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Uchwała

Komisji habilitacyjnej
powołanej dnia 7 czerwca 2016 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów
do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
ks. dra Andrzeja Pryby MSF w dziedzinie nauk teologicznych
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komisja habilitacyjna powołana w dniu 7 czerwca 2016 r. [Nr BCK- I - L - 6734/16]
przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w składzie :
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk - przewodniczący komisji,
ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, prof. UAM - sekretarz komisji,
ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż - recenzent,
ks. dr hab. Stanisław Skobel, prof. UKSW - recenzent,
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - recenzent (nieobecny usprawiedliwiony),
ks. dr hab. Zbigniew Wanat- członek komisji,
ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz, prof. UAM- członek komisji,
zebrana na posiedzeniu w dniu 14 października 2016 r. w siedzibie Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stwierdza, co następuje:
1. Recenzje i opinie:
Realizując

pierwszy punkt przyjętego porządku obrad, przewodniczący komisji
poprosił recenzentów o przedstawienie recenzji i sformułowanie końcO\\ ·eh wniosków.
Recenzenci przedstawiali recenzje w formie zwięzłych wypO\\iedzi \ następującym
porządku:

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż: Analizując treść recenzowan J mon
fii
habilitacyjnej ks. dr. Andrzeja Pryby, trzeba powiedzieć, że monografia ma \ _
warstwy badawcze.
Pierwsza warstwa badawcza - skupia Autora w obszarze moralno ści rodzinn 1tutaj podstawy antropologiczne, kwestia błędu antropologicznego
ponowoczesnej, zagadnienia wieloznaczności małżeństwo i rodziny dzisiaj , upow z hni ·
się alternatywnych form życia i dezintegracja rodziny. Autor w tej części pfZ)
znakomite analizy z Veritattis splendor oraz Fides et ratio. Nie zajmuje się jednak n:. ·
bezpośrednio . Korzysta za to szeroko z dorobku ks. prof. P. Bortkiewicza. Wiadomo że la
obecnej epoki charakterystyczne jest bezkrytyczne absolutyzowanie nowoczesności z
pominięciem racjonalnego myślenia, co w praktyce oznacza rezygnację z poszukiwań prawd)
i sensu. Jest to bardzo ważne spostrzeżenie. Według postmodernistów bowiem prawda w
znaczeniu obiektywnym w ogóle nie istnieje. Jest ona zastępowana przez mniemania i
różnego rodzaju opinie, prywatną prawdę. Konsekwencją tego jest nowa kreatywna koncepcja
sumienia. W ujęciu tym akty sumienia polegają na decyzji, a nie są aktami sądów. Skutkiem
takiego stanu rzeczy jest więc powstanie moralności indywidualistycznej, „według której

1

UNIWERSYTE1' IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział

Teologiczny

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań
tel. -+-48 61 829 25 57

każdy człowiek

staje wobec

własnej

prawdy". I to jest

główne źródło

kolejnych

błędów

moralnych.
Druga warstwa badawcza - to warstwa teologiczno-społeczna (łącznie z wykazami
statystycznymi i prawnymi). Zaproponowana przez Autora koncepcja szeroko rozumianej
„pomocy rodzinie" ukazuje zasadę, że najpierw człowiek, a potem rodzina, stają się drogą
Kościoła. Konsekwencją takiego sposobu myślenia jest kierowanie się w życiu społecznym,
które Kościół współtworzy, zasadami wypracowanymi przez katolicką naukę społeczną.
Zaprezentowane wyżej działania, jakie podejmuje Kościół Rzymskokatolicki w ramach
swych różnych instytucji istniejących w archidiecezji poznańskiej, potwierdzają tylko ten
sposób myślenia. Autor jest zdania, że problematyka pomocy społecznej jest przedmiotem
zainteresowania różnych dyscyplin naukowych. Skupia się jednak Autor głównie na
dziedzinie nauk prawnych. Jest to ściśle związane ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi
właśnie pomocy społecznej. Modyfikacje te była związane z przeobrażeniami, jakie zaszły w
ostatnim dziesięcioleciu w ustawodawstwie socjalnym w związku z przeprowadzonymi
reformami gospodarczymi. Ponadto ważne znaczenie miało też wstąpienie Polski do Unii
Europejskiej oraz związana z tym zmiana koncepcji socjalnej polityki państwa. Ks. A. Pryba
idzie tutaj po linii myślenia Iwony Sierpowskiej. Zaprezentowana tak przez Autora koncepcja
pomocy społecznej przypomina o szczególnej trosce polityki społecznej państwa o osoby i
rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji. Kwestia ta łączy się ściśle z zagadnieniem polityki
rodzinnej państwa. W związku z tym warto najpierw zadać pytanie o koncepcję człowieka i
rodziny, jaka występuje w polskim prawodawstwie. Przedmiotem badań ks. A. Pryby staje się
ustawodawstwo dotyczące pomocy społecznej. Okres, jaki interesuje Autora, obejmuje lata
1999-2009 i został określony w tytule recenzowanej monografii. Kwestie prawne zajmują w
tej warstwie badawczej centralne miejsce. O tym, że kwestie prawne są dla Autora ważne (i
centralne) świadczy też dokumentacj a czerpana - co dziś jest poza naukami prawnymi raczej
rzadkością w teologii moralnej - z Kodeksu Prawa Kanonicznego, a przede wszystkim od E.
Sztafrowskigo czy od J. Gręźlikowskigo. Mając to na uwadze, trzeba podkreślić, iż w tej
warstwie badawczej nieco brakuj e zagadnień z socjologii rodziny. Trzeba jednak uczciwie
powiedzieć, że nie było to jednak głównym celem badawczym Autora monografii.
Trzecia warstwa badawcza wyraźni e obecna w recenzowanej pracy - to warstwa
moralno-organizacyjna. Jest to swoiste ,.novum" w dzisiejszej teologii moralnej. Motyw ten
„wybija się" się niemal na każdej stronie. Jest to też „ukryte założenie", które Autor stara się
uzasadnić w swojej monografii. \: ynika to też z podstawowej zasady, pojęcia i funkcji
społecznej małżeństwa i rodziny. ~1ałżeństwo jest fundamentem rodziny. Świadczenie
pomocy dzisiejszej rodzinie ięga długiej tradycji chrześcijańskiej Caritas. Tak jak kiedyś,
także i dziś - pomoc ta nie je t Z)ID • łatwym . Autor jest jednak zdania,, że z czasem jednak
sytuacja ulega diametralnej popra ie. tara się to udowodnić przede wszystkim moralnoprawnie. Uważa, że artykuł 19 ta\\. o pomocy społecznej informuje, że do zadań własnych
powiatu należy między inn)mi .. opra o \'anie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych. z z z : ólnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
wspierania osób niepełno pra
i innych których celem jest integracja osób i rodzin z
grup szczególnego ryzyka - po ·o
-ji z właściwymi terytorialnie gminami". Realizacja
tego zadania podejmowana j
z po\\iatowe centra pomocy rodzinie, tj. jednostkę
administracyjną wcho dzą a
· towej administracji. Autor uważa, że sama nazwa
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sugeruje, iż należy traktować tę jednostkę jako zasadniczy element składowy polityki
rodzinnej. Okazuje się jednak, że powiatowe centra pomocy rodzinie zostały przypisane do
systemu pomocy społecznej, która w rozumieniu ustawodawcy w wystarczającym stopniu
zapewnia prowadzenie polityki rodzinnej. Niestety, polityka rodzinna została wobec tego
ograniczona do opieki zastępczej wobec sierot i pomocy rodzinom zastępczym. Brakuje tu
działań prewencyjnych, które będą polegały na zapobieganiu powstawaniu zagrożeń dla
funkcjonowania rodziny. Wobec tego wydaje się, że przy tworzeniu strategii działań
prorodzinnych należy uwzględniać wszystkie funkcje polityki prorodzinnej. Jej skuteczność
bowiem zależy od tego, w jakim zakresie wypełnia ona następujące funkcje: prewencyjną,
naprawczą (ochronną), kreatywną (stymulującą), aktywizującą. To ostatnie jest widoczne w
działalności Poznańskiej Caritas.
Ks. dr hab. Stanisław Skobel, prof. UKSW: Ks. Pryba podejmuje w swojej monografii
problem badawczy związany z próbą ukazania działań instytucji powiatowych oraz
organizacji kościelnych w odniesieniu do rodziny w województwie wielkopolskim, w
najnowszej historii Polski. Przeprowadzone badania i analizy ukazały zarówno pozytywne
strony tych oddziaływań jak i pewne braki w tym zakresie.
Nie ulega wątpliwości, że rozprawa ks. Andrzeja Pryby zawiera wielki ładunek
doktrynalny i intelektualny. Niemal każda strona dowodzi wnikliwości refleksyjnej jej
Autora. Rozprawa Habilitanta jest zdecydowanie źródłowa. Odnosi się do licznych
dokumentów Kościoła, co pozwala stwierdzić zgodność tez stawianych przez Autora z
powszechnym nauczaniem moralnym Kościoła katolickiego. W pracy widać troskę, aby
wszelkie konstatacje, odnoszące się do omawianej problematyki, miały rzetelne osadzenie w
dokumentach źródłowych. Przypisy zamieszczone na każdej stronie dowodzą nie tylko
pracowitości, ale i troskliwej akuratności w wydobywaniu właściwego sensu przedstawianych
kolejno zagadnień.
Cechą charakterystyczną poszukiwań zaprezentowanych w książce habilitacyjnej jest
ich interdyscyplinarność, czego wyrazem są publikacje podejmujące wątek moralny,
pastoralny i społeczny. Trzeba to zaliczyć do ważnych prób ubogacenia rozważań
teologicznomoralnych sui iuris. Trzeba także podkreślić, że piszący z dużą swobodą, ale i
fachowością, korzysta z używanych przez siebie metod naukowych, co świadczy o dobrym
przygotowaniu metodologicznym.
Wyniki przeprowadzonych przez Habilitanta badań dowodzą niezbicie, jak ciągle
aktualnym zadaniem pozostaje i dzisiaj podejmowanie prac, dotyczących małżeństwa i
rodziny, z próbą pogłębienia kwestii przyczyn obserwowanego dziś kryzysu na tej
płaszczyźnie .
Uważna lektura rozprawy habilitacyjnej upoważnia do stwierdzenia, że jej Autor
odznacza się doskonałą znajomością przedmiotu. Jego zaplecze bibliograficzne jest bez
zarzutu, tezy uwiarygodnione, wnioski przekonujące. W przedstawionej przez niego
problematyce uderza doskonała orientacja w różnych nurtach socjologicznych,
psychologicznych, a nade wszystko teologicznych oraz reprezentatywnych osobistościach, w
ujawnianiu ich argumentacji. Dotyka ona problemu niezmiernie ważnego, także dla życia
społecznego i kościelnego w dzisiejszej Polsce.
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Przeprowadzone badania zsynchronizowane są doskonale z interpretacją
podstawowych źródeł teologicznych, dzięki czemu prezentowane tezy zachowują
obiektywizm i wyważoną równowagę merytoryczną.
Nawet najlepiej opracowane dzieła budzą jednak zawsze pytania i wątpliwości .
Dlatego warto i w tej recenzji podzielić się niektórymi z nich, choć nie stanowią one
powodów do podważenia wartości całego dzieła i pracy weń włożonej.
Podkreślając wartość interdyscyplinarności podejmowanych przez Habilitanta badań,
co jest niewątpliwą zaletą prezentowanej książki, nasuwa się jednak pytanie: czy obecna
książka habilitacyjna nie byłaby doskonalszym materiałem przy ubieganiu się o habilitację w
zakresie teologii praktycznej, zwłaszcza teologii pastoralnej. Tak 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 chrześcijańskich norm moralnych. Teologia moralna, według
zaleceń Soboru Watykańskiego II, powinna korzystać w większym stopniu z wyników o
innych nauk, zwłaszcza nauk humanistycznych, ale wydaje się, że z danymi socjologii trzeba
być jednak ostrożnym. W teologii pastoralnej, która jest teologią praktyczną, to
niebezpieczeństwo wydaje się być znacznie mniejsze.
Już w zestawieniu bibliograficznym, a tym bardziej w treści pracy, brakuje zupełnie
odniesień do nauczania papieża Franciszka. Oczywiście pontyfikat obecnego papieża był
jeszcze bardzo krótki do chwili ukazania się pracy, ale jednak już trwał. Dlatego, jak się
wydaje, fakt ten zasługiwał jednak na zauważenie, choćby w ostatniej chwili przed drukiem
książki, w postaci uzupełnień, przynajmniej w bibliografii. Ciągłość nauczania Kościoła nie
może bowiem budzić najmniejszej wątpliwości. Papież Franciszek od początku swojego
pontyfikatu wypowiadał się bowiem często na temat małżeństwa i rodziny, co znalazło
później ukoronowanie w postaci zwołanego przezeń Synodu Biskupów na ten temat.
Wydaje się, że wpływy Zachodu zostały tutaj jedynie negatywnie przedstawione. Jeśli
mówi się o nich, to raczej ukazuj e się je jako szkodliwe i niszczące w odniesieniu do
małżeństwa i rodziny. Nie możemy zapominać, że dużą część dokumentów Soboru
Watykańskiego II, także te o małżeństwie i rodzinie, opracowali wybitni teologowie świata
zachodniego, przyczyniając się tym samym do przezwyciężenia wielu teologicznych
stereotypów i poszerzenia teologiczn eh horyzontów poprzez powrót do źródeł wiary, a tym
samych do źródeł nauczania pierwotnego Kościoła, jak i teologii Ojców Kościoła. Dla
zachowania obiektywizmu naukowego może warto było także podkreślić pozytywy.
Ks. prof. dr hab. Paweł Bonkie\\icz (nieobecny usprawiedliwiony): Wyciąg z recenzji:
Praca ks. dr Andrzeja Pryb) je t z ·il ~ względ ów tak oryginalna, jak i bardzo cenna. Sam Autor
przywołuje we Wstęp ie ło\ a
. Jana Pawła Il, stanowiące swoisty postulat metodologiczny:
„Nie wystarcza jednak sarna t) I ·o krytyczna ocena różnych propozycji kulturowych. Trzeba
tworzyć kulturę małżen · · i
inna. która urzeczywistni w dzisiejszej Europie ludzką i
chrześcijańską tożsamo · · m łż ·
i rodziny: to zadanie wchodzi w zakres ewangelizacyjnej
· i n tarać się o odbudowanie jedności pomiędzy wiarą
t)m. co odnosi się do rodziny". Oznacza on, jak można
wnioskować, że nie
a krytyczna refleksja kairologiczna w teologii moralnej.
Owszem, ona je t
-a i ma charakter fundamentalny. Niemniej stanowi etap
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skrótowo „widzieć". Pozostaje jeszcze kwestia „ocenić" i
szczególnie doniosła, a zarazem naznaczona największą trudnością - „działać". Te trzy pojęcia
„widzieć, ocenić i działać" w popularny sposób wyrażają metodę katolickiej nauki społecznej.
Praca ks. dr Andrzeja Pryby, od strony metodologicznej pokazuje istotną zbieżność teologii
moralnej i katolickiej nauki społecznej.
Przede wszystkim jednak, od strony merytorycznej , podejmuje wyzwanie owego
„działać". Nie tylko analizuje istniejące praktyki służące zarówno budowaniu społecznej
polityki rodzinnej, jak i zaangażowania charytatywnego Kościoła katolickiego w tym
zakresie, ale w ten sposób przyczynia się do realizacji papieskiego postulatu budowy kultury
życia. Pokazuje możliwość komplementarnej współpracy, ale zarazem wyznacza kierunki
współdziałania, które mogą być większym jeszcze uporządkowaniem bonum commune.
Wielkim walorem tej pracy jest jej interdyscyplinarność. To pojęcie dzisiaj bardzo często
funkcjonuje w nauce, stanowi też wielokrotnie powtarzany postulat badań. Trzeba jednak
pamiętać, że ta interdyscyplinarność jest możliwa wówczas, gdy zachowana zostaje należna
metodologia, uwzględniająca specyfikę poszczególnych dziedzin. W przypadku recenzowanej
pracy sprawa była wielopoziomowo trudna - Autor korzystał bowiem ze źródeł
teologicznych, socjologicznych, ale także prawnych i z zakresu nauk psychospołecznych.
Musiał odróżniać warstwy opisowe analizowanych dokumentów od warstwy normatywnej
(przy czym owa normatywność była zróżnicowana w zakresie norm moralnych i norm
prawnych). Na ile recenzent potrafi ocenić, Habilitant wywiązał się z tego zadania
znakomicie.
Bardzo cennym walorem tej pracy jest jej charakter praktyczny i perspektywiczny,
umożliwiający podejmowanie wspólnych działań przez organizacje samorządowe i kościelne.
Autor wskazuje z jednej strony obszary wspólnej realizacji niektórych działań, ale nie waha
się wyznaczyć nowych obszarów, które mogą stanowić obszar współpracy. Dlatego też praca,
oprócz walorów teologiczno-moralnych i społecznych w ramach katolickiej nauki społecznej,
może stanowić ważne źródło dla analiz z zakresu polityki społecznej, zwłaszcza zaś polityki
rodzinnej.
Przywilejem recenzenta jest postawienie kwestii dyskusyjnych czy krytycznych. W
przypadku analizowanej pracy nasuwa s ię jedynie pytanie o kompatybilność części
diagnostycznej z pozostałymi. To znaczy, chodzi o to, że Habilitant w sposób znakomity
prezentuje kondycję rodziny współcze nej w Polsce. Wielkopolska stanowi jednak w Polsce
obszar dość szczególny, Jest on naznaczony między innymi pewnym dużym poziomem
przywiązania do tradycji, a zarazem. jak pokazują wybory polityczne, Wielkopolanie ulegają
w wyborach postulatom oderwan)m od wartości konserwatywnych. Wielkopolska to także
teren w dużym stopniu naznaczony wy okim stopniem dobrej sytuacji ekonomicznej ia. a to wszak rzutuje na między innymi migracje
wystarczy spojrzeć na poziom bezro
zarobkowe. Problemem, który moż
l)m miejscu się pojawić jest sprawa tego, na ile można
w ogólnej diagnozie kondycji poi · j rodziny wydobyć cechy rodziny wielkopolskiej.
Jeszcze jedna drobna uwaga - po r .. strumentów polityki rodzinnej Habilitant koncentruje
się na instrumentach ekonomi zn.
: daje się, że zarówno powiatowe ośrodki, jak i
zespoły Caritas mogą bardziej
~....,..,. . ... ,..
i dysponują narzędziem świadomościowym w
kształtowaniu polityki rodzinn j .
tego, co

można ująć
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Ks. dr hab. Zbigniew Wanat: Po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą
postępowania habilitacyjnego ks. dra Andrzeja Pryby stwierdzam, że Kandydat spełnia
wymagania, o których mówi ustawa w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej
się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
W pełni zgadzając się z pozytywną oceną przedstawioną przez recenzentów,
w niniejszej opinii chciałbym podkreślić, że:
1. Ksiądz dr A. Pryba posiada znaczący dorobek naukowy dotyczący problematyki
małżeństwa i rodziny, który stanowi istotny wkład w rozwój refleksji teologicznomoralnej.
Składa się na niego przede wszystkim rozprawa habilitacyjna oraz cykl kilkunastu publikacji
w postaci artykułów w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych.
Obok tych publikacji wskazanych jako główne osiągnięcie naukowe, na dorobek Habilitanta
składają się także prace zbiorowe pod jego redakcją oraz artykuły dotyczące pracy
edukacyjno-formacyjnej z małżeństwami (kilkanaście pozycji). Potwierdzają one, że w
swoich badaniach naukowych ks. dr Pryba umiejętnie łączy perspektywę teologicznomoralną
i szerokie spojrzenie pastoralne. Publikacje te, w szczególności rozprawę habilitacyjną,
charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, poprawność metodologiczna, a także ujęcie
interdyscyplinarne.
2. Na wysoką ocenę zasługuje także bardzo intensywna działalność dydaktyczna,
organizacyjna i popularyzatorska Habilitanta, którą od kilkunastu lat prowadzi w instytucjach
dydaktycznych i formacyjnych (PWT w Warszawie, WSD Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny w Kazimierzu Biskupim, WSD Braci Mniejszych we Wronkach), a od roku 2008
także jako adiunkt na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Wśród licznych osiągnięć
warto wskazać na organizację i aktywny udział w konferencjach i sympozjach naukowych
(ponad 30), wypromowanie 44 magistrów teologii oraz aktywną współpracę z polskimi
i zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi w zakresie problematyki małżeńskiej i rodzinnej.
3. Docenić należy także owocnie sprawowaną funkcję redaktora naczelnego
półrocznika „Teologia i Moralność" (awans na liście czasopism punktowanych) oraz funkcję
redaktora tematycznego (teologia moralna) w roczniku „Poznańskie Studia Teologiczne".
Wyrażając w ten sposób przekonanie, że ks. dr Andrzej Pryba spełnia określone
prawem wymagania stawiane osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego
przedstawiam wniosek o kontynuowanie postępowania habilitacyjnego rozpoczętego na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz, prof. UAM: Zapoznałem się z osiągnięciami i
dorobkiem pracy naukowo-badawczej oraz działalnością dydaktyczno-organizacyjną ks. dra
Andrzej a Pryby MSF oraz tre ·cią recenzji przesłanych przez recenzentów.
Z recenzji ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza wynika, iż rozprawa habilitacyjna jest
dziełem oryginalnym, nowator kim .. interesująco , a zarazem syntetycznie odsłania meandry
współczesnej kultury". Wielkim walorem tej pracy jest jej interdyscyplinarność oraz
charakter praktyczny i perspekt)'\\i zny. umożliwiający podejmowanie wspólnych działań
przez organizacje samorządowe i ·o · ielne. Recenzent podkreślił, iż Habilitant w tym
obszarze wykazał się znaczą a ·om t n ją. Autor recenzji zgłasza także dwie drobne
uwagi. Pierwsza dotyczy k·w ti1 omparybilności części diagnostycznej z pozostałymi
częściami pracy (na ile można\\ o:: ·1 j 1a_ ozie kondycji polskiej rodziny wydobyć cechy
6

UNIWERSYTET llVI. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4 , 61-111 Poznań
tel. +48 61 829 25 57

rodziny wielkopolskiej?), a druga uwaga dotyczy faktu, iż Habilitant „pośród instrumentów
polityki rodzinnej koncentruje się na instrumentach ekonomicznych, gdy tymczasem
zarówno powiatowe ośrodki, jak i zespoły Caritasu mogą bardziej dysponować i dysponują
narzędziem świadomościowym w kształtowaniu polityki rodzinnej ". Jednak wskazane wyżej
kwestie, zdaniem recenzenta, „nie mogą pomniejszyć waloru tej pracy". Osiągnięcia
naukowe oraz bardzo bogata działalność organizacyjna Habilitanta wskazują na jego znaczny
wkład w rozwój dyscypliny naukowej, którą reprezentuje.
Także opinia drugiego recenzenta, ks. prof. dr. hab. Alojzego Drożdża, potwierdza
dużą kompetencję, dobry warsztat naukowy Habilitanta oraz „niekwestionowaną wiedzę
konieczną do opracowania dosyć złożonego problemu naukowego, jakim był projekt
badawczy, którego podjął się Habilitant. „Recenzowane opracowanie jest zrobione solidnie
pod względem dokumentacyjnym i z powodzeniem wystarczy do tego, aby zakwalifikować
monografię do rzędu rozpraw habilitacyjnych". „Także dorobek naukowy i akademickoorganizacyjny ks. dr. Andrzeja Pryby, zdaniem Recenzenta, w pełni upoważnia do podjęcia
starań o kontynuację postępowania w przewodzie habilitacyjnym. Jest on we wszystkich
obszarach stawianych kandydatom do przewodu-wystarczający i dobrze zrobiony".
Z trzeciej recenzji, której autorem jest ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel
wynika, iż rozprawa habilitacyjna ks. dr. Andrzeja Pryby zawiera wielki ładunek doktrynalny
i intelektualny, jest zdecydowanie źródłowa. W pracy widać troskę, aby wszelkie konstatacje
odnoszące się do omawianej problematyki miały rzetelne osadzenie w dokumentach
źródłowych. Autor recenzji zwraca także uwagę
na dobry warsztat metodologiczny
Habilitanta. Chociaż recenzja zawiera kilka drobnych uwag krytycznych, to zdaniem
recenzenta, „nie stanowią one powodów do podważenia wartości całego dzieła i pracy weń
włożonej". W konkluzji recenzent podkreślił, iż całość dorobku naukowego ks. dr. A. Pryby,
jego aktywność naukowa, wychowawcza, dydaktyczna i organizacyjna, daje nadzieje, iż
„polska teologia w zakresie teologii moralnej i praktycznej uzyskała w nim rzetelnego,
twórczego i dobrze przygotowanego pracownika nauki".
Na podstawie przeanalizowanych recenzji oraz osobistej lektury dostarczonej mi
dokumentacji habilitacyjnej, stwierdzam, iż rozprawa habilitacyjna oraz całokształt pracy
naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Habilitanta, spełniają wymogi
o
stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego i wnoszę
dopuszczenie ks. dr. Andrzeja Prybę do dalszego etapu przewodu habilitacyjnego.
2. Monografia została oceniona jako:
Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż: Recenzowane opracowanie jest zrobione solidnie pod
względem dokumentacyjnym. Z dzisiejszej perspektywy patrząc można by rozbudować
jeszcze niemal wszystkie wątki o analizy Benedykta XVI i o nauczanie Papieża Franciszka.
Całość jednak z powodzeniem wystarczy do tego, aby zakwalifikować monografię do rzędu
rozpraw habilitacyjnych - w pełni zasługujących na to miano.
Ks. dr hab. Stanisław kobel, prof. UKSW: Monografia ks. Andrzeja Pryby i jego
aktywność badawcza dowodzi niezbicie, że jest on dobrym kandydatem, by stać się
samodzielnym pracownikiem naukowym. Nie jest to dorobek monotematyczny, ale bardzo
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zróżnicowany.

fakt, iż ostatnio coraz bardziej Habilitant
koncentruje swoją uwagę na problematyce moralnej i etycznej, a zwłaszcza w kwestii
dylematów moralnych związanych z życiem w małżeństwie i rodzinie.
Z

satysfakcją należy odnotować

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (nieobecny usprawiedliwiony): Wyciąg z
recenzji: Jakiekolwiek kwestie dyskusyjne nie mogą pomniejszyć waloru tej pracy. Ma ona
charakter nowatorski,
bezwzględnie
oryginalny.
Jej
wielką
wartością
jest
interdyscyplinarność i - rzadki w obszarze nauk teologicznych - charakter praktyczny w
wymiarze społecznym.
3. Dorobek naukowy i organizacyjny:
Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż: Dorobek naukowo-badawczy ks. dr. Andrzeja Pryby,
jego warsztat naukowy, jest - jak to wynika z całego przedłożonego do recenzji materiału
tekstów drukowanych - wciąż doskonalony. Cała metodologia, techniki pisania, budowa
struktur myślowych - często skupiających w sobie elementy interdyscyplinarne - są owocem
dobrze przyswojonej metodologii wypracowanej przez takich Mistrzów jak ks. prof. Jerzy
Troska, czy śp. ks. prof. J. Bajda i śp. prof. J. Nagómy. Widoczne to jest w „odważnym"
stawianiu tez (hipotez badawczych), w klarownym sposobie argumentacji oraz w otwartości i
szacunku wobec innych, często przeciwstawnych opinii. Jest to dobra podstawa do
prowadzenia dalszej, uczciwej badawczo, samodzielnej pracy naukowej.
Ks. dr hab. Stanisław Skobel, prof. UKSW: Mając na uwadze całość dorobku
naukowego ks. dra A. Pryby, jego aktywność naukową, wychowawczą, dydaktyczną i
organizacyjną, należy stwierdzić , że polska teologia w zakresie teologii moralnej i
praktycznej uzyskała w nim rzetelnego, twórczego i dobrze przygotowanego pracownika
nauki. Dalsza jego praca stwarza doskonałą prognozę pogłębionych badań oraz umiejętnego
organizowania w tym celu środowi ska teologicznego. Dotychczasowe osiągnięcia w dorobku
naukowym, w tym zwłaszcza jego rozprawa habilitacyjna, jak i całość biografii naukowej
Habilitanta dają pełną rękojmię, że sfinalizowanie przewodu habilitacyjnego będzie nie tylko
jego osiągnięciem osobistym, ale także jakimś istotnym wkładem w kształtowanie się polskiej
teologii moralnej ostatniej dekad .
Ks. prof. dr hab. P aweł Bortkiewicz (nieobecny usprawiedliwiony): Wyciąg z
recenzji: Podsumowując „osi ągnięcia naukowe" Habilitanta (w myśl Ustawy i Rozporządzenia),
stwierdzam, że wskazują na jego znaczn wkład w rozwój dyscypliny naukowej, którą
reprezentuje. Decydujące znaczenie ma tutaj habilitacyjny projekt badawczy, który otwiera nowe
przestrzenie poznawcze w obszarze moraln)m i społecznym nauki Kościoła.
4. W podjętej przez komisję dy k Ji

Z\

TÓCono uwagę na następujące kwestie:

Ks. Drożdż powiedział. że --. pro-. Barmik uczył go, że każdą recenzję trzeba zacząć od
likacji. Przypisy w pracach Habilitanta świadczą o
studiowania przypisów w re enzO\\ j
tym, że się nie on powtarza że ni
oplagiatów, że się rozwija.
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Ks. Skobel widzi kilka dużych plusów w dorobku naukowym Habilitanta: Ma on dobrze
opanowaną metodologię nauk społecznych. Pytanie, czy aż tak duże wykorzystywanie danych
nauk społecznych nie grodzi socjologizowaniem w teologii moralnej. Czy to nie jest jednak
praca bardziej z teologii duszpasterstwa? Nadto powiedział, że nie spotkał w publikacjach
(zwłaszcza tych po monografii) Habilitanta odniesień do nauczania papieża Franciszka.
Bardzo duży plus to zaangażowanie międzynarodowe Habilitanta, co przyczynia się do
popularyzacji nauki polskiej, teologii polskiej poza krajem. Podkreślić trzeba też dużą
wszechstronną i rzetelność jego badań oraz samokrytycyzm w stosunku do własnych osiągnięć.
Korzysta też dużo z literatury obcej.
Ks. Wanat powiedział, że być może Habilitant ma już przygotowane prace
uwzględniające nauczanie papieża. Podkreślił też interdyscyplinarność badań Habilitanta. Jego
monografia ma jednak przede wszystkim charakter teologicznomoralny z elementarni
praktycznymi.
Ks. Bohdanowicz zapytał o profesjonalność i rzetelność przeprowadzonych badań
(statystyk), stanowiących punkt wyjścia monografii Habilitanta.
Ks. Wanat powiedział, że być może Wielkopolska, do której odnoszą się badania
podjęte przez Habilitanta, ma w tym względzie pewną specyfikę i czy wnioski z pracy można
odnieść do całej Polski.
Ks. Drożdż zauważył w monografii mocno zaakcentowany argument historyczny.
Ks. Bohdanowicz podkreślił talent organizacyjny Habilitanta.
kolejny punkt porządku posiedzenia, przewodniczący komisji, stwierdzając,
nie wpłynął wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego, zarządził głosowanie w
trybie jawnym, którego celem było podjęcie decyzji o przedstawieniu Radzie Wydziału
opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego ks. dr.
Andrzejowi Prybie MSF.
5.

Realizując

że

uprawnionych do głosowania 7: osób, obecnych podczas
głosowania 6:, zarekomendowaniem 6:, przeciw O:, za wstrzymaniem O:, nieważnych O:.

6. Wynik

głosowania:

komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ws. promocji
kadry naukowej o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych ks.
Andrzejowi Prybie MSF.
7. Wynik

głosowania zdecydował, że

Wydziału

Poznań,

dnia 14 października 2016 r.
podpis

ks. prof. dr hab.

Paweł

Góralczyk -

ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, prof.

przewodnicząc

.

komisji

1 - - kretarz komisji

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż - recenz n
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ks. dr hab.

Stanisław

ks. prof. dr hab.

Skobel, prof. UKSW -recenzent

Paweł

Bortkiewicz - recenzent (nieobecny usprawiedliwiony)

ks. dr hab. Zbigniew Wanat -

członek komisji

ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz, prof. UAM -

)(.

~ .iyJ ..J

członek komisji

Uo~
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