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Niniejsza recenzja, zawierająca pozytywny wniosek skierowany do Rady
Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego o przyjęcie
dysertacji do dalszych etapów postępowania celem nadania stopnia naukowego pani
mgr lic. Anicie Żurek, składa się z następujących części: 1. Ocena tematu i problemu
badawczego rozprawy, metody i źródeł; 2. Ocena struktury i strony merytorycznej
pracy; 3. Ocena strony formalnej pracy; 4. Postawienie problemu do dyskusji na
obronie publicznej; 5. Wniosek końcowy.
1. Ocena tematu pracy, problemu badawczego rozprawy, metody i źródeł
Temat recenzowanej rozprawy Dynamika religijności rodziców dzieci
pierwszokomunijnych. Studium pastoralne na podstawie badań w wybranych parafiach
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jest tematem ważnym i aktualnym a przy tym
także i nowatorskim. Dobrze więc się stało, że Doktorantka go podjęła oraz że
zgromadziła bogatą literaturę przedmiotu, a przede wszystkim przeprowadziła badania
własne wśród rodziców dzieci pierwszokomunijnych, właściwie je zinterpretowała,
dokonując teologiczno-pastoralnej ich interpretacji. We wstępie dysertacji znajdujemy
dość wnikliwy opis podstawowych terminów zawartych w temacie rozprawy (s. 6-8).
Autorka wychodzi od prezentacji rozumienia pojęcia religijności, wyjaśnia na czym
polega formacja rodziców dzieci pierwszokomunijnych, wskazując na istotną rolę
katechezy dla dorosłych w procesie dojrzewania wiary. Na uwagę zasługuje zwłaszcza
wyjaśnienie, dotyczące wykorzystania w pracy badań psychologicznych. Doktorantka
stwierdza, że: „Teologia nie posiada (...) możliwości badania zmian dynamiki
religijności. Pojawia się więc konieczność sięgnięcia do psychologii, która obok
możliwości diagnostycznych przedstawia także różnorodność ujęć teoretycznych. W
niniejszej pracy religijność będzie ujmowana z trzech perspektyw: najbardziej aktualnej
- ujmującej religijność jako system znaczeń, najbardziej powszechnej - ujmującej
religijność jako osobiste konstrukty (...), oraz najbardziej zbieżnej z teologią ujmującej religijność jako personalną relację do Boga. Dzięki takiemu rozumieniu
pojęcia religijności przez teologię i psychologię pojawia się możliwość uchwycenia
zmian tej rzeczywistości dzięki oddziaływaniom duszpasterskim. Wspólnym
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mianownikiem zaproponowanych perspektyw rozumienia religijności jest odniesienie
do Boga oraz sfery transcendentnej” (s. 7).
Ów przyjęty przez Autorkę sposób doprecyzowania tematu dysertacji jest jak
najbardziej poprawny i metodologicznie uzasadniony a jednocześnie niezbędny.
Zasadniczym problemem badawczym podjętym przez Doktorantkę stało się
ukazanie problematyki „dynamiki religijności osób dorosłych w szczególnym czasie
przygotowania ich dzieci do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej oraz struktura
religijności wewnątrz grupy” (s. 11). Autorka wymienia dwa zasadnicze cele pracy,
które pozwoliły na wyrażenie problematyki badawczej w postaci dwóch pytań
problemowych: „Czy religijność rodziców dzieci pierwszokomunijnych ulega istotnym
zmianom po oddziaływaniach duszpasterskich w roku formacyjnym?” oraz „Czy
religijność rodziców dzieci pierwszokomunijnych ulega istotnym zmianom wewnątrz
tejże grupy po oddziaływaniach duszpasterskich w roku formacyjnym?”. Te dwa
główne problemy pozwoliły na wyodrębnienie aż dziewięciu pytań szczegółowych
(mowa jest o nich w rozdziale drugim pt.: Metodyka badań własnych). W kontekście
pytań szczegółowych zostało sformułowanych aż dwanaście hipotez badawczych (s. 8688). Trafnym zabiegiem stało się wyjaśnienie zamieszczone na stronie 11 dysertacji, że
prezentacja i zestawienie badań teoretycznych, dotyczących religijności i nauczania
katechezy dorosłych z badaniami empirycznymi dotyczącymi ilości i jakości
religijności posłużą Doktorantce do opracowania tematyki katechez adresowanych do
rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz opracowania projektu nowego programu
duszpasterskiego dla tejże grupy (s. 11).
Stwierdzam zatem, że zarówno temat, jak i podjęta problematyka rozprawy
stanowią interesujące i ważne w sferze naukowych dociekań zagadnienie.
W celu rozwiązania podjętego problemu badawczego i weryfikacji hipotez
Autorka rozprawy posłużyła się, jak to sama określiła „właściwymi” metodami. W
związku z tym, że praca sytuuje się w obszarze badań pastoralnych nawiązano w niej
wyraźnie do trzech etapów postępowania badawczego, składającego się z części:
normatywnej, empirycznej i postulatywnej. Na każdym z etapów badawczych
zastosowane zostały metody szczegółowe. I tak na pierwszym etapie kryteriologicznym
(eklezjologiczny) wykorzystana została metoda analityczno-syntetyczna, interpretacji
tekstu, systematyzacji oraz krytyczna analiza źródeł; na drugim kairologicznym
wykorzystane zostały metody badań kwestionariuszowych oraz metody statystyczne.
Uzyskany dzięki tym metodom materiał badawczy poddany został analizie ilościowej i
jakościowej, dodać również należy, że Autorka posłużyła się tutaj strategią badań
podłużnych i poprzecznych. Natomiast na etapie trzecim prakseologicznym
(strategicznym) wykorzystano przede wszystkim metodę syntezy chociaż zaznaczyć
trzeba, że stosowane są tutaj również metody analizy, porównawcze, interpretacji,
klasyfikowania itd. W tym miejscu podkreślić należy, że ze względu na podjęty
przedmiot badań dysertacja ma charakter interdyscyplinarny co w teologii pastoralnej i
prowadzonych w jej obszarze badaniach jest naukowo uzasadnione a wręcz wskazane.
Przeprowadzenie badań przy użyciu metod psychologicznych pozwoliło w sposób
szczegółowy opisać dynamikę religijności rodziców dzieci pierwszokomunijnych stąd
też fakt ten w sposób znaczący podnosi walor przedłożonej do recenzji dysertacji.
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Dokładny opis metodologii badań psychologicznych przedstawiony został w zwięzły i
czytelny sposób w rozdziale drugim.
Sprawą kluczową w każdych prowadzonych badaniach są źródła. Recenzowana
dysertacja zrealizowana została w oparciu o źródła teologiczne i pozateologiczne (s.
12). Do teologicznych zaliczonych zostało dziesięć dokumentów Kościoła (zob.
Bibliografia s. 226), natomiast do źródeł pozateologicznych (s. 226-227): a) wyniki
badań kwestionariuszowych - 3396 kwestionariuszy do badania religijności uzyskanych
od 566 osób w dwóch badaniach przeprowadzonych według: Skali Religijnego Systemu
Znaczeń (Dariusz Krok), Skali Centralności Religijności (Stefan Huber) oraz Skali
Personalnej Relacji do Boga (Marek Jarosz) oraz b) źródła drukowane (wymienionych
jest tutaj siedem pozycji naukowych).
W tym miejscu dostrzegam pewien brak konsekwencji w dokonanym zapisie we
Wstępie pracy i przedłożonej na końcu rozprawy Bibliografii, gdyż Autorka napisała na
samym początku, że źródła teologiczne stanowią „fundament analiz dotyczących
religijności człowieka - istoty religijnej” (s. 12) a w rzeczywistości w Bibliografii w tej
kategorii ograniczyła się do podania tylko owych dziesięciu dokumentów Kościoła.
Szkoda, że do źródeł nie zostały włączone istotne dokumenty Soboru Watykańskiego II,
jak również dokumenty zawierające nauczanie papieża Jana Pawła II, Benedykta XVI
czy Franciszka. Pewnym niedociągnięciem jest też nie włączenie do badań ważnej dla
życia małżeńsko-rodzinnego Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej papieża Franciszka
O miłości w rodzinie Amoris laetitia (2016). Na pochwałę zaś zasługuje bardzo
obszerna literatura przedmiotowa, zawierająca interdyscyplinarne pozycje, w tym
również i obcojęzyczne. Przede wszystkim podkreślić należy jej dobre wykorzystanie w
prowadzonych analizach badawczych.

2. Struktura i ocena merytoryczna rozprawy
Rozprawa doktorska pani mgr lic. Anity Żurek stanowi obszerne dzieło liczące
255 strony, w tym aż 24 strony to Bibliografia (s. 226-249). Na koipus pracy składa się
pięć rozdziałów zatytułowanych: Teologiczne podstawy formowania religijności osób
dorosłych (s. 14-80); Metodyka badań -własnych (s. 81-103); Ewaluacja religijności
rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Wyniki badań podłużnych (s. 104-152);
Ewaluacja religijności rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Wyniki badań
porzecznych (s. 153-192); Postulaty pastoralne dotyczące religijności rodziców dzieci
pierwszokomunijnych ujęte w programie formacyjnym (s. 192-215).
Praca zawiera ponadto Stronę tytułową (s. 1); Oświadczenie-, Spis treści (s. 2-3),
Wykaz skrótów (s. 4-5 ); Wstęp (s. 6-13); Zakończenie (s. 216-225); Bibliografię (s. 226249); Wykaz Tabel (s. 250-251); Streszczenie w języku polskim (s. 252-253) i w języku
angielskim (s. 254-255).
W tym miejscu pragnę stwierdzić, że konstrukcja rozprawy podporządkowana
została głównemu założeniu badawczemu, jakim stało się ukazanie dynamiki
religijności rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Czy jednak owa konstrukcja jest
logiczna i czy jej poszczególne rozdziały i zawarte w nich paragrafy wyczerpują
analizowany w rozprawie problem? Udzielając odpowiedzi na postawione pytanie
dostrzegam, że przy opracowaniu struktury pracy Doktorantka skorzystała, jak już to
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wcześniej zaznaczyłem, z metody paradygmatu teologii pastoralnej. Metoda ta
podyktowała jej kompozycję i układ. Dlatego w kolejnych pięciu rozdziałach
przedstawiona została dynamika religijności rodziców dzieci pierwszokomunijnych
zarówno w aspekcie normatywnym, jak i na podstawie przeprowadzonych badań a
także zaprezentowane zostały postulaty pastoralne oraz wnioski umieszczone w
Zakończeniu pracy. Rozdział pierwszy odpowiada pierwszemu etapowi postępowania
badawczego, trzeci i czwarty - drugiemu a piąty trzeciemu. Od całości tej bardzo
logicznej kompozycji odbiega nieco rozdział drugi, który poświęcony został
metodologii przeprowadzonych badań. Rozdział ten jest jednak jak najbardziej zasadny,
usytuowany bezpośrednio przed rozdziałami, w których Autorka omawia wyniki
przeprowadzonych badań własnych. Omawiając sprawy związane ze strukturą pracy
wskazać należy na poprawność metodologiczną umieszczonego na samym początku
Wstępu, w którym zawarte zostały wszystkie wymagane od strony formalnej elementy,
jak również na dobrze zredagowane Zakończenie, przypominające główne tezy
rozprawy i prezentujące wnioski, wynikające z przeprowadzonych analiz oraz
ukazujące kierunki dalszych badań.
Dokonując oceny struktury pracy pragnę stwierdzić, że recenzowana praca
doktorska w swej strukturze jest przejrzysta i uporządkowana. Poszczególne rozdziały i
zawarte w nich paragrafy mieszczą się w sformułowanym temacie, wyczerpują problem
postawiony w tytule dysertacji i są logicznie ułożone. Wyjątkiem jest rozdział pierwszy,
gdzie Antropologiczne fundamenty religijności powinny znaleźć się na miejscu
pierwszym, następnie Biblijne podstawy religijności a dopiero Religijność w ujęciu
teologicznym.
Merytorycznym osiągnięciem pani mgr lic. Anity Żurek, będącym jednocześnie
nowością rozprawy jest całościowe i wyczerpujące ukazanie podjętej problematyki.
Postawiony we Wstępie pracy problem badawczy został rozwarstwiony w kolejnych
rozdziałach dysertacji. Widać wyraźnie, iż Autorka czyni to z wyraźną logiką i
konsekwencją, pragnąc dać odpowiedź na postawiony problem w poszczególnych
warstwach tematycznych, ujętych w kolejnych rozdziałach i paragrafach.
Recenzowana praca stanowi spójne opracowanie i zawiera wnikliwe analizy
poparte konkretami czyli wynikami przeprowadzonych badań. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że Autorka wykazała się przy tym dużą wiedzą psychologiczną i
umiejętnością interpretacji uzyskanych wyników badań.
Zawartość merytoryczna pracy. Rozdział pierwszy dysertacji stanowi bazę do
rozumienia religijności, dlatego omówiona w nim została religijność w ujęciu
teologicznym, antropologicznym i biblijnym. Doktorantka odwołała się tutaj do
nauczania św. Tomasza, katechizmu i teologii moralnej. Szerokie spojrzenie na
religijność pozwoliło ukazać ją jako postawę człowieka wobec Boga. Religijność,
będąca odpowiedzią człowieka na Boże orędzie jest rzeczywistością dynamiczną
dlatego podlega permanentnym zmianom. Mając na uwadze podnoszenie jakości
religyności przedstawione zostało również nauczanie Kościoła na temat katechezy dla
dorosłych, która jawi się jako ważny środek pozwalający skutecznie kształtować
religijność osób ochrzczonych.
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Przejściem do części drugiej rozprawy, ukazującej wyniki badań własnych stał
się rozdział drugi pt. Metodyka badań własnych. W rozdziale tym znalazł się
szczegółowy opis problematyki badawczej i postawionych hipotez, a także omówione
zostały zastosowane w pracy narzędzia badawcze oraz ukazana została organizacja
badań, czyli sposób ich przeprowadzenia i zaprezentowano charakterystykę grupy
badawczej. Do weryfikacji postawionych hipotez posłużyły Autorce kwestionariusze
standaryzowane, wykazujące się wysokimi wskaźnikami trafności i rzetelności.
Pozwoliły one mierzyć religijność w rozumieniu Kościoła katolickiego oraz opisać
trzynaście jej różnych wymiarów.
Rozdział trzeci i czwarty dysertacji prezentują uzyskane w trakcie badań wyniki
religijności wraz z interpretacją ilościową i jakościową. Rozdział trzeci przedstawia
wyniki z badań podłużnych, natomiast rozdział czwarty wyniki badań poprzecznych,
czyli ukazuje różnice religijności wewnątrz badanej grupy na początku badań i na
zakończenie procesu formacyjnego. W obydwu tych rozdziałach zamieszczone zostały
cenne informacje dotyczące religijności rozumianej jako: system znaczeń, osobiste
konstrukty religijne oraz personalna relacja do Boga. Obok końcowych jakże cennych
wniosków przedstawione zostały również pastoralne spostrzeżenia do odkrytych w
badaniach zależności.
W rozdziale piątym, który w tego typu pracach zawiera wnioski i postulaty
zamieszczone zostały przez Doktorantkę postulaty pastoralne, dotyczące religijności
rodziców dzieci pierwszokomunijnych ujęte w programie formacyjnym. Postulaty te
przedstawione zostały w uporządkowany sposób w czterech kolejnych paragrafach: 1)
Kształtowanie religijności rozumianej jako system znaczeń', 2) Kształtowanie
religijności rozumianej jako osobiste konstrukty religijne’, 3) Kształtowanie religijności
rozumianej jako relacja personalna oraz 4) Propozycja programu formacyjnego dla
rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Rozdział ten przybrał bardzo praktyczny
charakter, gdyż wyniki uzyskane w badaniach empirycznych posłużyły do opracowania
zestawu konspektów katechez dla dorosłych, mających na celu formację religijną
uczestników tychże katechez a także zawiera on propozycję programu formacyjnego dla
rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
Reasumując tę część recenzji stwierdzam, że z zadowoleniem należy przyjąć
przedłożoną refleksję naukową pani mgr lic. Anity Żurek, która przeprowadziła
poprawną analizę nauczania, dotyczącego religijności oraz katechezy a także
zaprezentowała własne badania empiryczne. Owe badania stanowią cenne źródło
wiedzy i świadczą o dużym zaangażowaniu i naukowym wysiłku jakiego podjęła się
Doktorantka. Należy przy tym zauważyć, że zgromadzony materiał badawczy został
solidnie przeanalizowany a wyniki badań poprawnie zinterpretowane. Dzięki temu
recenzowana rozprawa jest interesującym i ważnym studium, które zainteresuje nie
tylko teologów i pastoralistów oraz naukowców innych dyscyplin, zwłaszcza
psychologów, ale z pewnością zawarte w pracy wnioski posłużą duszpasterzom do
pracy z dorosłymi w celu pogłębiania ich wiary. Recenzowana praca stanowi zatem
ważne dzieło tak w zakresie podjętego tematu, prowadzonych analiz, szczegółowych
opisów korelacji, opracowanych postulatów pastoralnych, jak i specyfiki wydobytych
wniosków.
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3. Ocena formalna rozprawy
Od strony metodologicznej i formalnej praca jest poprawna. Doktorantka w
rzetelny sposób zastosowała wymagania związane z pisaniem pracy doktorskiej. Każdy
rozdział poprzedzony został odpowiednim wprowadzeniem, ułatwiającym czytelnikowi
zapoznanie się z jego zawartością, rozdział trzeci i czwarty oraz piąty zawierają
podsumowania i wnioski końcowe z przeprowadzonych badań. Takiego podsumowania
nie ma w dwóch pierwszych rozdziałach za to każdy rozdział w końcowej części
kończy się zapowiedzią tematyki omawianej w kolejnej części pracy. Rozprawa
napisana została komunikatywnym a zarazem naukowym językiem. Na podkreślenie
zasługuje dojrzały styl pisania rozprawy. Uwidacznia się on w spójnym i
konstruktywnym formułowaniu myśli, doborze właściwych pojęć i fraz językowych
oraz umiejętnym wyciąganiu konkluzji w trakcie wnioskowania. Należy podkreślić, że
Autorka pracy wykazała się także umiejętnością parafrazowania, przez co uniknęła
nadużywania cudzysłowów. Rozprawa odznacza się dużą starannością edytorską. Od
strony graficznej wykonana jest starannie o czym świadczą zamieszczone w niej tabele
(32), które obrazują prowadzone analizy statystyczne.
Jednak w redakcji tak obszernego dzieła nie udało się uniknąć błędów,
zwłaszcza drobnych potknięć literowych, stylistycznych, stosowania różnej pisowni
tych samych wyrażeń (np. nazwa V rozdziału s. 3 zawiera błąd literowy - jest
religijnoci a powinno być religijności; nazwa dokumentu Dyrektorium raz pisana jest
kursywą innym bez kursywy s. 59-60 czy niepoprawny zapis znajdujemy w Bibliografii
de Lubac H., s. 242). W recenzowanej pracy na podkreślenie zasługują także przypisy,
które Autorka stosuje poprawnie i konsekwentnie. Wymienione przeze mnie w tej
części recenzji uwagi w żaden sposób nie obniżają wartości merytorycznej pracy, która
stanowi wartość samą w sobie i zasługuje na wysoką ocenę.

4. Problemy do dyskusji na obronie publicznej
Ważna i aktualna problematyka podjęta w rozprawie skłania do dalszej dyskusji w
celu rozwinięcia przynajmniej niektórych wątków. Dlatego proszę Doktorantki o
ustosunkowanie się do następujących kwestii:
Według nauczania soborowego to rodzice mają być dla swoich dzieci
nauczycielami wiary i pierwszymi katechetami. Dlatego proszę o ukazanie
wartości katechezy w rodzinie: jej specyfiki, treści oraz sposobów realizacji.

Na stronie 217 pisze Doktorantka, że „przeprowadzone badania podłużne
pozwoliły na uchwycenie zmiany religijności badanych rodziców dzieci
pierwszokomunijnych pod wpływem oddziaływań duszpasterskich”. Pytanie
dotyczy owych działań duszpasterskich, co dokładnie Doktorantka miała na
uwadze i jakie działania należałoby obecnie stosować, aby skutecznie
wzmacniać religijność osób dorosłych?
Proszę o scharakteryzowanie religijności osób dorosłych.
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5. Wniosek końcowy
Rozprawa doktorska pani Anity Żurek wnosi znaczący wkład w rozwój refleksji
teologicznej, dotyczącej dynamiki religijności rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
Autorka dysertacji wykazała się umiejętnością pracy naukowej w zakresie stawiania
problemów badawczych, ich rozwiązywania poprzez krytyczną analizę źródeł i
zdolnością syntezy. Również podkreślić trzeba dobrą znajomość zagadnień
psychologicznych, przygotowania merytorycznego do pracy badawczej i pracowitość.
Dysertacja stanowi cenną pomoc dla teologów i duszpasterzy, psychologów,
doradców życia rodzinnego i małżonków. Recenzowana praca spełnia wszystkie
wymagania stawiane rozprawom doktorskim w odpowiednich przepisach państwowych
i kościelnych, dlatego stawiam wniosek o dopuszczenie pani mgr lic. Anity Żurek do
dalszych etapów przewodu doktorskiego celem nadania stopnia naukowego doktora
nauk teologicznych.

ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK

Toruń, 2020. 09. 09
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