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Uwagi wstępne

Badacze dziejow oświaty odsłaniają co1az to nowe, niezbadane obszary rraszej'

rodzimej przeszłoŚci. W ostatnich latach szczegóInym okresem zainteresowań cieszy się

druga połowa XIX wieku, okres Z}-Iecia międzywojennego i okres PRL. Wystarczy ttl

przywoł'ac między innymi prace: I(atarzyny Dormus, Justyny Gulczyńskiej, Rornualcia

Grzybowskiego, Krzysztofa Jakubiaka, Wiesława JamroŻka, Ewy Kuli, Adama Massalskiego.

Eleonory Sapii-Drewniak' Władysławy Szulakiewicz. Wielu z nich odsłania ilzieje prac)'

oświatowej w społecznościach lokalnych. Jest to niewątpliwie cęnna inicjatywa, dzięki ktorej

poznajemy przesztość tzw. maŁych ojczyzn.

Przędł'oŻona mi do recenĄi praca wpisuje się właśnie w nurt badań' nad przeszłościii

oświatową w małej społeczności - w Mariówce opoczyńskiej. Dla wielu odbiorców jest tłl

zapewr(ęmiejsce nieznane lub znane w niewielkim stopniu. Mariówka bowiem, to niervielka

miejscowość, właŚciwie w,ieś mazowiecka' |eŻqca między Radomiem a Tontaszowenl

Mazowieckim' w bliskim sąsiedztwie opoczna - stąd Mariowka opoczyńsl<a. Trucirto

lwierzyÓ, że Mariowk a stała się dla społeczności lokalnej i okolic wsią, która proponoweła

mozliwośó zdobycia wielopłasz czyznowego wykształcenia i przygotowania zarł,oclorł,ego'

Zawdzięcza tę moŻIiwość pracy sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Służek NajświętszeJ Maryi

Panny Niepokalanej, które prowadziły tam szkoły i do dnia dzisiejszego proponuj ąnt|cczl''ez,ł

mozl iwoŚć kształcenia.



Koncepcja pracy i zastosowana metoda badań

Pani mgr Grazyna Wójcik zainteresowała się działalnością Sióstr Służę]i r.l }',Jł.;. . .

na polu oświatowym. Dotarła do ich archiwów i spenetrowaŁa 46 zespołór,v Arch:r""l:..|

Głównego Zgromadzenia Siostr Służek NMP Niepokalanej w Mario wce. Żtodła te okazd'.y

się bezcennę dla odtw orzenia rzeczywtstości historyczno.oświatowej poszczegolnych szl<Ół,

a|e takŻe codzienności szkolnej. Wśród nich na szczegolną uwagę zasługują protokoł;l

posiedzeń t zebran szkolnych, sprawozdania z działalności, korespondencja z rvładzanri

szkolnymi, dzienniki, kroniki, złota księga, dokumenty jubileuszowe oIaZ zbiory

fotograficzne.

Należy tez podkre ś|ic, Żęzasoby archiwalne Zgromadzenia Sióstr Służek NajŚwĘl\{źo]

Maryi Panny Niepokalanej nie były dot4d penetrowane i Pani mgr GtaŻyna Wojcik stała:ślę

prekursork4 badań nad oświatą w Mariowce opoczyńskiej.

Poza archiwaliami Zgtomadzęnia Siostr Służek Najświętszej Maryi Panny

Niepokalanej wiedzy o szkolnictwie w Mariówce Autorka poszukiwała takie w Archi.'vutll

Państwowym w Kielcach, w którym odna|azł'a Księgę protokołów posiedzeń Prezydiuiti

Zarzqdu otcręgu ZNP w Kielcach oraz dokumenty Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego

Zeńskiego w Mariówce z |at 1925-1936. Ponadto Autorka pTzęprowadziła krverend1,

bibliotęczne w Bib1iotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece Zgromadzenia Sióstr Służek

NMP Niepokalanej w Mariówce, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. Pozyskała

takze ciekawe dokumenty i publikacje ze zbiorów prywatnych.

Praca jest podbudowana licznymi żródł'arni normatywnymi (ustawy, rozporządzenia,

uchwały, dekrety odnoszące się do polityki oświatowej), a takŻe tekstami Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Były one

niezbędne dla osadzenia pracy szkół w Mariówce w kontekście prawno-politycznym.

Dla petnego ukazania dziejow szkół w Mariówce opoczyńskiej, Autorka przyjęła

metodę monograficzną. V/ybór wydaje się słuszny, gdyŻ wprowadza porzq.lek

chronologi czny i daje pełen obtaz pracy danej instytucji. Metoda ma też swoje wady,

ponieważ monografie szkoł są zwykle obszeme i często dochodzi w nich do powtórzeń' W

przypadku rozprawy Pani mgr GraŻyny Wojcik tateza poniekąd się potwierdza. W istocit

placa jest obszerna (488 stron) i jest wypełniona szczegołami, ale miejscami narracja jest

ciekawa i zachęcająca do czytania' W pracy dominuje jednak opis, a pewien rriedosyt

pozostawia pogłębiona ana|iza Źródłowa.



Ocena merytoryczna i formalna dysertacji

Pani mgr GraŻyna Wóicik podjęła się przedstawienia dziejow szkół w Mariowcę

opoczynskiej w latach 1903-1954, Zapewne nie było to zadanie łatwe, gdyiprzyjęteptzeż

Autorkę cezury czasowe obejmują okres o znacznym zroŻnicowaniu społeczno-politycznym]

w tym takze oświatowym. Nalezy pamtętac, Żę data początkowa to czas jeszcz,e Polski poc

zaborami, okres od 1903 do 1954 roku obfitował w waŻne wydarzenia: schyłek czasów

rozbiorowych, I wojnę światow4, odzyskanie niepodległości. 20-1ecie międzył'ojenne, I1

wojnę światową i okres PRL _ niemal do końca okresu stalinowskiego (oczywiŚcie umor,vnie,

bo Stalin zmarł.w 1953 roku' a czasy stalinowskie datowane są do 1956 roku)

Praca jest bardzo obszerna (488 stron) i składa się ze wstępu siedmiu rczdzia|ow,

zakończenia, aneksów' bibliografii, wykazu tabel i rycin.

RozdziaŁ pierwszy Stan szkolnictwa polskiego w latach 1864-1954 zwięŹIe (na 20

stronach) ukazuje funkcjonowanie szkolnictwa polskiego od drugiej połowy XIX rł,iękti do

końca okresu stalinowskiego. A zatęm Autorka rozszetzył'a cęZury czasowe swojej ana|tzy,'

Ten zamysł uwazam za sŁuszny, gdyŻ zwykle wiele zdarzeń ma swoje wcześniejsze

umocowanie. Tę konieczność wymusza takŻe fa|<t, iŻ szczego|nię na ziemiach polskich pod

trzema zaborami rozwój oświaty potskiej był. uza|eŻniony od polityki każdego państrva

zaborczego. Autorka skupiła się przede wszystkim na Królestwie Polskim, bo na tym terenie

funkcjonowaty szkoły w Mariówce. Pokazata najwaŻniejsze wydarzenia - między innymi

strajk szkolny z I9O5 roku' NaleŻy zauwaŻyc, iŻ miał on ogromne znaczenię dla tworzenia

szkolnictwa prywatne go t za'wodowego. Szkoda, Że do prezentacjt tego wątku nie zostały

spoz1.tkowane podstawowe prace: Michała Szulkina, Straik szkolny ]905 roku (Warszawa

1959) orazBarbaty Petrozolin-Skowrońskiej, Srro7k szkolnyw roku 1905 (Warszawa |97|),

a takŻe artykuł Kaliny Bartnickiej , Strajk szkolny ]905 roku na Mazowszu, [w:] ,'Artes

Liberales'': zeszyty naukowe WyŻszej Szkoły Humanistycznej imienia Aleksandra

Gieysztora. R. 1, nr I (2006).

W rozdzia|e tym Autorka pokazuje takŻe szkolnictwo warszawskie, szczegolnie prylvatne i

zawodowe. To wazne uwypuklenie, gdyż niew4tpliwie w Warszawie ogniskowało się

dynamiczne Życie oświatowe. Nie mogę się jednak zgodzic ze stwierdzeniem Aui,.lrki, iz

Warszawa ,,byłajedynym ośrodkiem kształcenia zawodowego w Królestwie Polskim'' (s.

25). Nie jest to bowiem określenie prawdziwe o czym świadczą następne fragmenty

rozdziału,w których Pani mgr GraŻynaWójcik mówi o szkołach zawodowych m.in. w,Łodzi,



Lublinie Kaliszu, Płocku, a takŻę o ważnej szkole dla dziewczqt w Chyliczkach. A zatem

Warszawa nie była jedynym miastem, w którym zorganizowane było szkolnictwo załvodou.e.

oczywiście w Warszawie było tych szkół najwięcej. Najprawdopodobniej niezbyt' lwazna

korekta rozprawy doprowadziła tej clo pomyłki w druku i zapewne chodziło Doktorantce o

Warszawę, jako miasto jedno z wielu. W tym miejscu jednak zwrócę uwagę, iz zabrakł'o takŻe

spozl.tkowania pracy Lecha Krolikowskiego, Szkolnictwo dawnej Warszawy. Od potowy XVII

v,ieku do wybuchu drugiej wojny światowej (Warszawa 2008).

W rozdziale drugim: SpecyJika wychowania katolickiego w latach 191'8-1939

Autorka wskazuje na najwaŻniejsze fakty z działalności KoŚcioła katolickiego w odrodzonej

Rzeczypospolitej. Za istotne uznaŁa przedstawięnie dokumęntów Stolicy Apostolskiej i

Episkopatu Polski, w tym Konkordat. Ponadto zwięż|e ukazata wychowanie relrgijne i

nauczanie religii w szkołach. Treści te są ważne i potrzebne dla pokazania warunków w

jakich tozpoczęła się działa|nośc Zgromadzenia Siostr Słuzek NMP Niepokalanej w

Mariówce. Dobrze, Że zostaŁy one przedstawione w pracy, choc waŻnym wątkiem byłoby

takze osadzenie działalności Zgromadzenia na tlę nurtów pedagogicznych, przede wszystkim

pedagogiki katolickiej i/lub chrzeŚcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej' Sqdzę, że

warto było przywołaó koncepcję pedagogiki katolickiej ks. Jacka Woronieckiego oP.

Rozdział trzeęi (Metodologiczne podstawy badań wtasnych) pokazuje przyjęIey

metodologię badań. Doktorantk abardzo szczegoł'owo ukazała cel i przedmiot badań, p1'tcnia

badawcze oraz pokazała stan badań nad tematem, a takze przebteg swoich badań. Tekst tego

rozdziału jest komunikatywny i widać ogrom pracy, jaki włoŻyŁa Autorka w proces

badawczy' Widać teŻ znawstwo i zaangazowanię Doktorantki w ukazanie bazy Źrodłorvej

poszczego|nych szkoł w Mariówce opoczyńskiej .

Dyskusyjnym pozostaje umiejscowienie tego rozdziału w dysertacji: czy rczdział ten

powinien byó właŚnie rozdziaŁem trzecim? Sądzę, zę kwestie metodologiczne - ptzede

wszystkim stan badań, metoda badań i przebieg badań powinien być wŁączony do Wstęptt'

Nie uważam tęŻ za konieczne opisywanie metody monograftcznej, gdyŻ d|a środowiika

naukowego jest to zagadnienie oczywiste.

Rozdział' czwat11y Powstanie Zgromadzenia Sióstr Służ,ek Najświętszej Maryi Panny

Niepokalanej i jego clziałalność oświutowo-wychowuwczq w Mariówce w latach 1903-1954,

. zgodnie z tytułem - przyb|lŻa czytelnikowi pracę oświatowo-wychowawcz4 Zgromadzenta

Siostr Słuzek w Mariówce opoczyńskiej. Pani mgr GraŻyna Wójcik pokazuje cel i etapy

rozwoju Zgromadzen|a otaz wskazuje na szkoły, które prowadzlty siostry. W latach 1903-

1954 prowadz]ły ich w sumie 18, a wśród nich były szkoły zawodowe, pedagogiczne i

4



ogÓlnokszt ałcqce, Początkowo były to szkoły tylko dla dziewcząt,, a po II wojnie światowej

koedukacyjne' Ponądto, w okresie II wojny i okupacji prowadzity takŻetajne nauczanie.

W rozdzia|e tym, Doktorantk a przyb\iŻyła takię osoby zasłuŻonę dla rozwoj u Zgromadzenia

w Mariówc ę. Poza ptzeŁoŻonymi generalnymi (Rozalia Szumska, Paulina Lisiecka, Arrastazja

Maria Aniela Szymanczak, Stefania Kowalczyk) pokazuje zasługi ks. dra Juliana

Młynarczyka, od 1922 roku kapelana i spowiędnika, administratora, a następnie naur"zyciela

religii w szkołach w Mariówce. Miał już wcześniej doświadczenia w kierowaniu szkołą i

nauczaniu. od 1909 roku był bowiem profesorem Seminarium Duchownego w Sandomierzu,

a następnie jego wicerektorem. Z Mariówką związaŁ się po wybuchu I wojny Światowej.

Przyczyn1ł' się do powstania drukarni, elektrowni oraz piekarni. Dzięki niemu powstały

gabinety i pracowni e tematyczne, atakŻe bogaty księgozbiór biblioteczny - środki konieczne

w procesie nauczania. onteŻorganizował tajną oświatę w czasie II wojny światowej. Warto

tez wspomniec, Że ks. Młynarczyk był także inicjatorem powołania w Mariówce grupy

literackiej, a takie czasopisma ,,Brzask'', którego był redaktolem' a w którym uiżennice

publikowały swoj e artykuły.

Rozdziały piąty, szósty i siodmy są charakterystyką poszczególnych szkół

prowadzonych w Mariówce. Doktorantkaw porządku chronologicznympokanąe szkolnictwo

zawodowe (Rozdział 5.): 11 szkoł o róznym profilu' z dominacj ą szkóŁ krawiecko-

bieliŹniarskich: Szkoła Rzemiosł w latach 1903-1910, Szkoła Gospodarczo-Rzemieślnicza w

latach 1910-1938, Prywatna Żenska Szkoła Przysposobienia Krawiecko-Bielizniarskiego w

1atach ]'938-1943, Prywatna Szkoła Przysposobienia Krawięcko-BięliŹniarskiego rł, latach

Ig43.I944,Prywatna Szkoła Krawiecko-BieliŹniarska w latach 1944-1946' Prywatne Zeńskie

Gimnazjum Krawiecko-BieliŹniarskię w latach 1946-1948, Prywatne Licęum Przernysłu

odziezowego w latach Ig48-Ig52, Prywatna Żęnska Szkoła Przysposobienia w

Gospodarstwie Rodzinnym w latach 1938.1940, Prywatna Szkoła Gospodarstwa Domowego

w latach Ig40-I945, Państwowe Gimnazjum Gospodarczę _ 1948, Państlłlowe Liceum

Przemysłu Gastronomicznego w latach 1948-1950; szkolnictwo pedagogiczne (Rozdział 6.) -

l' tu trzy szkoły prowadzone w latach 1914-1936: Prywatna Szkoła ochroniarska w latach

1914-1918, Prywatne Sęminarium ochroniarskie w latach Ig18-I922, Prywatne 3eńskie

Seminarium Nauczycielskie w latach 1g2\.1936.Następnie (Rozdział 7.) pokazuje pięć szkoł

ogólnokształ.cących: Prywatne Zęńskie Gimnazjum ogolnokształcące im. Królowej Jadwigi

w latach Ig33-I93g, Prywatne Zeńskie Liceum ogolnokształ.cące im. Królowej Jadwigi w

Iatach 1937-1939, Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum ogólnokształcące im. Królowej



Jadwigi w 
.latach I}45-I95O, Prywatne Koedukacyjne Liceum ogólnokształcące im.

Królowej Jadwigi w latach Ig47.Ig5O, Prywatna Koedukacyjna Szkoła ogólnokształ'cąca

stopnia licealnego im. Królowej Jadwigi w latach '950-1954.

Nalezy teŻ zaznaczyć, Że do rozdziaŁu siódmego Doktorantka włączył.a takŻe tape

nauczanie w Mariówce. osadziła je w kontekŚcie historyczno-prawnym. PokazaŁa bowiem

zarządzenia władz okupacyjny ch oraz rodzenie się Tajnej organtzacji Nauczycielskiej, a

następnie przedstawiŁapracęToN w powiecie opoczyńskim i organizaĄę tajnego nauczania

w Mariówce opoczyńskiej. PokazaŁa gIono uczniów i nauczycie|i' ZauwaŻyŁa, Że lv 1944

roku do kompletow przystąpiły dzięci z rodzitl, które po Powstaniu Warszawskim opuŚciły

Warszawę. Doktorantce udało się ustalić listę uczniów, choć zauwaŻyła iz pokazanie pełnej

charakterystyki osob jest dziś trudnę do odtworzenia. Tajne tauczanie to niew4tpliwie piękna

karta w historii szkolnictwa polskiego .Przy tej okazji wspomnę' iż absolwentką gimnazjum w

Mariówce i uczestnic zką tĄnychkompletów, o której nie wspomina Doktorantka (byÓ może

zmiananazwiska), była Maria Puciata. Po wojnie studiowała anglistykę i historię sztuki na

Uniwersytecie Warszawskim, a następnie zostałakonserwatorem zabytkow. Zob. J. Kubiak,

Mgr Maria Puciata (]924-1g7s)' [w:] ,,ochronaZabytków'', nr 3212 (I25)' s. 148.

Moina ZasugefowaÓ Autorce pogłębienie badańnad tajnym nauczaniem w Mariówce i

oplacowanie osobnego artykułu na ten temat. W literaturze, s1częgólnie w czasopismach

oświatowych i historyczno-oświatowych, znajdujemy biografie wielu uczestników tajnego

nalczaniapodczas okupacji w Polsce, w tym Zapewne w Mariówce opoczyńskiej.

Do prezentacji poszczegolnych szkoł funkcjonujących w Mariówce (RozdziaŁy 5-7.)

Autorka przyjęł'a jednakowe kr1.teria ana|izy takie jak: organizacja szkoły, dydaktyka'

wychowanie, nauczyciele, ucznio wie, baza szkoły. Są one oczywiście popIawne, a|e przyjęta

strategia sprawia, Że w przekazie dominuje opis, a brak jest krytyki Źródł'a i szerszej syntezy.

WaŻnę byłoby np. spojrzenie na grupę nauczycieli jako całość, tzn. opracowanie portretu

zbiorowego. Np. na s. 153. Autorka pisze: ',w roku szkolnym I932lI933 dołączone były

vtykazy osobiste wszystkich zatrudnionych nauczycielek i instruktorek, wypełnione według

wzoru Wykaz osobisty dla nauczycieli niepaństwowych szkół zawodowych.

Na s. 153-156 Autorka przęprowa dza andiizę ilościową kadry. Czy nie Iepsza byłaby analiza

jakościowa? Podstaw ą tej analtzy powinny stać się właśnię ,,Wykazy osobiste'', o ktorych

wspomniała wcześniej Autorka. one zapewne dostarczyłyby wiedzy o szczegołach Życia

nauczycieii, m.in. o szczegoł.ach ich przygotowania zawodowego. Rodzi się bowiem pytanie



gdzie naucz}ciele zdobywali przygotowanie do pracy? Ana|izajakościowa ',przemyka się''

co prawda w tekścię, a.lę Autorkaczynito nieśmiato.

A jeśli jui mowa o kształceniu nauczycieli, to na s.263 Autorka pisze:

,,Tradycja ksztatcenia nauczycieli w Europie sięga WII wieku, kiedy to w celu podniesienia

poziomu nauczania, zaczęto. zalrładać we.Francji pierwsze seminaria nauczycielskie. Idee te

przejmowano w innych krajach europejskich, W Polsce z inicjaryuy Komisji Edukł'cji

Narodowej pierwsze seminirią dla niuć,ycieli założono w Wilnie i Łowiczu, cl w Szkole

Głównej koionnei seminarium dla nauczycieli szkół średnich,'.

Słowa te wymagają jednak doprecyzowania, oczywiście tradycja kształcenia nauczycieli w

Europie jest długa - nię mozemy mowić tylko o XVII wieku, bo kształcenie było juz

wcześniej. Powstaje pytanie o jakim nauczycielu mowimy? w oŚwiacie polskiej

niewątpliwie Komisja Edukacji Narodowej powołała pierwsze seminaria nauczycielskie

(seminaria dla kandydatów na nauczycieli), które kształciły świeckich nauczycieli, głównie

do szkół średnich. Seminaria funkcjonowały przy szkołach głównych, czyL\ p":,y

uniwersytetach: Szkole Głównej Koronnej w Krakowie (dawnej Akademii Krakowskiej) i to

było pierwsze seminarium czasów KEN. Kolejne powstało w Wilnie, czyli Szkole Głownej

Wielkiego Księstwa Litewskiego (dawnej Akademii Wileńskiej). W czasach KEN nie byto

natomiast seminarium w Łowiczu. Tam, Michał Poniatowski powołał szkołę, ale ona

przygotowy wała nauczycieli do szkół parafialnych i organistów. Seminarium nauczycielskie

w Łowiczu dz\aŁaŁo dopiero w czasach Księstwa Warszawskiego.

Chciałabym takŻe zwróció uwagę na dośó powazne uchybienie merytorycznę. Na s.

133 Doktorantka podaje tabelę: ,,Podręczniki szkolne obowiqzujqce dla poszczeiolnych

przedmiotów ogólnoksztatcqcych w Szkole Gospodarczo-Rzemieślniczej w Mariówce w roku

szkolnym ]g30/193],,' Zastanawiajqce, dlaczego nię ma ana\izy tych podręczników - w rrich

są przecieŻ za.warte treści kształcenia. Doktorantka nie podaje takŻe nic na temat autorów

podręcznikow. A przecieŻ wŚród autorów znajdujemy znane nazwiska, np' Stefanii

Sempołowskiej, Julii Unszlicht-Bernsteinowej.

Pod tabelą Doktorantk a pisze, iŻ ,,brak informacji w materiałach archiwalnych o roku i

miejscu wydania podręczników,,. Brak informacji w materiałach archiwalnych o roku i

miejscu wydania podręczników nie zwalniabadaczaz poszukiwań. W większości podrĘczniki

te są dziś dostępne np. w Bibliotece Narodowej i moŻna zapoznac się z ich zawańości4

treściową oraz porównaÓ kolejne wydania, choÓ nie wszystkie podręczniki były wznawiane.

Tak było np' z podręcznikiem Drugi zbiorek, powiastek, opowiadań wierszyków dla dzieci od



lat 9 do 11,.Stefanii Sempołowskiej i Julii Unszlicht.Bernsteinowej, wydanym w 1919 roku i

nie miał następnyctr wydań.

Ponadto' warto wnikliwiej spojrzeó na działa\ność rożnych organizacji, ktore dziatały

w Mariówce, a które przywołuje Doktorantka. Tak jest np. z LoPP, czyli od 1923 roku Ligą

obrony Powietrznej Państwa. Autorka wyjaśnia skrót jako Liga obrony Przeciwpowietrznej i

Przeciwlotniczej. W istocie nie było takiej nazwy. organizacja powstała w 1923 roku i do

1928 posługiwałasię właśnie nazwąLiga obrony Przeciwpowietrzrlej i Przeciwlotniczej. W

1928 roku, po poŁączeniu z Towarzystwem obrony Przeciwgazowej, zmienlŁanazwę na Ligę

obrony Powietrznej i Przeciwg azowej. Ta organizacja i ten skrót był często ':łędnie

wyjaśniany jako Liga obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwlotniczej. Jest to oczywiście

niuans, ale z punktu widzenia dociekliwości badawc zej waŻne, aby stosowaó prawidłowe

nazewnictwo i nie powielać błędów.

Poza uwagami, o których wspomniał am wyŻej, w rozpIawie doktorskiej mgr GraŻyny

Wojcik brakuje mi odwołania do myśli pedagogi cznej. Sadzę bowiem, Że poza osadzeniem

tematu na tle rozwoju oświaty (co zgodne jest z tytułem rozprawy) waŻne byłoby

wspomnienie o myśli pedagogicznej, np. Jana Henryka Pestalozziego, Mikołaja Fryderyka

Gruntwiga, atakŻeodwołaniedoprzedstawicielinurtuNowegoWychowania' 
j

W pracy zau.wtzam także pewne mankamenty dotyczące aparatu naukowego oraz

Itcznę niezręczności językowe, które niejednokrotnie wiążą się z terminologią naukową lub

wymagaj ą doprecyzowania.

W moim odczuciu terminem, który wym agałby doprecyzowaria - już we Wstępie . na|ezy

np. ,,szkoła ochroniarsk a,, ' D?apedagoga czy specjalisty z zakresu historii wychowania będzie

jasne' Żę chodzi o szkoĘ przygotowuj ącę nauczycielki do ochronek, czyli XlX-wiecznych

przedszkoli. Natomiast dla potencjalnego czytelnika publikacji moŻę Się kojarzyó Z

dzisiej szym, dośĆ powszechnym zawodem ochroniarza.

Ponadto ruŻące jest naduiywanie terminów: ,,przerabtanie matęriału'' np. s. 362:

,,przerabiano proglam gtmtazja|ny,,, s. 364 ,,przerabiała matertał,,, a na s. 173 ,,przerabianie

bluzek, spódniczek, sukienek,'. W mowie potocznej sformułowanie ,,ptzerabiać matęriał'' jest

stosowane, ale w rozprawie naukowej raczej powinno się mówić o ,,realizaĄi programu

kształcenia,,. Moja uwaga dotyczy co prawda prozaizmu, a\e zadaniem Doktorantki jest takie

czuwanię nad precyzją terminologiczn4 i stylistyką tekstu. Podobnie raŻące jest

sformułowanie: ,,uczennice mieściły się w wieku'' (s. I28), ',ich wiek mięŚcił się w

przedziale" (s. 154).



Konkluzja '

Mimo pewnych uchybień, recenzowana pIaca jest wazna i cenna. Jest bowiem

pierwszą, pełną monografią szkół funkcjonujących w Mariówce w latach 1903-1954, atakŻe

prac4ukazującqdziałalnoŚó oświatow4 Siostr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

w Mariówce opoczyńskiej. Warto w tym miejscu ptzywołac słowa Józefa Ignacego

Kraszewskiego, ktory w czasopiśmie ,,Athenaeum''o piśmie poświęconemu historii,

literaturze, sztukom, krytyce'', które ukazywało się w Wilnie, w latach 1841-1851 wyraził

potrzebę spisywania historii wainych miejsc i instytucji. Uwrailiwiał czytelnika na

poszukiwanie zwi4zku faktów z rzęczywistością i dostrzeganie ich wpływu na

fuŃcjonowanie kraju. Pisał:

,,Według mnie nie ma nic naturalniejszego nad chęć poznania i wyśledzenia historii miejsc,

które ias pod jakimkolwiek względem zajmujq dzisiaj. Jest to, jak kiedy ukochanego

przyjaciela staramy się wiedzieć przesztość, żeby go znać lepiej, Żeby się wcielić w niego
,ntiial,o. 

Gdyby iazdi znajomych sobie okolic, starał się poznać szczegółowie choćby

nióbardzo odligłq p,ies,łość, oi, tę której szczqtki tkwiq w niej jeszcze, gdyby każdy spis1,wał

dzieje nkre, ,toiyłaby się wprędce zajmujqca bardzo historia wewnętrznego życia lcraju.

Niipotrzebaby nie omijać, nic z ntej usuwać, wszys'tko bez wyboru, co Ęlko pod

najiozmaitszymi względy zajqć może, mieścić w ten wielki skład, z którego później nieraz

,ń,,,,y nawet dzióiów pisarz czerpaćby musiał. Tylko, ze jedni spożywajq życie swoje, nie

patrzqc na to, co ió poprzedzito, iez zastanowienia jaki między nimi a ich poprzednikami
.*o,oi,y 

zachodzi,,iq,ik i następstwo; całkiem dniem dzisiejszym zajęci, nie poznajq, że dziś

bez wizoraj jest bard)o krótkie, k,ót',u niż dziś bez jutra, bo wczoraj jest naszq wtasnościq i

nikt go nam nie wydrze,, a jutro któz to wie?,,. (J. I. Kraszewski, Biata na Podlasiu.

Wspomnienia,[w:],,Athenaeum", 1841, t. 1, s. 70-1I)

Wydaje się, że Autorka poszła właŚnie drogą odkrywania przeszłości, aby ,pozneź t

wyśledzić'' przeszt.oścwaznych instytucji kształ.cących. Utworzyła,,metryki,, kaŻdej ze szkoł,

co jest szczegó|nie cenne dla zachowania pamięci. To waŻnapraca i cenne Żrodło wiedzy d|a

następnych badaczy i dla Zgromadzenia Sióstr Słuzek NajŚwiętszej Marii Panny

Niepokalanej. Wańo więc j4 opublikowac,pamiętając o staranności językowej i redakcyjnej.

Stwierdzam, Że przedłoŻonami do recenzji rozprawa doktorska odpowiada kryteriom

dysertacji doktorskiej, które określa ,,TJstawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule

naukowym orazo stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz.lJ.nr 65 zd. I6'04'20C3,poz'

595 z pózn. zm.). Wnioskuj ę zatem, o dopuszczenie Pani mgr Graiyny Wójcik do dalszych

etapów przewodu doktorskiego.

Warszawa, 9 pużdziernika 2017 roku dr hab. Janina Kamińska

ąhą1


