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l' Tytułcel i prob|empracy
Wychowywanienowych pokoleń jest poważnymuryzwaniemdla społeczeństwa
i
rodziny'Dziś,bowiemmamydo czynieniaZ wieIomazjawiskami,które utrudniająrealizację
procesuwychowania'Z jednejstronyspołeczeństwo
rvańości
dążydo przekazania
tradycyjnych
a z drugiejpojawiająsię nowenuny i ruchyspołeczne,
klóre akcenlująinne waności.
syluację
wychowaniautrudniasilny szum informacyjnytworzonyprzez norvemedia' W świadomości
wielu młodyohpojawiasię chaosi zamieszanie
w odniesieniu
do legojakie są istotnewaności
ludzkichdążeń'w takim kontekście
istniejezapotrzebowanie
na wyrazistewzory osobowe
mogącestanowićdrogowskafdla życiowychwyborów idążeń. Również rv środowisku
jak i możlirvości
chrześcijańskim,
które przeżywazarównoograniczenia
tworzoneprzez świat
potrzebaczytelnychwzorów osobowychdla nowychpokoleńchrześcijan.
współczesny
Kościól
odpowiadając
na te potrzebypokazujeświętych
żyjącychw bliskości
czasowejwspółczesnych.
Ich sposób życia,realizowaneprzez nich wartości
wiary w Boga
a takżeich świadechvo
ułatwiają
nowym pokoleniomidentyfikacjęze światem
wartości
chrześcijańskich'
Taką ro|ę
możespełlliać
takżebłogosławiony
EdmundBojanowskiwobecwspółofesnych
wychowawców'
Urodziłsię na początkuxix wieku w Wielkopolsce,która po rozbiorachznalazłasię na
ter}.torium
Prus.W syuacji ograniczeń
administracyjnych
tworzonychprzezwładzepruskieoraz
wobecbiedyiklęsk doświadczanych
przez|udność
wiejskąWielkopolski
w lamtymokresi€
ogarniaszczególnąopiekądzieciwiejskie.Przejawiatroskęnie tylkoo zaspokojenie
ich potrzeb

pracuje,aby im zapewnićwychowanie
materialnych,ale takżeduchowych'Z wieIkągorliwością
\ł' duchu polskim. Edmund Bojanowski jest przedstawicielemwychowawcy' który realizuje
proces tvychowawczyw bardzo trudnychokolicznościach.
Może być tvięc wzorem osobowym
dla wspólczesnych wychowawcótv w rea|izacji zadań fawodowych rv trudnych warunkach.
Zatem temat rozprawy doktorskiej wydaje się bardzo aktualny' bowiem obecni katoliccy
wychowawcy realizujądziełowychowaniarównieŹ w wielu niekorzystnychokolicznościach
dla
wychowania chrześcijańskie8o'stąd też aulorka ujmuje jako cel dyser(acji znalezienie
odporviedzi na pytanie: ,,Czy Edmund Bojanowski może być wzorcem dla współczesnego
wychowawcy żyjącegow zupełnieinnych rea|iach,.(s. 6). To pytaniejest glównym problemem
pracy. Podjęty problem jest doprecyzorvanyprzez szercg pyań szczegółowychtrt'orzących
prob|ematykępracy: ,,Które e|ementy osobowościBojanorvskiegowspólcześniepedagodzy
mogą naśladowaćw swoim życiu? Na i|e postać Edmunda, człowieka iyjącego w
dfiewiętnastym wieku może stanowić przykład i wzorzcc dla wychowawców żyjqcych w
dwudziestympierwszymwieku (s. 6). Autorka podejmujeanalizęjegożyciajjego twórczościdla
wykazania,żedla wspólczesnegowychowawcymoŹeon stanowićwzorzecosobowy (s.6)'
Doktorantka wlaściweukazałaaktualnośćtematu oraf poprawnie zakreśliłaproblem
badawczyi we właściwy
sposób wskazałaprobIematykębadawczą.

2. Lit€ r atura
Istotnywpływna oryginalność
każdejrozprawymająwykorzystane
źródła
i opracowanic'
BibliografiarozprawyHannyKinaljeststosunkowo
obszerna(s.213-242)'obejmujeonaźródła
podstawowe
w którychautorkazamieściła
publikacjepozostawione
przez Bojanowskiego
czyli
jegodziennikj'prace,szkicei notatki,orazjegozebranąkorespondencję.
źródeł
Drugąkategorią
są źródłapomocnicze,do którychzaliczadokumentyKościoła,
nauczaniepapieży'dokumenty
soboruwatykańskiegoll oraf dokumenty
kongregacji
stolicyApostolskiej'Potemum|eszczono
przedmiotui literaturę
pomocniczą.
literaturę
przedmiotujeŚt
Literatura
dośóobsfernai obejmuje
92 pozycje. Autorka pracy szeroko wykorzystałaliczne opracowaniapoświęcone
osobie
EdmundaBojanowskiego.obszemy jest równieżzestaw literaturypomocniczej.Na uwagę
to, że doktorantka
przedewszystkimluytyczniewykorzystujeźródlapodstawou,e,
zasługuje
czyli twórczość
PisarŚkąblogosławionego.

Metoda pracy
Popralvnic dobrana metoda decyduje o możliwościrozwiąuaniaprzyjętcgo problelnl|'
Aulolka deklarue we wstępiedo rozprawy.Źe posłużysię metodamistosowanymipowszechnie
w katechetyce,które są wykorzystywanew pracachlvymagającychkorzystaniaze źródeł'Po|en
charakteryzlljemetody właściwe
dla tej problematyki'W pierwszejczęścipmcy autorkastosuje
którą slanowiąpisma Bojanowskiego'Autorka spodZiewasię. że
analizę matcriałuźródłowego,
jak
m€ t oda pozwoliwydobyćis|olnewartości
odnoszące
się do same8orozumieniawychowania
i konccpcji pracv wychorvarvcy' którą prezenlo$'ałBojanowski' Wyniki przeprorvadfonych
analiz mająpomóc stworzyćsynlelę będącącelem niniejszcjdyseńacji'Należ) lJtr\\a1yć'że
metody te są wybranepopmwniew stosunkudo podejmowanejproblematyki.Autorka stosuje.je
konsekwentnieczego daje dowody rv całejpracy. Nie zalrzymuje się na analizie źróde]'alc tcz
odwołujqc się do ]iteratury przedmiotu wskazuje możliwościwykorzystania lvspółcfeśnie
podejmowanejdziałalności
wychowawcZą.
konccpcji Bojanowskiegowe \vspółcfeśnie

Struktura pracy
Przedstawiona do oceny dysertacja składa się ze wstępll' czterech rozdziałórv.
zakończerria'bibliogratji oraz streszczcnia w 'języku angielskinr. RozdZiały i para8raty są
pracy odpowiadajejzapowiedziZawańejtV spisie treści.
kompIetnea treść
Rozdzial pierrvszy.,Edllund Bojanorvskijako wychowawca''obejmu.jc5 paragrafó\'l(s'
kontekstpolityczno-religłny
w zaborzepruskimw XlX wieku(s.
12 57)' Picrwszyprzedstawia
]2-15),dru8i zarvierarys biograficznyBojanorvskiego(s. ]6-23)' trzcci przedstalviaświadeclwo
życia pozosla$,ione przez Bojanorvskiego s' 24-42). czwatly grr,ypLlklajego działania
charytatywne(43.48)a piątyjego pracęwychowawczą(49-58)'
EdmundaBojanorvskiego(s'
RozdziałIl ,.Sysremwychowaniaw L|jęoiub'łogosłarvionego
(par'1),wymiary
de1inicja
wychowaniawedlugBojanowskiego
58-t07)obejmuje6 paragral.ów:
\\'ychowania(par 2), cele wychowan;a(par- 3), metody pracy wychowawczej (par.':|)'środki
wychowania (par 5) oraz zasady pracy wychowawczej. Uklad drugiego rozdzialu nie budzi
zastz,eżeń.

Rozdział ]lI,'Wychowawca
(s. l08
Bojanowskiego'.

według konccpcji błogosławionegoEdnlunda

koncepcję\Ązoru
l.ł6)obejmujetrzy paragrafy'
Pierwsfyprzedstawia

osobowegowychowawcy opracowanąpvef Bojanowskiego.Drugi paragrafcharakteryfujejak
Bojanowskirozumiałnracierzyńslwoi ojcostwoduchorvewychowawcya trzeci przerjstarviaj ego
Układ
myśldotyczqcąro]i ochtoniarekw jego systemie'czyli w wychowaniuprzedszko]nym.
treści
legorozJziaIuta|'-ze
nir bur]ziza.Lrzrz<ń'
Rozdział czwaIty ,'Aktualnośćkoncepcji rvychorvarvcyw ujęciu błogoslarvionego
(5. 147'206) obejmujepięć paragrafów'PierwszyLl.jmuje
czynniki
EdmulrdaBojanowskiego.,
wpiywającewspólcześnie
na proc€ s wychowania(s. l48'l54), drugi on]awiazagrożeniai
prcblcmy wychowania (l55-166)' trzeci rolę wychowalvcy we współczesn)ms}'\tcmie
\\,ychowa\\,czym(s' l67-l78), czwany przybliża kompetencje konieczne współczesnemu
głórvneobszary dzialalnośoi
obecnego
wychowawcy(s. l79- ]84) a ostatnicharakteryzuje
wychowawcy( 185-205).
Zakończenie jest

uporządkowanym i

syntetycznym zestalvieniem rvnioskórv

$ ) nikJjqc}ch/ p17ep|o\Ąad/on}ch
bcdcń'
oceniajqc strukturęrozprawy trzeba st\\,ierdzić,
że odpowiadaona zapowiedzi zawartej
we wstępiedo dysenacji'Jest ona logicznaipozwala doprowadzićzałożenia
badarvczedo
postawionegocelu. Pojawia się tylko wąrpliwość
dotyczącarozdziałupierrvszego.Clrodzi tu o
wskazal1iejakim k).teriami posłużyła
się autorkadysertacjiprzy podzieIeniutreściw rozdziale
pierwszym?
OceDa formalna rozpralvy doktorskiej
Aspektformalnypraoymgr lic' HannyKinal spełniawymogipracynauko\lej.Widaćto
po popralvniezbudolvanymWstępieiZakończeniu, które zawierająwszystkieczęścistrukturalne
istotnedla tego typu prac' Przeprowadzaneanalizy nie są ty]ko proslym leferowaniempoglqdów,
ale rórvnieżzalvieraj4krytyczneodniesieniaAutora do omawianychkwestii'
Każdy rozdzial jest poprawnie skonstruowany. Rozpoczyna się \\,stępcm.potl'm
unliesfczono t.eść paragratów i
przeprowadzonychanaliz.

na zakończenie zebrano najwaŹniejsze rvnioski z

konsekrventniepodziah treściw pierlvszyn'r
Wydaje się' że autorka nie przeprowaduiła
rozdziale'bol''iem biografiaEdmundaBojanowskiegoobejmLrjeprzebiegjego ż1cia i jcgo
główne|odzajedziałalności
to
głównerodzajedziałaIności.
W odniesieniudo Bojanowskiego
praca wychowallcza i działalność
char),taqavna.one są eIementamir}su biogratlcznego.
Ponad!o bardzo zwięź]e przedstawiła kontekst Źycia i działaInościBojanorvskiego tv
Wiclkopolsce. W charakleryslycepotrzebne by'łobybardzicj obszerne wydobyoie szerokiego
|Vie1kopo1skiego
Ziemialistwaw XIX wieku. ono, bowiem byłoinicjatorcm
spektrLLm
aktyrvności
lamlego społeczeństwa.
Na 1ymlle ujawnia się baldziej oryginalność
róŹnych |onna aklywnlości
EdmundaBojanowskiego.
Język pracy jest pop.awny. Przypisy w rviększościsporządzonesą popra$'nie.Pewną
rvątpliwość
budzi dokumentowaniecytatów Z działazbiorowego'Zlvykłepodajemyw tego typll
przypisie:Autor' tytułzaczerpnięlyZ dziełaZbiorowego,przecinek'potemw: idalej |ylułdzieła
zbiorowego,redaktororaz miejscei rok wydaniao.az stronygdzie znajdLljesię przytaczanamyśl.
Podobnezalecenieznajdujemy,,Stronaformalnapracy wykonyrvanejna Wydziale Teologicznynl
Autor.tylułZ dfiełazbiorowego.
UMK s- 9-l0' A to|kazaśw tegotypu przypisiepodawała:
redaklor.lylllł dziełazbiorowego'miejscei rok wydania oraz strony'Tak zapisanonp' na
stronieL9przypis33 i 38tna stronie25 przypis74;na stronie27 prrypis90;s. 33 przypisl35t na
stronie36 przypisnr 155;na stfonic38 przypisnr 169;s.49 przypis230.

ocena treściowejstrony placy
przeanalizowaći
że autorkapo!Ia1.iła
W ocenietreścioweistronypracy należyZauważyć,
wydobyć lvażne elementy oraz ująć je syntetycznie. obszernie wykorzystala Ź.ódła
pierwszorzędne,czyli spuściznępisarskąpozoslawionąprzez Bojanorvskiego.L]miejętnie!eż
skorzystała
Z opracowaliodnoszącychsię do życiai twórczościEdmundaBojanorrskiego.Trzeba
jednak zautvaŹyć,Źe działalrrość
opiekuńczajuz rvcześniej
byla podejmou,anana terenieEurop)'.
w zakresie wychowania
Pierwsze ochronki powstaływe Francji' potem oryginalrrądziałaIność
przedszkolnego opraco\r/ałna terenie Niemiec Fryderyk Fróbel. promujqcy tzw. ogródki
dziecięcca przygotorvywanewychowa\!cfyniedo tych ochroneknazywałogrodnicfkami.Znane
w rvychowanicdzieci podejmorvane
przez Jana JakubaRusso iIlenryka
byłoZaangaiowanie
Pestalozziego'stąd rodzi się pytanienlaile koncepcjawychorvaniaprzedszkolnegow)pmcowal1a

przez Bojanowskiegobyłaorygina|naa na ile wykorzystałon doświadczenia
europcjskietworząc
Masną koncepcjęwychowalvcyijego pracy w tvychowaniupżedszkoInymczy Bojanowski znał
twórczośćpedagogicznqrv/wymienionychpedagogórv'
W rozd?iaIeczwartym autorkaskupia się na przedstawieniumożliwościlvykorzystania
modelu wychowawcy przedszkoInegoshvorzonegoprZeZBojanowskiego'Wydaje się' że sama
koncepcjatreściniektórych paragrafówz tego rozdziałunię jęst przejrzystalogicznie. Nie ma
tam spostrzeżeń,co z jego koncepcji nie da się zastosować we współczesnej praktyce
$ychowa$,czej'Zbraklo teżodniesieniana ile rozwiązaniaprzygolowaneprzez Bojanowskiego
są rea|izowanęw pracy wychowawczejzgromadzeniasióstr służebniczek.
Tam' borviemmodel
wychowawcy slwożony przez Założycię|^ można się spodziewać,że powinien stano\\'ić
fundamentprocesuwychowawczego.
Ponadtopodziałtreściw paragrafiepierwszymi drugim z rozdzial!lczwartegojesl trochę
niekonsekwentny.Wśród uwarunkowańwspó]czesnejszkoły

czynników wpływającyohna

proces rvychowania(par. l) autorka omawia środowiskomedialne. Na konicc wspomina o
zagrożeniach,które niosą ze sobq media d|a procesu rvychorvania.Mówi tu choćby o
multitaskinguczy nadmiernejilościczasu spędzanegoz mediami przez wychowankótv (l52155).Ponownie powraca do zagrożeńniesionych przez mass media w paragrafiedrugim tego
tozdzia|! ,Z^{oŻenia i problemy wychowania w XxI

wieku (s. 155-16|). czytelniko$i

znacznie ułatwiłobylekturę połąozenieparagral.upierwszego z drugim' Tym 6ardf|ej, Że
elementem uwarunkowań mających wpływ na f.unkcjonowaniewspółczesnej szkoły są
pojawiającesię w niej zagroiLenia.

Wniosek
Przeprowadzonebadania, których owooem jes| prezentowanadysenacja są dowodem
wkładuAutorki w opracowanietego zagadnieniaijej rzetelności
naukowej w podejmowanych
badaniach'Ujawniająone szeroki zasób wiedzy z zakresuteologii ikatechetyki oraz pedagogiki.
Od strony formalnej przedstawiona praca doktorska spelnia rvszystkie warunki stawiane
rozprawie naukowej. Ujarvnione lvątpIirvościnie miały istnego rvplywu na osiągnięcie

Zasadnicze8ocelu przeprowadzonychbadali. Stawiam, więc wniosek o dopuszczeniemgr lic
HannyKinal do dalszychetapóWprzewodudoktorskie8o.

.l.oruń
30'03'2019

l,

l/ t,

0"

t^

V,. Ł0Ł;v;uLZ|G,W|p4-

ks.drhab.Kazimierzskoczylas

t

