
Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Katedra Nauk o Rodzinie

Wydział TeoIogii
Uniwersytet Warmlńsko-Mazurski w olsztvnie

R..€nfja rotprawy doktorskiej

Ks. Radoslawa Bernarda He.kisAc

pt.,,(atecheza dorosłych w dzie|e nowei ewange|izacii

na tle przemian spoleczno - kulturowyah w Polsce",

napisańej pod kierunkiem dr hab. Beaty Bi|ickiej

Toruń 2018, 9s. 3s3

W teorii i praktyce katechetycznej dużą uwagę zwraca się dzlsiaj w Po|sce na re|igijną

formację dzieci i młodzieży, njedostatechie jeszcze zauważajac znacfenie i rolę formacji

reIigijne.i osób dorosłych. człowiek bowiem dorosły jest pierwszym, podstawowym

adresatem, izarazem podmiotem żYcia oraz dzjałania wspó|noty Ludu Bożego (zob' DcG 20;

cT 43), jak i pierwszym podmiotem w wychowaniu mlodego poko|enia. Każde8o dnia zmaga

się f natlokiem spraw, prob|emów iwątpIiwości, potrfebuje nieustannej pomocy fe strony

Kościoła, pewnych i dobrych wskafówek co do troski o formację własnej wiary. Katecheza

dorostych jest pierwszq, najważniej5zą formq chrześcijańskiej formacji, jaką Kościół

podejmuje dIa dobra człowieka. Ks' Radosław Bernard |]erka wkracza w ten wlaśnie probIem

swoją rozprawą doktorskq, przedstawiając refleksję dotyczącĘ katechezy dorosłvch w PoIsce

1. PrŹedmiot istrultura rozprawy

Konkretnym ce|em Doktoranta byla,,próba odpowiedzenia na pytania, wynikające

z tematu dyseńacji: jak Wyg|qdała kondycja poIskiej katechezy dorosłych po 1989 roku? Jakie
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miejsce W dzie|e nowej ewange|ifacj i odgrywała ta wyjqtkowa i uprzywj|ejowana forma

działalności Kościoła katol ickiego, prfy uwzg|ędnieniu specyfiki przemian społeczno-

kulturowych w Polsce na przestrzeni lat 1989-2013? Na i le wypracowana w posoborowych

dokumentach Kościoła katoIickie8o teoria nt. katechefy o5ób dorosłYch, miała przełoŹenie na

praktykę katechetycznq w naszej ojczyźnie?,, is. 51)'

Irzeba zauważyć, źe dotqd, wśród pisfqcych o katechezie dorosłych nikt nie badał

tego zagadnienia pod tym właśnie kątem' stąd też zadanie jakie postawił sobie Doktorant,

naIeży uznać za fasadne i pożyteczne'

Recenzowana rozprawa skiada się z wykazu skrótów, bibl iografi i , wstępu, trfech

rozdziałóW i fakońcfenia'

Zawierajqcy 38 stron, bogaty zestaw bibIiografi i  (778 pozYcj. i) Wskazuje na Źródla oraz

Iiteraturę przedmiotu i pomocniczq'

We Wstępie (s.46-58) Autor obszernie prezentuje zakres badań ianaIiz badawczych,

przedstawia ceI podjęcia ref|eksji naukowej, wskazuje na Iiteraturę Źródłowq

i przedmiotową, charakteryfu].e metodę iomawia strukturę pracy'

Rozdział pierwszy (5. 59'127) ma charakter wprowadzajqcy i nosi tYtuł ,,PoIskie

spoieczeństwo iKościół katoIicki W dobje transformacji ustrojowej,, '  omawia 2miany, jakie

zaszły w poIskim społeczeństwie po 1989 roku, proces prfejścia z ustroju komunistycznego

do demokracji, przeobrażenia w polskim systemie gospodarczym' zWraca uwa8ę na zmianę

podejścia Polaków do życia społecznego, ku|tury, reIigi i i  moraIności' opisuje sytuację

Kościoła katoIickie8o i ro|ę, jaką odegrał W poIskim społeczeństwie po 1989 roku.

W rozdfiaIe drugim (s. 128.220), zatytułowanym ,,Idea nowej ewangelizacji

w posoborowej ref|eksji Kościoła katoIickiego,,, znajd!jemy opisane działania

ewangelizacyjne ireewangeIizacyjne podjęte na różnych polach dfiałalności du5zpasterskiej

przez Kościót kato|icki W Po|sce po 1989 roku. Treści te poprzedza Wyjaśnienie pojęć:

apostoIstwo, ewange|ifacja, nowa ewange|izacja oraf prezentacja kierunków nowej

ewangelifacj iwskazanYch przef ostatnich papieży (bł. Pawła V|,lana Pawła |, śW. Jana Pawła

ll, Benedykta XVI).
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Rozdziat trzeci rczp|awy |s.221-336\ ,,Katecheza dorosłych w procesie ewan8eIizacji,,

poświęcil Autor ważnym aspektom katechefy dorosłych, jakimj sq jej Wymiary: ek|ez.iaIny,

antropo|ogicznY, teo|ogiczny, fe szczegó|nym uwzg|ędnieniem ro|i Wspótnoty Kościo|a,

W5pó|not podstawowych inaturaInych środowlsk, w których powinna być ona prowadfona'

opisuje prob|emy, f jakimi spotka|a się katecheza dorosłych w Po|sce po 1989 roku

iproponuje kiIka praktycznych rofwiązań odnośnie do skutecfnego prowadzenia tej formy

katechezy W5półcf eśnie'

W zakończen.u rozprawy (s. 337 - 343) Autor podsumowuje dokonane

w pracy ana|izy, syntetycznie i całościowo ujmuje badane kwestie oraz prefentowane

wnioski, odnosząc je do aktuaInych wyzwań i potrzeb dusfpasterskich. Jest tu sporo uwag

oceniających i Wartościujących.

całość pracy famyka jej stresfczenie W języku angie|skim i włoskim'

2. ocena formalna

Praca w swoim układzie jest |o8iczna i spó].na' Świadczy o tym p|an pracy, Wskazujqcy

na systematycznie rozwijającą się prob|ematykę. W poprawnej konstrukcji ,,Wstępu,,

rnajdziemy rzeczowe wprowadfenie do podejmowanego problemu, jeBo jasne

sformułowanie i uzasadnienie oraf sposób jego pżedstawienia, a także informacje

o zastosowanych W pracy metodach, jak i omóWienie literatury źródłowej i przedmiotowej.

Poprawna jest także konstrukcja ,,zakoóczenia,, . stanow. ono precyzyjne podsumowanie

przeprowadfonych analiz.

Doktorant dołożyl wsfeIkich starań, by zgromadfić obszerną bibIiografię, która

została w sposób wyczerpujący wykorzystana w rofprawie. Już sam pokaźny wykaf

bib|iograficzn' ma wjelką wartość badawcżą, stanowiąc materia| do ewentuaInych da|szych

dociekań naukowych' obfitość pozycji bibIiografjcznych Wymagała odpowiedniego

po8rupowania materiału, co Doktorant Uczynił w sposób przejrzysty i metodo|ogicznie

poprawny. Podzia| źródeł na dokumenty soboru Watykańskiego ||, naucfani €  papieży,
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dokumenty sto|icy Aposto|skiej, dokumenty Kościoła katol ickiego W Po|sce i dokumenty

państwowe . wydaje się być jak najbardziej uzasadnionY'

Autor wykazał się umiejętnościq anaIizowania źródeł oraz tworzenia syntezy, również

formułowania myś|i j WnioskóW. czyni to w sposób przejrzysty, jasny, krytycfny, z8odny

z założeniami metodoIogicfnymi. Jest wierny ikonsekwentny w przedstawjaniU koIejnych

zagadnień, W porządku wyznaczonym planem dysertacji '  Zgodnie z nim poddał rzetelnej

anaIizie dostępne materiały źródłowe' Dotarcie do tak bogatej bibIiografi i , a takŹe ich

wnik|iwa anaIifa, podnosi zdecydowanie Wartość recenzowanej przeze mnie pracy. Autor

umiejętnie wprowadza W kaźdy z trzech rozdziałów pracy i następnie starannie

podsumowuje jego wyniki. Rozprawa posiada bardzo bogatą dokumentację W dobrze

sporządzonych przypisach.

Forma|ny wa|or pracy podnosi także jasny, k|arowny język. Na uznanie zasiuguje

również, będqce na Wysokim poziomie profesjonaIizmu, komputerowe przygotowanie tekstu

(układ graficzny)' Wszystko to sprawia, że pracę cfyta się z dużYm zainteresowaniem'

3. Ocena merytorycrna

Poddając krytycznej ocenie rozpraWę doktorskq ks. RadosłaWa Bernarda Herka,

naIeży podkreś|ić, iź pod]'ęty temat jest Ważny, aktualny i potrzebny, zwłaszcza W kontekście

duszpaster5kim, tym bardziej, źe w takiej formie nie był dotychczas opracowany.

ZasadniczYm celem było przedstawienie rea|nej sytuacji katechezy dorosłYch w Po|sce po

1989 roku. z |ektury faprezentowanych badań i ana|iz można wyciągnqć Wniosek, iż

Doktorant w pełni wywiqfał 5ię z podjĘtego zadania i zrea|izował je W sposób rzete|ny,

przekonylJvujqcy. co więcej Wskafał na: potrzebę odbudowanla w po|skim społeczeństwie

autorytetu Kościoła, błędy W organizacji i  prowadzeniu katechezy dorosłych w parafi i , ale też

sformułowat wnioski i postuIatv pastoraIne dotyczqce prowadfenia katechefy dorosłych We

współczesnym duszpasterstwie' Nie zabrakło także zagadnień odnoszących się do dydaktykj

osób dorosłVch i metod stosowanych W katechezie parafiaInej.



Poddawana ocen.e rozprawa doktorska świadczy o duźej wiedfy Doktoranta. nie

ty|ko na temat katechezy dorosłych a|e iodnośnie do problemów iwyzwań pastora|nych

Kościoła kato|jckiego w Po|sce. Nie bef znaczenia jest fakt, że Autor pracy jest cfynnym

du5zpasterzem, któremu nie sq obce współczesne Wyzwania i prob|emy pastoraIne.

Dysertacja nie pofostawia żadnych wątp|iwości, co do trafności Wyboru źródeł

i |ite.atury przedmiotu. Podjęty zakres badań budfi uznanie d|a Autora wobec podjętej

pracy, która jawi się jako floźona od strony merytorycznej i szeroka w swym materia|e

badawczym' Tym bardziej, że podjĘte zadanie - anaIiza katechezy dorosłych po rok! 1989 .

zostalo spełnione w sposób wnik|iwy i dojrzały. Wnik|iwość ujawniaja rfeteInie

przeprowadzone analizy, a dojrzałość - formułowane wnioski umotywowane |ogicznie

i narnaczone rysem praktycrnym, pastoralnym.

4. P'obIemy dyskuśyjne

Dobrze się stało, że Autor pracy nie zatrzyma| 5ię ty|ko na teoretycznym ukafańiu

znaczenia katechezy dorostych, jako ważnego e|ementu w procesie ewange|.zacji

i  reewan8e|izacji W Po|sce po roku 1989, a|e dokonał także podsumowania, wyciągnięcia

wniosków, kMycznej oceny i odniesienia praktycznego, odpowiadajac na pwanie - czy

katechefa dorosłych tym fadaniom sprostała?

,,Niestety, pomimo wznioś|e formu|owanych postuIatów, istniała wciąż nag|ąca

potrzeba uświadamiania duchowieństwu i katechetom, roIi imiejsca katechezy dorosłych

w KościeIe. Duchowni często przejawiaIi brak zainteresowanja tą formą d2iatalności'

Wynikało to z osobistych kompleksów, z braku czasu, ze strachu przed podjęciem dia|ogu

z osobami dorosłymi, źyjącymi w konkretnych środowiskach, borykającymi się ze swoimi

prob|emami. zapomina|i o tym, źe od owocności przeprowadzonych pżez nich spotkań

z dorosłymi będfie za|eżało ich nawrócenie oraz chrześcijańskie Wychowanie młode8o

pokoIenia, oraz kondycja duchowa spolecfeństwa. Podejmowana katechizacja W paraf.ach

nie spełniała swojego zadania, gdyż zawart€ w nich treści przekazywane były w 5po5ób

nieatrakcyjny, niewiary8odny i irracl.onaIny. obniżajqc rangę poruszanych zagadnień
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zwiqzanych f Wiarą, nauką społeczną Kościola, czy źyciem Wspó|noty Kościola-

odpowiedzia|ni za katechezę dorosłych W Po|sce. cfęsto nie chcie|i razem fe świeckimi

posfukiwać na drodze dia|o8u twórczych rozwiązań waźnych kwesti., dotyczących Iudzkiej

egzystencji W oparciu o naukę, którą głosi Kościól. W konsekwencji nie prfycfynialo się to do

skutecznej prfemiany kU|tury i Źycia społecznego' Poważniejszym prob|emem stało sję

lównież niedostosowanie przez duszpasterzy i katechetów, form przekazu treści oraz języka

przepoWiadania katechetycznego dIa doroslych. Język ten był często prfesycony żargonem

teo|ogicznym, niefrofumiałymi dIa odbiorcy s|oganami, czy wresfcie apodyktyfmem.

monotonią i moraIif atorstwem,,(5. 339).

Jako pracownik naukowy, zajmujący się od wielu |at katechezą l proboszcz parafii,

na co dzień zmagajacy się z probIemem katechefy dorosłych, w ca|ej rozciĘtłości zgadzam się

z powyżsfą diagnofą, prfedstawioną przez Autora pracy. Nie ułatwia nam podejścia do

probIemu katechefY dorosłYch fakt, że W parafjach mamy do czynienia zarówno z dorosłymi

Wlerzqcymi, poszukujqcymj, obojętnymi, jak i niewierzqcymi' WsfyscY oni potrzebują

konkretnego zainteresowania ze strony Kościoła, a|e na innym poziomie' Dodatkowym

prob|emem jest brak dobrych programów dusfpasterskich oracz ciekawych iatrakcy,inych

pomocy dydaktycfnych do prowadrenia katechery parafialnej dla dorostych.

W powyźsfym kontekście, w ramach otwartej dyskusji naukowej, pro5zę Autora pracy

Uako teoretyka i praktyka działalności duszpaster5kiej i katechetycznej) o Wskazanie,

zaproponowanie konkretnych rofwiązań praktycfnych, które pozwo|iłyby na poprawę

obecnej sytuacji odnoszącej się do katechezy dorosłych w Po|sce' Jakie Widfi Autor pracy

moż|iwośc. działania W tym wzg|ędzie, sposoby mowwacji, sprfyjajace bądź nie

uwarunkowania zewnętrzne?

czy któ|yś z omówionych w pracy pro8ramów parafia|nej katechefy doroslych

reaIizowanych w innych krajach, mógłby - zdaniem Doktoranta - fnaIeźć fastosowanie w

po|skiej katechefie dorosłych, czy też raczej istnieje potrzeba wypracowania własne8o

programu? Ewentualnje który z przedstawjonYch projektów, realizowanych w parafialnej

katechezie dorosłych w innych państwach EuropY i świata, jest najb|iźsfy specyflce po|skieBo

dUszoasterstwa i nasfvch uwarunkowań?
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5' Wniosek końcowy

Recenzowana rozprawa doktorska spełnia w sposób nie budzący wątp|iwości

Wymagania meMoryczne i forma|ne stawiane dyseńacjom doktorskim. Jest owocem

netelnej ikrytycznej refleks.ii naukowej. Autor podjęty temat opracował wy.zerpująco/

w sposób wskazujący na dojrzałe i krytyche podejście do ana|izowanych kwestii. W tle

rofprawy widoczny jest bardfo dobry warsztat naukowy, na bazie którego powstała praca.

Na ufnanie zasługuje także redakcyjno-korektorskie przygotowanie tekstu'

Przedkładam zatem Radzie Wydziału Teo|ogicfnego |.Jniwersytetu Mikołaja Kopernika

W Toruniu wniosek o dopusfcfenie ks. Radosława Bernarda Herki do da|szych etapów

przewodu doktorskieSo.
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