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,J,{a czym polega wychowanle? Wydaje się, że aby trafitie na to py.tanie
odpowiedzieć,nie możnapominąćdwóch fundamentalnych
prawd:po pierwsze,
że człowiekjest powołanydo życia w prawdzie i miłości;po drugie, izekażdy
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 wychowaniejest procesem,w kórym wzajemna komunia osób
dochodzi do głosuw sposób szczególny. Wychowawcajest osobą,klóra rodzi w
znaczeniu duchowym.Wychowaniew tym ujęciu możebyć równocześniettwcrżane
za prawdziwe aposlolsrwo.Jest wspólnym uczestnictwemw prawdzie i miłości,w
tym ostatecznymcelu, który stanowipowołanieczłowiekaze stronyBoga oica.
Synai Ducha Świętego''(JanPawełI|, GratissimamSane, |6)' ojcióc Ś*'iętyian
Paweł II w swoim nauczaniuustnym i dokumentachwielokrotniepodkreślał
znaczente procesu wychowania, wańość wychowawcy oraz rangę relacji
wychowawczej
' Stądnalezy docenićwysiłeknaukowypodjętyprzęZ Pan|ąmgr
lic. Hannę Kinal, aby odwołującsię do materiałówzródłowychi nauczania
Kościołaukazać postać i działanie błogosławionegoEdmunda Bojanowskiego
jako wzór osobowydla wspo-łczesnych
wychowawców.
obecnie w Polsce' kiedy zarówno dzieci, młodzież
jak i dorośliintensylvnie
doświadczajqoprócz korzyścitransformacjispołeczno.politycznej
takze jej
negatywnych skutków, takich jak: nowe ideologie, indy.lvidualizrr1
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tempaĘcia, katechezanie
chaosaksjologicmy,przyśpieszenie
konsumpcjonizm,
może pozostawać z boku nie dostrzegając tych gwałtownych przemian, ale
uznając za swój główny cel wychowanie do dojrzałościosobowej i głębokiej
wiary potrzebuje poszukiwać adekwatnych wzorów, metod i sposobów
wychowania.Z Ęch międzyinn1.rnipowodówwartodocenićrozprawędoktorską
BłogosławionyEdmund Bojanowski wzorcem osobowym dla współczesnego
wychowawcy,Niewątpliwieposzukiwanianaukowei pracadoktorskapani Kinal
wpisuje się w badanianaukowenad wymiarempedagogicmymwspótczesnej
katechezy.

Struktura pracy
Przedłożonado recenzji dysertacjadoktorska:BłogosławionyEdmund Bojanowski
wzorcem osobowym dla współczesnegokatechety przygotowana przez Partią
HannęKinal jest opracowaniem,
które lokuje się w obszarzenauk teologicznych'
zwłaszcza teologii pastoralnej i katechetyki. Jednak zarówno od strony
merytorycznejjak i metodologicznejma również odniesieniado pedagogiki,
zwłaszczapedagogikichrześcijańskiej.
Rozprawa|iczy łączrie245 stron,w tym
2 12 stronstanowijej część
mer}toryczna.
Końcowe fragmentyzawierająpozycje
pracy,wynika
bibliograficzrrei streszczeniew języku angielskim.Taka objętość
po pierwszeze sposobupodejścia
do podjętejproblematyki,po drugie z ujęcia
pastoralnego,katechetycmegoi pedagogicznego,a wreszcie po ttzecie, z
badawczejgorliwości
Autorki.
ptzez p. mgf lic. HannęKinal rozprawadoktorska,składasię z
Przedłożona
czterech rozdziałów, wykazu skfótów, wstępu, zakończeria, bibliografii, spisu
treścii streszczeniaw języku angielskim.W rozdziale pierwszym ,,Edmund
Bojanowski jako wychowawca'' Autorka przedstawia kontekst społecznopolityczny i religijny w zaborze pruskim w XIX wieku' następnie rys
biograficzny,świadectwo
całegoĘcia, działaniacharytatywne
i wychowawczeE.
Bojanowskiego. W rozdziale drugim ,,System wychowania w ujęciu
BłogosławionegoEdmunda Bojanowskiego'' Dokorarrtka prezentuje wizję
wychowaniapnyjęą pnez E. Bojanowskiego,ze szczeg61nym
uwzględnieniem
integralnejwizji wychowaniaczłowieka,wskazujeta}żecele, metody'zasady i
środki wychowawcze. Z ko|ei w rozdzia\e trzecim ,,Wychowawca według
koncepcji Błogosławionego
EdmundaBojanowskiego''p. H. Kinal zarysowuje
wzór wychowawcy''\ryptywający
z koncepcji E. Bojanowskiego.w ostatnim,
rozdzia|e,,AktuaIrrośókoncepcji wychowawcy w ujęciu Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego"Autorka wyprowadzaz pism prekursoraodnowy
pedagogicznej wyzwania oraz wskazania skierowane do wspołczesnych
wychowawców. Można uznać, że struktula pracy Została przygotowana
prawidłowo,zgodnie z założeniamipisania rozpraw naukowych z teologii'
RozdziaĘ ze sobąspójnie i logicznie powiązane,bowiemDoktorantawychodzi
od kontekstu polityczrrego,społecmo.kulturowego,
religijnego oraz osoby
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błogosławionego,
by stopniowozarysowywaćkolejne elementyjego systemu
wychowawczego.
w strukurze ocenianejrozprawy doktorskiej majduje się tal.żebibliografra
(podzielonana 1. Żródłapodstawowe;I|. Zródła pomocnicze;III. Literaturę
bogaą bibliografię- 29
przedmiotu;IV. Literaturapomocniczą.Wartopodkreślić
poszukiwań
stron (s.2|3-24f), która wskazuje na solidnośói dokładność
naukowychAutorki.

pracy
Treść
Rozdziałpierwszy,,EdmundBojanowskijako wychowawca''składasię z pięciu
podrozdziałów. Doktoran&a uwzględniając kontekst życia E. Bojanowskiego
zarysowuje jego biografię' ukazuje wartośćjego świadectważrycia,zwłaszczt
zaalgażowanie w życie sakramentalne,życie modlitwy i miłośćblizniego.
Podkreślatakże jego działalnośćcharytatywnąi wychowawczą. W rozdzla\e
drugim ,'system wychowania w ujęciu błogosławionegoEdmunda
Bojanowskiego''znajduje się sześćpodrozdziałów.Autorka rozpoczyna od
określeniaterminu: wychowanie,aby następnieukazać integralnegoplocesu
wychowania, cele, metody, środki i zasady wychowania według E.
Bojanowskiego. Można przyjąć'żę zasadaredakcji naukowej drugiego rozdziału
jest zbliżonado pierwszego.P. H. Kinal wychodzi od og&u, aby stopńowo
ukazaćposzczegó|neelementyszczegołowe.W rozdziale trzecim ,,Wychowawca
wedługkoncepcjibłogosławionego
EdmundaBojanowskiego''zarysowujewzór
wychowawcy oparty o chrześcłańską
miłośóbliŹniego.Podkreślaznaczenie
macierzyństwa i ojcostwa duchowego oraz szczegllną rolę kobiet - ochroniarek,
ktÓre realizowałykoncepcjęwychowawcząE. Bojanowskiego.Natomiast w
ostatnim,czwartym, rozdzia|e,,Aktualność
koncepcji wychowawcy w ujęciu
błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego'' Doktorantka szkicuje najpierw
uwarunkowaniaprocesuwychowaniawe współczesnej
szkole,następniepróbuje
wskazać wyzwania, zagrozentai problemy wspołczesnegowychowania' a takż
stara się określićrolę, kompetencjei obszary działalnościwspołczesnego
rłychowawcy.Nie możnadobrzeZaprezentować
osoby E. Bojanowskiego,jego
systemu wychowania i ideału wychowawczegobez nakreśleniakontekstu
społeczno-politycznego
i religijnego jego życia, stąd dobrze, że Autorka
poświęciławiele miejsca tym zagadnieniom.Prezentacjazarówno systemu
wychowaniajaki ideałuwychowawcyw ujęciubł.E. Bojanowskiegowskazujena
dobrąznajomość
przez p, H. Kinal pism E. Bojanowskiegoi rozumieniezałożeń
jego koncepcjiwychowania.Dokorantka dobrzestosujew treścizarówno teksty
jak i opracowaniajego dzieł. Autorka przypomina
samego Błogosławionego
system wychowania E. Bojanowskiegoi przekonuje czytelnika, iż jest on
wspołcześnienadal aktualnym. Zachęca czytelnka do porównania systemu
wychowaniawdrazanegoprzez E. Bojanowskiegoze współczesnymsystemem
wychowaniastosowanymw szkołachpublicmych.P. H. Kinal szerokopodejmuje

ZagadnieniazwiĄzaneZ koncepcjąwychowaniaE. Bojanowskiego,co ocrywiście
jest niezbędne,ale niekiedysprawiawrażenieodejścia
od głównegozagadnienia_
jako dzieło
pracy prezentujesię od stronytreściowej
wzoru osobowego.Całość
zwarte,spójne,stopnioworozwijającei dopełniające
podjętaproblematykę.
Podstawowym celem niniejszej rczprawy, jak podaje Autorka, jest
,,zrn|ezienieodpowiedzina pytanie,czy EdmundBojanowskimożebyć wzorcem
wychowawcyżyjącegow zupełnieinnych realiach',(s. 6).
dla wspołczesnego
głównegoproblemunaIeżysformułować
Dalej podaje:,,w celu uszczegołowienia
następującep}tania: Które elementy osobowościBojanowskiegowspołcześni
pedagodzymogąnaśladować
w swoim życiu?Na ile postaćEdmunda,człowieka
zyjącego w dziewiętnastym wieku może stanowić przykład i wzorzec dla
wychowawcówĘjących w dwudziestympierwszymwieku?'' (s. 6). Wydaje się
jednak'żebrakujetu pytaniafundamentalnego:
dlaczegobł.EdmundBojanowski
możebyć, lubjest wzoremdla współczesnego
nauczyciela./wychowawcy?
Warto pamiętaćo szczegó|nejrandze nauczyciela,wychowawcy oraz o
fakcie, że jest on przewodnikiemna drodze osobowegoi religijnegorozwoju
wychowanła,a od jego kondycji, autor}tetu,oddaniai prawidłowejrealizacji
procesuwychowania"zd'eizyw dużejmierze ostatecznyefekt wychowania,stąd
ujawnia się konieczność
stawianiapfań, odniesień,porównaniabł. Edmunda
Bojanowskiegoze wspołczesnymiwychowawcami.Wśród wielu zagadnień
podjętych w niniejszej rozprawie, zwłaszcza ile praca została napisana na
seminariumz teologii pastoralnej,trochę brakuje odniesieniado nauczyciela
religii orazjegostałejformacji.
Wydaje się taki.e' ż.erozprawa doktorska byłabyjeszcze ciekawsza, gdyby
Doktorantkaz większąodwagąoceniałazarówno sam systemwychowaniajak i
jego aktualnośćw )fiI wieku. Podejmująctemat błogosławionyEdmund
Bojanowski jako wzór osobowy skierowany do wspołczesnychpedagogów
szkoda, że p. H. Kinal nie poświęciła
odrębnegopodrozdziałukobiecie jako
wychowawczymi,zachowującprzy tym specyfikęujęciaE. Bojanowskiego,który
do pracy w ochronkachprzysposabiał
kobiety.Autorka stosujew recenzowanej
pracy wprowadzeniazarównodo rozdziałówjak i podrozdziałów,
chociażwydaje
jeszcze
się' iż mogłybybyć one
bardziej wyczerpujące.Dobre podsumowania
poszczególnychrozdziałówumożliwiająp. H. Kinal łatwiejszeprzygotowanie
wyczerpującego zakończenia. Autorka raczej referuje opinie innych znawców
wychowaniaw ujęciu E. Bojanowskiegoniż podaje swoje opinie. W całości
jednak można przyjąć' ize treść rozprawy doktorskiej jest przygotowana
poprawnie,co niewątpliwiejest efektempowstawaniapracy pod kierunkiem
sumier:nego
i rzetelnegopromotora.

Aspekty metodologiczne
We wstępiedo rozprawydoktorskiejp. H. Kinal podaje,iż będziew niej stosowaó
dwie metody:analitycznąi syntezy (Por. s. 6). Autorka wskazującna metody

)

badawcze odwołuje się do manego polskiego katechetyka,Mieczysława
Majewskiego.o ile wypadazgodzićsię z publikacjąprofesoraM. Majewskiegoto
j ak i pedagogicznych
zastosowana
jednakzarównow rozprawachkatechetycznych
przez nią metodapowinna być określonajako metodaĘtycznej analizy źródeł.
Dzięki niej Doktorantkamogładokonaćkrytycmejocenypism E. Bojanowskiego
i wydobyć z nich niezbędnezagadnienia.P. H' Kinal poprawniewskazałana
metodę syntezy, która umożliwiłajej zebranierozproszonychtreściw jedną
z perspektywyteologii pastoralnejpowinnarównieżzastosowaćmetodę
całość'
wnioskipastoralno.pedagogiczne.
pastoralną'
aby m.in.sformułować
Strona formalna recenzowanej rozprawy doktorskiej jest poprawna oraz
czytelna.Należydocenićzarównobogatąbibliografięjak i dobrzeprzygotowane
przypisy. Widać, że Doktorantarzetelnie dokumentujeprezentowanetreścii
wkłada wiele wysiłku, by zapewnić rozprawie charakter naukowy. Chociaż
Autorka korzysta ze hódeł i literatury przedmiotu pochodzących z różnych
okresów historycznychto stara się zachowaćjednośćstylu. W rozprawie
pojawiająsię drobnebłędyjęzykowe,opuszczenialiter, mikro i makro spacje,
które warto poprawićprzed wydaniempracy.
Walor formalny pracy podnosizastosowanyw niej komunikatywnyjęzyk. Co
zjednej stronymożeświadczyć
o profesjonalizrrrie
Autorki,zaśz drugiejo duzym
zaangażowaniu,
doświadczeniu
i wymaganiachstawianychprzez Panią Promotor.

Pytania do Doktorantki
W relacji pedagogicznejmiędzy wychowawcą a wychowankiem ogromne
jego relacjiz wychowankiem.
znaczeniema autorFetwychowawcyi jakość
l. Czy i w jakim zakresiew pismachEdmundaBojanowskiegona|azĘ się
odniesieniado autor}tefuwychowawcyijak go rozumiał?
2. Dok1orantkawielokrotnie podkreślaważność
przesłania
i aktualność
systemuwychowawczegoEdmundaBojanowskiego,a takżewskazujena niego
jako osobowy wzór dla współczesnegowychowawcy' przy czym w małym
stopniu odnosi się do nauczycielareligii' który chociażrzadko jest formalnie
wychowawcąklasy,to pełnifunkcjęwychowawcząwobecucmiów, stądpytanie:
Jakie specyficzneprzesłaniepłynąceze wzoru osobowegoBłogosławionego
E.
jest
Bojanowskiego skierowanego
do współczesnych
nauczycielireligii?
3. P. H. Kinal prz1pomina,żeduchowość
Błogosławionego
pozwoliłamu na
podjęcienowych form apostolstwalaikatu,a szczególniepodkeślaniewpt}.wu
kobiet na społeczeństwo
zarówno w wymiarzemacierzyństwajak i dziewictwa.
Proszę określićspecyfikęwskazń pedagogicznychi religijnych skierowanych
przezEdmundaBojanowskiegodo wspołczesnych
wychowawczń?
4. Zgodnie ze słowamiśw.Jana PawłaII podanymina początkurecenzji
,,wychowaniejest procesem'w którym wzajemnakomunia osób dochodzi do
głosuw sposób szczegóIny
' Wychowawcajest osobą,k16rarodzi w znączeniu
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duchowym,'.Proszęo wyjaśnienie
tej myślii wskazanie'czy podobnezałoż.enia
pojawiająsię w pismachEdmundaBojanowskiego?
5. Autorkaw rozprawiewielokrotnieodwofujesię do swojegodoświadczenia
katechetycznego.Zape:wneprzygotowującrecenzowanąpracę doktorską'czytając
materiaty źródłowe,odwofując się do Magisterium Kościołap. H. Kinal nabyła
nowe omz udoskonaliładoĘchczasoweumiejętności
naukowe, stąd pfanie:
Gdyby Doktorantka miałaponownie przygotowaćswoją rozprawę doltorską, to
posiadającobecnedoświadczenie
co by w niej uzupełniła
badawcze?

Wniosek
Podjęta przez Panią Hannę Kinal problematyka przesłaniapĘnącego z ideału
wychowawcy do wspołczesnychpedagogówjest nie tylko waźna,ale i aktua]na.
Niniejsza rozprawa dokorska może zachęcićdzisiejszych 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-kulturowychkonieczne jest zarówrro dobre przygotowanie
adeptów pedagogiki do pracy wychowawczej jak i systematycme doskonalenie
zawodowe nauczycieli do lepszej rca|izacji zadań dydaktycmo-wychowawczych
we współczesnejszkole. Zdobyta przez AutorĘ umiejętnośó
pisania rozprawy
język
dokorskiej,
dysertacji,odpowiedniozebrany i prawidłowozastosowany
materiałŹódłowy oraz próby samodzielnego
myślenia
wskazująna kwalifikacje
do uzyskaniastopnianaukowegodokora w dyscyplinienaukiteologiczne.
Moim zdaniem, pomimo drobnych uchybień, przedstawionaprzez Panią mgr
lic. Hannę Kinal rozprawa, spetnia wynagania stawianerozprawom doktorskim.
Wobec powyższego Wloszę do Rady Wydziału Teologicmego Uniwersytetu
Mikołaja Kopemika w Toruniu o dopuszczenie Pani mgr lic. Hanny Kinal do
dalszych etapów przewodudokorskiego.
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