Dorota Bis

RECENZJA
Publikacja: WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI
PEDAGOGIKI RODZINY. PAMIčCI KSIčDZA PROFESORA
JÓZEFA WILKA SDB (1937-2003), Red. Barbara Kiereı,
Ks. Marian Nowak, Danuta Opozda, Lublin: Katedra Pedagogiki
Rodziny 2006, s. 238.
Pedagogika rodziny, jako subdyscyplina naukowa, funkcjonuje w klasyfikacji Polskiej Akademii Nauk od 1973 roku. W strukturze Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawğa II, Katedra Pedagogiki Rodziny zostağa ujĎta w 1974 roku – jej zağoŃycielem na Wydziale Teologii KUL, byğ ks.
Prof. Dr hab. Piotr PorĎba – mistrz i nauczyciel ks. Prof. Józefa Wilka.
Natomiast, w Instytucie Pedagogiki KUL, Katedra Pedagogiki Rodziny
istnieje od roku akademickiego 1996/97, kiedy to ks. Prof. Józef Wilk przeszedğ na Wydziağ Nauk Spoğecznych.
Warto równieŃ wspomnieĄ, Ńe przez wiele lat Katedra Pedagogiki Rodziny w KUL, byğa jedynĂ, nie tylko w Polsce, ale równieŃ w Europie. Fakt ten
zapewne ukazuje jej specyfikĎ i ıwiadczy o swoistym fenomenie wypracowania, zarówno, naukowych podstaw teoretycznych i dziağalnoıci praktycznej, jak teŃ metodologii badaġ dla uprawiania szkoğy pedagogiki rodziny.
AktywnoıĄ naukowa i potrzeba dzieleniem siĎ wypracowanymi doıwiadczeniami w odniesieniu do pedagogiki rodziny, owocowağa najpierw organizowanymi, przez KsiĎdza Profesora, MiĎdzynarodowymi konferencjami
i sympozjami naukowymi, poıwiĎconymi osobie wychowawcy, czy teŃ
sğuŃbie dziecku3, a nastĎpnie wydawanymi publikacjami, które przybliŃağy
prezentowane stanowiska badaczy rodziny, z róŃnych ırodowisk akademickich.
Recenzowana publikacja, jest owocem zorganizowanej w 2004 roku
przez KatedrĎ Pedagogiki Rodziny konferencji naukowej: KsiĂdz Profesor
Józef Wilk i Jego myıl pedagogiczna na tle wspóğczesnych problemów pedagogiki rodziny. Na strukturĎ treıci recenzowanej ksiĂŃki: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. PamiĎci KsiĎdza Profesora Józefa
Wilka SDB (1937-2003), skğada siĎ czĎıĄ wstĎpna: sğowo JM KsiĎdza Profe3

Przykğady zorganizowanych sympozjów w KUL, to m.in.: Wspóğczesny wychowawca w
stylu Ks. Bosko (16-17.04. 1998); Dziecko w XX wieku: rozrachunek ze „stuleciem
dziecka” (25-27.10.2000); Sesja Naukowa poıwiĎcona Ks. Piotrowi PorĎbie (8. XII.2001).

– 205 –

sora Dr Hab. Stanisğawa Wilka – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawğa II oraz wprowadzenie redaktorów w omawiane zagadnienia, a nastĎpnie dwie zasadnicze czĎıci: Refleksja pedagogiczna i dziağalnoıĄ KsiĎdza Józefa Wilka na rzecz rodziny oraz Wybrane problemy
metodologii badaġ nad rodzinĂ. KsiĂŃkĎ ubogaca równieŃ zamieszczony
aneks, który zawiera wykaz waŃniejszych publikacji KsiĎdza Profesora
Józefa Wilka oraz galeriĎ zdjĎĄ przybliŃajĂcĂ róŃne etapy Jego Ńycia.
Pierwsza czĎıĄ ksiĂŃki (na którĂ skğada siĎ 16 artykuğów), Refleksja
pedagogiczna i dziağalnoıĄ KsiĎdza Józefa Wilka na rzecz rodziny, nawiĂzuje do sposobu tworzenia wiedzy pedagogicznej na rzecz rodziny, ze
szczególnym odniesieniem dla pracy wychowawczej, duszpasterskiej i posğugi kapğaġskiej. Struktura tej czĎıci, podyktowana byğa, jak siĎ wydaje,
najpierw przybliŃeniem osoby KsiĎdza Profesora, a nastĎpnie ukazaniem
gğównych zagadnieġ problemowych podejmowanych w pracy naukowodydaktycznej.
Zbiór opracowaġ, zamieszczonych w recenzowanej ksiĂŃce, otwiera
referat ks. Roberta Bielenia Salezjanin-Profesor w sğuŃbie rodzin. Biografia
Ks. Prof. Dra hab. Józefa Wilka (1937-2003), który w sposób syntetyczny
przybliŃa zarówno osobĎ ks. Profesora, jak teŃ jego dziağalnoıĄ dydaktycznĂ.
Z kolei, artykuğ ks. Adama Paszka KsiĂdz Profesor Józef Wilk – Kapğan, Duszpasterz, Salezjanin, ukazuje osobĎ ksiĎdza Profesora-Salezjanina w kontekıcie duszpasterza parafialnego, duszpasterza dzieci i mğodzieŃy oraz duszpasterza rodzin i wspólnoty akademickiej. Referat Tadeusza Lewowickiego:
O KsiĎdzu Profesorze Józefie Wilku – Przyjacielu i pedagogu – oraz Jego
pedagogicznych przesğaniach, przybliŃa osobĎ KsiĎdza Profesora, z jednej
strony w osobistej relacji – jako przyjaciela, a z drugiej jako naukowca –
pedagoga, podkreılajĂc wielowymiarowoıĄ myıli pedagogicznych Ks. Profesora, ze szczególnym uwzglĎdnieniem: modelu wartoıci aksjologii edukacyjnej w odniesieniu do pedagogiki chrzeıcijaġskiej, problemów egzystencjalnych czğowieka, poznawczĂ otwartoıĄ na wspóğczesnĂ pedagogikĎ, nowe
idee i tendencje, ksztağtowanie oraz formowanie swoistej szkoğy naukowej
pedagogiki rodziny. RównieŃ Kazimiera Krakowiak, w artykule: Moje spotkanie z Profesorem Józefem Wilkiem, odwoğuje siĎ do osobistych spotkaġ
z osobĂ KsiĎdza, najpierw jako mğodego wikarego na pierwszej parafii
w Bychawie, a póŁniej, jako Profesora w Instytucie Pedagogiki KUL. Ks.
Edward Walewander, w referacie KsiĂdz Józef Wilk, jakiego znağem, zwraca
uwagĎ czytelnika na umiğowanie, przez KsiĎdza Profesora, Boga i Ojczyzny.
Alina Rynio, w artykule Nauczyğ mnie czegoı wyjĂtkowego, ukazuje osobĎ
KsiĎdza Profesora, jako czğowieka, który siağ i pomnaŃağ dobro ewangeliczne.
NastĎpny blok zagadnieġ dotyczĂcy pracy naukowo-dydaktycznej w KUL
prezentujĂ referaty ks. Antoniego Tomkiewicza: KsiĂdz Profesor Józef Wilk
w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziağu Teologii KUL oraz Beaty Parysie– 206 –

wicz: Styl pracy naukowo dydaktycznej KsiĎdza Profesora Józefa Wilka
w Instytucie Teologii Pastoralnej, które odzwierciedlajĂ dziağalnoıĄ naukowĂ w zakresie duszpasterstwa rodzin w Instytucie Teologii. Z kolei, artykuğ
Danuty Opozdy: Praca naukowo-dydaktyczna KsiĎdza Profesora Józefa Wilka w Instytucie Pedagogiki Wydziağu Nauk Spoğecznych KUL, przybliŃa zarówno podejmowane oddziağywania wychowawczo-duszpasterskie, jak teŃ
przedmiot i metody badaġ pedagogiki rodziny.
Kolejne artykuğy, ukazujĂ gğówne zagadnienia podejmowane w pracy
naukowej. Ks. Andrzej Maryniarczyk, w referacie: Antropologiczne Łródğa
pedagogiki rodziny w ujĎciu KsiĎdza Józefa Wilka, akcentuje wymiar osoby,
jako punkt odniesienia pedagogiki rodziny w rozumienia KsiĎdza Profesora
Józefa Wilka (zdolnoıĄ czğowieka do poznania, do miğoıci, do wolnoıci, do
religijnoıci) oraz spoğeczny wymiar Ńycia osoby realizowany w rodzinie.
NastĎpnie Piotr Magier analizuje aspekty dotyczĂce Wychowania do wolnoıci w ujĎciu KsiĎdza Profesora Józefa Wilka, wyjaıniajĂc rozumienie wolnoıci i jej odniesienie na pğaszczyŁnie kulturowej i spoğecznej. Barbara
Kiereı przybliŃa czytelnikowi Wychowanie do miğoıci. KsiĎdza Profesora
Józefa Wilka integralna wizja miğoıci. TreıĄ artykuğu Aliny Rynio ukazuje
Wychowanie religijne w rodzinie ujĎciu Ks. Prof. Józefa Wilka, wyjaıniajĂc
rozumienie religijnoıci i przebieg procesu wychowania religijnego w rodzinie w odniesieniu do warunków i zadaġ stojĂcych przed rodzicami w aspekcie specyfiki chrzeıcijaġskiego wychowania. Z kolei, ks. Roman Jusiak,
w referacie Ks. Prof. Józefa Wilka koncepcja duszpasterstwa rodzin, omawia
podstawowe terminy zwiĂzane z duszpasterstwem rodzin, przybliŃa jego
istotĎ, podkreılajĂc zakorzenienie koncepcji w nauczaniu Koıcioğa katolickiego oraz akcentujĂc nowatorskoıĄ, krytycznoıĄ i dynamicznoıĄ ujĎcia
KsiĎdza Profesora. Katarzyna Braun analizuje Wychowanie patriotyczne
w myıli pedagogicznej Ks. Prof. Józefa Wilka, definiuje istotĎ wychowania
patriotycznego i ukazuje jego specyfikĎ we wspóğczesnych czasach. Artykuğ
Doroty Bis, zamykajĂcy pierwszĂ czĎıĄ ksiĂŃki, Wychowanie do poszanowania przyrody w ujĎciu KsiĎdza Profesora Józefa Wilka, przybliŃa odniesienia
egzystencjalne, polityczno-patriotyczne, kulturowo-religijne i teologiczne,
skğadajĂce siĎ na podstawowe elementy wychowania do poszanowania
przyrody.
DrugĂ czĎıĄ ksiĂŃki (na którĂ skğada siĎ 9 artykuğów), Wybrane problemy
metodologii badaġ nad rodzinĂ, rozpoczyna referat Teresy Kukoğowicz:
Pedagogika rodziny w aspekcie metodologii, w którym autorka omawia zewnĎtrzne i wewnĎtrzne kryteria charakteryzujĂce pedagogikĎ rodziny, jako
dyscyplinĎ naukowĂ. KsiĂdz Marian Nowak, w artykule Badanie sytuacji
i moŃliwoıci wychowawczych ırodowiska rodzinnego zadaniem pedagogiki
rodziny, podkreıla antropologiczne korzenie pedagogiki rodziny, omawia
typologiĎ podejıĄ badawczych w badaniach ırodowiska kulturowego rodzi– 207 –

ny, wskazuje przedmiot badaġ pedagogiki rodziny w odniesieniu do doıwiadczenia codziennego Ńycia i przykğadu osobowego, jako elementów
wpğywu wychowawczego. Katarzyna Olbrycht, w referacie Ks. Profesora
Józefa Wilka myılenie o rodzinie jako inspiracja dla badaġ nad wychowawczĂ rolĂ rodziny, przybliŃa gğówne cechy podejıcia KsiĎdza Profesora do
rodziny, jakimi sĂ szacunek i miğoıĄ, oparte na pedagogice chrzeıcijaġskiej,
która postrzega czğowieka, szczególnie zaı dziecko, jako osobĎ.
Wğodzimierz Goriszowski przedstawia Kierunki i strategie badaġ nad
rodzinĂ. Jest to studium metodologiczne, w którym autor wskazuje na
koniecznoıĄ wypracowania kompleksowego modelu badaġ nad rodzinĂ,
uwzglĎdniajĂcego interdyscyplinarnoıĄ nauki. Referat Józefy BrĂgiel i Zenona Jasiġskiego: O potrzebie i moŃliwoıciach wykorzystania metod jakoıciowych w badaniach nad rodzinĂ, przybliŃa kierunki badaġ nad rodzinĂ od
poğowy XIX wieku i wskazuje zarazem na róŃnice, a nawet sprzecznoıci w
badaniach iloıciowych i jakoıciowych. Na uwagĎ zasğuguje zaprezentowana
charakterystyka badaġ jakoıciowych ze wskazaniem zarówno moŃliwoıci,
jak teŃ ograniczeġ zastosowania metod jakoıciowych w badaniach nad
rodzinĂ. Henryk Cudak, w artykule Zmienne niezaleŃne i zaleŃne w metodologicznych aspektach badawczych rodziny, koncentruje siĎ na omówieniu
kategorii „rodzina”, jako zmiennej niezaleŃnej i zaleŃnej.
Jadwiga Izdebska, w referacie Metodologiczne aspekty badania wytworów
dziağalnoıci dziecka (na przykğadzie badaġ dotyczĂcych domu rodzinnego),
dokonuje analizy moŃliwoıci oraz podkreıla znaczenie i wartoıĄ pedagogicznĂ „domu rodzinnego”, na podstawie analizy wytworów dziağalnoıci dziecka oraz testu niedokoġczonych zdaġ i testu niedokoġczonego opowiadania. Ks. Jan İledzianowski tekıcie Rodzina fundamentem i stróŃem kultury
materialno-duchowej narodu, definiuje kategoriĎ „rodzina” i przybliŃa jej
funkcje kulturowe. Artykuğ Janusza Homplewicza: Rodzina egzaminatorem
wğasnej dojrzağoıci wychowawczej, koncentruje siĎ na zagadnieniu pedagogicznego profesjonalizmu w odniesieniu do wychowawczej dojrzağoıci –
wyjaınia z jednej strony naturĎ dojrzağoıci, a z drugiej pokazuje skutki
wychowawczych dewiacji.
W tekstach recenzowanej publikacji, dominuje funkcja informacyjnoedukacyjna, styl charakteryzuje jasnoıĄ i zrozumiağoıĄ, przezroczystoıĄ
w stosunku do przekazywanej informacji uwydatnia zawartoıĄ treıciowĂ.
JĎzyk naukowy, zwiĎzğy, klarowny i precyzyjny. Na uwagĎ zasğuguje, umieszczona w poszczególnych artykuğach, bogata bibliografia z zakresu pedagogiki rodziny, zarówno w odniesieniu do publikacji KsiĎdza Profesora
Józefa Wilka, jak teŃ innych badaczy tematu. Struktura i zawartoıĄ iloıciowo-treıciowa artykuğów, skğadajĂcych siĎ na treıĄ recenzowanej ksiĂŃki,
w peğni uzasadniona jest jej formĂ.
Omawiana publikacja wpisuje siĎ w nurt badaġ nad rodzinĂ, ze szczególnym ukierunkowaniem autorów na koniecznoıĄ interdyscyplinarnego
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ujmowania problematyki rodziny. Jednoczeınie odwoğanie siĎ do dorobku
naukowego KsiĎdza Profesora Józefa Wilka, pozwoliğo wskazaĄ na antropologiczne Łródğa pedagogiki rodziny, w odniesieniu do pedagogiki chrzeıcijaġskiej. Na uwagĎ zasğuguje wskazanie nowych obszarów badawczych
i zarazem koniecznoıĄ wypracowania metodologii badaġ uwzglĎdniajĂcych
pedagogikĎ rodziny jako subdyscyplinĎ pedagogicznĂ.
SpecyfikĂ i zarazem wartoıciĂ recenzowanej publikacji, jest fakt, Ńe
wıród jej autorów sĂ zarówno uczniowie i przyjaciele, jak teŃ wspóğpracownicy i Profesorowie z róŃnych oırodków naukowych, którzy wraz
z KsiĎdzem Profesorem Józefem Wilkiem podejmowali dziağania w sğuŃbie
dziecku i rodzinie.
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