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I.

Najważniejsze

Habilitant

fakty z życiorysu zawodowego ks. dr Andrzeja Pryby

dyplom magistra teologii w zakresie teologii pastoralnej

otrzymał

po odbyciu

studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny w Kazimierzu Biskupim (1985-1991) i po obronie pracy pt.: Świadomość
młodzieży

grzechu dzieciobójstwa u

bydgoskiego. Promotorem pracy był

maturalnej wybranych miast województwa
ks. dr Paweł Świtała MSF. Praca została

przedstawiona na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (na podstawie umowy
pomiędzy

Papieskim

Wydziałem

Teologicznym w Poznaniu a

Wyższym

Seminarium

Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim)
[20.12.1990] .
Studia licencjackie (licencjat kanoniczny)
w Warszawie. Studia te

zostały

ukończył

zwieńczone

w Akademii Teologii Katolickiej

dyplomem licencjata kanonicznego

10.07.1995 roku.
Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej
Teologicznym Uniwersytetu

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

uzyskał

na Wydziale

w Warszawie na

podstawie rozprawy: Znaczenie naturalnego planowania rodziny w tworzeniu
małżeńskiej.

Studium teologiczno-moralne. Promotorem doktoratu

był

więzi

ks. prof. dr hab.

Jerzy Bajda. [21.05.2001]. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: ks. prof. dr hab.

Marian Machinek MSF (Uniwersytet
hab. Wojciech

Bołoz

Warmińsko-Mazurski

CSsR (Uniwersytet

Kardynała

w Olsztynie) i ks. prof. dr
Stefana

Wyszyńskiego

w

Warszawie).
Od 1 października 2002 do 31 stycznia 2008 roku
zajęć

był zaangażowany

dydaktycznych z teologii pastoralnej (fundamentalnej i

w prowadzenie

szczegółowej),

praktyki

kancelaryjnej, teologii rodziny oraz seminarium magisterskiego z zakresu teologii
dzieło

pastoralnej na podstawie umowy o

w

Wyższym

Seminarium Duchownym

Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Od 1 października
2002 roku do

dziś pełni funkcję pełnomocnika

dziekana

Wydziału

Teologicznego

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. organizacji studiów w

Wyższym

Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu
Biskupim.
Od 1

października

2002 roku prowadzi

zajęcia

z teologii

socjologii rodziny, teologii moralnej (fundamentalnej i
konińskim,

sekcji

św.

Jana Chrzciciela Papieskiego

małżeństwa

szczegółowej)

Wydziału

i rodziny,

w oddziale

Teologicznego w

Warszawie.
Od 1

października

(fundamentalnej i

2004 roku do

szczegółowej)

dziś

prowadzi

zajęcia

z teologii pastoralnej

oraz seminarium magisterskie z zakresu teologii

moralnej na podstawie umowy o

dzieło

w

Wyższym

Seminarium Duchownym

Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu,

działającym

w

ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego (sekcja Bobolanum) w Warszawie.
Od 1 października 2007 roku do
szczegółowej

dziś

prowadzi cykliczne

wykłady

w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych we Wronkach.

Od 1 lutego 2008 roku jest zatrudniony, na podstawie umowy o
pełnego

z teologii moralnej
pracę

w wymiarze

etatu, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu. Do chwili obecnej pracuje jako adiunkt w
Duchowości

i Katolickiej Nauki

Zakładzie

Teologii Moralnej,

Społecznej.

1i. Ocena osiągnięcia naukowego, o którym mowa w artykule 16 ust. 2
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym,
znowelizowanej w 2011 roku oraz

pozostałego

opublikowanego dorobku

uau~un~~u,

ci

tahL.~

ua podstawie Rozporządzenia .lVlinistra Nauki i

Szkolnictwa

Wyższego

z dnia I

września

Jak wskazuje sam habilitant, za jego

główne osiągnięcie

uznać

obecnym przewodzie habilitacyjnym, trzeba
Instytucjonalne

działania

201lr.

naukowe przedstawione w

monografię

pracę

-

habilitacyjną:

wobec rodziny na terenie województwa wielkopolskiego w latach

1999-2009. Inspiracje teologiczne w praktyce powiatowych centrów pomocy rodzinie,

Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2014, ss. 400. Praca ta

była

realizowana w ramach

projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nr NN 101 1360 40.

Ogólna charakterystyka rozprawy

Został

w niej

podjęty

problem badawczy

powiatowych oraz organizacji

kościelnych

związany

z próbą ukazania działań instytucji

w odniesieniu do rodziny w województwie

wielkopolskim, w najnowszej historii Polski. Przeprowadzone badania i analizy
zarówno pozytywne strony tych
Analizowany temat jest

oddziaływań

ściśle związany

Jana

Pawła

sytuuje

się

jak i pewne braki w tym zakresie.

ze wskazaniami Soboru

zawartymi w Konstytucji Gaudium et spes, ale

ukazały

także

z wielokrotnie

II, jako realizatora Soboru, zapewnieniami,

że

Watykańskiego
wyrażanymi

II

przez

tego rodzaju problematyka

w samym centrum zainteresowań dzisiejszego Kościoła, a co za tym idzie i prac

podejmowanych na gruncie teologii.
Jan Paweł II bardzo dobitnie wyraził to w przemówieniu skierowanym do uczestników
poświęconego

sympozjum
Powiedział

wtedy:

swoją misją

ma

„Kościół

ocalenie instytucji
wyrażać się

wartościami

ludzkimi i

wynikają bądź

sprawą

w

bardziej

każdej

niż

wierność

małżeńskiej

człowiekowi.

owemu

którą

zamysłowi

zgodnie ze

zamysł Boży

Chodzi o

niesie tym, którzy

i rodzinnej. Ten pierwszy

się

obowiązek Kościoła

błędnych

często

zaciemnionymi przez dewiacje,

bądź też

z moralnego leseferyzmu. Jest

lecz zbyt

koncepcji,

kiedykolwiek pilną i konieczną odbudowanie w każ-dym

kobiecie przekonania o prawdzie

etycznych, które

rozumienie prawdy,

w kulturze europejskiej, naznaczonej jeszcze autentycznymi

chrześcijańskimi,

to z

głębsze

[„ .] dzisiejszemu

i rodziny; tylko

musi jasno

które

zabiega o coraz

ukazywać

względem małżeństwa

pobierają,

problematyce duszpasterstwa w Europie (26.11.1982).

mają ją wspierać.

Poprzez

dotyczącej

głoszenie

ich

prawdy

mężczyźnie

małżeństwa

Kościół

i

i

wartości

jest wezwany do

głębszego

szacunku dla miłości

małżeńskiej

Czyż

szacunku wszystkim jej bogactwom.

we wszystkich jej wymiarach, do okazywania
małżonkowie

ze swej strony

wabieni przez tak

wiele różnych teorii szczęścia małżeńskiego i rodzinnego, nie zwracają się dziś ku
Kościołowi

w

gorączkowym

poszukiwaniu tej prawdy i tej

mądrości?"

To papieskie nauczanie jest z jednej strony inspirowane
źródeł

głębokim

objawionej nauki, z drugiej natomiast

małżeństwa

widać wyraźnie, że

punktu

społeczeństwach. Już

i rodziny w wielu

widzenia

podejmowanych

podjęty

temat

działań

także

na

użytek

poznaruem
instytucję

kryzysem, jaki dotyka
świetle

w

w pracy habilitacyjnej trzeba

współczesnego

pogłębionym

Kościoła

duszpasterstwa. Jest to

przytoczonych tekstów,
zaliczyć

do

doniosłych

z

oraz

badań

także

temat ze wszech miar

stało

się

teologicznych,

aktualny.
Materiałem
Watykańskiego
papieża

tego

Jana

źródłowym

dla omawianej dysertacji

II

dotyczącego małżeństwa

papieża, jak również jego następcy
kościelnego

nauczania

uwzględnieniem

II oraz nauczanie papieskie, ze szczególnym

Pawła

i rodziny, a

także

Benedykta XVI. Autor,
odwołał

w tej materii,

się

nauczanie Soboru
nauczania

społecznego

nauczania

będąc świadomy

wyłącznie

bogactwa

do najistotniejszych

dokumentów związanych z przyjętym celem badań.
Treści

siebie oraz

powiązane

przedstawiona sytuacja
podjęto

szereg

złożoność

zostały

zawarte w pracy habilitacyjnej
ze

sobą

logicznie

podzielone na trzy proporcjonalne do

rozdziały.

społeczno-moralna współczesnej

ważkich

problemów, które
żyją

sytuacji, w których

którymi przychodzi im

miały

dzisiejsi

zupełnie

fundamentalnych dla naszych czasów, a

takich z

całą. pewnością. należy

pojęcia

została

rodziny. W obszernym rozdziale
przybliżyć

za zadanie

małżonkowie

się zmierzyć. Sięgnięto

ewolucja

W pierwszym rozdziale

czytelnikowi

oraz szereg problemów, z

tutaj do zaprezentowania problemów
dotyczących

problematyki rodzin. Do

rodziny jaka dokonuje

się

na naszych

oczach.
Doszło

że

bowiem do sytuacji,

wieloznacznymi. Problem dobrze
Teologiczno-Pastoralnego, jaki
„Jesteśmy świadkami

międzynarodowym,

dekadzie

«małżeństwa»,

pojęcia małżeństwa

wyrażają słowa

odbył się

w

i rodziny

zawarte w

październiku

stały się pojęciami

Deklaracji Kongresu

1997 roku w Rio de Janeiro:

wojny prowadzonej przeciwko rodzinie zarówno na poziomie

jak i w ramach poszczególnych narodów.

na forum

«dekonstrukcji»

same

różnych

rodziny,

że

«rodziny» oraz

Widzieliśmy

w obecnej

Konferencji Narodów Zjednoczonych takie
kwestionowane jest
«macierzyństwa».

obecnie

prawdziwe

Przedstawiane

próby

znaczenie

są fałszywe

prawa

rodziny i jej poszczególnych
płci »
Są

członków.

W

imię wolności

i «prawa reprodukcji». W istocie jednak

służą

one

głównie

inspirowane przez zdyskredytowane teorie naukowe,

pojętą dbałość

o

środowisko" . Według

propaguje

się wątpliwe

«prawa

kontroli liczby narodzin.

przestarzały

antropologii ponowoczesnej

feminizm oraz

człowiek

źle

jest sam dla

siebie wystarczalny. Potrzebne jest mu tylko odpowiednie ekonomiczne zabezpieczenie, a
nie związki z innymi ludźmi.
Zdaniem autora rozprawy, taka sytuacja prowadzi wprost do upowszechniania
życia małżeńsko-rodzinnego.

alternatywnych form

Na

przełomie

mówić

zmiana w definiowaniu rodziny. Przestano wówczas

nastąpiła

lat 80. i 90.

w liczbie pojedynczej o

„rodzinie" związanej z modelem tradycyjnym, a zaczęto używać liczby mnogiej. Mówi
więc

o „rodzinach",

funkcjonując
określonych

ponieważ

zwłaszcza

decyzji

życiowych,

które

młodych

ludzi,

Tego rodzaju teorie,

prowadzą

do podejmowania

często są zupełnie odległe

od tych, które wynikają z

nauczania Kościoła. Ewolucja pojęcia rodziny prowadzi, zdaniem autora,
dezintegracji modelu rodziny. Trudno jest sobie nawet
społeczeństwa

się

więcej.

tych modeli jest zdecydowanie
umysłach

w

się

wyobrazić

bezpośrednio

do

egzystowanie jakiegoś

bez rodziny. Jest ona bowiem tą podstawową grupą społeczną, która tworzy

optymalne warunki do rodzenia dzieci, ich wychowania, socjalizacji i

bezpośredniego

wszechstronnego wsparcia.
Zyjąc

w

społeczeństwie ,

żyje,

którym

jak

znajduje

również

się

struktura

jednokierunkowy. Rodzina bowiem w
rodzinę oddziałuje więc

wzory
jest

zachowań,

też

a

konkretne

także

w zasięgu jego oddziaływania. To
podlegają

różny

środowisko,

wcześniej

w

Proces ten nie jest

oddziałuje

na

społeczeństwo .

Na

w którym żyje, ideologie, wartości, normy,

zbudowany na tej bazie system edukacyjny i ekonomiczny. Nie

w tym przypadku bez znaczenia

Omówione

sposób

zmianom.

środowisko ,

stopień

przemiany kulturowe, a

zaawansowania technologicznego.

jednocześnie oddziaływanie głośnych

ideologii niesprzyjających tradycyjnemu modelowi rodziny zrodziło szereg niekorzystnych
objawów

dotyczących

współczesnej.

rodziny

Autor

zaliczył

do nich:

małodzietność ,

rozwody, częste aborcje o raz przemoc w rodzinie.
Jeśli

chodzi o

dezintegrujące,

a

rodzinę polską,
związane

z

przeanalizował szczegółowo

piętno

to trzeba tutaj

zauważyć

jeszcze dodatkowe czynniki

sytuacją społeczno-gospodarczą

w naszym kraju. Autor

niektóre z nich. Problemy makrostrukturalne

wyciskają

na poszczególnych jednostkach i na rodzinach, a tym samym na

społeczeństwie. Zmieniające się

rodziny. Zmiany strukturalne

warunki

społeczno-ekonomiczne mają wpływ

spowodowały

na

całym
życie

naruszenie tej pierwotnej harmonii, jaka

istniała

pomiędzy

rodziną

Uprzemysłowienie

związana

oraz

wspólnotą

życia,

a gospodarstwem domowym.

z nim urbanizacja

były przyczyną osłabienia więzi

jako

również

rodzinnych, a w wielu przypadkach
ekonomicznej sferze
Rodzinę

żyje

żyje poniżej

życie

w Polsce daje

się więc, że

również

od

pośpiesznego

Wskaźnik zagrożenia

małżeństw

problem

zubożenia

rodzin.

do czynienia ze zjawiskiem ubóstwa, które

W Polsce, w gospodarstwach domowych w skrajnym ubóstwie
ludności

ubóstwem wynosi 17,3%, a 59%
zauważa bezpośredni wpływ

minimum socjalnego. Autor

polskich

przede wszystkim na jednostkę .

się zauważyć poważny

w Polsce mamy

złożonym.

5,7% osób.

uwagę

rzeczywistości".

Niewątpliwie

jest problemem

zwrócono

wykorzenienia. W

„prywatną przestrzeń oddzieloną

natomiast potraktowano jako

rytmu społecznej

Okazuje

życia społecznego

społecznego

i

Polski

tego czynnika na

i rodzin. Obok ubóstwa za niebezpieczne uznaje : bezrobocie,

migracje zarobkowe oraz pracę zarobkową kobiet.
rozdział

Drugi

Koncepcję

dysertacji przedstawia:

państwowym.

rzymskokatolickiego i w ustawodawstwie
teologiczny i prawny, co

widać także

Stwórcą człowieka

Bóg jest

małżeństwa

Twórcą małżeństwa.

oraz

Rozdział

w cytowanej literaturze i

paragrafów. Pierwszy z nich podejmuje problem

ten ma charakter

składa się

i rodziny w

pragnął zawrzeć

a ze strony

Bóg

z nim przymierze,

człowieka oczekiwał

stwarzając świat,

opierając

z trzech

zamyśle Bożym.

Ma On wobec niego pewien

konkretny zamysł. Poznanie tego planu jest nieodzowne dla człowieka, aby
swoją prawdziwą tożsamość.

Kościoła

rodziny w nauczaniu

by

był

mógł odnaleźć
człowieka,

mieszkaniem

je na relacjach miłości,

ich odwzajemnienia. To przymierze

wierności

i zaufania,

dotyczyło również

i

to od samego początku,

małżeństwa.

małżeństwa, podnosząc

i przemieniając to, co naturalne. W historii zbawienia małżeństwo

nigdy nie

było

tylko

«rzeczą świecką».

nieskończonej miłości

związanych

„Zbawcza interwencja Boga sięga do samego rdzenia

Boga,

stanowiącej

z przymierzem. Teologia

ścisłym związku

Od samego

początku było

odbiciem i obrazem

ostateczny fundament wszystkich

małżeństwa

musi

być

wydarzeń

rozpatrywana w bardzo

z całą historią zbawienia.

Na tak zarysowanym fundamencie teologicznym autor przedstawia podstawowe
zasady nauczania
Ukazuje etos

społecznego Kościoła odnosząc

małżeński

zasadę solidarności
wprzęga

Pawła

wprost w

II, ukazuje,

o

jako

i rodziny.

etycznej koncepcji dobra wspólnego.

Uzupełnia

solidarność właśnie

służbę

że

podstawę

małżeństwa

z

je

ściśle

do

rodziną. Działanie

rodzinie. Bardzo dobrze tutaj , zgodnie z

zasady Katolickiej nauki

społecznej

zasady

pomocniczości

rozstrzygnięciem

trzeba

widzieć

jako

Jana

część

teologii moralnej

szczegółowej.

W ostatnim paragrafie tego

rozdziału

ukazano

rodzinę

w

polskim ustawodawstwie dotyczącym pomocy społecznej.
części

W trzeciej

postawił

pracy Habilitant

współpracy

pytanie na temat zasad

powiatowych centrów pomocy rodzinie z organizacjami katolickimi. Zasadnicze
zagadnienie niniejszej pracy, jak

określił

to sam autor, dotyczy

działań

instytucjonalnych

wobec rodziny na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1999-2009. W
szczególności

natomiast badania

odnoszą się

do

działalności

powiatowych centrów

pomocy rodzinie w przywołanym okresie. W tych dociekaniach poszukiwane
działania

wspólne dla fundamentów teoretycznych
wniosków w tym zakresie

miała prowadzić

analiza kwerendy,

dokonał

badacz. Autor projektu badawczego

elementy

praktycznego powiatowych centrów

społecznej , dotyczącej

pomocy rodzinie i dla katolickiej nauki

są

rodziny. Do

wyciągnięcia

którą przeprowadził

sam

w 2012 roku kwerendy dokumentów

powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa wielkopolskiego. Dokumentami,
które zostały zebrane, były sprawozdania roczne z realizacji powierzonych poszczególnym
jednostkom zadań.
Pośród różnych

organizacyjne.
rządowej

i

instrumentów polityki rodzinnej

Działania

z zakresu pomocy

samorządowej.

organizacjami

Winny one

społecznymi, Kościołem

wyznaniowymi.

Współpraca

szczególną uwagę zasługuje

społecznej.
poznańskiej

społecznej wykonują

katolickim, innymi
być

także

również

instrumenty

organy administracji
w tym

Kościołami

czy

względzie

z

też związkami

podejmowana z fundacjami,

z osobami fizycznymi i prawnymi. Na

analiza miejsca organizacji

Na takim tle autor

przywołać

podejmować współpracę

ta winna

stowarzyszeniami, pracodawcami, a

należy

kościelnych

przedstawił zaangażowania różnych

w systemie pomocy

instytucji archidiecezji

w pomoc małżeństwu i rodzinie.

Z przedstawionych analiz autor

wyciąga

kilka praktycznych wniosków. Do

najważniejszych można zaliczyć:

- Istnieje

konieczność

trzeciego sektora, a

więc

wypracowania modelu

i z organizacjami

Badania empiryczne z drugiej
ośrodki

pomocy

społecznej ,

połowy

pozarządowe.

współistnieje

kościelnymi

lat

w dostarczaniu

z organizacjami
usług

dziewięćdziesiątych pokazują

jak również organizacje pozarządowe, bardzo

wiedzy na temat podejmowanych
instytucje

współpracy państwa

działań

w sferze pomocy

Wiele z tych instytucji zamiast

niestety,

często

społecznej

współpracować,

socjalnych.
że

nie miały

przez inne

w praktyce tylko

ze sobą. (s. 306)
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zwrócić uwagę

- Trzeba
Polityki

potrzebę

na

Społecznej właściwych narzędzi

wypracowania przez Ministerstwo Pracy i
prawidłowej

do

rodziną.

pracy socjalnej z

Praca

ta powinna być podejmowana wobec rodziny jako struktury, jako samozwrotnego systemu,
będącego

zdecydowanie

rodziny. Ponadto

czymś więcej niż

należałoby

oprócz tego

szkolenia dla pracowników socjalnych w tej
-

Ważne

wspierać

jest

również,

programy

wchodzących

przygotować , zorganizować

w

skład

przeprowadzić

i

mierze.(Tamże)

środowiskach

aby w

służące

jedynie zbiór osób

lokalnych

młodego

rozwojowi rodziny i

inicjowaniu i promowaniu tego typu programów

przygotowywać, promować

i

pokolenia. W tworzeniu,

może partycypować

Duszpasterstwo

Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. (s.367)
-

Ważne

pomagało

jest budowanie i rozwijanie poradnictwa dla rodziców, które
zagrożeń

w rozpoznawaniu

i

różnego

uzależnień wśród

rodzaju

będzie

dzieci i

młodzieży.

-

Współpraca pomiędzy

kościelnymi

powiatowymi centrami pomocy rodzinie a

organizacjami jest możliwa, co więcej , dla dobra rodziny jest ona konieczna.
Jak łatwo to
na

można zauważyć

konieczność łączenia

wnioski te mają charakter praktyczny i dobrze

teorii z konkretem

życia,

co staje

także

wskazują

coraz istotniejszym

postulatem wysuwanym pod adresem teologii moralnej.

Merytoryczna i metodologiczna wartość rozprawy

a.

Nie ulega

wątpliwości , że

rozprawa ks. Andrzeja Pryby zawiera wielki

doktrynalny i intelektualny. Niemal

każda

ładunek

wnikliwości

strona dowodzi

refleksyjnej jej Autora.
b. Rozprawa Habilitanta jest zdecydowanie
Kościoła,

dokumentów

co pozwala

źródłowa.

stwierdzić zgodność

autora z powszechnym nauczaniem moralnym
widać

troskę,

problematyki,

aby
miały

zamieszczone na
akuratności

wszelkie

Odnosi

konstatacje,

Kościoła

stronie

w wydobywaniu

dowodzą

katolickiego. W pracy

odnoszące

nie tylko

właściwego

do licznych

tez stawianych przez

rzetelne osadzenie w dokumentach

każdej

się

się

do

omawianej

źródłowych.

pracowitości,

Przypisy

ale i troskliwej

sensu przedstawianych kolejno

zagadnień.

c.

Cechą charakterystyczną poszukiwań

zaprezentowanych w

interdyscyplinarność,

są

jest ich

czego wyrazem

książce

publikacje

habilitacyjnej

podejmujące wątek

społeczny.

moralny, pastoralny i
rozważań

Trzeba to

zaliczyć

teologicznomoralnych sui iuris. Trzeba

dużą swobodą,

naukowych, co

fachowością,

ale i

świadczy

do

ważnych

także podkreślić, że piszący

używanych

korzysta z

prób ubogacenia

przez siebie metod

o dobrym przygoto~aniu metodologicznym.

d. Wyniki przeprowadzonych przez Habilitanta badań

dowodzą

niezbicie, jak

i rodziny, z

kryzysu na tej
e.

Uważna

próbą pogłębienia

kwestii przyczyn obserwowanego

dziś

płaszczyźnie .

lektura rozprawy habilitacyjnej

odznacza

ciągle

dotyczących

aktualnym zadaniem pozostaje i dzisiaj podejmowanie prac,
małżeństwa

z

się doskonałą znajomością

upoważnia

przekonujące.

doskonała

orientacja w

socjologicznych,

jej Autor

przedmiotu. Jego zaplecze bibliograficzne

jest bez zarzutu, tezy uwiarygodnione, wnioski
przez niego problematyce uderza

że

do stwierdzenia,

W przedstawionej
różnych

nurtach

psychologicznych, a nade wszystko teologicznych oraz

reprezentatywnych

osobistościach,

w ujawnianiu ich argumentacji. Dotyka ona

ważnego , także

problemu niezmiernie

dla

życia społecznego

kościelnego

i

w

dzisiejszej Polsce.
f.

są

Przeprowadzone badania zsynchronizowane
podstawowych

źródeł

teologicznych,

dzięki

doskonale

z

interpretacją

czemu prezentowane tezy

zachowują

obiektywizm i wyważoną równowagę merytoryczną.
Pytania i wątpliwości

Nawet najlepiej opracowane
Dlatego warto i w tej recenzji

podzielić się

powodów do podważenia wartości
a.

dzieła budzą

całego dzieła

jednak zawsze pytania i

niektórymi z nich,

co jest

niewątpliwą zaletą

pytanie: czy obecna
przy ubieganiu

się

pastoralnej. Tak

książka

nie

stanowią

one

i pracy weń włożonej ..

Podkreślając wartość interdyscyplinarności
badań,

choć

wątpliwości .

podejmowanych przez Habilitanta

prezentowanej

habilitacyjna nie

książki,

byłaby

nasuwa

doskonalszym

się

jednak

materiałem

o habilitację w zakresie teologii praktycznej , zwłaszcza teologii
duże

oparcie swoich

badań

o wyniki

pochodzące

z nauk

socjologicznych, (wraz z uwzględnieniem ich metody), może budzić , przynajmniej
w mniej fachowo przygotowanych, obawy co do obiektywnego i powszechnego
charakteru
Soboru

chrześcijańskich

Watykańskiego

norm moralnych. Teologia moralna,

II, powinna

korzystać

w

większym

według zaleceń

stopniu z wyników

o

innych nauk,

zwłaszcza
być

socjologii trzeba
praktyczną,

b.

Już

jednak

ostrożnym.

się być

znacznie mniejsze.
treści

w zestawieniu bibliograficznym, a o/m bardziej w

papieża był

obecnego

już trwał.

jednak

zauważenie,

uzupełnień,

bowiem

papieża

do nauczania

choćby

się

pontyfikatu

pontyfikat

się

pracy, ale

zasługiwał

jednak na

książki,

w postaci

w ostatniej chwili przed drukiem

najmniejszej

Ciągłość

wątpliwości. Papież

wypowiadał się

znalazło później

Oczywiście

wydaje, fakt ten

przynajmniej w bibliografii.

budzić

Franciszka.

pracy, brakuje

jeszcze bardzo krótki do chwili ukazania

Dlatego, jak

bowiem

z danymi

W teologii pastoralnej , która jest teologią

to niebezpieczeństwo wydaje

zupełnie odniesień

się, że

nauk humanistycznych, ale wydaje

często

nauczania

Kościoła

Franciszek od

na temat

ukoronowanie w postaci zwołanego

początku

małżeństwa

przezeń

nie

może

swojego

i rodziny, co

Synodu Biskupów na

ten temat.
c. Wydaje
Jeśli

się, że wpływy

mówi

się

odniesieniu do

Zachodu

małżeństwa

i rodziny. Nie

Watykańskiego

opracowali wybitni teologowie
przezwyciężenia

świata

II,

się

niszczące

je jako szkodliwe i

w

możemy zapominać, że dużą część
także

te o

małżeństwie

zachodniego, przyczyniając

się

i rodzinie,
tym samym

wielu teologicznych stereotypów i poszerzenia teologicznych

horyzontów poprzez powrót do
pierwotnego

tutaj jedynie negatywnie przedstawione.

o nich, to raczej ukazuje

dokumentów Soboru

do

zostały

Kościoła,

źródeł

źródeł

wiary, a tym samych do

jak i teologii Ojców

Kościoła.

nauczania

Dla zachowania

obiektywizmu naukowego może warto było także podkreślić pozytywy.

Sam habilitant w autoreferacie zaznacza,

naukowego, obok podstawowej monografii,

że

w

skład

wchodzą

W kręgu

zamyśleń

nad rodziną,

ISBN 978-83-60598-43-6 oraz Rodzina
Teologiczny UAM,
szereg

artykułów

Poznań

teksty:

Teologiczny UAM,

środowiskiem

Rodzina przyszłością
Poznań

wiary i humanizacji

publikowanych w pracach zbiorowych czy na
bezpośrednio

Mężczyzna jako mąż

Rodzina przyszłością
Poznań

redakcją:

2009, ss. 303;

świata, Wydział

2014, ss. 214; ISBN 978-8363266-94-3. Oprócz tych wymienia

naukowych. Problematyce związanej
następujące

Wydział

osiągnięcia

i inne pozycje. Zalicza do nich

najpierw dwie monografie zbiorowe opracowane pod jego
świata?

jego zasadniczego

świata?

W

i ojciec.

kręgu zamyśleń

łamach

czasopism

z kwestią małżeństwa i rodziny poświęcił

Współczesne

nad

wyzwania, w: A. Pryba (red.)

rodziną, Wydział

Teologiczny UAM,

2009, s. 29-40; ISBN 978-83-60598-43-6; Zdrowa moralnie rodzina -

środowiskiem

1 ()

pełnego

rozwoju

człowieka,

w: J. Stala (red.), Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania,

Polihymnia, Tarnów 2009, 13-21; ISBN 978-83-7270-764-2; Praca ludzka podstawowym

sposobem bytowania
świętowanie,

9;

społeczeństwa

„Instytut Jana

Małżeństwo

2964 (7 pkt);

Pawła

i rodziny, w: Z. Struzik (red.), Rodzina. Trud, praca,

II", Warszawa 2015, s. 207-218; ISBN 978-83-61250-86-

i rodzina w kryzysie?, „Teologia i
Małżeństwo

Moralność",

7(2010), s. 46-58; ISSN 1898-

i rodzina w dobie polskich przemian, „Forum Teologiczne" XII,

2011, s. 191-205; ISSN 1641-1196 (9 pkt); Rodzina: dar i zadanie, „Studia nad
29(2011), s. 31-41; ISSN 1429-2416 (8 pkt);
współczesnych
Kapłańskie",
instytucją

i

zjawisk

Powołanie małżeństwa

dotyczących życia małżeńskiego

i rodziny w

„Teologia i

1898-2964 (7 pkt); Polska rodzina katolicka a rozwój

28-

kontekście

i rodzinnego w Polsce, „Ateneum

3(622) 2012, s. 525-535; ISSN 0208-9041 (4 pkt); Rodzina

wspólnotą życia społecznego?,

Moralność",

podstawową

11(2012), s. 7-18; ISSN

społeczeństwa

na marginesie raportu „Rodzina bogactwem (dobrem) dla
Moralność",

Rodziną",

obywatelskiego. Uwagi

społeczeństwa",

15(2014), s. 37-50; ISSN 1898-2964 (7 pkt); Trzeci okres

życia.

„Teologia i

Stagnacja czy

szansa na rozwój?, „Polonia Sacra" 19(2015) nr 4(41), s. 175-191; ISSN 1428-5673 (8 pkt).
Zaliczyć

tutaj trzeba

życiu społecznym

w

także
świetle

tekst : Nadzieja

chrześcijańska źródłem

oparcia i optymizmu w

encykliki „ Solicitudo rei socialis ", w: J.

(red.), Rodzina. Podstawowe dobro

ludzkości,

Młyński,

Wydawnictwo Ojców Redemptorystów w

Tuchowie, Tarnów 2015, s. 275-287; ISBN 978-83-7631-639-0, który jest
pracy zbiorowej, tekstem
zauważyć, że

ściśle

przytoczone teksty

zarówno przed, jak i po ukazaniu

Oprócz

związanym

z Katolicka

stanowią ilościowo
się

ważnym

zaangażowania

redaktorem:

naukowego, a które

twórczego i

wkładu

są

bardzo

w rozwój teologii

to najpierw cztery monografie zbiorowe, których ks. A. Pryba jest naukowym
Swiętymi

bądźcie

Zgromadzenia Misjonarzy
919486-2-5;

Nietrudno

naukowego Habilitant wykazuje szereg publikacji

głównego osiągnięcia

Są

Nauką Społeczną.

w

znaczny dorobek naukowy, publikowany

naukowych, których nie zalicza do

moralnej.

rozdziałem

pracy habilitacyjnej.

głównego osiągnięcia

dowodem jego ogromnego

A. Regulska

w rodzinach waszych,

Swiętej

Przygotowanie

do

Wyższe

Seminarium Duchowne

Rodziny, Kazimierz Biskupi 2004, ss. 180; ISBN 83-

sakramentalnego

małżeństwa,

Wyższe

Seminarium

Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Kazimierz Biskupi 2006, ss. 158;
ISBN 83-919486-3-3; Rodzina szkołą wartości,
216; ISBN 978-83-61884-59-0;

Wydział

Głosić Ewangelię

2002, ss. 135; ISBN 83-85853-14-6.

Wkład

Poznań

2011, ss.

„Posłaniec",

Otwock

Teologiczny UAM,

Rodziny, Fundacja

habilitanta w powstanie tych monografii
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zbiorowych

polegał

na

samodzielnym zebraniu

zaproszeniu do

materiału,

współpracy

poszczególnych autorów oraz

redakcji i koordynacji korekty,

składu,

jak również druku

książek.
Wymienić

tutaj trzeba

także

szereg

naukowych opublikowanych w okresie

rozdziałów

pomiędzy

w pracach zbiorowych i
habilitacją:

doktoratem a

moralne aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa, w: U. Dudziak, G.

artykułów

Teologiczno-

Koszałka,

J.

Młyński

(red), Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce, Wydawnictwo „Homo Dei'', Kraków 2013, s.
96-108; ISBN 978-83-62579-76-1; Poradnictwo

małżeńsko-rodzinne.

Próba konkretnych

ośrodków

inicjatyw na rzecz rodziny w oparciu o program szkoleniowy dla

polonijnych,

„Roczniki Nauk o Rodzinie" 5(60) 2013, s. 171-185; ISSN 2081-2078 (4 pkt);

aktu

małżeńskiego

Moralność

w świetle encykliki „Humanae vitae ", „Teologia i Moralność", 3(2008), s.

87-98 (7 pkt); Znaczenie i

wartość

sakramentalnego

małżeństwa,

„Teologia i

Moralność",

12(2012), s. 49-61; ISSN 1898-2964 (7 pkt); Koncepcja wychowawcza ks. Jana Berthiera,
Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, w: J. Siewiera (red.), Aksjologiczne

wymiary wychowania.
978-83-7793-060-1;

Ujęcie

interdyscyplinarne, „Biblos", Tarnów 2012, s. 243-256; ISBN

Pedagogika

świętorodzinna

[Zgromadzenia

Misjonarzy

Rodziny], w: J. Kostkiewicz, K. Misiaszek SDB (red.), Pedagogie katolickich

Świętej

zgromadzeń

zakonnych. Historia i współczesność, t. 2, „Impuls", Kraków 2013, s. 345-366; ISBN 978-837850-136-7;

Swięta

Rodzina wzorem

s. 68-79; ISSN 1507-1669;

perspektywie

duchowości

Posługa

rodzinnej, „Salvatoris Mater", 3(43) 2009,

sakramentalnej pokuty i kierownictwa duchowego w

świętości chrześcijańskiej,

„Teologia i

Moralność",

10(2011), s. 201-212; ISSN

1898-2964 (7 pkt); Świętowanie Dnia Pańskiego umocnieniem wspólnoty Kościoła

Domowego, „Forum Teologiczne" XIV, 2013, s. 67-78; ISSN 1641-1196 (9 pkt); Sakrament
pokuty pomocą do

małżeńskiej świętości,

165; ISSN 1898-2964 (9 pkt);
Międzynarodowego

„Teologia i

Miłość misją

Moralność",

2(18), 10(2015), s. 153-

rodziny. Refleksje na kanwie obrad VIII

Kongresu Rodzin w Filadelfii, „Studia Theologica Varsaviensia", 2(53)

2015, s. 119-131 (11 pkt). Jest

wśród

nich

także

publikacja w języku obcym: Edith Stein -

"Great Daughter oflsrael and Carmel", Searchingfor the Truth Every Day, „The Person and
the Challenges" 5(2015), s. 85-99; ISSN 2083-8018 (7 pkt). Jak
naukowy habilitanta jest bardzo
redakcją naukową, rozdziały

pokaźny.

można zauważyć

Stanowi go monografia,

w pracach zbiorowych oraz

artykuły

książki będące

dorobek
pod jego

publikowane w pismach

naukowych.

1 ")

Ocena formalna naukowych publikacji
1. Skrótowy
dość

naukowych

dokonań

ks. A. Pryby unaocznia,

że

porusza

swobodnie w obszarze teologicznych i teologiczno-moralnych

wyraźniej

2.

przegląd

on

i coraz

krystalizuje się jego twórcza postawa.·

Dyspozycyjność

podstawowych
dzięki

badań

się

źródeł

Swięte,

teologicznych (Pismo

temu prezentowane tezy

merytoryczną.

interpretacją

analityczna zsynchronizowana jest doskonale z

zachowują

Omówione publikacje

Kościoła) ,

Tradycja, Nauka

wyważoną równowagę

obiektywizm i

ujawniają racjonalną progresję tematyczną,

tzn.

narzucającego się

jako

przechodzenie od jednego ogniwa problemowego do drugiego,
konsekwentna oczywistość.
3. Przedstawione kierunki
przed

habilitacją.

badań wskazują

na

duże osiągnięcie
wskazują

Prace publikowane przez niego

naukowe ks. A. Pryby

na

ciągłość

jego pracy

naukowej jak również na zapowiedź nowych kierunków badawczych.
4.

Jedną

z cech, jakie ujawnia twórczość teologiczna Habilitanta to wyczucie aktualnych

potrzeb

Kościoła

i

świata. Nawiązuje

kulturowej i religijnej

współczesnego człowieka,

rzeczywistość,

patrzenia na

jego

do powszechnego nauczania
publikacjach

on w swych publikacjach do sytuacji

odwoła się

pytań

rodziny, o czym z

wątpliwości.

mentalności

Nie dziwi

więc, że

Kościoła, choć należy się spodziewać, że

i sposobu
Autor

miejsca

całą pewnością

właśnie

świadczy

problematyce

zwołanie

sięga

w dalszych

w sposób bardziej obfity do nauczania obecnego

poświęca niemało

Franciszka, który

i

do jego

społeczno

papieża

małżeństwa

i

„podwójnego Synodu

Biskupów" na temat małżeństwa oraz jego posynodalna adhortacja apostolska Amoris
się, że

Laetitia. Wydaje

kierunkami

myśli

wysiłki

teologicznej, co

rozwiązań, zwłaszcza
małżeństwie.

te

obecnego

Papieża będą owocować

przyczynić się może

w postaci odkrycia na nowo myśli

Dlatego pewne zdziwienie

może budzić

sprawozdaniem z Kongresu w Filadelfii, a

zupełny

nowymi

i do nowych praktycznych

chrześcijańskiego

Wschodu o

opublikowanie tekstu

będącego

brak tekstu na temat

dużego

Synodu o rodzinie.
5. Autor publikuje w punktowanych czasopismach naukowych, a jego prace zbiorowe

6.

znajdują

pozytywne oceny recenzentów.

Liczba

cytowań

publikacji

według

bazy Web of Science (WoS): 4 [za: Google

Scholar]. Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 2 [za: Google Scholar].

Dokładniejsze

narzuca

się

przyjrzenie

jakby sam przez

pracowitym naukowcem
i

przejrzystość

się

publikacjom Habilitanta prowadzi do wniosku, który
się:

ks. dr A. Pryba jest bardzo rzetelnym i bardzo

starającym się wciąż

o precyzję,

swoich wypowiedzi. Jego pozycje

od przypisów,

nich

się

wskazujących

wyraźnie dokumentować

dokładność,

książkowe

i

a zarazem jasność

artykuły

naukowe

na ogromne oczytanie Autora. Habilitant stara

uderza

osobistościach,

w ujawnianiu sposobów ich argumentacji. Obecna ocena

orientacja

doskonała

podkreślić

się

w

wszystkie swoje wywody. W przedstawionej przez niego

problematyce

dorobku chce

aż roją

w

nurtach

i

reprezentatywnych
powyższego

dobre przygotowanie ks. dra Andrzeja Pryby do samodzielnej

pracy naukowej.

III. Ocena istotnej

aktywności

badawczej, współpracy

międzynarodowej,

dorobku

dydaktycznego i popularyzatorskiego habilitanta

A. Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach
międzynarodowych

i krajowych

1. W latach 2002-2007 Habilitant

uczestniczył

w projekcie Zgromadzenia Misjonarzy

Świętej Rodziny w Rzymie, dotyczącym pastoralnej posługi wobec małżeństw i

rodzin. Projekt ten

podejmował

działania

edukacyjno-szkoleniowe. W

skład

uczestników tego projektu wchodzili przedstawiciele Brazylii, Indonezji, Hiszpanii i
Polski. Spotkania odbywały

się

cyklicznie w Rzymie (Dom Generalny Zgromadzenia

Misjonarzy Świętej Rodziny) [2002 r.], Yogyacarcie (Wizma Nazareth, Skolasticat
MSF) [2003 r.], Madrycie (Dom Prowincjalny MSF) [2004 r.], Kazimierzu Biskupim
(Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny) [2005] i

w Passo Fundo (Dom Prowincjalny MSF i Universidade de Passo Fundo) [2006 r.],
Rzymie (Dom Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny) [2007 r.].
Spotkania uczestników projektu
dziedzinie

duszpasterstwa

podejmowaną
spotkań

w

różnych

organizowano

były platformą

rodzin.
kulturach

Teoria
świata.

konferencję naukową,

wymiany

była

myśli

i

doświadczeń

konfrontowana

Podczas

każdego

z

w

praktyką

ze kilkudniowych

w której uczestnicy prezentowali swoje

referaty.
2. W 2015 roku ks. A. Pryba

podjął współpracę

z

austriacką uczelnią

Kirchliche

Padagogische Hochschule Wien/Krems w ramach projektu Pilgrim. 25 maja 2015
1,1

roku zorganizowano, w ramach niniejszego projektu konferencję naukową pt.: „Dialog
Współpraca",

- Zaufanie zasadą

wygłosił

podczas której Habilitant

referat: „Rodzina

cywilizacji".

Pilgrim to grupa ludzi
wychowanie w duchu

związanych

z

zróżnicowanego

wiedeńską uczelnią,

rozwoju

połączone

dla których

z

ważne

jest

międzykulturowością.

Głównym hasłem tego projektu jest: „Żyjąc świadomie - budujesz przyszłość".

międzynarodowymi

B. Kierowanie

krajowymi projektami oraz

udział

w takich

projektach.

otrzymałem

Habilitant

Instytucjonalne

grant habilitacyjny na

działania

realizację

projektu badawczego pt.:

wobec rodziny na terenie województwa wielkopolskiego w latach

1999-2009 [1360/B/H03/2011/40]. Projekt ten

był

finansowany przez Narodowe Centrum

Nauki. Czas realizacji projektu: 23.05.2011 - 22.05.2013. W projekcie

pełnił funkcję

kierownika.
Efektem zrealizowanych

badań

jest

książka:

Instytucjonalne

działania

wobec rodziny na

terenie województwa wielkopolskiego w latach 1999-2009. Inspiracje teologiczne w praktyce
powiatowych centrów pomocy rodzinie, Wydawnictwo Bemardinum, Pelplin 2014, ss. 400,
ISBN 978-83-7823-187-5.

C.

Habilitant

Udział

w konferencjach i sympozjach naukowych

wziął

czynny

naukowych z czego 4
zasługują

udział,

były

wygłaszanie

poprzez

konferencjami

referatów, w 29 konferencjach

międzynarodowymi.

Na szczególne

wyróżnienie

tutaj:

- V Konferencja europejska,

„Ocalić rodzinę

-

Ocalić przyszłość",

Uniwersytet Rzeszowski,

referat: Projekt szkolenia polskojęzycznych doradców wielospecjalistycznej poradni rodzinnej
w krajach napływu nowej emigracji na przykładzie Niemiec, Rzeszów, 24-25.03.2011;
-

Międzynarodowa

Uniwersytet
Referat:

konferencja naukowa, „Instytucjonalne formy wsparcia rodziny",

Kardynała

Współdziałanie

pozarządowymi

Stefana

Wyszyńskiego

w Warszawie,

Wydział

Studiów nad

Rodziną.

powiatowych centrów pomocy rodzinie z kościelnymi organizacjami

na rzecz rodziny w archidiecezji poznańskiej , Łomianki, 21.02.2015;
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-

Międzynarodowa

Współpraca'',

konferencja naukowa, „Dialog - Zaufanie -

Kirchliche

Padagogische Hochschule Wien/Krems, Pilgrim, Uni Terra Poznań, Referat: Rodzina

zasadą

cywilizacji, Poznań 25.05.2015 ;
- Międzynarodowa konferencja naukowa, „Rodzina:
Uniwersytet

Kardynała

miłość, małżeństwo , odpowiedzialność",

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad

Rodziną.

Referat: Etyczno-charyzmatyczny wymiar powołania małżeńsko-rodzinnego w nauczaniu ks.
profesora Jerzego Bajdy, Łomianki , 14.11.2015;
- III Ogólnopolskie forum studiów nad bezpieczeństwem.
„Bezpieczeństwo człowieka

Człowiek

Wydział

Dziennikarstwa,

podstawową komórką

papieża

(human security) w encyklice

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Teologiczny,

- technika -

Wydział

Współorganizacja,

środowisko.

Franciszka Laudato si'',
Nauk Politycznych

referat: Rodzina

pierwszą

ekologii ludzkiej , Poznań, 01-02.03.2016;

- Konferencja naukowa, „250 lat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce", Katolicki
Uniwersytet Lubelski,

Wydział

Teologii. Referat: Moralne implikacje kultu

Najświętszego

Serca Pana Jezusa, Lublin, 11.06.2015;
- Sympozjum naukowe, „Rodzina -

źródło

i miejsce

kształtowania szczęśliwego człowieka'',

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Ośrodek

Polityki

małżeństwo"

-

bezpośredniego

Społecznej

Wydział

Teologiczny, Regionalny

w Poznaniu. Organizacja, moderacja i referat: „Przed nami

warsztaty dla narzeczonych

metodą

dialogu,

formą

przygotowania

do sakramentu małżeństwa, Poznań, 17.11.2014

Przypatrując się wygłoszonym

referatom oraz miejscom organizowanych konferencji

jednoznacznie potwierdzić szerokie spectrum
Kandydata do habilitacji, jak
Ponadto Habilitant

był

również

zainteresowań

jego kontakty z

organizatorem lub

można

oraz możliwości intelektualnych

różnymi ośrodkami

współorganizatorem

uniwersyteckimi.

24 innych konferencji

naukowych. Stanowi to rozległy dorobek organizacyjny i wkład w propagowanie nauki.

D.
1.

Udział

Główną

w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
działalnością

Habilitanta w tej sferze jest redagowanie czasopisma

naukowego wydawanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów:
„Teologia i

moralność".

Od roku 2011

czasopisma. Pismo to ukazuje

się

w cyklu

pełni

funkcję

półrocznym.

redaktora naczelnego

Od czasu

objęcia

redakcji

czasopisma przez Habilitanta
było

liście

oceniane na

ukazało się

10 jego edycji. W roku 2011 czasopismo

czasopism punktowanych

(część

B) ocenianych przez

Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 3 punkty. Natomiast na liście z
23 grudnia 2015 roku
przez

otrzymało

międzynarodową bazę

7 punktów.

C~asopismo

jest indeksowane i oceniane

Index Copernicus Journal Master List z wynikiem 49,41

punktów.
2. W

„Poznańskie

roczniku

Studia

Teologiczne"

wydawanym

Teologicznym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Habilitant pełni
tematycznego (teologia moralna). Czasopismo znajduje
punktowanych

(część

się

na

B) Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i

na

Wydziale

funkcję

redaktora

liście

uzyskało

czasopism
12 punktów

(lista z 23.12.2015 roku).

E.

Członkostwo

międzynarodowych

w

i

krajowych

organizacjach

oraz

towarzystwach naukowych
Habilitant jest członkiem zwyczajnym dwóch

stowarzyszeń

naukowych:

- Stowarzyszenia Teologów Moralistów
- Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego [KRS 0000321828] (od roku 2012 wchodzi w
skład

Komisji Rewizyjnej).

F.

Osiągnięcia

w zakresie popularyzacji nauki

Habilitant wykazuje bardzo
udział

w bardzo licznych

dużą aktywność

przedsięwzięciach,

skutecznością. Zaliczyć można

- Podejmowanie

w tym zakresie. W okresie przed habilitacją brał

współpracy

w których

wykazywał się dużą kompetencją

do nich:
z Regionalnym

Ośrodkiem

Polityki

Społecznej

w Poznaniu,

której owocem jest osiem wspólnie zorganizowanych sympozjów

poświęconych

familiologicznej. Spotkania te przyniosły wiele dobrych

inicjatyw.

Współpracę

i

społecznych

tematyce

z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, którego owocem

organizacja konferencji naukowej pt.:

„Wielokulturowość , ciągłe

zmagania"oraz

była

wygłoszony

referat (19-20.03 .2015).
- Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji programu szkoleniowego w zakresie poradnictwa
małżeńsko-rodzinnego

Prowadzenie

zajęć

dla

Ośrodków

Polonijnych w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

w Londynie i w Concordii k. Dortmundu dla osób

przygotowujących się
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życia małżeńsko-rodzinnego

do pracy w poradniach
Udział

w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

w realizacji programu szkoleniowego jako reprezentant

Wydziału

Teologicznego

UAM.
- Przygotowanie i realizacja projektu pt.: „Dialog
małżeństw

n:ałżeński"

- wakacyjne warsztaty dla

z Białorusi (Ciechocinek, 20-25.07.2015).
osób

Organizowanie i prowadzenie warsztatów dla

żyjących

w

związkach

niesakramentalnych w Centrum Duchowości Świętorodzinnej Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny w Ciechocinku (10-12.04.2015).

- Przygotowanie

materiałów

Dame w Polsce

Przeżywać misję

formacyjnych na rok pracy 2015/2016 Ruchu Equipes Notrez

radością,

Wydawnictwo

Księży

Sercanów „Dehon",

Kraków 2015, ss. 98; ISBN 978-83-7519-355-8.

G. Opieka naukowa nad studentami i doktorantami

w charakterze opiekuna

naukowego lub promotora pomocniczego

Ks. A. Pryba
dwóch

ośrodkach

wypromował

44 prace magisterskie w ramach pracy dydaktycznej w

naukowych: w latach 2002-2015 w ramach

zajęć

dydaktycznych na

Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (Sekcja św. Jana Chrzciciela) (33 prace). W
latach 2004-2008 w ramach
prowadził

Troski) i

zajęć

dydaktycznych na Wydziale Teologicznym UAM

seminarium naukowe z teologii moralnej (pod
wypromował

teologii pastoralnej (pod

opieką

6 prac magisterskich.

zaowocował

naukową

prowadził także

zajęć

seminarium naukowe z

ks. prof. UAM Adama Przybeckiego) i

Należy zauważyć, że

doprowadzeniem do

niewątpliwie jest także

ks. prof. Jerzego

5 prac magisterskich. W latach 2004-2008 w ramach

dydaktycznych na Wydziale Teologicznym UAM

wypromował

opieką naukową

uzyskania

trud prowadzenia prac magisterskich

tytułu

zawodowego

magistrantów, co

znakiem zaangażowania ich promotora.

Habilitant przez ten okres pracy naukowo-dydaktycznej na stanowisku adiunkta na
Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, oraz w wielu seminariach duchownych (3)
przeprowadził
przytoczyć

sporo

zajęcia

fundamentalna

wykładów, ćwiczeń

oraz seminariów naukowych. Jako

przykład można

dydaktyczne z minionego roku akademickiego: teologia moralna

(wykład

i ćwiczenia) ;

•teologia moralna szczegółowa

(wykład) ;

• teologia moralna szczegółowa (wykład i ćwiczenia);
• pokuta i sakrament pokuty (wykład i ćwiczenia) ;

•zajęcia

z tutorem (ćwiczenia);

•profilaktyka zagrożeń w

samorządzie

terytorialnym (wykład i ćwiczenia);

•katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie (wykład i ćwiczenia);
• etyka życia małżeńskiego i rodzinnego (wykł~d).
W minionym roku akademickim 2014/2015

prowadził także wykład

monograficzny

w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w
Kazimierzu Biskupim pt. „Teoria duszpasterstwa rodzin". Przytoczony wykaz jest
niewątpliwie świadectwem

nie tylko

dużej

pracowitości

również

Kandydata, ale

jego

szerokich możliwości dydaktycznych.
Staże

H.

w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich

W roku 1994 z inicjatywy
kongresów rodziny.
współpracy
dotyczący

papieża

Odbywają się

Jana

Pawła

II

rozpoczęto organizację światowych
różnych częściach świata

one co trzy lata w

uniwersyteckich ośrodków naukowych.

Każdy

przy

z nich podejmuje konkretny temat

aktualnej problematyki małżeńsko-rodzinnej. Od roku 1997 Habilitant uczestniczył

we wszystkich zorganizowanych dotychczas kongresach:

•Rio de Janeiro, „Rodzina: dar i

zobowiązanie,

nadzieja ludzkości" (1997)

• Rzym, „Dzieci wiosną rodziny i społeczeństwa" (2000)
• Manilla, „Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną na trzecie tysiąclecie" (2003)
•Walencja, „Przekazywanie wiary w rodzinie" (2006)
• Meksyk, Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich" (2009)
•Mediolan, „Rodzina, praca,
• Filadelfia,

H.

Udział

„Miłość

świętowanie"

(2012)

jest naszą misją: rodzina pełnią życia" (2015)

w zespołach eksperckich i konkursowych

W ramach prac Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny ks. A. Pryba

uczestniczył

w

przygotowaniu dokumentu Konferencji Episkopatu Polski „Dyrektorium Duszpasterstwa
Rodzin".

Był członkiem

grupy ekspertów

oceniających wcześniej

zebrany i przygotowany

10

materiał.

Dokument został przyjęty podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Polski w Warszawie 1maja2003 roku.

Podsumowując ocenę

1.

Aktywność

w trzecim punkcie obecnej recenzji należy stwierdzić, że:

badawcza i

dowodzi niezbicie,

że

działalność

naukowo-dydaktyczna

jest on dobrym Kandydatem,

by

ks. Andrzeja Pryby
stać się

samodzielnym

pracownikiem naukowym. Nie jest to dorobek monotematyczny, ale bardzo
zróżnicowany.

satysfakcją należy odnotować

Z

Habilitant koncentruje

swoją uwagę

iż

fakt,

ostatnio coraz bardziej

na problematyce moralnej i etycznej, a

zwłaszcza

w kwestii dylematów moralnych związanych z życiem w małżeństwie i rodzinie.
2. Znaczne jest jego doświadczenie dydaktyczne i promotorskie. Gdy chodzi o dydaktykę
mam tutaj na uwadze zarówno jego
wiedzy teologicznej . Wreszcie
przy tak

i

dość

uniwersyteckie, jak i

oceniając zdolności

absorbujących zajęciach,

pracę badawczą

wykłady

liczne

(w tym

zajęcia

popularyzację

organizacyjne trzeba podziwiać,

współpraca

z

zagranicą) ,

dydaktyczne (w kilku

że

znajduje czas na

ośrodkach

naukowych).

Świadczy to zarówno o dobrej, z prakseologicznego punktu widzenia, organizacji

pracy jak i o ogromnym zdyscyplinowaniu wewnętrznym.
3. Dla recenzenta nie ulega najmniejszej
zasługuje,

by

być

wątpliwości , że

ks. dr A. Pryba ze wszech miar

samodzielnym pracownikiem naukowym i

że

ten

stopień

naukowy

zaowocuje dalszymi oryginalnymi tematami prac naukowych, doskonaleniem
dialogicznej

formy

zaangażowaniem

treści

przekazu

naukowych

oraz

Jeszcze

większym

na odcinku organizacji życia naukowego.
Wniosek końcowy

Mając

na uwadze

całość

dorobku naukowego ks. dra A. Pryby, jego

naukową, wychowawczą, dydaktyczną

i

organizacyjną, należy stwierdzić , że

w zakresie teologii moralnej i praktycznej

uzyskała

Dotychczasowe

polska teologia

w nim rzetelnego, twórczego i dobrze

przygotowanego pracownika nauki. Dalsza jego praca stwarza
pogłębionych badań

aktywność

doskonałą

prognozę

oraz umiejętnego organizowania w tym celu środowiska teologicznego.

osiągnięcia

habilitacyjna, jak i

całość

w dorobku naukowym, w tym
biografii naukowej Habilitanta

sfinalizowanie przewodu habilitacyjnego

będzie

nie tylko jego

zwłaszcza
dają

pełną

osiągnięciem

jego rozprawa
rękojmię,

że

osobistym, ale

lO

także jakimś

istotnym

wkładem

w

kształtowanie się

polskiej teologii moralnej ostatniej

dekady.

Wobec

powyższego wyrażam

stopnia doktora, a
potencjał

zwłaszcza

przekonanie,

że

dorobek naukowy od uzyskania

przedstawiona rozprawa habilitacyjna posiada

naukowy wymagany przez

ustawę

niezbędny

o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) do
przedstawienia wniosku o dopuszczenie

księdza

dra Andrzeja Pryby do dalszego etapu

przewodu habilitacyjnego.
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