o. prof. UAM dr hab. Jacek Soiński OFM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

Wronki, 09 07.2020r.

RECENZJA
rozprawy doktorskiej pani mgr-lic. Anity Żurek, pt. Dynamika religijności

rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Studium pastoralne na podstawie badań w wybranych
parafiach

archidiecezji

szczecińsko-kamieńskiej,

przygotowanej

pod

kierunkiem

promotora ks. prof. US dra hab. Sławomira Bukałskiego oraz promotora pomocniczego
pani dr Marty Komorowskiej-Pudło w Instytucie Nauk Teologicznych US, Szczecin

2020, ss. 255 (mps).
Zagadnienie zmian religijności

stanowi jeden z najważniejszych

obszarów

badawczych współczesnej psychologii religii i psychologii pastoralnej, a jest niezwykle

ważne dla teologii pastoralnej i katechetyki. Wynika to z faktu, że religijność w rozumieniu

teologicznym to cnota moralna, która związana jest ze sprawiedliwością, a realizowana jest
przez kult. Proces kształtowania się religijności zależy od dynamiki procesów rozwojowych,

kontekstu społecznego i kulturalnego, w którym żyje dany człowiek, od odziaływań

ewangelizacyjnych i duszpasterskich Kościoła, od nieprzewidywalnych czynników losowych
oraz od aktywności własnej danej osoby i jej zaangażowania w pracę nad sobą, a z drugiej jest

owocem działania Boga, który powołując człowieka do doskonałości na wzór i podobieństwo
do Niego samego, udziela mu nieustannie wielu koniecznych łask wzmacniających osłabioną

przez grzech pierworodny naturę ludzką. Religijność człowieka pojmowanego jako homo
religiosus,

jest

„rdzeniem”

jego

osobowości,

stanowi

podstawę

doświadczeń

egzystencjalnych, tworzonych pojęć, przeżywanych uczuć oraz aktów religijnych. Stąd

zmiany religijności, jej dynamikę i rozwój, w perspektywie teologicznej, należy postrzegać

jako wzrastanie Kościoła w mocy Ducha Świętego w wymiarze zbawczym oraz w kontekście

sytuacji egzystencjalnej i historycznej.

Z tego względu należy uznać znaczącą wartość rozprawy doktorskiej p. mgr-lic. Anity
Żurek, w której podejmuje się ona poszukiwania odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu
duszpasterstwa na religijność rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz związków

zachodzących między analizowanymi wymiarami religijności a zmiennymi demograficznymi.
Wielką zaletą dysertacji jest ukazanie religijności tych rodziców w perspektywie koncepcji
cnoty wg. Tomasza z Akwinu, mało znanej na gruncie psychologii pastoralnej, a także
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powiązania jej z konkretnymi propozycjami dla duszpasterstwa. Wybór tematu rozprawy
doktorskiej przez panią mgr-lic. Anitę Żurek jest zarówno aktualny, jak i potrzebny nie tylko

w perspektywie prowadzenia badań empirycznych nad rozwojem religijnym, ale właśnie w
perspektywie udoskonalania efektywności pracy duszpasterskiej z dorosłymi w epoce

nasilającej się obecnie laicyzacji polskich rodzin. Przeprowadzone przez Autorkę analizy,
wyciągane wnioski oparte na wynikach pionierskich w poruszanym obszarze, bo
longitudinalnych badań empirycznych, a także przedstawiona propozycja programu

formacyjnego, są bezsprzecznie nowatorskie i wartościowe.

1. Temat dysertacji jako problem naukowy
Głównym problemem badawczym recenzowanej dysertacji jest porównanie podłużne

religijności rodziców przed i po zakończeniu katechezy sakramentalnej ich dzieci

pierwszokomunijnych. Badani należeli więc do grupy rozwojowej określanej w psychologii
jako dorosłość. Wykorzystana przy tym koncepcja religijności w rozumieniu teologicznym to
„cnota moralna, która powiązana jest ze sprawiedliwością. Realizowana jest przez kult
wewnętrzny: adorację, miłość, ascezę, pobożność, przeżycia religijne oraz zewnętrzny:

liturgię, sakramenty, praktyki religijne” (s. 6). Założenie to, poprawnie sformułowane przez

Autorkę, jest bardzo istotne, gdyż umożliwia analizę zachodzących zmian doświadczeń

religijnych w kontekście procesów rozwojowych. Ponadto takie ujęcie problemu badawczego
ujawnia specyfikę punktów stycznych i punktów rozbieżnych pomiędzy obszarami procesów

psychologicznych i oddziaływań duszpasterskich, co może wskazywać na warunki zmian

religijnych. Tak sformułowany problem badawczy jest poprawny i interesujący, gdyż pozwala
określić religijność zarówno od strony psychologicznej, jak i teologicznej.

W ramach problemu badawczego Autorka postawiła dwa następujące pytania
problemowe (s. 84-85):
1) „Czy religijność rodziców dzieci pierwszokomunijnych ulega istotnym zmianom

po oddziaływaniach duszpasterskich w roku formacyjnym?
2) Czy religijność rodziców dzieci pierwszokomunijnych ulega istotnym zmianom
wewnątrz tejże grupy po oddziaływaniach duszpasterskich w roku formacyjnym?”

Powyższe, dość ogólne pytania problemowe uzupełniła dziewięcioma pytaniami
bardziej szczegółowymi opartymi na wyróżnionych zmiennych zależnych. Jako odpowiedź na

sformułowane pytania wysunęła dwanaście hipotez badawczych.
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Problem badawczy dysertacji został zrealizowany przez Doktorantkę w ramach

paradygmatu postępowania pastoralnego w oparciu o badania własne. Badania te miały
charakter psychologiczny i zostały przeprowadzone bardzo starannie i wnikliwie. Dobór grup

badawczych, zastosowanie trafnie dobranych i bardzo wartościowych narzędzi badawczych

oraz właściwych metod statystycznych, opracowanie wyników w sposób ilościowy i
jakościowy oraz zaproponowanie programu formacyjnego

zawierającego konkretne

propozycje katechez dla rodziców zasługują na bardzo pozytywną ocenę warsztatu

naukowego Autorki.

2. Struktura rozprawy i ocena merytoryczna
Rozprawa obejmuje spis treści, wstęp, pięć rozdziałów (jeden teoretyczny, jeden
metodologiczny, dwa zawierające analizę wyników badań własnych i jeden zawierający

propozycję szczegółowych form oddziaływania pastoralnego), zakończenie, bibliografię,
wykaz skrótów i tabel. Zabrakło jednak zastosowanego „arkusza bibliograficznego
(biograficznego?)” tzw. metryczki z instrukcją dla osoby badanej oraz z pytaniami

dotyczącymi danych demograficznych, które są analizowane w pracy (s. 97-103).

Struktura i koncepcja dysertacji w pełni odpowiada paradygmatowi badań
interdyscyplinarnych, w których obecne są dwie przesłanki - większa, którą jest naukowa

refleksja teologiczna Jak powinno być” (rozdział I) i przesłanka mniejsza zawierająca opis i
analizę

rzeczywistości

aktualnej,

a

którą

w

dysertacji

stanowią wyniki

analiz

psychologicznopastoralnych (rozdziały I do IV) - oraz wynikające z obu tych przesłanek

wnioski sylogizmu praktycznego zawarte w rozdziale V. Ze względu na przyjęty model badań
można w recenzowanej dysertacji wyróżnić kompatybilne ze sobą części: teoretyczną i

empiryczną. Taka struktura dysertacji jest jak najbardziej właściwa dla podjętego celu badań,

gdyż umożliwia dogłębne i systematyczne teoretyczne zbadanie założonych związków oraz

na empiryczną weryfikację wysuniętych hipotez, a także pozwala na sformułowanie

uzasadnionych wniosków praktycznych i propozycji pastoralnych.
Rozdział I dysertacji został poświęcony analizie teologicznej dotyczącej formowania

religijności rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Analiza ta stanowi tzw. przesłankę
większą paradygmatu pastoralnego. Precyzyjnie i interesująco nakreślono kolejno pojęcie

religijności w teologii, antropologii i Biblii, nauczanie Kościoła dotyczące katechezy
dorosłych oraz specyfikę katechezy kierowanej do rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Autorka przedstawiła najpierw teologiczne rozumienie zagadnienia religii i religijności.
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Omówione zostały najważniejsze argumenty papieży i teologów uzasadniające koncepcję, że

anima humana naturaliter religiosa est. Analiza ta dokonana została prawidłowo przy

jednoczesnym uwzględnieniu aspektów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych i
kulturowych, co pozwala czytelnikowi głębiej wniknąć w omawianą problematykę. Wydaje

się, że w tych analizach zabrakło jednak chociażby symbolicznego zaznaczenia, że wśród
współczesnych teologów (np. M. Rusecki) obecne jest także stanowisko kwestionujące

przekonania o homo religiosus. Ponadto, analizując wywody przedstawione w paragrafie
pierwszym, można zapytać, dlaczego Autorka nie wyodrębniła zagadnienia religijności w

ujęciu psychologii jako odrębnego rozdziału pracy. Pewien niedosyt budzi poruszanie tego
zagadnienia jedynie w ramach okazyjnych wątków umieszczanych w obszernych przypisach

(np. przypis nr 34; nr 218). Byłaby to także okazja do ukazania procesu rozwoju religijności
w życiu człowieka oraz najważniejszych czynników warunkujących jej kształtowanie tj.

rodziny, edukacji, świata medialnego, relacji intymnych, oddziaływania grup rówieśniczych,

zdarzeń losowych, aktywności własnej, czy działania Bożej łaski. Dodatkową racją
uzasadniającą poświęcenie całego rozdziału koncepcjom psychologicznym religijności byłoby

to, iż w modelu badawczym tej dysertacji wykorzystane zostały psychologiczne narzędzia
pomiaru religijności, odwołujące się do współczesnych psychologicznych podejść do religii i
religijności.

W prezentacji nauczania Kościoła dotyczącego katechezy dorosłych, Autorka
analizuje wpierw posoborowe dokumenty katechetyczne Stolicy Apostolskiej, potem

wypowiedzi Episkopatu Polski i wreszcie dokumenty, dekrety i opracowania duszpasterskie

Archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, na obszarze której przeprowadzone zostały badania
na potrzeby recenzowanej dysertacji. Taki sposób analizy ukazuje proces aplikacji ogólnych
wskazań pastoralnych z poziomu Kościoła powszechnego dla potrzeb i szczególnych

uwarunkowań Kościoła partykularnego i docelowych grup. Doktorantka bardzo precyzyjnie
wskazuje i dogłębnie analizuje istotne elementy związane ze specyfiką katechezy dorosłych

kierowanej do rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
W rozdziale II Doktorantka przedstawiła psychologiczno-teologiczną metodologię
badań własnych, czyli problem pracy i cel badań, hipotezy badawcze, zastosowane narzędzia

psychologicznego pomiaru religijności, sposób przeprowadzonych badań podłużnych oraz

charakterystykę grupy badawczej. Części te cechuje precyzja i spójność myślenia, co
uwidacznia się w wysuwanych hipotezach (s. 86-88). Autorka skonstruowała jasny i

interesujący model badawczy oparty na wyróżnionych zmiennych. W interesujący sposób i
wydaje się, że bardzo trafny, zoperacjonalizowała trzy zmienne zależne: religijność jako
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znaczenie, religijność jako osobiste konstrukty religijne (struktura poznawczobehawioralna)

oraz religijność jako personalna relacja do Boga (s. 89), które komplementarnie ukazują
fenomen religijności z różnych perspektyw psychologicznych.
Pewien niedosyt budzi jednak brak szczegółowej operacjonalizacji zmiennej

niezależnej, która jest badana i wpływa na zmiany religijności osób badanych. Jak pisze
Doktorantka jest nią: „oddziaływanie duszpasterskie kierowane do rodziców dzieci

pierwszokomunijnych” (s. 89). Autorka nie wykorzystała możliwości skonstruowania

własnego kwestionariusza z pytaniami na temat oddziaływań duszpasterskich postrzeganych
przez osoby badane w ich otoczeniu i życiu. Ponadto Doktorantka ograniczyła się do
wskazania tylko jednego czynnika wpływającego na rozwój religijności rodziców dzieci
pierwszokomunijnych, którym jest oddziaływanie duszpasterskie. Brakuje informacji, że

mogą istnieć inne jeszcze zmienne wpływające na kształtowanie religijności, jakimi są
czynniki wewnętrzne (np. endogenne zmiany rozwojowe zachodzące z wiekiem), czynniki

zewnętrzne (np. środowisko rodzinne, kontekst wspólnotowy, otoczenie kulturowe oraz
wydarzenia egzystencjalne), a także czynniki koordynacyjne (np. aktywność własna, czyli
osobista praca nad rozwojem), które są wymieniane przez wielu autorów (np. Król 2002,

Wałęsa 1996, 2005, Piątek 2008). W pracy o charakterze bądź co bądź teologicznym,
zabrakło także wyraźnego wskazania na ponadnaturalne działanie samego Boga, który

suwerennie udzielając człowiekowi łaski może przekroczyć ramy wszelkich innych
uwarunkowań i ograniczeń naturalnych uzupełniając je (Gratla non tollit naturam, sed

perficit - Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, 1, 8 ad 2). Zapewne oddziaływanie
duszpasterskie jest czynnikiem najbardziej znaczącym i wspólnym dla wszystkich badanych

rodziców, ale brak chociażby wyliczenia tych innych zmiennych ubocznych, obok wskazanej
głównej zmiennej niezależnej, w jakiejś mierze osłabia trafność analiz przeprowadzonych w

dysertacji.
Ponadto, nie jest do końca zrozumiałe, dlaczego Autorka wskazuje, że istnieje tylko

jedna zmienna niezależna (np. tabela nr 1 s. 89). Zmienna niezależna to nie tylko ta zmienna,
która jest przyczyną zmian zmiennych zależnych (s. 88), ale każda zmienna, która jest

przedmiotem badania, a która pozwala różnicować zmienne zależne. Postawione w dysertacji
drugie pytanie problemowe (s. 85) zmienia perspektywę badania z podłużnego na poprzeczne
i w tej to perspektywie, w rozdziale IV, Doktorantka analizuje zróżnicowanie religijności

rodziców dzieci pierwszokomunijnych „wewnątrz badanej grupy” ze względu na takie

zmienne niezależne jak: płeć, wiek, wykształcenie, życie w małżeństwie bądź poza
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małżeństwem, liczbę posiadanych dzieci oraz pierwsze bądź kolejne uczestnictwo w
przygotowaniu dziecka do Pierwszej Komunii św.
Rozdziały III i IV przedstawiają drugi etap badawczy, na którym dokonuje się analizy
aktualnej sytuacji psychologicznopastoralnej. Autorka prezentuje szczegółowe analizy
ilościowe i jakościowe wyników badań własnych wraz z wnioskami. Rozdziały te są bardzo

wartościowe, gdyż ukazują twórczy wkład Autorki w realizację podjętego programu
badawczego. Rozdział III przedstawia analizę wyników badań dotyczących odpowiedzi na

pierwsze pytanie badawcze dotyczące różnic religijności rodziców w badaniach podłużnych

„przed” i „po” odbytym przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w wybranych wymiarach
religijności z uwzględnieniem zróżnicowania pod względem płci, wieku, wykształcenia, życia

w małżeństwie bądź poza małżeństwem, liczby dzieci oraz pierwszego bądź kolejnego
uczestnictwa w przygotowaniu dziecka do Pierwszej Komunii św.. Autorka zaprezentowała

wyniki analiz statystycznych bazując na średnich oraz analizach testem t Studenta dla prób

zależnych. Autorka na bieżąco prowadzi dyskusję uzyskanych wyników, weryfikuje kolejne

hipotezy i wyciąga wnioski. Szkoda, że wnioski koncentrują się głównie na weryfikacji
hipotez, czyli stwierdzeniu, że natężenie religijności w badanym okresie w jakimś wymiarze

wzrosło lub nie. Tymczasem analiza średnich z kolejnych tabel wskazuje, że w niektórych
grupach i w niektórych wymiarach religijność co prawda nie wzrosła, ale stało się tak być

może dlatego, że była wysoka zarówno „przed” jak i „po” zakończonym cyklu formacyjnym.

Samo stwierdzenie, że „wśród starszych rodziców mających 40 lat życia lub więcej, nie
zaobserwowano istotnych zmian w natężeniu religijności” (s. 147-148) rozumianej jako

system znaczeń, może być krzywdzące dla tej grupy rodziców i może mylnie ukierunkować

podejście duszpasterskie, gdyż co prawda „młodsi rodzice - do 39. roku życia wykazali się
istotnym wzrostem natężenia religijności” (s. 147), ale średnia tego natężenia uzyskana przez

tę grupę po zakończeniu formacji nie osiągnęła średniego poziomu grupy rodziców starszych
ani przed rozpoczęciem, ani po ukończeniu formacji. Podobne tendencje wystąpiły w grupach

rodziców posiadających jedno dziecko i tych, którzy mają więcej dzieci, a także w grupach
osób po raz pierwszy uczestniczących w spotkaniach formacyjnych i tych które uczestniczyły
w nich po raz kolejny (s. 148; s. 151). Warto także zaznaczyć, że chociaż w natężeniu
religijności rozumianej jako personalna relacja do Boga „generalnie badani nie wykazali
istotnych zmian w badaniach podłużnych” (s. 151), to średnie wyniki ogólne w każdej

analizowanej grupie były jednak wyższe od średniej skali (M=80).
Rozdział IV przedstawia analizę wyników badań poprzecznych dotyczących
odpowiedzi na drugie pytanie badawcze dotyczące zróżnicowania religijności rodziców ze

względu na takie zmienne niezależne jak płeć, wiek, wykształcenie, życie w małżeństwie

bądź poza małżeństwem, liczbę dzieci oraz pierwsze bądź kolejne uczestnictwo w
przygotowaniu dziecka do Pierwszej Komunii św. na obu etapach przeprowadzonych badań

(we wrześniu oraz w kwietniu kolejnego roku). Należy tu wspomnieć, że mimo sumiennej
troskliwości o precyzję używanych pojęć, Doktorantka nie ustrzegła się od usterki

terminologicznej w samym pytaniu problemowym, pisząc o analizie „zmian” wewnątrz
grupy. Skoro w tym rozdziale analiza opiera się na wynikach badań poprzecznych, to
należałoby mówić o analizie „zróżnicowania” wewnątrz grupy, a nie „zmian”. I właśnie w
takim poprawnym rozumieniu prowadzone są przez Doktorantkę dalsze analizy różnic (a nie

zmian) oparte na wynikach testu t Studenta dla prób niezależnych. W innym miejscu Autorka

zdaje się dość łatwo stwierdzać, że natężenie religijności badanych podgrup po zakończonym
procesie formacji tylko „nieznacznie”, „w niewielkim stopniu”, albo „nieco” przekracza
średnią wyniku ogólnego (w skali SRSZ M=80). Sama analiza średnich nie daje co prawda
pełnego obrazu danych, ale skoro w przedstawionych analizach podkreśla się, że wystąpiły

różnice istotne statystycznie, a których średnie różnią się o ok. 5 p. (np. s. 160, 171), to

dlaczego średnie większe o 10 lub nawet o 17 p. od średniej skali, określać jako nieznaczne?

Podobnie jest we wnioskach z wyników uzyskanych w skali SPRoB (s. 191). Należałoby się
zastanowić, dlaczego przy tak niewielkich różnicach między średnimi a średnią skali, są tak

duże odchylenia standardowe (od 15 do 20p.)? Możliwe, że wpływają na to jeszcze inne,
niekontrolowane zmienne niezależne warunkujące religijność respondentów i jej zmiany.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że propozycje pastoralne zaprezentowane przez

Autorkę w ostatnim rozdziale, jako praktyczne wnioski płynące z badań, czynią recenzowaną
pracę niezwykle wartościową i cenną dla praktyki pastoralnej. Rozdział ten jest przykładem
preferowanego we współczesnej teologii pastoralnej podejścia problemowo-czynnościowego

(całościowego), które w praktycznym wymiarze ma prowadzić do ukazania form, środków,

metod, a także propozycji odnowy (por. R. Kamiński 2011, s. 324). Autorka, analizowane
zmienne zależne, czyli wymiary religijności rozumianej jako system znaczeń, jako osobiste

konstrukty religijne oraz jako personalna relacja do Boga, powiązała z przykładowymi

tematami katechez wpisanymi w program formacyjny zaadresowany do rodziców dzieci
pierwszokomunijnych. Podjęta próba wskazuje na umiejętność kreatywnego myślenia oraz

syntezy pozwalającej na pastoralną implikację analizowanych danych empirycznych
dotyczących aktualnej sytuacji psychologicznej i teologicznej respondentów. Są to bardzo

cenne propozycje i możliwe do wykorzystania w formacji religijnej czy w towarzyszeniu

osobom dorosłym w rozwoju ich wiary. Dzięki temu przeprowadzone przez Doktorantkę
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badania zyskują oryginalną wartość praktyczną konkretnych sposobów formacji pastorlanej.
Zaproponowany roczny (wrzesień - maj) program formacyjny może być wartościowym

narzędziem wspierającym

oddziaływania duszpasterskie

wobec

rodziców w roku

bezpośredniego przygotowania ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.

3. Ocena formalna
Od strony metodologicznej i formalnej praca jest poprawna. Autorka w sposób bardzo
rzetelny spełniła wymagania związane z pisaniem pracy doktorskiej. Na pozytywną ocenę

zasługuje zestawienie wykorzystanej literatury w załączonej bibliografii, a także wykonanie
odnośników, wykazu skrótów i wykazu tabel. Na podkreślenie zasługuje obszerna, bo licząca

około czterystu pozycji literatura wykorzystana w pracy. Jednakże pewnym mankamentem
tego zestawienia, jest zaproponowany podział bibliografii na części. Wątpliwości budzi
umieszczenie wielu ważnych źródeł teologicznych, jakimi są dokumenty soborowe oraz

dokumenty papieskie, w obrębie literatury przedmiotu i literatury pomocniczej. Ponadto w
„szczątkowym” wykazie źródeł teologicznych nie zachowano porządku według rangi, lecz

zastosowano porządek alfabetyczny (przez co Pismo święte znalazło się dopiero na ósmym

miejscu, po dokumentach wydawanych przez rozmaite gremia kościelne). Zastanawiająca jest

także wyróżniona kategoria „źródła pozateologiczne: (b) drukowane”, której zawartość
kwalifikuje się znakomicie do następnej części, którą jest „literatura przedmiotu”. Świadczy
to o niepewnym jeszcze poruszaniu się Doktorantki w „gąszczu” informacji naukowych.

Pewne zastrzeżenia rodzi brak odnośników we wstępnie pracy, gdzie Autorka nie zaznacza,
które z przywoływanych myśli i definicji pochodzą od innych autorów, a które są jej własne.

Wątpliwości budzi zastosowany w tabelkach nr 2 - 7 sposób ukazywania wyników

procentowych dla wyróżnianych podgrup (w kolumnach nr 3 i 5), gdzie punktem odniesienia
winna być liczebność danej podgrupy (kobiety N=403; mężczyźni N=163), a nie całej
badanej populacji (N=566). Natomiast w spisie tabel załączonym na końcu rozprawy, w

większości przypadków nastąpiło drobne przesunięcie numeracji o jedną stronę.
Rzeczą, którą wyraźnie zauważa się od pierwszych stron dysertacji, jest styl pisania
uwidaczniający się w spójnym formułowaniu myśli, a także w doborze właściwych terminów

i pojęć. Autorka wykazała się umiejętnością wyciągania trafnych konkluzji na podstawie

analiz ilościowych i jakościowych uzyskanych wyników. Doktorantka nie uniknęła przy tym
pewnych mało zręcznych „technicznych” sformułowań opisujących analizowane zależności

między zmiennymi (w rozdziałach III i IV), ale nie wpada także w styl popularyzatorski,

9
stanowiący niekiedy słabość opracowań naukowych.

Niekwestionowaną trudnością pracy, z którą jednak Autorka sobie doskonale
poradziła,

była

interdyscyplinarność

recenzowanej

dysertacji.

Tematyka

badawcza

obejmująca zagadnienia należące do teologii pastoralnej, psychologii pastoralnej oraz
psychologii religii, wymagała od Autorki znacznie obszerniejszej wiedzy niż w przypadku

prac pisanych w obrębie jednej tylko dyscypliny naukowej. Doktorantka wykazała się tutaj
doskonałą umiejętnością korzystania z różnego rodzaju źródeł i odpowiedniej segregacji
uzyskiwanych informacji empirycznych i teologicznych, z pełnym poszanowaniem zasad
odrębności metodologicznej nauk.

4. Ocena końcowa
W tym miejscu odwołuję się do trzech kwestii, na które ustawodawca nakazuje
udzielić odpowiedzi recenzentowi rozprawy doktorskiej.
Pytanie pierwsze: czy rozprawa doktorska wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną

kandydata w danej dyscyplinie naukowej?

Mimo tego, że w kilku miejscach recenzji zgłosiłem uwagi krytyczne, przychylam się
do udzielenia odpowiedzi zdecydowanie twierdzącej. Autorka wykazała się znaczną wiedzą

teoretyczną w zakresie teologii pastoralnej, a w licznych analizach udowodniła, że panuje nad
kwestiami dyskusyjnymi z powodu interdyscyplinarności poruszanego zagadnienia, takimi
jak np. pojęcie religijności.
Pytanie drugie: czy rozprawa doktorska wykazuje umiejętność samodzielnego

prowadzenia pracy naukowej?
Również na to pytanie odpowiadam twierdząco, uzasadniając swoje stanowisko tym,
że przedstawiona dysertacja pani mgr-lic. Anity Żurek charakteryzuje się solidnością pod

względem badawczym. Doktorantka potrafi analizować specjalistyczną literaturę źródłową z
zakresu teologii (a także z psychologii, czego wymagała interdyscyplinarność problemu

badawczego) oraz zadowalająco opanowała właściwą dla prac empirycznych metodologię
badań, czyli potrafi prawidłowo sformułować problem badawczy, wysunąć hipotezy

badawcze, dobrać stosowne do treści hipotez narzędzia badawcze, zaplanować i
przeprowadzić badania, a co najważniejsze potrafi poddać wyniki przeprowadzonych badań

poprawnej analizie ilościowej i jakościowej, by dzięki temu zweryfikować wysunięte

wcześniej hipotezy oraz wysunąć praktyczne wnioski pastoralne. Na szczególne podkreślenie

zasługują przeprowadzone badania i ich interpretacja psychologiczno-pastoralna. Świadczy to
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o tym, iż Autorka bardzo dobrze potrafi posługiwać się metodą naukową i w sposób

kreatywny dokonywać syntezy danych.
Pytanie trzecie: czy rozprawa doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie problemu
naukowego?
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że przedstawiona przez panią mgr-lic. Anitę

Żurek dysertacja jest oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego, które wnosi znaczący
wkład w badania w zakresie teologii, szczególnie dotyczące formacji religijnej osób

dorosłych. Oryginalnym problemem naukowym, który nie doczekał się jeszcze solidnego i
zadowalającego opracowania monograficznego w obszarze teologii pastoralnej jest przede

wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie badań empirycznych rodziców dzieci
pierwszokomunijnych.

Oryginalności

rozwiązania

dopatruję

się

w

pełni

udanym

przeprowadzeniu badań podłużnych znaczącej grupy respondentów przy wykorzystaniu
uznanych narzędzi pomiaru poziomu religijności. Praca posiada ponadto niekwestionowaną

wartość teoretyczną i praktyczną dla współczesnego duszpasterstwa. Oryginalnym wkładem
Autorki jest przeniesienie problematyki badań empirycznych w kreatywną propozycję

konkretnych tematów katechez oraz nakreślenie programu formacyjnego dla rodziców dzieci
pierwszokomunijnych.
To wszystko pozwala mi ocenić, że przedstawione przez Doktorantkę całościowe,

interdyscyplinarne i empiryczne ujęcie zagadnienia zmian religijności rodziców dzieci

pierwszokomunijnych posiada znamię oryginalności.
Mając na uwadze przedstawioną dysertację pani mgr-lic. Anity Żurek Dynamika

religijności rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Studium pastoralne na podstawie badań w
wybranych parafiach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, po jej recenzji merytorycznej,

metodologicznej i formalnej, pragnę stwierdzić, że spełnia ona wymagania, jakie przed
rozprawami doktorskimi stawia prawo o tytułach i stopniach naukowych. Zatem wnoszę o

dopuszczenie p. mgr-lic. Anity Żurek do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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