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RecenzowanarozprawakoncentrujesiEna relacji pomiqdzy nauczycielemi uczniem w kontek6cie
procesu edukacyjno-rvychowawczegonakierowanegona poszukiwanie prawdy. Jest to bardzo wa2ny i
aktualnv temat. zwlaszczawe lvspolczesnejpedagogice,gdzie istnieje wyrazna tendencja do odrywania
teorii edukacji od irndamentu flozofrcznego i etycznego, a co za t)'rn idzie wskazywania, ze celen'l
nauczanlapowrnny by6 takie wado6ci jak dobre samopoczucie,autentycznori6.zabawa,tolerancja, itp. Co
rvigcej. nawet r'v tych teoriach pedagogicznych,kt6re szukaj4 filozoficznego wsparcia, teoria edukacii
odwolqe siq albo do najbardzicj populamej filozofii postmodemistl'cznej,albo do tej teorii filozoficznej.
z kt6rq najlcpiei obznajomronviest teoretyk wychowania. Istnieje zatem rv3rod pedagog6wprzekonanie,
Ze w)'korzystywanie teorii filozoficznych moze byc podejmowane arbitralnie, gdyz nie ma glgbszego
uzasadnienia,dlaczego sigga siq po tg czy inn4 doktrynE fi,lozofrczn4 Wbrew tym tendencjom, autorka
obecnelrozprawy ma nie tylko wyrazr4 SwiadomoS6,
2e pedagogikanie powinna odr1"rva6sig od filozofii,
ale r6rvnie2, 2e nale|y osadzi6 j4 w konkretnej antropologii flozofrcznej, z k|6rej tnoLna wyrvie66
okreSlonq hicrarchig wartodci moralnych potrzebnych do ustanowienia treSci edukacyjnych. Totez w
miejsce teorii wychorvalia opartej na psychologii, naukach spolecznychi naukach o komunikacji, kt6re
m6rviE o wychowaniu w sensieinstrumentalnymi technicznym, autorka proponuje rzeczywisQ filozofig
w),chowania, opart4 na autentycznejrelacji pornigdzy wychowankiem a nauczycielem,migdzy lct6rymi
narvi4zujesig relacja oparta na prawdzie. Idzre tu o prawdq nie tyle w sensieprzekazywanejwiedzl', co

raczel o prawdg ogzystcncjaln4.prawdg autentycznegoistnienia otwartegona perspeklywqtranscendencji,
prawdg czlowicczclistwa ugrxntowan4 na wsp6lnych rvartodciachmoralnych Jest to zatem podejdcie
personalistyczre, k16re poszukuje swoich Zr6del w greckiej paidei i wywodz4cej sig z niej
chrzcScijariskiejteorii edukac.ji,wychowania i nauczania,kt6ra osi4gngla sw6j pelny ksztalt w mySli
scholastycznejoraz tradycii monastycznej Autorka jednak nie koncentruje sig tylko na rekonstrukcji
Sreduior.viccznego
urodelu pedeutologicznego i nie dokonuje czysto historyczr.rejegzcgezy tekst6w
sclrolastycznvch,lecz konfrontu.jc tradycyjne rozwi4zania z nowozltnymi i wsp6lczesnymi teoriami
cdukacl'jn1'rni rvywodz4cymi siq z mySli Kanta, Schelera oraz dwudziestowiecznych nudow
egzystencjalistycznychr dialogicznych.
Podstarvowyproblem omawianei rozprawl streszczasig zatem w poszukiwaniu odpowiedzi na
unirversalne pfanie, w jaki spos6b w)'chowanek ma sta6 sig dojrzalym czlowiekiem w procesie
rvychor'vaniat odkrywalia sicbic oraz w jaki spos6b wychowanie ma nauczy6 odpowiedzialnoScioraz
otwadoSci na Prarvdg, Dobro r Piqkno, odnajdywanych w wymiarze transcendentnym.Poszukuj4c
odporviedzi na te p).tania autorka rozwija sp6jny nodel wychowalia do prawdy, w kt6rym akcentqe
podmiotou'oS6i alrtonomig czlowieka. Chodzi w nim o to, 2e w relacji nauczyciel-uczei istniec musi
podstarvorveodniesicnie do czegoSobiektywnego, a nalvet transcendentnego,czym mozc by6.jedynie
Prarvda,rv rvynriarze zarowno poznawczym,jak i istnienia autory4etujakiego6 Najlvy2szegoNauczyciela,
kt6ry jest Przewodnikicmw ksztahorvaniuosobowoici ucznia.
Warto w tym miejscu nadmieni6, 2e praca napisanajest z pasj4 osoby glgboko wierzEcej i
6u'iadonrie prze2ywa.jqcej sw4 wiarg oraz

ksztaltulqcej przez pryzrnal wiary srvoje koncepcje

pedagogiczne.Totcz proponorvanatu teoria edukacji nie tylko solidnie osadzonajest w klasycznej
antropologii ftlozoficznej, ale czEsto odwolqe si9 r6wme2 do wiedzy plyn4cej z Objawienra
clrrzeScijariskiegoCo prawda autorka w wielu miejscach zaznacza,2e przedstawioney:rzez ni4 tretci
religijne i teologrczne nalczl, interpretowa6 filozoficznie, to jednak trudno oprzei sig wra2eniu. 2e
w)/wody prowadzones4 gl6wnie w lonie 6wiatopogl4duchrzeScrlariskiego.
St4d te2 proponowanatu teoria
pedagogicznama szczegolneznaczenie zwlaszczadla modelu cdukacji chrze3crjanskiejlub katolickiei.
Nie odbierajej to wartoSciuniwersalnej,aczkolwiek w spolaryzowanymSwiatopogl4dowospoleczeristwie
pewnetezv wysuwane w pracy rnog4 by6 zbyt trudne do zaakceptowaniadla wszystkich ludzi
Rozprarvasklada sig zo wstgpu, pigciu rozdzial6w, zakohczenia,dodatku pt. Filozofa czlowieka:
odkrytwanrcprawdy w sobie oraz bibliografii. Wlnvody prowadzone s4 przejrzyScie-argumentacjatest
sp6jna,jgzyk popra\\ny i przystgpny dla czltelnika, a caly uklad tre6cijest przejrzysty i uporz4dkotvany.
Wiedza autorki w zakrcsic badanejprzez ni4 problematyki wydaje sig pelna. a umiejqtnoSciwarsztatowei
badarvczes4 satysfakcjonuj4cei nie budz4 rvigkszych zastrzeieh. Nie ulega 2adnych w4Qliwo6ci, 2e
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autorka potrafi przcdsta$'iacwyniki swoich badari na poziomie akadernickim oraz posiada umiejgtnoS6
ich konfrontowania i krytycznel oceny zgodniez rvyrnogamiwsp6lczesnegodyskursu naukowego
Bardziej szczeg6loweuwagi dotycz4cerozprawy przedstawigw toku szczeg6lowegoom6wienia
je.j trc6ci.
I tak rv rozdziale I autorka koncentruje swoj4 uwagg na personalistycznymwymiarze prarvdy,
kt6r4 kazda osoba odkrywa we wlasnym wngtrzu Celem wychowania jest przede wszystkim
naktetorvanieucznia, b1' nauc44 srg odkrywa6 prawdg w sobie, poprzez urniejEtnewsluchiwanie srg w
srv61 wervngtrzny glos. Chodzi tu zatem o prawdg w sensie ludzkim, egzystencjalnym,praktycznoZyclow).m, o prarvdg o samym czlowieku, wyplywaj4c4 z ujgcia wlasnego b)'tu i otwartoScina wlasn4
istotg, styl zycra czy sposobbyowalia. Dochodzimy do niej na dwa sposoby:l) poprzezwsluchaniesrg w
wewngtrzry glos flVeu'ngtrznegoNauczyciela) i postgpowaniezgodne z wewngtrznym przekonanieinsutnicniem. 2) naSladowalie postqpowania Wielkich Mistrzow i Nauczycieli (Sokrates, Budda,
Konftrclttsz czv Jezus) oraz l:udzi sumienia (chrzedcijairscySrvigcii mnisi), l<torzy poprzez Swiadectwo
srvego 2ycia wskazywali rvlaSciw4drogq S4 to prawdzrwi przewodnicy po arkanach sztuki 2ycia W
kontek6cieich Zycia uczeri mierzy sig z wlasnymi prze2yciamii dzigki tej konfrontacji dokonujc siq .jego
wewngtrzny rozwoj Nie jest to zatem prawda w sensienaukowym, lecz raczej prawda kt6ra jest domen4
akslologii 6rv personalistycznyi moralny w1'miar prawdy mo2na uchwyci6 dzigkr otwartoScina prawdg
samq x' sobre, prawdg transccndcntn4, k16rq iest Absolut-B6g, rozumia:ry jako Najwy2sza Prawda
ztvi4zura z DoskonalyrnDobrem.
Nale2y przy tym podkreSli6.Ze autorka rna SwiadomoSc,Ze u podstaw dobrej teorii edukacji i
rvychor.vaniale2y odpowied2 na pltanic o istotg lub naturg czlowieka. Usihrj4c dostarczy6 takich
solidnl'cl fundament6rv antropologicznych sigga z jednej strony do scholastycznychteorii czlowieka,
kt6re uzupelnia z dmgiej strony przez odrvolaniesig do wsp6lczesnejantropologii egzystencjalnej.Jcdnak
ta rcinterpretacjaklasyczncj antropologii rv 6wietleegzystencjalizmuczy f:l.ozofl dialogu jest momentami
zblt chaotyczna l czgsto pozbawiona odpowiednio rvnikliwel analizy zalo2eh roZnych systern6w
filozoficznych Koncentruic sig bardziej na przyrvolaniu zasadniczychtez, co jest zgodne z metodq
pointylistyczn4 przl,igt4przez autorkg,ale nie dostarczai,ryralnej i jednoznacznejkoncepcji czlowieka W
pewnym sensietcn brak uzupelnia dodatek umieszczonyprzy koircu rozprawy Nalezy jednak doda6, 2e
zadanieto nie jest latwe ztvlaszcza'gdy zamierzamy skonfrontowai klasyczn4 doktryng wychowania ze
'wspolczesnym

kontekstem

pedagogiczno-edukacyjnym, przeniknigtym

w

du2ej

mterze

postmodernistycznymi kontekstami anomii, transgresji oraz nieostrych i plynnych uj96 fenomenu
czlorvicka Wydaje sig bowlem, ze oba ujgcia sq tak przeciwstawne, zo jcdynym wyj6clem test
oporviedzeniesig za jednyn, z nich i odrzuceniedrugiego. Autorka zdaje sobte sprawg,2e w scholastyce

wvpracowano sp6jny ideal ksztalceniai wychowania, k16ry- jak s4dzi- warto nie tylko przypomDie6,ale
b,vc mo2e rowniez w jakiej6 zrnodyfikowanej formie wykorzystad wprost w dzisiejszych czasach do
edukacji nrlodziezy. Ideal ten wywodzi sig z klasycznej antropologii filozoficznej, ukazul4cejczlowieka
jako istotg skoriczon4, jeszczc niepeln4 i dlatego skonfliLlowanq wewngtrznie, maj4cq swojc
potencjalnoScii realizuj4c4 je poprzcz trening w cnocie i nastawieniu na dobro Z uwaZnej lek1ury
rozpra\w rvynika jednak, 2e proponowanv przez autorkg model edukacji jest w rzeczywisto6ci raczej
teocentrycznyniz a.ntropocentryczny\{ pjgsix tym wartoS6wychowa:riato realizacjatradycytnych zasad
chrzc6crlariskich,ktorych eksponentemjest

Jezus Chrystus, Prawdziwy Mistrz ka2dego czlowieka. I

chocra2 autorka pr6buje rl'temacie wychorvania pol4czyi osi4gnigcia nauk spolecznych,psychologii i
filozofii egzystencjiz tradvcj4 chrze6cijafistwa,to jednak wladnie w doktrynie chrzeScijariskiejdostrzega
gl6wny rezerwuar postaw i rvzsrc6rv moralnych sluZ4cychksztaltowaniu charakterui otwieraniu sig na
glgbszeduclror.veprarvd)/.Totez glownyrn kontekstem.do kt6rego sig odwolule jest ideal greckiejpaidei,
z jej m4droSci4Zycia otwartego na iasoby duchowe tradycji i wartoSci,w kt6rycl.rotulinie rozwrla sig
chrze6crjariskiedpenie do doskonalo6cii harmonijnego rozrvoju. Tradyc.jgtg kontynuowali my6licicle
Sredniorviecza,akcentujqc ponadto tcocentryczny wymiar wychowania poprzez wskazanie na rolg
Chrystusajako Nauczyciela. Wydale sig, 2e wla6nie w tej SciSlechrze3crjafskiejtradycji autorka rozwrla
dalszerv1'rvsdyna ternatprawdy zdobywanejrv relacji nauczyciel-uczeti.
Rozdzial II po6wigcony jest zagadnieniu poszukiwania i poznawania prawdy. Autorka chce
uchrvyci6 zr.vi4zekpomigdzy d4Zeniem do prawdy, jako celem wychowania a istnieniem ostatecznej
Praivdy. jako gwaranta prawdzllvoricirvszystkichprawd poznawanychw riwiccie Tote2 po rvyr6Znieniu
r62nych sens6rvm6lvicnia o prarvdzie(logiczny, ontologiczny, epistemologiczny,moralny, pedagogtczny
i teologicznl') skupia srg na Bogu jako transcendentnymgwarancie istnienia wszelkiej pralvdzirvo(ct.
Prowadzi do preferowarra teologicznej perspektywy lv ujmowaniu prawdy, w kt6rej uznaje sig, 2e
rvskutek tcgo. 2e istnieje najwy2sza Prarvda,rnoZliwe jest istnienie pralvdy w rzeczach oraz moznosc
ujrrrouania tej prarvdl, przcz poznajqcegoWarto Iu zaznaczyc.zc autorka chce m6rvi6 przedc wszystkim
o Prarvdzie uto2samionej z Bogiem i wymkaj4cej z niej prawdzie 2yciowej lub duchowej. ale
nicpotrzcbnic mrcsza to z prawd4 w sensie episternologicznym Powoduje to, ze jej wylvody s4 dosyc
pogmatwane i zarvile. a szczeg6lowe analizy tekst6w scholastycznych wprowadzaj4 dodatkowe
zamicszanic Lepiej lvigc, gdyby skupila sig tylko na Prawdzie w sensieteologicznyrnjako podstawowej
dla edukacjr.a porzucila argumentacjgna rzecz wyiszoici tej prawdy na innyrni Lrlgciami.Ulatwiloby to
prorvadzenrerozwa2ai. o Prawdzie jako drodze 2ycia i urno2liw oby pelne ukazanie prawdy w sensre
moralnym oraz w sensle edukacyjno-egzystencjalnym,a takze w sensieteologicznym lub relig4nym
Unikaj4c rozwazaf na temat epistemologicznegocharakteru prawdy, jako posiadania prawdziwych
przekonai rv zdobywaniu u'iedzy, autorka rnoglaby skupic sig na wyl4cznie m4droSciowymcharal'1erze

ku prawdzie Zycia Nale2y siE zgodztt' 2e
prawdy oraz na odnleslenlu slE do Boga jako przewodnika
s p i n ar v s o b i cr r s z y s t k i ei n n c t r i c c i a
a U t o r z rs c l t o h s t y c z nutz n a \ \ a t l z. e p r a w d a* s c n s i ct e o l o g i c z n l n l
byly bardziej zloione mi autorka to
prawd,r,trvorzqc strukturq lub hierarchiq prarvd, ale ich argumenty
jest najbardziej ftlozoficzny i erudycyiny' to jednak
przedstawia.Totcz. pomirno tego, zo ten rozdzial
jaki spos6bprawda jako efekt poznaniaodnosi
rvlmragandoskonalefi,zr'vlaszczagdy idzie o pokazaniew
uto2samionejz Bogiem Stw6rc4
sig do Prawdy jako fi)nclamentuistnicnia rzeczywisto6ci'
ktory pouinierr bvc
siq |la pyalrru o nadrzcdly ccl uvchouaniaRozdztal lll koncerrl.ru-ic
sfotnrulorvanylvkontck3crepltarriaopowolarrieczlowiekaAutorkaszukaodpowiedziutakrch
ze koncepcja s.ll Augustyna, nawi4zujqca
m-v6licielijak 6lv. Augustyn, Srv.Tomasz r Kant. Pr4pomina,
c|oplrtoliskicldoklqnrpolccrrrodzonrch.uskazyrrala.Zcnauczanicdokonujcsiqdziqkrzrrrocct
dyspozycjq tczma Zakresnauczycielaziemsktego
do rvlasncj duszy,gd1'2norura prarvdyiest rvervnqtrzn4
gdy2 ledynym
ucznia na transcendentnqkontemplacjq Prawdy,
iest zatcm ograniczony do nakierowania
do tego koncepcja 6rv Tomasza doccntala
nanczycielempozosta1etsog (Chrystus) W przcciwienstwie
oraz podkreSlalaprzedmiotow4 racjq nauczanla,
znaczentcczyrrrrikalrrdzkicgo w przvczynowaniuwiedzy
olaz poznawana intelektualnte za
jak4 .;est rzcczyivistoS6 ujnorvana rv do6lviadczeniu zmyslorvym
wplyw nauczycielana proces edukac-v1nfi
pomoc4 pienvszvch zasad. Srv Tomasz uznaje zatcn realny
ucznia' ulupclliljqc tytn samynl introspckcyJnc
lqczr go z transccndentn)mrrplyrrem Bogr na duszq
podciScie3rv.AugustYna
jest pomoc w rozwoju pelni czlowieczenstwa'
Aby jcdnak uzasadntctezg, 2c celem wvchowania
grunt ftlozofrczny, konfror.rtujEcj4 z filozofi4 edukaclt
arrtorka przenosi ko'cepcjg scholastyczn4na
na ideal wychorvania ufundowaly rv rzeczlwistosci
Kanta podkresla. ze Kant wskazywal r6wniez
transccndentneiirozumtallvychowaniejakorozw6jiksztaltowarrieczlowieczeirstwa.Podkre(lalzatenr
polegaiQc4na 6wiczeniu i dysclpltnie w celu
znaczenicpodrniotorvoscir pracqnad ludzkim charakterem,
jak scholastycy' Kant protcstowal r6r'vnie2 przeciwko
przczrv-r'ciqZcniazl1-ch sklonno3ci Podobnie
na nauczanie oparte na zasadach i rozumnym
mechalicyzmorvi dysclpltnorvania i kladl nacrsk
jego ujEciu dyscyplinowanie(w spos6bnegatywn] ) halnuje
umoralnianiu (rozwoJ autonomii ucznia) w
u 2yciu ucznir' umo2liwialqcyln
1rvsposobpoz)'t)wny)jestprzeuodzenicm
zlc tlawrkt. a ttkulturaltrrantc
zar6wuo u
z rvolnosci. ToteZ, jak podkresla autorka.
1ru rozLrnne l zgodne z rcgulami korzystanre
postrzegane
budzeniaw uczniu tego, co potencjalnei
To rasza.jak i Kanta mozna dostrzectendencjgdo
jest' ale racze'itego' kirn sta6 siq mo2e Ten wielki ideal
rvyclrorvankanrc przez pryzmat tego, kim
edukacylrry,l4cz4cypodelSctescholastyczneroSwicceniowesprzeciwiasigwprzekonaniuautorki
jcst mechaniczn4produkci4 i ideologicznymurabianiem
dzisicjszemumodelowi liberalnernu,ktory
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uczniow. uzyskiwarl)/m poprzez przymus zewngtrary, a Die przez wewngtrzn? dysclpling i persrvazjg
moralnq.
Wobec rvywod6w zawartych rv tym rozdzrale mo2na zglosi6 tylko jedn4 uwagq, ze roznice
pomigdzy koncepcl4 wedz)', klora rv przlpadku Sw. Augustyna jest uzaleZniona od czyrnika
wownQtrznogo,a rv przypadku Srv. Tomasza od czynnika zewnEtrznego,nie zostaly przez autorkg
w1'starczaj4codobrzc pokazane,co tworzy pewien zamgt w konstrukcji calego rozdzialu. Pewn4 sugestiq
rv tyn rvzglgdziepowinno by6 rvyraZniejszeukazanier62nic pomigdzy platonskimi 2r6dlami w mySli Sw.
Augustyna oraz arJ/stote
lesowskimr inspiracjami w tw6rczorici Sw. Tomasza. Znakomtt4 prac4 na ten
telnat jest chocia2by kr6tka ksl?zka Anny Szudry-Barszcz,Elemen1tpedeutologti scholas4tcznej,czltli o
'l'omaszct
z Alatinu ron4mientunouczlciela i nauczonia,Lublin: KUL, 2011, oraz inne prace cytowane w
tej ksi4Zce.kl6rych autorka nic wykorzystqe w swoich a.nalizach
Rozdzial IV konccntruje sig na cnocie pokory jako drodze do prawdy zar6wno w sensie
eptstemicznym,jak i et)'cznym. Jest to nawi4zanie do metody zakonnej lub monastycznej, w kt6ret
pokora, jako cnota ucznia ale Iakze nauczyciela, byla przeciwstawiana hybris. czyli nieuzasadnionej
pvsze,pr62no:lciczv dumie W Lrjgciuepistemicznympokora wynika ze SwiadomoSciswoich ograniczeni
brakou' poznawczychoraz szacunkudla ogromu wiedzy Natomiast w sensieetycznym pokora ma swoje
Zrodlo lv skromnoSci i chgci bycia uz)'tecznym dla innych przy SwiadomoSciograliczonoSci naszych
talcnt6rv i uad naszegocharalrteru W tym podw6jnym sensielekcja pokory slu2y 2ar6wnonauczycielom,
jak i uczniom jako podstawowa wskaz6wka na drodze do prawdy. Dla cel6w edukacji i ksaalcenia jest
zatenrjak43 metacnotQ,urno2lilviaj4c4 wla6ciwy rozw6j czterech cn6t kardynalnych, w tym zwlaszcza
cnoty umiarkorvania. Zar6wno nauczycrelorvi,jak i uczniom umo2liwia pelnq 6wiadomo6c swolch
ograniczeni brakorv- zalet i wad oraz przJnosi wiedzg o tym, co jest w naszejmocy. Uczniowi wskazuje
na potrzcbg nauczyciela,a nauczycielasklania do respeklu dla prawdy i rzetelnoScinaukowej oraz uczy
cicrplirvo6cri rvt'czula na rvlasnegranice w przekazyrva:iuprawdy
Ponadtoautorka podejrnqe w tym rozdziale rozwu2Ntia o etosie nauczyciela.Zwraa uwagg, 2e
pedeutologia scholastyczna rvskazywala na takie cnoty nauczyciela jak sprawiedliwo3c (prau'o56),
odporviedzialnoS6,2yczlirvoSci milo6c lub przyjaZnwobec ucznia. Jestto zatem pedagogikabraterstrvai
slu2by rvobec uczni6w i wychowankorv Podej6cieto nakierowanejest na podstawowe prawo ucznia,
jakinr jest prawo do prarvdy, kt6re porvinno sig realizowa6 poprzez r6ine podej6cia dydaLtyczne,
urvzglgdniajEcer62norodneunlejgtnoSci i wyposazenieintelcllualne uczni6rv (autorka podaje prz,yklad
dydaktyki Srv Tomasza z Akwinu, k16ry dowodzil istnienia Boga na pig6 ro2nych sposobow, w celu
uzvskania maksymalnej skutecznoScidydaktycznej) Ale odpowiedzialnoS6nauczycielanie ogranicza sig
tvlko do stosoivaniar6znorodnvch stratcgii dydaktycznych,kt6re maj4 slu2y6 zdobyciu wiedzy Dobry

nauczvcieljest odpowiedzialny r6wnie2 za ksztaltowaniecharaktemmoralnegoucznia oraz dbaniu o lego
prarvidlowl, rozwoj duchowy W tym wymiarze - jak podkreSla autorka

realizuje sig zwlaszcza

personalistycznywymiar wychowania, ktory un,o2liwia nawi4zanieglgbokich relacji osobowych migdzy
nauczyciclcm i uczniem. Warto dodai, 2e rozwa2aniao etosie pracy nauczycielskiej zawarte w tym
rozdzrales4 bardzociekawe i mog4 byc cenn4wskaz6wk4 dla wsp6lczesnychnauczycieli i dydaktykow
Rozdzial V jest praklycznq aplikacj4 metody dialogowej, wykorzystanej do badan nad
postrzcganicmprarvdy przez uczrrow inauczycieli Autorka odwoluje siE do badanempirycznych,kt6re
prowadzone s4 metod4 dialogu sokratycznego,polegaj4cegona swobodnie prowadzoncj rozmowie z
respondentami.Ukazanajest tu pedagogicznawarto6c dialogu, kt6ry jest drog4 dochodzeniado prawdy.
Dralogiczna forma dysputy okazuje sig tym samym owocnE formq altywnej pedagogiki realizowanej w
praktyce (uzyskane rv trakcie badania wypowiedzi okazuj4 sig bardzo interesuj4ce) Caly rozdzial
skonponorvany jcst bez zarzutu. co pokazujc, 2a teorelyczne rozwa'Zutiaautorki mog4 by6 poprarvnie
stosowanew dzialaniu
Porvy2sza analiza trerlci omawianej pracy wskazuje, ze autorka posiada w-vstarczajqce
kompetencjew zakrcsie wiedzy uzyskar.rew toku studi6w doktoranckich. Tak wigc ma peln4 rviedzq na
tenat charakterunauk spolecznychi humanistycznych,a szczeg6lniepedagogiki i filozofii, rozumie ich
rvzajenne relac.ie, spec)'fikqmetodologiczn4oraz biegle posluguje sig fachow4 terminologi4 z obu tych
dziedzin Ponadto dysponule rozlegl4 rviedz4 o czlowicku, zwlaszczao jego k-ulturowych,spolecznych,
instytucjonalnl'ch i cyrvrlizacyjnych uwarunkowaniach oraz procesach ksztaltuj4cych reguly moralne,
procesyedukacyjnei un'arunkowaniareligi jne cywilizacji zachodntel.
W zakrcsie umiejqtnoSci autorka rozprauy potrafi wladciwie wykorzysta6 lr6dla naukowc,
odporviednio je oceni6 i przernahzowac oraz umie wykorzystai odpowiednie narzEdzia badawcze t
precyzljnie zaprezento$,a6rvyniki swoich badan. Posiadar6wnie2 umiejgtno66integrowalia wiedzy w
zakrcsic nauk hurnanistlcznl,ch i

spolecznych, l4cz4c rozwaiania z

ro2t4,ch dysclplin

nauk

pedagogrcznych,filozoficznych i teologicznych.
Natomiast u, zakresie konipetencji spolecznych autorka rozprawy potrafi zorgalizowai

i

przeprowadzic wywiad naukowy oraz okre6lid zwiqzure z rtm zadutia oraz oceni(,uzyskane wyniki
Pozwala to sqdzic,2e umie mydle6 i dziala6 w spos6bprzedsigbiorczy,nawi4zywa6 kontakty spoleczne
slu24cervspoldzialaniu rv grupie oraz docenid warto(6 ustawicznegoksztalcelia sig idalszego rozrvoju.
Mo2rla s4dzii, 2e autorka niniejszej pracy bgdzie nte tylko rzetelnym i wnikliwyrn naukowcem, ale
r6ivnic2 solidnyrn i kompetentnym pedagogiem praktykiem. Natomiast o wysokich standardach
moralnych,jakie rvyznajeautorka niniejszejrozprawy, 6wiadcz4chocia2bynastgpuj4cenapisaneprzez ni4

8
slowa: ,,Dlategona przyklad szkola czy uniwersfet (w kaZdym czasiehistorycznyn,) powinny by6 drog4
nie szybkiego awarsu, ale mozolnego wspinania siq na szczyt swoich mo2liwo6ci. To ztvlaszczate
(cieZkt
instytucje, jako kuZnie charakter6w, maj4 za zadanietworzy6 i definiowai jasne i klarowne
awalsu. Szkolaporvinnawigc by6 instltucj4 transpar€ntn4"(s 166).

Bior4c to rvszystkopod uwagg,stwierdzam,ze rozprawapam mgr KaIatryny Popekspelnia
do
wszystkiewyrnogi stawianepracy doktorskieji w ni4zku z tym wnioskujqo jej dopuszczenie
dalszychctap6wprzewodudoktorskiego.
do druku,jednakpo pewnychudoskonaleniach
moZnazarekomendowai
Receirzowan4
rozprawg.
Proponujgw tyn wzglgdzieznaczneskroceniejej treScii pominigciezwlaszczawszystkichtych uwag,
co prawdatre66poprzezpodawaniepewnychprzyklad6w
kt6re maj4charakterrnargina|iy,ubogacaj4cy
autor6w,ale rozmywaj4gl6wny temat rozprawy.Ponadto
biografii aDalizowanych
lub przedstawianie
1ale2yuzupelnii rvyw6d o prace,kt6rych autorkanie uwzglgdnia,a kt6re stanowi4uzupelnieniedo
rozwaLai zarvartychw rozprawie Wskazalemw tym zakresiechociazbypraca Anny Szudry-Barsz,w
kt6rej znajdujesiq rownie2 dalszabibliografiadotycz4caomawianychtu problem6w.Natomiastdo
rozwalah o trar.Ncendentnymwymiarze prawdy warto wykorzysta6 ksi4zkq K Jaspersa,Szyfry
trdnscendencii
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