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Ks. Edward Wasilewski, Podstawowe prawdy katechizmowe w 33 ujęciach gra-
ficzno-obrazowych. Pomoce katechetyczne z płytą CD, Wydawnictwo Gaudenti-
num, Gniezno 2016, ss. 177, ISBN 978-83-65189-6.

Zasada stosowania wizualizacji w katechezie adresowanej do uczniów żyjących 
w kulturze i cywilizacji obrazu nie jest już dziś przez nikogo kwestionowana. 
Nasuwa się w związku z tym pytanie: czy chodzi o jakąkolwiek wizualizację, 
czy o jakiś określony jej rodzaj? Warto w tym kontekście wspomnieć, że ist-
nieją zasadniczo dwie odmiany wizualizacji: obrazowa (ikonograficzna) oraz 
linealna (łac. linealis – liniowy, złożony z linii). Przedstawienia ikonograficz-
no-obrazowe, spotykane w sztuce sakralnej, nie zawsze adekwatnie ilustrują 
omawiane prawdy wiary, co więcej, mogą nawet prowadzić do ich zafałszowań.  
Poszukując nowych form wizualizacji, wolnych choćby od antropomorficz-
nych zagrożeń, katecheci zwrócili uwagę na metodę wykresograficzną, wy-
pracowaną przez ks. prof. Franciszka Drączkowskiego, posługującą się wykre-
sami, złożonymi z figur geometrycznych. Metoda ta, której ks. F. Drączkowski 
poświęcił siedemnaście pozycji książkowych oraz pięć artykułów naukowych, 
wydanych w latach 1978–2014, doczekała się dwudziestu jeden recenzji (w tym 
sześciu w językach obcych) teologów i pedagogów. Według ich zgodnej opi-
nii, metoda ta może być wykorzystana zarówno w wykładzie teologii, jak 
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i w formacji seminaryjnej oraz w kaznodziejstwie, a także – w sposób szcze-
gólny, co zasługuje na podkreślenie – w katechezie oraz pracy duszpasterskiej1.

W nurt najnowszych badań poświęconych metodzie wykresograficznej wpi-
sują się publikacje ks. dr. Edwarda Wasilewskiego, który będąc wykładowcą 
homiletyki, zajął się kwestią wykorzystania wykresografii w kaznodziejstwie. 
Wyniki swych analiz opublikował m.in. w monografii pt. Aplikacja założeń meto-
dy wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej, Gniezno 2015. Najnowsza 
pozycja: Podstawowe prawdy katechizmowe w 33 ujęciach graficzno-obrazo-
wych. Pomoce katechetyczne z płytą CD jest przeznaczona zarówno dla kate-
chizujących, jak i katechizowanych. Całość materiału została podzielona na 
dziesięć rozdziałów: I. Bóg odwieczny, II. Aniołowie, III. Przyjaźń człowie-
ka z Bogiem i jej zerwanie, IV. Maryja wolna od grzechu pierworodnego, 
V. Wcielenie Syna Bożego, VI. Misterium odkupienia, VII. Kościół Chrystu-
sowy, VIII. Sakramenty Kościoła, IX. „Powszechne powołanie do świętości
w Kościele”, X. Cztery opcje życiowe. W ramach poszczególnych rozdziałów
zostały zanalizowane 33 kwestie szczegółowe, ujęte w formę paragrafów,
których materiał może być wykorzystany w tematycznie określonych ka-
techezach. Przy omówieniu poszczególnych jednostek tematycznych został
zachowany stały trójdzielny schemat: najpierw przedstawiono w zwięzłym
zarysie prawdę katechizmową, następnie został sporządzony wykres (uję-
cie graficzno-obrazowe) związany z omawianym tematem, a na końcu za-
prezentowana została analiza wartości ilustrującej oraz dydaktyczno-ko-
rygującej, związanej z przedstawionym wykresem.

Książka warta jest polecenia z paru powodów. Po pierwsze, metoda wykreso-
graficzna obejmuje specyficzny rodzaj wizualizacji, dysponujący geometryczną 
precyzją i ścisłością. Oceniając pozytywnie wartość wymienionej metody, prof. 
dr hab. Helena Słotwińska sformułowała następujący postulat: „Metoda wykre-
sograficzna jest bezwzględnie potrzebna współczesnej katechezie, stąd też za-
miast zastanawiać się nad tym, jak przekonać do niej sceptyków, należy raczej 

1  Por. E. Wasilewski, Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homile-
tycznej, Gniezno 2015, s. 75-86. Metoda wykresograficzna stała się przedmiotem pracy doktorskiej 
ks. Krzysztofa Krukowskiego, który wyniki swych  badań opublikował w pracy pt. Nowe narzę-
dzie ewangelizacji – metoda wykresograficzna, Lublin – Pelplin 2011. Wyżej wymieniona praca 
wraz z opracowaniem F. Drączkowskiego pt. Dogmatyka w obrazach graficznych. Zagadnienia 
wybrane, Lublin – Pelplin 2011 zostały wysłane przez Nuncjaturę Apostolską w Warszawie do 
Watykanu, na ręce Benedykta XVI. W liście z dnia 10 czerwca 2011 roku, wysłanym z Sekre-
tariatu Stanu na adres jej autora, czytamy: „Ojciec Święty życzy, by metoda wykresograficzna 
stosowana przez Księdza Profesora przyczyniła się do zrozumienia prawd wiary w jeszcze pełniej-
szy sposób, stwarzając okazję do rekonstrukcji ich autentycznego znaczenia teologicznego. Zawie-
rzając Księdza Profesora wstawiennictwu Matki Najświętszej, wyprasza na dalsze lata twórczej 
pracy potrzebne dary Bożej Opatrzności i z serca błogosławi”. Zob. A. Becciu, List arcybiskupa 
z Sekretariatu Stanu z dnia 10.06.2011, Watykan, w: F. Drączkowski (red.), Synteza teologii w ujęciu 
graficznym, wyd. II poszerz., Lublin 2014, s. 15. Za: E. Wasilewski, Podstawowe prawdy katechi-
zmowe w 33 ujęciach graficzno-obrazowych,  Gniezno 2016, s. 6-7.
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zastanowić się, jak dotrzeć z nią do jak największej rzeszy katechizujących i ka-
techizowanych”2. Po drugie, dotychczas niewiele zrobiono dla realizacji powyż-
szego postulatu. Publikacje dotyczące metody wykresograficznej, tak F. Drącz-
kowskiego i E. Wasilewskiego, jak też innych autorów, zamieszczane w różnych 
czasopismach, z reguły są trudno dostępne dla przeciętnego katechety. W związku 
z powyższym dobrze się stało, iż  powstała prezentowana praca, tym bardziej że 
znajdziemy w niej szereg nowych i oryginalnych ujęć geometryczno-graficznych, 
stworzonych w oparciu o schematy nakreślone przez Drączkowskiego i posze-
rzających metodę wykresograficzną o nowe ogniwa i znaki. Poza tym – co warto 
podkreślić – problematyka poruszona w książce  w pełni współbrzmi tema-
tycznie z wytycznymi programowymi podanymi w Podstawie programowej 
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, przyjętymi przez Konferencję Episko-
patu Polski dnia 8 marca 2010 roku. W powyższym dokumencie szczególną uwa-
gę zwrócono na tematykę chrystologiczno-eklezjalną, a książka ks. Wasilewskiego 
ukazuje  kolejne ogniwa historii zbawienia,  prezentując  zarys nauki wiary w ujęciu 
chrystocentryczno-eklezjalnym. Wpisuje się tym samym w zadania, jakie stoją przed 
katechezą, która ma nie tylko doprowadzić człowieka do spotkania z Jezusem, ale 
także do zjednoczenia i głębokiej z Nim zażyłości (por. DOK 80). Na koniec trudno 
nie zgodzić się z opinią prof. H. Słotwińskiej, że publikacja „promująca wizualizację 
linealną w przekazie katechetycznym może dopomóc w przezwyciężeniu rozlicznych 
trudności, z jakimi boryka się współczesna katecheza; mówiąc obrazowo, wykre-
sografia może stać się «kołem ratunkowym» współczesnej katechezy” (z recenzji 
wydawniczej). Dodajmy jednak – nie jedynym!

Ks. Bogdan Biela

  

2  H. Słotwińska, Ks. Franciszek Drączkowski, Metoda wykresograficzna w katechezie,  „Rocz-
niki Teologiczne” 50 (2003), s. 331. Za: E. Wasilewski, Podstawowe prawdy katechizmowe, s. 8-9.


