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,J,{a czym polega wychowanle? Wydaje się, że aby trafitie na to py.tanie
odpowiedzieć, nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze,
że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, ize każdy
urzecz}.wistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. odnosi się to
zarówno do tych, którzy wychowują, jak i do tych, którzy są wychow1rvani.
Również i wychowanie jest procesem, w kórym wzajemna komunia osób
dochodzi do głosu w sposób szczególny. Wychowawca jest osobą, klóra rodzi w
znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym ujęciu może być równocześnie ttwcrżane
za prawdziwe aposlolsrwo. Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, w
tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga oica.
Syna i Ducha Świętego'' (Jan Paweł I|, Gratissimam Sane, |6)' ojcióc Ś*'iętyian
Paweł II w swoim nauczaniu ustnym i dokumentach wielokrotnie podkreślał
znaczente procesu wychowania, wańość wychowawcy oraz rangę relacji
wychowawczej ' Stąd nalezy docenić wysiłek naukowy podjęty przęZ Pan|ą mgr
lic. Hannę Kinal, aby odwołując się do materiałów zródłowych i nauczania
Kościoła ukazać postać i działanie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
jako wzór osobowy dla wspo-łczesnych wychowawców.

obecnie w Polsce' kiedy zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli intensylvnie
doświadczajq oprócz korzyści transformacji społeczno.politycznej takze jej
negatywnych skutków, takich jak: nowe ideologie, indy.lvidualizrr1
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konsumpcjonizm, chaos aksjologicmy, przyśpieszenie tempa Ęcia, katecheza nie
może pozostawać z boku nie dostrzegając tych gwałtownych przemian, ale
uznając za swój główny cel wychowanie do dojrzałości osobowej i głębokiej
wiary potrzebuje poszukiwać adekwatnych wzorów, metod i sposobów
wychowania. Z Ęch między inn1.rni powodów warto docenić rozprawę doktorską
Błogosławiony Edmund Bojanowski wzorcem osobowym dla współczesnego
wychowawcy, Niewątpliwie poszukiwania naukowe i praca doktorska pani Kinal
wpisuje się w badania naukowe nad wymiarem pedagogicmym wspótczesnej
katechezy.

Struktura pracy

Przedłożona do recenzji dysertacja doktorska: Błogosławiony Edmund Bojanowski
wzorcem osobowym dla współczesnego katechety przygotowana przez Partią
Hannę Kinal jest opracowaniem, które lokuje się w obszarze nauk teologicznych'
zwłaszcza teologii pastoralnej i katechetyki. Jednak zarówno od strony
merytorycznej jak i metodologicznej ma również odniesienia do pedagogiki,
zwłaszcza pedagogiki chrześcijańskiej. Rozprawa |iczy łączrie 245 stron, w tym
2 12 stron stanowi jej część mer}toryczna. Końcowe fragmenty zawierają pozycje
bibliograficzrre i streszczenie w języku angielskim. Taka objętość pracy, wynika
po pierwsze ze sposobu podejścia do podjętej problematyki, po drugie z ujęcia
pastoralnego, katechetycmego i pedagogicznego, a wreszcie po ttzecie, z
badawczej gorliwości Autorki.

Przedłożona ptzez p. mgf lic. Hannę Kinal rozprawa doktorska, składa się z
czterech rozdziałów, wykazu skfótów, wstępu, zakończeria, bibliografii, spisu
treści i streszczenia w języku angielskim. W rozdziale pierwszym ,,Edmund
Bojanowski jako wychowawca'' Autorka przedstawia kontekst społeczno-
polityczny i religijny w zaborze pruskim w XIX wieku' następnie rys
biograficzny, świadectwo całego Ęcia, działania charytatywne i wychowawcze E.
Bojanowskiego. W rozdziale drugim ,,System wychowania w ujęciu
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego'' Dokorarrtka prezentuje wizję
wychowania pnyjęą pnez E. Bojanowskiego, ze szczeg61nym uwzględnieniem
integralnej wizji wychowania człowieka, wskazuje ta}że cele, metody' zasady i
środki wychowawcze. Z ko|ei w rozdzia\e trzecim ,,Wychowawca według
koncepcji Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego'' p. H. Kinal zarysowuje
wzór wychowawcy ''\ryptywający z koncepcji E. Bojanowskiego. w ostatnim,
rozdzia|e,,AktuaIrrośó koncepcji wychowawcy w ujęciu Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego" Autorka wyprowadza z pism prekursora odnowy
pedagogicznej wyzwania oraz wskazania skierowane do wspołczesnych
wychowawców. Można uznać, że struktula pracy Została przygotowana
prawidłowo, zgodnie z założeniami pisania rozpraw naukowych z teologii'
RozdziaĘ ze sobą spójnie i logicznie powiązane, bowiem Doktoranta wychodzi
od kontekstu polityczrrego, społecmo.kulturowego, religijnego oraz osoby
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błogosławionego, by stopniowo zarysowywać kolejne elementy jego systemu
wychowawczego.

w strukurze ocenianej rozprawy doktorskiej majduje się tal.że bibliografra
(podzielona na 1. Żródła podstawowe; I|. Zródła pomocnicze; III. Literaturę
przedmiotu; IV. Literatura pomocniczą. Warto podkreślić bogaą bibliografię - 29
stron (s.2|3-24f), która wskazuje na solidnośó i dokładność poszukiwań
naukowych Autorki.

Treść pracy

Rozdział pierwszy ,,Edmund Bojanowski jako wychowawca'' składa się z pięciu
podrozdziałów. Doktoran&a uwzględniając kontekst życia E. Bojanowskiego
zarysowuje jego biografię' ukazuje wartość jego świadectwa żrycia, zwłaszczt
zaalgażowanie w życie sakramentalne, życie modlitwy i miłość blizniego.
Podkreśla także jego działalność charytatywną i wychowawczą. W rozdzla\e
drugim ,'system wychowania w ujęciu błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego'' znajduje się sześć podrozdziałów. Autorka rozpoczyna od
określenia terminu: wychowanie, aby następnie ukazać integralnego plocesu
wychowania, cele, metody, środki i zasady wychowania według E.
Bojanowskiego. Można przyjąć' żę zasada redakcji naukowej drugiego rozdziału
jest zbliżona do pierwszego. P. H. Kinal wychodzi od og&u, aby stopńowo
ukazać poszczegó|ne elementy szczegołowe. W rozdziale trzecim ,,Wychowawca
według koncepcji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego'' zarysowuje wzór
wychowawcy oparty o chrześcłańską miłośó bliŹniego. Podkreśla znaczenie
macierzyństwa i ojcostwa duchowego oraz szczegllną rolę kobiet - ochroniarek,
ktÓre realizowały koncepcję wychowawczą E. Bojanowskiego. Natomiast w
ostatnim, czwartym, rozdzia|e ,,Aktualność koncepcji wychowawcy w ujęciu
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego'' Doktorantka szkicuje najpierw
uwarunkowania procesu wychowania we współczesnej szkole, następnie próbuje
wskazać wyzwania, zagrozenta i problemy wspołczesnego wychowania' a takż
stara się określić rolę, kompetencje i obszary działalności wspołczesnego
rłychowawcy. Nie można dobrze Zaprezentować osoby E. Bojanowskiego, jego
systemu wychowania i ideału wychowawczego bez nakreślenia kontekstu
społeczno-politycznego i religijnego jego życia, stąd dobrze, że Autorka
poświęciła wiele miejsca tym zagadnieniom. Prezentacja zarówno systemu
wychowaniajak i ideału wychowawcy w ujęciu bł. E. Bojanowskiego wskazuje na
dobrą znajomość przez p, H. Kinal pism E. Bojanowskiego i rozumienie założeń
jego koncepcji wychowania. Dokorantka dobrze stosuje w treści zarówno teksty
samego Błogosławionego jak i opracowania jego dzieł. Autorka przypomina
system wychowania E. Bojanowskiego i przekonuje czytelnika, iż jest on
wspołcześnie nadal aktualnym. Zachęca czytelnka do porównania systemu
wychowania wdrazanego przez E. Bojanowskiego ze współczesnym systemem
wychowania stosowanym w szkołach publicmych. P. H. Kinal szeroko podejmuje



Zagadnienia zwiĄzane Z koncepcją wychowania E. Bojanowskiego, co ocrywiście
jest niezbędne, ale niekiedy sprawia wrażenie odejścia od głównego zagadnienia _
wzoru osobowego. Całość pracy prezentuje się od strony treściowej jako dzieło
zwarte, spójne, stopniowo rozwijające i dopełniające podjęta problematykę.

Podstawowym celem niniejszej rczprawy, jak podaje Autorka, jest
,,zrn|ezienie odpowiedzi na pytanie, czy Edmund Bojanowski może być wzorcem
dla wspołczesnego wychowawcy żyjącego w zupełnie innych realiach', (s. 6).
Dalej podaje: ,,w celu uszczegołowienia głównego problemu naIeży sformułować
następujące p}tania: Które elementy osobowości Bojanowskiego wspołcześni
pedagodzy mogą naśladować w swoim życiu? Na ile postać Edmunda, człowieka
zyjącego w dziewiętnastym wieku może stanowić przykład i wzorzec dla
wychowawców Ęjących w dwudziestym pierwszym wieku?'' (s. 6). Wydaje się
jednak' że brakuje tu pytania fundamentalnego: dlaczego bł. Edmund Bojanowski
może by ć, lub jest wzorem dla współczesnego nauczyciela./wychowawcy?

Warto pamiętać o szczegó|nej randze nauczyciela, wychowawcy oraz o
fakcie, że jest on przewodnikiem na drodze osobowego i religijnego rozwoju
wychowanła, a od jego kondycji, autor}tetu, oddania i prawidłowej realizacji
procesu wychowania" zd'eizy w dużej mierze ostateczny efekt wychowania, stąd
ujawnia się konieczność stawiania pfań, odniesień, porównania bł. Edmunda
Bojanowskiego ze wspołczesnymi wychowawcami. Wśród wielu zagadnień
podjętych w niniejszej rozprawie, zwłaszcza ile praca została napisana na
seminarium z teologii pastoralnej, trochę brakuje odniesienia do nauczyciela
religii orazjego stałej formacji.

Wydaje się taki.e' ż.e rozprawa doktorska byłaby jeszcze ciekawsza, gdyby
Doktorantka z większą odwagą oceniała zarówno sam system wychowania jak i
jego aktualność w )fiI wieku. Podejmując temat błogosławiony Edmund
Bojanowski jako wzór osobowy skierowany do wspołczesnych pedagogów
szkoda, że p. H. Kinal nie poświęciła odrębnego podrozdziału kobiecie jako
wychowawczymi, zachowując przy tym specyfikę ujęcia E. Bojanowskiego, który
do pracy w ochronkach przysposabiał kobiety. Autorka stosuje w recenzowanej
pracy wprowadzenia zarówno do rozdziałów jak i podrozdziałów, chociaż wydaje
się' iż mogłyby być one jeszcze bardziej wyczerpujące. Dobre podsumowania
poszczególnych rozdziałów umożliwiają p. H. Kinal łatwiejsze przygotowanie
wyczerpującego zakończenia. Autorka raczej referuje opinie innych znawców
wychowania w ujęciu E. Bojanowskiego niż podaje swoje opinie. W całości
jednak można przyjąć' ize treść rozprawy doktorskiej jest przygotowana
poprawnie, co niewątpliwie jest efektem powstawania pracy pod kierunkiem
sumier:nego i rzetelnego promotora.

Aspekty metodologiczne

We wstępie do rozprawy doktorskiej p. H. Kinal podaje, iż będzie w niej stosowaó
dwie metody: analityczną i syntezy (Por. s. 6). Autorka wskazując na metody
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badawcze odwołuje się do manego polskiego katechetyka, Mieczysława
Majewskiego. o ile wypada zgodzić się z publikacją profesora M. Majewskiego to
jednak zarówno w rozprawach katechetycznych j ak i pedagogicznych zastosowana
przez nią metoda powinna być określona jako metoda Ętycznej analizy źródeł.
Dzięki niej Doktorantka mogła dokonać krytycmej oceny pism E. Bojanowskiego
i wydobyć z nich niezbędne zagadnienia. P. H' Kinal poprawnie wskazała na
metodę syntezy, która umożliwiła jej zebranie rozproszonych treści w jedną
całość' z perspektywy teologii pastoralnej powinna również zastosować metodę
pastoralną' aby m.in. sformułować wnioski pastoralno.pedagogiczne.

Strona formalna recenzowanej rozprawy doktorskiej jest poprawna oraz
czytelna. Należy docenić zarówno bogatą bibliografię jak i dobrze przygotowane
przypisy. Widać, że Doktoranta rzetelnie dokumentuje prezentowane treści i
wkłada wiele wysiłku, by zapewnić rozprawie charakter naukowy. Chociaż
Autorka korzysta ze hódeł i literatury przedmiotu pochodzących z różnych
okresów historycznych to stara się zachować jedność stylu. W rozprawie
pojawiają się drobne błędy językowe, opuszczenia liter, mikro i makro spacje,
które warto poprawić przed wydaniem pracy.

Walor formalny pracy podnosi zastosowany w niej komunikatywny język. Co
zjednej strony może świadczyć o profesjonalizrrrie Autorki, zaś z drugiej o duzym
zaangażowaniu, doświadczeniu i wymaganiach stawianych przez Panią Promotor.

Pytania do Doktorantki

W relacji pedagogicznej między wychowawcą a wychowankiem ogromne
znaczenie ma autorFet wychowawcy i jakość jego relacji z wychowankiem.

l. Czy i w jakim zakresie w pismach Edmunda Bojanowskiego na|azĘ się
odniesienia do autor}tefu wychowawcy ijak go rozumiał?

2. Dok1orantka wielokrotnie podkreśla ważność i aktualność przesłania
systemu wychowawczego Edmunda Bojanowskiego, a także wskazuje na niego
jako osobowy wzór dla współczesnego wychowawcy' przy czym w małym
stopniu odnosi się do nauczyciela religii' który chociaż rzadko jest formalnie
wychowawcą klasy, to pełni funkcję wychowawczą wobec ucmiów, stąd pytanie:
Jakie specyficzne przesłanie płynące ze wzoru osobowego Błogosławionego E.
Bojanowskiego jest skierowanego do współczesnych nauczycieli religii?

3. P. H. Kinal prz1pomina, że duchowość Błogosławionego pozwoliła mu na
podjęcie nowych form apostolstwa laikatu, a szczególnie podkeślanie wpt}.wu
kobiet na społeczeństwo zarówno w wymiarze macierzyństwa jak i dziewictwa.
Proszę określić specyfikę wskazń pedagogicznych i religijnych skierowanych
przez Edmunda Bojanowskiego do wspołczesnych wychowawczń?

4. Zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II podanymi na początku recenzji
,,wychowanie jest procesem' w którym wzajemna komunia osób dochodzi do
głosu w sposób szczegóIny ' Wychowawca jest osobą, k16ra rodzi w znączeniu
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duchowym,'. Proszę o wyjaśnienie tej myśli i wskazanie' czy podobne założ.enia
pojawiają się w pismach Edmunda Bojanowskiego?

5. Autorka w rozprawie wielokrotnie odwofuje się do swojego doświadczenia
katechetycznego. Zape:wne przygotowując recenzowaną pracę doktorską' czytając
materiaty źródłowe, odwofując się do Magisterium Kościoła p. H. Kinal nabyła
nowe omz udoskonaliła doĘchczasowe umiejętności naukowe, stąd pfanie:
Gdyby Doktorantka miała ponownie przygotować swoją rozprawę doltorską, to
co by w niej uzupełniła posiadając obecne doświadczenie badawcze?

Wniosek

Podjęta przez Panią Hannę Kinal problematyka przesłania pĘnącego z ideału
wychowawcy do wspołczesnych pedagogów jest nie tylko waźna, ale i aktua]na.
Niniejsza rozprawa dokorska może zachęcić dzisiejszych pedagogów' zarówno
teoretyków jak i prakryków, do wnikliwej analizy źródeł historycmych i
wydobycie z nich wskazań skierowanych do wspołczesnych środowisk
wychowawczych. Wydaje się, że szczegóInie w kontekście gwałtownych
przemiarl społecano-kulturowych konieczne jest zarówrro dobre przygotowanie
adeptów pedagogiki do pracy wychowawczej jak i systematycme doskonalenie
zawodowe nauczycieli do lepszej rca|izacji zadań dydaktycmo-wychowawczych
we współczesnej szkole. Zdobyta przez AutorĘ umiejętnośó pisania rozprawy
dokorskiej, język dysertacji, odpowiednio zebrany i prawidłowo zastosowany
materiał Źódłowy oraz próby samodzielnego myślenia wskazują na kwalifikacje
do uzyskania stopnia naukowego dokora w dyscyplinie nauki teologiczne.

Moim zdaniem, pomimo drobnych uchybień, przedstawiona przez Panią mgr
lic. Hannę Kinal rozprawa, spetnia wynagania stawiane rozprawom doktorskim.
Wobec powyższego Wloszę do Rady Wydziału Teologicmego Uniwersytetu
Mikołaja Kopemika w Toruniu o dopuszczenie Pani mgr lic. Hanny Kinal do
dalszych etapów przewodu dokorskiego.
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