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Wprowadzenie 

 Przed 21 laty, św. Jan Paweł II przypominał nauczycielom i wychowawcom w cza-

sie Mszy św. sprawowanej w Łowiczu: podjęliście się wielkiego zadania przekazywania 

wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. A następnie dodał: młodzi was 

potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują 

też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca … Aktualność 

tego zadania pozostaje także i dziś w niczym nie naruszona. Nauczanie i wychowywanie 

młodego pokolenia  wiąże się z ogromną odpowiedzialnością ze strony nauczycieli, ale tak-

że domaga się możliwie jak najlepszych, najbardziej profesjonalnych narzędzi, do których 

należą podręczniki szkolne. Od jakości tej podstawowej pomocy dydaktycznej, którą ma 

posługiwać się uczeń oraz nauczyciel religii , w dużym stopniu zależy także skuteczność 

samego procesu edukacji religijnej dzieci i młodzieży. W tym kontekście należy z uznaniem 

przyjąć inicjatywę naukową podjętą przez p. mgra lic. Grzegorza Księżaka, polegającą na 

przebadaniu wybranych podręczników do nauki religii w klasach gimnazjalnych, aby na tej 

podstawie dokładniej scharakteryzować edukację religijną tej grupy młodzieży. Tego typu 

badania są zadaniem bardzo żmudnym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony 

doktoranta, aby przeprowadzić wielokierunkową analizę obszernego materiału w postaci 

podręczników szkolnych. Należy zatem docenić i uszanować wysiłek podjęty zarówno 

przez samego Doktoranta, jak i jego Promotora, ks. prof. dra hab. Stanisława Łabendowi-

cza. Ten rodzaj prac naukowych z katechetyki dostarcza wielu cennych wniosków, które nie 



2 

 

tylko posiadają wartość teoretyczną, ale także służą rozwojowi praktyki, a w tym wypadku 

– doskonaleniu podręczników szkolnych. W związku z wdrażaniem obecnej reformy oświa-

ty,  czym wiąże się także reforma programów i podręczników, finalizacja doktoratu i jego 

obrona wypada w najlepszym możliwie momencie. Można zatem dedykować ją twórcom  

i redaktorom nowych wydawnictw katechetycznych, aby mogli skorzystać z wniosków wy-

pracowanych przez p. Grzegorza Księżaka.  

 

1. Problem badawczy rozprawy 

Doktorant we wstępie do swojej rozprawy zaznaczył: „niniejsza rozprawa podejmu-

je problem edukacji religijnej w klasach I-III gimnazjum na podstawie założeń programo-

wych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku w wybranych wersjach pod-

ręcznikowych. Praca jest krytycznym spojrzeniem na analizowane podręczniki do nauki re-

ligii dla gimnazjum, dostępne w polskiej oficynie wydawniczej, dzięki czemu można ocenić 

ich wartość w procesie nauczania religii w szkole.” [s. 13]. Tak ujęte założenia badawcze 

nie wskazują w sposób jednoznaczny na problem pracy. Ogólnikowe stwierdzenie Autora 

dotyczące problemu edukacji religijnej trudno uznać w tym miejscu za wystarczające. Bra-

kuje także wyraźnego pytania badawczego, które znajdowałoby się w centrum rozprawy,  

a podjęte rozważanie mogłyby zmierzać do odkrycia odpowiedzi na nie. Zastosowanie ta-

kiej strategii badawczej ułatwiłoby Doktorantowi redakcję pracy, nadając całości większą 

spójność i chroniąc jednocześnie jego myśl przed zbytnim oddalaniem się od problemu 

głównego. Wprawdzie nie można zarzucić rozprawie braku spójności, jednak zdarzają się w 

niej fragmenty, których związek z tematem głównym wydaje się dość luźny. Może to być 

jednak tylko subiektywne wrażenie recenzenta wyniesione z lektury pracy.   

Pomimo ogólnikowego sformułowania problemu badawczego we wstępie rozprawy, 

można go dostrzec w jej właściwym korpusie. Doktorant wyraźnie zamierzył najpierw do 

postawienia kwestii teoretycznych założeń edukacji religijnej młodzieży zawartych we 

wskazaniach programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, by następnie zająć 

w oparciu o nie analizą porównawczą wybranych serii podręczników. Kluczem podjętej 

analizy stał się sposób zastosowania głównych zadań katechetycznych w badanych pod-

ręcznikach ucznia i poradnikach metodycznych. Dzięki porównaniu charakterystyki po-

szczególnych serii wydawniczych można było określić, do jakiego typu odbiorów są one ad-

resowane.  
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We wstępie dysertacji możemy ponadto znaleźć wyjaśnienie, jakie metody badaw-

cze zastosował w niej Autor: „w pracy posłużono się metodą analizy i syntezy oraz metodą 

porównawczą z wyciągnięciem wniosków.” [s. 14]. Ponadto w tej części zostały także 

wskazane źródła pracy, na które składają się dokumenty katechetyczne [Dyrektorium ogól-

ne o katechizacji, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Podstawa 

programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz Program nauczania religii] oraz 

podręczniki do nauki religii dla uczniów gimnazjum wydawnictwa krakowskiego pod re-

dakcją ks. Zbigniewa Marka, wydawnictwa poznańskiego po redakcją Danuty Jackowiak  

i ks. Jana Szpeta i wydawnictwa radomskiego pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza 

[zob. s. 14-15]. Autor dysertacji we wstępie zawarł także wybór ważniejszych publikacji ka-

techetycznych, pedagogicznych oraz psychologicznych, które stanowiły podstawę teore-

tyczną podjętych rozważań. Przybliżył przy tym inne współczesne opracowania, jakie zosta-

ły także poświęcone analizie porównawczej wybranych podręczników do nauki religii  

w szkole. 

Wartością rozprawy jest także szczególny kontekst historyczny, ponieważ w skutek 

ostatniej reformy z polskiego systemu oświaty zniknęły gimnazja. W tej sytuacji mamy do 

czynienia z pracą historyczną, która mogła stać się próbą oceny roli, jaką te szkoły odegrały 

w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Szkoda, że zabrało także perspektywy 

historycznej w odniesieniu do programów nauczania religii w gimnazjach. Autor mógł się 

bowiem pokusić o pokazanie ewaluacji programów z roku 2001 i 2010. Takie zestawienie 

pozwoliłoby dodatkowo dostrzec linie zmian i rozwoju koncepcji programowych w prze-

szłości i teraźniejszości [w świetle aktualnej Podstawy programowej oraz Programu na-

uczania]. Choć wyakcentowania tego wątku zabrakło, niewątpliwie przeprowadzone w tym 

momencie badania mają wartość unikatową, a także pozwolą zachować i ocenić efekty edu-

kacyjne osiągane na tym etapie.  

 

2. Struktura pracy 

Poddana do recenzji rozprawa jest dziełem obszernym, liczącym ogółem 271 znor-

malizowane strony komputeropisu, na co złożyły się: strona tytułowa [s. 1], Spis treści [s. 2-

3], Wykaz skrótów [s. 4-5], Wstęp [s. 6-16], cztery rozdziały [s. 17-233], Zakończenie  

[s. 234-241] oraz Bibliografia [s. 242-271]. Wypada także odnotować bardzo bogaty wykaz 

odsyłaczy, których w całej pracy znalazło się 804.  
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Korpus rozprawy stanowią cztery rozdziały wyznaczające logicznie uporządkowaną 

i spójną strukturę namysłu badawczego. Rozdział pierwszy „Charakterystyka młodzieży 

gimnazjalnej w kontekście edukacji religijnej” (strony 17-62) został poświęcony stworzeniu 

możliwie szerokiego opisu uwarunkowań rozwojowych ludzi młodych, w tym także kontek-

stu społeczno-kulturowego, w jakim przyszło im dziś żyć i rozwijać się. Stanowi on dość 

szerokie tło dla podjętych rozważań. Wprawdzie przybliżenie specyfiki psychologiczno-

pedagogiczno-społecznej jest cenne z punktu widzenia całej wizji pracy, jednak w treści te-

go rozdziału nie został odpowiednio mocno podkreślony związek zawartego w nim opisu  

z głównym problemem dysertacji  

W rozdziale drugim „Podstawy programowe edukacji religijnej w klasach I-III gim-

nazjum” (strony 63-107) Autor podjął refleksję nad katechezą młodzież w oparciu o doku-

menty programowe. Zastanawia użyta w tytule rozdziału liczba mnoga „Podstawy”, ponie-

waż w jego treści nie ma znalazło porównanie różnych Podstaw programowych katechezy. 

Z tej racji prosiłbym Doktoranta o wyjaśnienie tego zabiegu edytorskiego. Generalnie pro-

siłbym o próbę porównania tych dokumentów, aby ukazać, w czym Podstawa programowa 

katechezy z 2010 r. stanowiła próbę wyjścia naprzeciw współczesnym wyzwaniom pedago-

gicznym. W tytle tego rozdziału Autor podaje zakres roczników (klasy I-III), co w tym 

miejscu nie jest konieczne, ponieważ w gimnazjum nie było innych poziomów edukacyj-

nych. Byłoby to czytelne, gdyby w gimnazjum funkcjonowały np. także klasy IV-VI, a po-

nieważ tak nie jest, wystarczałby zapis „…edukacji religijnej w gimnazjum”.  

Przedmiotem analizy w rozdziale trzecim „Wymogi edukacyjne i dydaktyczno-

metodyczne podręcznika do nauki religii dla klas I-III gimnazjum” (strony 108-149) stały 

się teoretyczne wskazania odnoszące się zasad tworzenia podręczników. W nim Autor do-

konał szerokiego opisu norm i ogólnych wytycznych odnoszących się do roli podręczników 

we współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń sformułowanych w do-

kumentach katechetycznych Kościoła powszechnego oraz polskiego.    

Kluczową rolę dla całej struktury pracy odgrywa rozdział czwarty „Realizacja edu-

kacji religijnej w wybranych wersjach podręcznikowych dla klas I-III gimnazjum” (strony 

150-233). Została w nim dokonana analiza i porównanie trzech różnych podręczników do 

nauki religii w gimnazjum – krakowskiego pod redakcją ks. Z. Marka, poznańskiego pod 

redakcją D. Jackowiak i ks. J. Szpeta oraz radomskiego – pod red. ks. S. Łabendowicza.  

W części analitycznej rozdziału Doktorant zbadał specyfikę realizacji czterech głównych 

zadań katechezy – wychowania do wiary, modlitwy, liturgii (sakramentów) oraz miłości 
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(moralnego). Ostatni podrozdział rozprawy stanowi rodzaj podsumowania oraz próbę 

przedstawienia propozycji działań w przyszłości, które mogłyby przyczynić się do udosko-

nalenia kolejnych redakcji podręczników szkolnych.   

Rozprawę zamyka zakończenie, w którym Doktorant obszernie uzasadniał potrzebę 

wyboru tego tematu rozprawy oraz jej wartość dla współczesnej polskiej katechezy. Znala-

zły się w nim także najważniejsze podsumowania i postulaty sformułowane przez Autora. 

Na podkreślenie zasługuje obszerna, licząca 30-ści stron bibliografia (strony 242-271). 

Zwłaszcza w niej możemy dostrzec skalę zaangażowania Doktoranta w przygotowanie roz-

prawy, na co złożyło się zgromadzenie i analiza tak obszernego materiału źródłowego, lite-

ratury przedmiotu oraz pomocniczej.  

  

3. Wartość i ocena merytoryczna dysertacji 

 Struktura rozprawy odpowiada tematowi sformułowanemu w tytule: „Edukacja reli-

gijna w klasach I-III gimnazjum na podstawie założeń programowych katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce z 2010 roku w wybranych wersjach podręcznikowych”. Poszczególne 

rozdziały wyznaczają logiczny tok podjętych rozważań prowadzących do rozwiązania 

głównego problemu pracy. Pierwszy służy charakterystyce młodzieży pod względem psy-

chologicznym, pedagogicznym i społeczno-kulturowym. Dwa następne stanowią refleksję 

w oparciu o dokumenty katechetyczne oraz literaturę naukową nad teoretycznymi założe-

niami współczesnych podręczników do nauki religii. Ostatni, czwarty rozdział zawiera ana-

lizę materiału empirycznego. Dzięki temu rozprawa łączy rozważania natury teoretycznej  

z problemami praktycznymi. Tym samym staje się ona dziełem ważnym nie tylko pod 

względem naukowym, ale także konkretnej działalności katechetycznej.  

O znaczącej wartości pracy świadczy szeroki zakres podręczników do nauki religii 

objętych analizą. Imponuje bardzo obfita bibliografia zgromadzona i wykorzystana w pracy. 

W tym miejscu jednak należałoby zwrócić uwagę na bardziej świadomy dobór literatury.  

W pracy naukowej nie chodzi o to, aby cytować cokolwiek, ale to, co posiada wartość na-

ukową. Nie zawsze zatem należy korzystać z tekstów zamieszczanych w prasie codziennej, 

chyba że jest tam wypowiedź poważnego autorytetu naukowego, zawarte tam stwierdzenie 

ma wartość odkrywczą w odniesieniu do badanego przez nas zagadnienia, albo dany tytuł 

prasowy jest źródłem dla naszej pracy [zob. T. Jaklewicz, …, s. 34. To nawiązanie nie było 

konieczne]. podobnie nie powinniśmy powoływać się na bardzo stare opracowania, chyba 

że dokonujemy porównań pomiędzy przeszłością a stanem obecnym lub zajmujemy się pra-
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cą typowo historyczną [w pracy dziwi sposób wykorzystania książki J. Łopota Katechetyka 

z 1947 r.  

Język stosowany przez Doktoranta na charakteryzuje się precyzją odpowiadającą 

stylowi naukowemu. Zdarzają się mu jednak drobne nieścisłości. Na tym poziomie raczej 

nie powinno się w sposób naznaczonych emocjonalnością czy życzeniowością stosować 

zwrotu „muszą” [„Dla dobra uczniów szkoła i Kościół musza skorelować swoje wysiłki…, 

s. 82]. Podobnie niezbyt szczęśliwie wybrzmiał zwrot „Podręcznik do nauki religii jest uzu-

pełnieniem żywego nauczania” [s.127]. Można się zapytać, czy jest zatem także nauczanie 

martwe? Co prawda w dalszej części Doktorant ten zwrot brał już w cudzysłów, ale w tym 

miejscu go zabrakła.  

Pewien problem wiąże się także z układem bibliografii. Trudno zrozumieć zamiesz-

czenie w literaturze pomocniczej tekstów Jana Pawła II czy Benedykta [s. 266 i 268].  

Z pewnością także „List Episkopatu Polski przed II Tygodniem Wychowania”, „Orędzie bi-

skupów polskich z 278. Konferencji Episkopatu Polski z 1995 roku” czy „Rozporządzenie 

Ministra Edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  

w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r., zmodyfikowane dnia 30 

czerwca 1999 r. Dz. U. z 1999 r. nr 67, poz. 753.” nie sposób zaliczyć do literatury przed-

miotu [s. 252, 256, 259]. Należałoby jeszcze ten element warsztatu naukowego dopracować.  

  Prace badawcze polegające na analizie treści wybranych podręczników pozornie 

mogą wydawać się łatwe od strony metodycznej. Istotną trudność stanowi dobór narzędzi 

badawczych oraz klucz, który będzie stanowił kryterium prowadzonej analizy. Z tego zada-

nia Doktorant wywiązał się dobrze. Można mieć zastrzeżenie, że przeprowadzona analiza 

nie została wykorzystana w sformułowaniu postulatów adresowanych do twórców podręcz-

ników. Można odnieść wrażenie, że na tym etapie zabrakło Autorowi nieco naukowej od-

wagi. Da się to wytłumaczyć jeszcze niezbyt dużym doświadczeniem Doktoranta w tym za-

kresie, jednak nie powinien się z nich zupełnie wycofywać, nawet, jeśli przychodzi mu oce-

niać dzieła swojego promotora. Na tym tle chcę także zadać pytanie Doktorantowi, jakie są 

jego zdaniem trzy najważniejsze postulaty odnośnie tworzenie podręczników dla młodzieży, 

które można wysnuć z przeprowadzonej przez niego analizy. Proszę też o ich uzasadnienie.  

Wskazane w tej części rozprawy uwagi dotyczące merytorycznego aspektu recenzo-

wanego studium nie umniejszają ogólnej bardzo wysokiej oceny przeprowadzonej procedu-

ry badawczej. Jeszcze raz wypada podkreślić wysiłek Autora włożony w przebadanie zgro-

madzonego materiału. Uczynił to w sposób bardzo rzetelny i dokładny  
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4. Ocena formalna rozprawy  

Warsztat naukowy, jakim wykazał się Doktorant, nie budzi poważniejszych zastrze-

żeń. Na szczególnie wysoką ocenę zasługuje poprawność stylistyczna, przystępny język nar-

racji naukowej i praktycznie perfekcja, jeśli chodzi o stronę edytorską pracy. W zasadzie 

trudno jest się dopatrzeć uchybień w postaci literówek. Recenzentowi udało się znaleźć za-

ledwie kilka miejsc, w których znalazły się drobne pomyłki [„Związek ż życiem ucznia”, 

s.124; „Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa” – powinno być „Adhortacja apostolska 

…” s. 241]. Takie sytuacje w przypadku prac doktorskich zdarzają się niezmiernie rzadko.  

Doceniając dbałość Doktoranta o poprawność językową pracy jednak należy zwró-

cić też uwagę na niedoskonałości w stylu naukowym. Przejawem tego jest brak uporząd-

kowania kolejności pozycji przywoływanych w przypisach. O kolejności publikacji poda-

wanych w tym miejscu powinien decydować alfabet [s. 53]. Zdarzało się, że nawet przyta-

czane pozycje tego samego autora były rozdzielane w przypisie [K. Misiaszek, s. 80]. Dok-

torant stosunkowo rzadko stosował zwrot „tenże” w miejscach, gdzie powoływał się na 

różne publikacje tego samego autora [s. 57, 80]. Kłopotliwe dla czytelnia jest stosowanie w 

przypisach skrótu „j.w.”. W tej sytuacji znalezienie tytuły przytaczanej publikacji wymaga 

przewertowanie kilku na nawet więcej stron, aby znaleźć właściwą pozycję. Z punktu wi-

dzenia czytelnika praktyczniejsze jest stosowanie skróconego brzmienia tytułu publikacji 

danego autora, bo dzięki temu nie trzeba zbyt długo wcześniejsze strony rozprawy. Ta prak-

tyka stosowana jest powszechnie w pracach naukowych. W jednym przypisie Doktorant po-

trafił kilkakrotnie stosować skróty „por.” i „zob.” [s. 58]. Estetykę pracy poprawiłoby także 

częstsze stosowanie nowych akapitów. Wielokrotnie w pracy zdarzało się, że jeden akapit 

obejmował całą stronę, a nawet ją przekraczał.  

Nieco poważniejsze zastrzeżenie wiąże się z podawaniem w pracy nazwisk tłuma-

czy dzieł autorów obcojęzycznych. Skoro taką formę Doktorant przyjął, to powinien ją sto-

sować do wszystkich, a nie tylko do niektórych [s. 76, 81]. Podobnie rzecz się z podawa-

niem nazw wydawnictw. Jeśli wprowadzamy taką formę zapisu, to należy się jej trzymać 

konsekwentnie [s. 15]. W tym aspekcie pracy można znaleźć drobne uchybienia. Brak kon-

sekwencji widoczny jest choćby w zapisie wykazu skrótów. Niektóre dokumenty są opa-

trzone informacją o miejscu i roku wydania, a inne nie. Zupełnie niedopuszczalne jest za-

stosowanie dwóch, różnych skrótów do tego samego dokumentu [DKKKP oraz PDK, s. 4  

i 5], a także pominięcie w wykazie skrótu używanego w tekście [PPK2010, s. 88; PPK,  

s. 95, 133]. 
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W pracy naukowej kluczową rolę odgrywa precyzja zapisu bibliograficznego. Dok-

torantowi zdarzało się w wielu miejscach nie podawać dokładnych stron  cytowania lub 

przytaczania danej publikacji, ponadto traktowanie książek redaktorskich, w tym słowni-

ków, jak dzieła autorskie [s. 37], nie tylko w przypisach, ale także w bibliografii [por. Iwa-

niuk H., Nauka religii …, s. 248]. W tym miejscu powinniśmy zamieszczać pełny i dokład-

ny zapis, który powinien pozwolić dotrzeć do danej publikacji.  Przytaczając różne artykuły 

zamieszczone w „Ateneum Kapłańskim” Doktorant stosował różne zapisy, raz podawał 

rocznik wydania, a innym razem numer tomu [s. 250, 255, 266]. Brak spójności zapisu nie 

świadczy dobrze o Autorze pracy.  

Niedosyt budzą mogą lakoniczne podsumowania poszczególnych podrozdziałów 

oraz rozdziałów. Nie powinno się kończyć tego typu części rozprawy cytatem, ponieważ 

zaciera się w ten sposób sens podejmowanego wywodu [s. 107].  

Podsumowując podjęte analizę prezentowanej rozprawy doktorskiej, niezależnie od  

wskazanych kilku niedoskonałości, pragnę pogratulować Doktorantowi ogromnej pracy, 

którą wspaniale wykonał. Całość oceniam bardzo wysoko pod względem merytorycznym  

i formalnym. Jest to dzieło o dużych walorach naukowych, które, po odpowiednich po-

prawkach i uzupełnieniach, może w przyszłości zostać wykorzystane w formie publikacji 

artykułów naukowych bądź osobnej monografii naukowej.  

 

5. Wniosek końcowy 

Rozprawa doktorska mgra lic. Grzegorza Księżaka, pomimo drobnych uchybień, jest 

dziełem poważnym, świadczącym o dojrzewaniu naukowym Autora. Lektura rozprawy 

zdradza w nim cechy odważnego i sumiennego badacza, który stawia sobie wymagania za-

równo w odniesieniu do własnego rozwoju naukowego, jak i praktyki nauczycielskiej. Po-

trafił się bowiem podjąć poważnego wyzwania, wymagającego dobrego opanowania  warsz-

tatu naukowego oraz zmierzenia z obszerną literaturą. Z tego zadania Doktorant wywiązał 

się bardzo solidnie. Wobec powyższego stwierdzam, że zaprezentowana rozprawa spełnia 

wszelkie wymogi merytoryczne i formalne stawiane pracom doktorskim w świetle obowią-

zującej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), stąd na ręce Księ-

dza Dziekana kieruję wniosek o kontynuowanie procedowania przewodu doktorskiego mgra 

lic. Grzegorza Księżaka. 


