tym także całe społeczeństwo, wszystkie 
jego warstwy. Nikt nie powinien być wy-
łączony z procesu wychowania.

W pedagogice ks. Gadowskiego istnie-
ją różnice co do zakresu wychowania 
chłopców i dziewcząt. Ta różnica wynika 
z uwzględnienia odmiennych funkcji i 
zadań, które realizuje się w życiu. Wska-
zując na wychowanie dziewcząt, ks. 
Gadowski podkreślał, iż powinno cecho-
wać je podejście praktyczne, pomagające 
w podjęciu w przyszłości obowiązków 
żony i matki. To wychowanie powinno 
być oparte na mocnym fundamencie re-
ligijnym i moralnym.

Planowe czynności wychowawcze jak 
i sam proces wychowania zmierzają ku 
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jasno określonym celom. Należy osią-
gnąć pewien stan aktualizacyjny wycho-
wanka, który odznacza się dojrzałością 
psychofizyczną i duchową. 

Cel wychowania chrześcijańskiego 
uzależniony jest od celu człowieka. Stąd 
określić cel wychowania, to tyle co okre-
ślić cel życia. Istotnym zaś i ostatecznym 
celem życia jest osiągnięcie zbawienia10. 
Według ks. Gadowskiego w celu życia 
tkwi więc i najwyższy cel wychowania 
człowieka. Cel ten ma charakter obiek-
tywny i ponadczasowy. 

Od tego celu najwyższego wychodzi 
teoria wychowania ks. Gadowskiego 
przy zakreślaniu celów wychowania. 
„Cóż trzeba czynić, aby dziecko dobrze 
wychować? – pytał ks. Gadowski – wiele 
rzeczy w to wchodzi, przede wszystkim 
jednak trzeba mieć zawsze w pamięci 
właściwy cel człowieka i do tego celu 
stosować całe wychowanie”11. Tym zaś 
właściwym celem, który też jest zara-
zem ostatecznym celem człowieka, jest 
osiągnięcie zbawienia. 

Z tego ostatecznego celu, z celu zbawie-
nia człowieka wypływają także inne cele 
wychowania. Ks. Gadowski wskazywał 
na cel społeczny wychowania. „Bóg prze-
znaczył ogół ludzi do życia w społeczeń-
stwie, więc trzeba dziecko tak wychować, 
aby umiało i chciało spełniać swoje obo-
wiązki społeczne, kościelne, państwowe, 
więc narodowe, szkolne, zawodowe”12. 

Wychowanie społeczne polegać ma na 
rozwinięciu w wychowanku tych cech, 
które pozwolą mu czynnie funkcjono-
wać w określonej społeczności. Z punktu 

socjologicznego dziecko jest z początku 
istotą raczej egoistyczną i aspołeczną. 
Dopiero poprzez oddziaływania i wyma-
gania wychowawcze, które są zaplano-
wane, jednostka uspołecznia się. 

W wychowaniu chrześcijańskim wy-
magania te stawia wychowankowi Ko-
ściół, upoważniony i zobowiązany przez 
swego założyciela Jezusa Chrystusa. Stąd 
też wychowanie chrześcijańskie w zało-
żeniu swoim jest wychowaniem społecz-
nym, zmierzającym do uspołecznienia 
człowieka. „Kto tych obowiązków nie 
spełnia, ten nie zbawi duszy swojej”13 – 
podkreślał ks. Gadowski. Wychowanie 
chrześcijańskie nie uszczupla więc i nie 
ogranicza życia ludzkiego i wychowania, 
ani też nie umniejsza jego intensywno-
ści, ale czyni je bardziej owocnym.

Człowiek będąc wychowywany w da-
nej społeczności otwiera się na wartości, 
które obowiązują oraz na dobra kultury. 
Dlatego to wśród celów wychowania 
wskazuje w swojej pedagogice na kolej-
ny cel, którym jest wychowanie człowie-
ka poprzez kulturę. Chodzi tu w pierw-
szym rzędzie o kulturę chrześcijańską, 
która wycisnęła swoje piętno na ogólnej 
kulturze europejskiej, uszlachetniając ja 
i udoskonalając, a tym samym uszlachet-
niając samo życie tak indywidualne, jak i 
rodzinne, narodowe, państwowe.

Mówiąc o kulturalnym wychowa-
niu człowieka, ks. Gadowski wskazuje 
przede wszystkim na „te zasoby wiedzy 
i przyzwyczajenia, które właściwe są 
dzisiejszemu stopniowi kultury chrze-
ścijańskiej”14. Kulturalne wychowanie 
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człowieka wiąże się podobnie jak i wy-
chowanie społeczne z jego ostatecznym 
celem, a więc ze zbawieniem nadprzyro-
dzonym. Kultura zapewnia wychowan-
kowi pełny jego rozwój naturalny i nad-
naturalny. 

Zasługą ks. Gadowskiego jest to, że bar-
dzo mocno akcentował w wychowaniu 
chrześcijańskim, a więc i w katolickiej 
pedagogice ów cel kulturalny, obok celu 
osobistego i społecznego. „Te trzy cele – 
wskazywał – dopełniają się wzajemnie 
i obejmują całego człowieka”15. Proces 
wychowania uwzględniający powyższe 
cele, staje się pełny i daje możliwość 
kształtowania dojrzałej osobowości wy-
chowanka. „W ten sposób – podkreślał 
Gadowski – wychowanie spełnia swoje 
zadanie, realizuje cel formalny, którego 
owocem ma być człowiek pod każdym 
względem udoskonalony, czyli pełny 
człowiek”16.

Z celów wychowania ks. Gadowski 
wyprowadzał zasady obowiązujące przy 
wychowaniu. Są nimi: zasada życia w 
stanie łaski, zasada obowiązkowości, 
wszechstronności, indywidualności, pla-
nowości, harmonijności, samodzielności 
ucznia, aktywności, samowychowania 
oraz zasada środowiskowa17. Uwzględ-
nianie tych zasad umożliwia realizacje i 
osiągnięcie celów wychowania.

Działalność ks. Walentego Gadowskie-
go charakteryzuje się interdyscyplinar-
nością. Analizując Jego twórczość należy 
zauważyć, iż łączył teorię z praktyką, 
tak w dziedzinie katechetycznej jak i 
pedagogicznej. Pod koniec XIX, a zwłasz-
cza w początkowych latach XX wieku 
nastąpił intensywny rozwój nauk antro-

pologicznych zajmujących się procesami 
rozwojowymi człowieka, relacjami in-
terpersonalnymi, wartością kultury. W 
tym także czasie nabrały społecznego 
znaczenia zagadnienia psychologii, so-
cjologii i pedagogiki.

PedaGoGical directions of the
rev. Walenty GadoWski

Rev. Walenty Gadowski (1861-1956) a 
priest of Diocese of Tarnów. In his cate-
chetical and educational work was a pro-
moter of new methods of teaching and ed-
ucation. Rev. Gadowski’s pedagogy, which 
has scientific basis, has a lasting contri-
bution to catholic educational thought. 
 Referring to the object of education, he 
is an utterer of pedagogical thought, 
encompassing with educational influ-
ence the whole human being, in its 
earthly as well as eternal aspect. He em-
phasized the necessity of subjectively 
treating the students
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