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W teorii i praktycekatechetycznejdużąuwagęzwracasię dzlsiajw Po|scena re|igijną
formację dzieci i młodzieży,njedostatechie jeszcze zauważajacznacfenie i rolę formacji
reIigijne.iosób dorosłych. człowiek bowiem dorosły jest pierwszym, podstawowym
wspó|notyLuduBożego(zob'DcG 20;
izarazempodmiotemżYciaorazdzjałania
adresatem,
Każde8o
dniazmaga
cT 43),jak i pierwszympodmiotemw wychowaniumlodegopoko|enia.
pomocyfe strony
potrfebujenieustannej
się f natlokiemspraw,prob|emówiwątpIiwości,
pewnych i dobrych wskafówek co do troski o formacjęwłasnejwiary. Katecheza
Kościoła,
dorostych jest pierwszq, najważniej5ząformq chrześcijańskiejformacji, jaką Kościół
probIem
podejmujedIadobraczłowieka.
Ks' Radosław
Bernard|]erkawkraczaw ten wlaśnie
swojąrozprawądoktorskq,przedstawiającrefleksjędotyczącĘkatechezydorosłvchw PoIsce

istrultura rozprawy
1. PrŹedmiot

na pytania,wynikające
Konkretnymce|emDoktorantabyla,,próbaodpowiedzenia
jak Wyg|qdała
po 1989roku?Jakie
katechezy
dorosłych
kondycjapoIskiej
z tematudyseńacji:
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forma
odgrywała
ta wyjqtkowai uprzywj|ejowana
miejsceW dzie|enowej ewange|ifacji
Kościoła
katolickiego,prfy uwzg|ędnieniuspecyfiki przemian społecznodziałalności
w posoborowych
Na ile wypracowana
w Polscena przestrzeni
lat 1989-2013?
kulturowych
na
miałaprzełoŹenie
katoIickie8o
teoriant. katechefyo5óbdorosłYch,
dokumentach
Kościoła
praktykękatechetycznq
51)'
w naszejojczyźnie?,,is.
Irzeba zauważyć,źe dotqd, wśródpisfqcycho katecheziedorosłychnikt nie badał
pod tym właśnie
kątem'stąd teżzadaniejakiepostawiłsobieDoktorant,
tego zagadnienia
naIeży
uznaćza fasadnei pożyteczne'
wstępu,trfech
Recenzowanarozprawaskiada się z wykazuskrótów, bibliografii,
rozdziałóW
i fakońcfenia'
(778pozYcj.i)
Wskazuje
na Źródlaoraz
Zawierajqcy
38 stron,bogatyzestawbibIiografii
przedmiotui pomocniczq'
Iiteraturę
zakresbadańianaIizbadawczych,
We Wstępie(s.46-58)Autor obszernieprezentuje
przedstawia ceI podjęcia ref|eksji naukowej, wskazuje na Iiteraturę Źródłowq
charakteryfu].e
metodęiomawiastrukturępracy'
i przedmiotową,
i nosi tYtuł,,PoIskie
Rozdziałpierwszy(5. 59'127) ma charakterwprowadzajqcy
ustrojowej,,'
omawia 2miany,jakie
iKościółkatoIickiW dobjetransformacji
spoieczeństwo
po 1989 roku,procesprfejścia
z ustrojukomunistycznego
zaszływ poIskimspołeczeństwie
przeobrażenia
zWracauwa8ęna zmianę
w polskimsystemiegospodarczym'
do demokracji,
opisuje sytuację
podejścia
Polaków do życiaspołecznego,
ku|tury,reIigiii moraIności'
po 1989roku.
W poIskimspołeczeństwie
Kościoła
katoIickie8o
i ro|ę,jakąodegrał
W rozdfiaIe drugim (s. 128.220),zatytułowanym
,,Idea nowej ewangelizacji
w

posoborowej ref|eksji KościołakatoIickiego,,,znajd!jemy opisane działania

podjętena różnychpolachdfiałalności
du5zpasterskiej
ireewangeIizacyjne
ewangelizacyjne
pojęć:
przez Kościótkato|ickiW Po|scepo 1989 roku. Treścite poprzedzaWyjaśnienie
oraf prezentacjakierunków nowej
apostoIstwo,ewange|ifacja,nowa ewange|izacja
(bł.PawłaV|,lanaPawła|,śW.
przefostatnichpapieży
JanaPawła
ewangelifacjiwskazanYch
ll, Benedykta
XVI).
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Rozdziattrzeci rczp|awy|s.221-336\,,Katechezadorosłychw procesieewan8eIizacji,,
poświęcilAutor ważnymaspektom katechefy dorosłych,jakimj sq jej Wymiary:ek|ez.iaIny,
antropo|ogicznY,teo|ogiczny,fe szczegó|nym uwzg|ędnieniemro|i Wspótnoty Kościo|a,
W5pó|notpodstawowych
inaturaInych
środowlsk,
w którychpowinnabyćona prowadfona'
opisuje prob|emy, f jakimi spotka|a się katecheza dorosłychw Po|sce po 1989 roku
prowadzenia
iproponujekiIkapraktycznych
rofwiązańodnośnie
do skutecfnego
tej formy
eśnie'
katechezy
W5półcf
W

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

w pracy ana|izy,syntetyczniei całościowo
ujmuje badane kwestieoraz prefentowane
wnioski, odnoszącje do aktuaInychwyzwań i potrzeb dusfpasterskich.Jest tu sporo uwag
oceniającychi Wartościujących.
pracyfamykajej stresfczenieW językuangie|skimi włoskim'
całość

2. ocenaformalna

jest |o8iczna
Pracaw swoimukładzie
i spó].na'
Świadczyo tym p|anpracy,Wskazujqcy
na systematycznie rozwijającąsię prob|ematykę.W poprawnej konstrukcji ,,Wstępu,,
rnajdziemy rzeczowe wprowadfenie do

podejmowanego problemu, jeBo jasne

sformułowaniei uzasadnienieoraf sposób jego pżedstawienia,a także informacje
o zastosowanychW pracy metodach,jak i omóWienieliteraturyźródłoweji przedmiotowej.
Poprawnajest takżekonstrukcja,,zakoóczenia,,
. stanow.ono precyzyjnepodsumowanie
przeprowadfonychanaliz.
DoktorantdołożylwsfeIkichstarań, by zgromadfićobszernąbibIiografię,
która
została w sposób wyczerpującywykorzystana w rofprawie. Już sam pokaźnywykaf
bib|iograficzn'ma wjelkąwartośćbadawcżą,stanowiącmateria|do ewentuaInychda|szych
dociekań naukowych' obfitość pozycji bibIiografjcznych
Wymagałaodpowiedniego
po8rupowania materiału,co Doktorant Uczyniłw sposób przejrzystyi metodo|ogicznie
poprawny.Podzia|źródełna dokumentysoboru Watykańskiego||, naucfani€ papieży,
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katolickiego
W Po|scei dokumenty
dokumentyKościoła
dokumentysto|icyAposto|skiej,
państwowe. wydajesię byćjak najbardziej
uzasadnionY'
źródeł
oraztworzeniasyntezy,również
Autorwykazał
się umiejętnościq
anaIizowania
j WnioskóW.czyni to w sposób przejrzysty,
jasny,krytycfny,z8odny
formułowania
myś|i
koIejnych
metodoIogicfnymi.
Jest wierny ikonsekwentnyw przedstawjaniU
z założeniami
zagadnień,W porządkuwyznaczonymplanemdysertacji'Zgodniez nim poddałrzetelnej
a takŹe ich
anaIiziedostępnemateriałyźródłowe'Dotarciedo tak bogatejbibIiografii,
przezemnie pracy.Autor
Wartość
recenzowanej
wnik|iwaanaIifa,podnosizdecydowanie
umiejętniewprowadza W kaźdy z trzech rozdziałówpracy i następnie starannie
podsumowujejego wyniki. Rozprawaposiada bardzo bogatądokumentacjęW dobrze
przypisach.
sporządzonych
Forma|nywa|or pracy podnositakżejasny,k|arownyjęzyk.Na uznaniezasiuguje
przygotowanie
tekstu
komputerowe
również,będqcena WysokimpoziomieprofesjonaIizmu,
(układ
graficzny)'
Wszystkoto sprawia,żepracęcfytasięz dużYmzainteresowaniem'

3. Ocenamerytorycrna

BernardaHerka,
Poddająckrytycznejocenie rozpraWędoktorskqks. RadosłaWa
podkreś|ić,
W kontekście
zwłaszcza
iźpod]'ęty
tematjestWażny,
aktualnyi potrzebny,
naIeży
duszpaster5kim,
tym bardziej,źe w takiej formie nie był dotychczasopracowany.
ZasadniczYmcelem było przedstawienierea|nejsytuacji katechezydorosłYchw Po|scepo
1989 roku. z |ekturyfaprezentowanych
badań i ana|izmożnawyciągnqćWniosek,iż
je W sposób rzete|ny,
Doktorantw pełniwywiqfał5ię z podjĘtegozadaniai zrea|izował
przekonylJvujqcy.
co więcejWskafałna: potrzebęodbudowanlaw po|skimspołeczeństwie
w parafii,ale też
katechezy
dorosłych
błędyW organizacji
i prowadzeniu
autorytetuKościoła,
pastoraIne
We
wnioskii postuIatv
dotyczqceprowadfeniakatechefydorosłych
sformułowat
się do dydaktykj
współczesnym
duszpasterstwie'
Nie zabrakło
takżezagadnieńodnoszących
parafiaInej.
W katechezie
i metodstosowanych
osób dorosłVch

Poddawana ocen.e rozprawa doktorska świadczyo duźejwiedfy Doktoranta. nie
ty|kona temat katechezydorosłych
a|e iodnośniedo problemówiwyzwań pastora|nych
kato|jckiegow Po|sce.Nie bef znaczeniajest fakt, że Autor pracy jest cfynnym
Kościoła
pastoraIne.
i prob|emy
du5zpasterzem,
któremunie sq obcewspółczesne
Wyzwania
Dysertacja nie pofostawia żadnych wątp|iwości,
co do trafnościWyboru źródeł
i |ite.atury przedmiotu. Podjęty zakres badań budfi uznanie d|a Autora wobec podjętej
pracy, która jawi się jako floźonaod strony merytoryczneji szeroka w swym materia|e
po rok! 1989.
badawczym'
Tym bardziej,żepodjĘtezadanie- anaIizakatechezydorosłych
zostalo spełnionew sposób wnik|iwy i dojrzały.Wnik|iwośćujawniaja rfeteInie
- formułowanewnioski umotywowane|ogicznie
przeprowadzone
analizy,a dojrzałość
i narnaczonerysem praktycrnym,pastoralnym.

4. P'obIemy dyskuśyjne

Dobrze się stało,że Autor pracy nie zatrzyma|5ię ty|ko na teoretycznymukafańiu
znaczenia katechezy dorostych,jako ważnego e|ementu w procesie ewange|.zacji
W Po|scepo roku 1989,a|e dokonałtakżepodsumowania,
i reewan8e|izacji
wyciągnięcia
wniosków,kMycznej oceny i odniesieniapraktycznego,
odpowiadajacna pwanie - czy
katechefadorosłychtym fadaniom sprostała?
,,Niestety, pomimo wznioś|eformu|owanych postuIatów, istniała wciąż nag|ąca
potrzebauświadamiania
i katechetom,roIi imiejsca katechezydorosłych
duchowieństwu
Duchowniczęsto przejawiaIibrak zainteresowanja
w KościeIe.
tą formą d2iatalności'
Wynikałoto z osobistychkompleksów, z braku czasu, ze strachu przed podjęciemdia|ogu
z osobami dorosłymi,źyjącymiw konkretnychśrodowiskach,
borykającymisię ze swoimi
prob|emami.
przeprowadzonych
pżez nich spotkań
zapomina|io tym, źe od owocności
z dorosłymibędfie za|eżało
ich nawrócenieoraz chrześcijańskie
Wychowaniemłode8o
pokoIenia,
oraz kondycjaduchowaspolecfeństwa.
Podejmowanakatechizacja
W paraf.ach
nie spełniałaswojego zadania,gdyżzawart€ w nich treściprzekazywanebyły w 5po5ób
nieatrakcyjny, niewiary8odny i irracl.onaIny.obniżajqc rangę poruszanych zagadnień
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Wiarą, nauką społecznąKościola,czy źyciem Wspó|noty Kościola-

odpowiedzia|niza katechezę dorosłychW Po|sce.cfęsto nie chcie|i razem fe świeckimi
posfukiwaćna drodze dia|o8utwórczych rozwiązańwaźnychkwesti.,dotyczącychIudzkiej
egzystencjiW oparciu o naukę,którą głosiKościól.W konsekwencjinie prfycfynialosię to do
prob|ememstałosję
Poważniejszym
skutecznejprfemianykU|turyi Źyciaspołecznego'
przezduszpasterzy
form przekazutreści
orazjęzyka
lównieżniedostosowanie
i katechetów,
przepoWiadania
katechetycznego
dIa doroslych.Językten byłczęstoprfesyconyżargonem
teo|ogicznym,niefrofumiałymidIa odbiorcy s|oganami,czy wresfcie apodyktyfmem.
monotoniąi moraIif
atorstwem,,(5.
339).
Jako pracownik naukowy, zajmującysię od wielu |at katecheząl proboszczparafii,
na co dzień zmagajacysię z probIememkatechefydorosłych,
w ca|ejrozciĘtłości
zgadzamsię
do
z powyżsfądiagnofą,prfedstawionąprzez Autora pracy.Nie ułatwianam podejścia
probIemukatechefYdorosłYch
zarównoz dorosłymi
fakt,że W parafjach
mamydo czynienia
Wlerzqcymi, poszukujqcymj,obojętnymi, jak i niewierzqcymi' WsfyscY oni potrzebują
konkretnegozainteresowania
ze strony Kościoła,
a|e na innym poziomie'Dodatkowym
prob|ememjest brak dobrych programów dusfpasterskichoracz ciekawych iatrakcy,inych
pomocydydaktycfnychdo prowadreniakatecheryparafialnejdla dorostych.
W powyźsfymkontekście,
w ramachotwartejdyskusjinaukowej,pro5zęAutora pracy
i katechetycznej)
o Wskazanie,
duszpaster5kiej
Uako teoretykai praktykadziałalności
zaproponowanie konkretnych rofwiązań praktycfnych, które pozwo|iłybyna poprawę
obecnej sytuacji odnoszącejsię do katechezydorosłychw Po|sce'Jakie Widfi Autor pracy
moż|iwośc.działania W tym wzg|ędzie, sposoby mowwacji, sprfyjajace bądź nie
uwarunkowaniazewnętrzne?
czy któ|yśz omówionych w pracy pro8ramów parafia|nejkatechefy doroslych
reaIizowanych
fastosowanie
w
w innychkrajach,mógłby- zdaniemDoktoranta- fnaIeźć
po|skiejkatechefiedorosłych,
czy też raczej istniejepotrzebawypracowaniawłasne8o
programu? Ewentualnjektóry z przedstawjonYchprojektów, realizowanychw parafialnej
jest najb|iźsfy
katecheziedorosłychw innychpaństwachEuropYi świata,
specyflcepo|skieBo
dUszoasterstwai nasfvchuwarunkowań?
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Recenzowanarozprawadoktorskaspełniaw sposób nie budzącywątp|iwości
WymaganiameMoryczne i forma|nestawianedyseńacjomdoktorskim.Jest owocem
netelnej ikrytycznej refleks.iinaukowej.Autor podjętytemat opracowałwy.zerpująco/
w sposób wskazującyna dojrzałei krytyche podejście
do ana|izowanych
kwestii.W tle
praca.
rofprawywidocznyjest bardfodobrywarsztatnaukowy,na baziektóregopowstała
przygotowanie
Na ufnaniezasługuje
takżeredakcyjno-korektorskie
tekstu'
|.Jniwersytetu
Przedkładam
zatemRadzieWydziału
Teo|ogicfnego
MikołajaKopernika
W Toruniuwnioseko dopusfcfenieks. Radosława
BernardaHerki do da|szychetapów
przewodudoktorskieSo.

/- ?to t fl^l' o-

Ks.Jr hab.PiotrDuksa,prol UWM

Olsztyn,4 maja2018r.

