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Wprowadzenie

Patriotyzm bez wątpienia jest, choć nie zawsze tak było, i powinien być 

jednym z elementów wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. W najnowszej 

historii Polski dostrzec można różne okresy intensywności podejmowanych 

działań patriotycznych. Obecnie dostrzegamy utrzymujący się pozytywny trend 

odbudowywania tożsamości narodowej i patriotycznej. Zauważyć go można w 

różnych obszarach życia społecznego, kulturalnego, religijnego oraz 

edukacyjnego. W tym ostatnim obszarze dostrzec można działania związane z 

znowelizowaną podstawą programową oraz w przygotowywanych programach 

nauczania i wychowania w publicznych szkołach. W ten wspomniany trend 

wpisują się również realizowane badania naukowe. Mają one swoją wartość bo 

mogą znacząco nie tylko uchronić od zapomnienia Wielkich Polskich Patriotów, 

takich jak np. Biskup Polowy Tadeusz Płoski, ale także pomóc autorom nowych 

szkolnych programów i podręczników do nauki religii i nie tylko do nauki tego 

przedmiotu. We wspomniany kontekst wpisuje się dysertacja doktorska ks. mgr. 

lic. Marka Janusa. Posiada ona walor zarówno naukowy jak i pragmatyczny oraz 

jest opracowaniem bardzo aktualnym.
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Struktura rozprawy i ocena merytoryczna

Doktorant we Wstępie dysertacji artykułuje główny problem badawczy. 

Na s. 12 napisał „Celem niniejszej dysertacji jest ukazanie sylwetki i dorobku 

bp. Tadeusza Płoskiego w zakresie wychowania do patriotyzmu. Jest to temat 

niewątpliwie pasjonujący i dotąd nieopracowany (...)

Problem pracy, choć sformułowany dość lapidarnie, został poprawnie 

określony i uzasadniony. Wskazane zostały też najważniejsze kierunki badań, 

źródła, najbardziej reprezentatywna literatura przedmiotu, którą Doktorant 

posłużył się, aby podjęte zagadnienie zaprezentować.

Recenzowana rozprawa doktorska liczy w sumie 213 stron wydruku 

komputerowego. Poza stroną tytułową (s. 1), spisem treści (s. 3-4), wykazem 

ważniejszych skrótów (s. 5-6), zawiera: wstęp (s. 7-13), cztery rozdziały (s. 14- 

189), zakończenie (s. 190-192), bibliografię (s. 193-205) i aneks (206-213).

Należy podkreślić dość przejrzystą i logiczną strukturę dysertacji 

doktorskiej, którą zauważyć można na podstawie czterech rozdziałów 

wzajemnie dopełniających się:

• Rozdział I -  Życie i działalność biskupa Tadeusza Płoskiego na tle epoki 

(s. 14-75)

• Rozdział II -  Miłość i przywiązanie do Ojczyzny jako wyraz patriotyzmu 

(s. 76-105)

• Rozdział III -  Troska o kształtowanie tożsamości narodowej (s. 106-157)

• Rozdział IV -  Odpowiedzialność za rozwój podstawowych wartości 

ogólnoludzkich i wychowanie do wartości chrześcijańskich fundamentem i 

drogą wychowania do patriotyzmu (s. 158-189).

Należy stwierdzić, co nie jest bez znaczenia, że recenzowane opracowanie 

jest przede wszystkim napisane na temat.
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Dostrzec można dość przemyślną konstrukcję pracy co do podejmowanych 

zagadnień merytorycznych jak i ilościowych. Nie ma bardzo znaczących i 

rażących dysproporcji w prezentowaniu poszczególnych zagadnień. Najdłuższy 

rozdział to rozdział pierwszy liczący 61 stronic, następnie w kolejności 

rozdziały - trzeci 51 stronic, rozdział czwarty 31 stronic i najkrótszy to rozdział 

drugi liczący 29 stron.

W rozdziale pierwszym Doktorant bardzo obszernie (uważam, że nawet zbyt 

szczegółowo w porównaniu do innych poruszanych kwestii) scharakteryzował 

życie i działalność bp. Tadeusza Płoskiego. Charakterystyki tej dokonał na tle 

organizowanego duszpasterstwa wojskowego w Polsce wskazując na 

problematykę patriotyczną podejmowaną przez biskupów polowych Wojska 

Polskiego. Został zaprezentowany biogram bpa Tadeusza Płoskiego oraz jego 

działalność społeczno-polityczna w kraju i poza jej granicami.

W rozdziale drugim autor podejmuje niezwykle ważką problematykę miłości 

i przywiązania do Ojczyzny, wskazując na istotną rolę wiary, odpowiedzialność 

za losy Ojczyzny oraz odpowiedzialność obywatelską i społeczną. Ponadto 

prezentuje postać Matki Bożej, jako Królową Polski i ukazuje Ją jako wzór 

umiłowania Ojczyzny.

Rozdział trzeci dotyczy kształtowania tożsamości narodowej. Autor, w 

przyjętej 4-punktowej konwencji, wskazał na konieczność podejmowania w 

nauczaniu zagadnień związanych z historią Polski, przywoływania i 

wspominania rocznic i świat narodowych ze wskazaniem na rodzinę, która jest 

najlepszym „nośnikiem i kontynuatorem” tradycji patriotycznych oraz 

wolnościowych.

W rozdziale czwartym Doktorant dokonał dość poprawnej analizy nauczania 

bp. Tadeusza Płoskiego pod kątem odpowiedzialności za rozwój podstawowych 

wartości ogólnoludzkich w odniesieniu do wychowania do wartości 

chrześcijańskich jako stanowiących fundament i drogę wychowania 

patriotycznego. Ponadto autor dysertacji podjął interesującą refleksję dotyczącą
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obrony wartości i godności ludzkiego życia oraz konieczności życia w prawdzie. 

Pokreślił też, i słusznie, na znaczenie wychowania do wolności oraz cnót 

obywatelskich.

Zakończenie pracy doktorskiej posiada jedynie charakter syntezy. Szkoda, 

że autor nie odniósł się do obecnej polskiej rzeczywistości i nie sformułował 

konkretnych wniosków natury pedagogicznej, pastoralnej i katechetycznej. 

Byłaby to bardzo interesujące na ile nauczanie Biskupa Polowego dałoby się 

zastosować w obecnej rzeczywistości polskiej. Ponadto byłoby dobrą okazją do 

wykazania osobistej kreatywności autora dysertacji.

Dokonując merytorycznej oceny rozprawy można stwierdzić, że 

przeprowadzona analiza nauczania Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego oraz 

wybranej literatury i zaprezentowane myśli ich autorów nie budzą poważnych 

zastrzeżeń.

Poszczególne rozdziały posiadają konsekwentnie wprowadzenia oraz 

krótkie podsumowania.

Od strony merytorycznej rozprawa nie budzi zatem wątpliwości.

Na kanwie oceny merytorycznej zrodziły się recenzentowi trzy pytania. 

Proszę, aby Doktorant zechciał odnieść się do następujących kwestii oraz 

wykazał się wiedzą i doświadczeniem:

1. Szkoła może i powinna stać się środowiskiem wychowania 

patriotycznego. Proszę rozwinąć tę myśl i wskazać na możliwości 

wychowania patriotycznego w publicznych szkołach w Polsce?

2. W jakim wymiarze elementy patriotyczne powinny znaleźć się w 

przyszłych programach nauczania i podręcznikach do nauki religii?

3. Jakie wnioski pastoralno-katechetyczne można sformułować na podstawie 

nauczania i działalności Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego?
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Ocena formalna rozprawy

Od strony warsztatu naukowego rozprawa doktorska ks. mgr. lic. Marka 

Janusa napisana została poprawnie. Doktorant posiadł wystarczającą 

umiejętność pisania prac naukowych, czego potwierdzeniem jest posługiwanie 

się na ogół właściwym i poprawnym językiem polskim, warsztatem naukowym, 

umiejętnością krytycznego korzystania ze źródeł, dostatecznej analizy i syntezy 

przeprowadzonych badań.

Pomimo braku istotnych zastrzeżeń merytorycznych i formalnych, nie 

znaczy, że w przedstawionej rozprawie doktorskiej nie ma pewnych, uchybień 

lub niedopatrzeń. Niektóre z nich sygnalizuję i poddaję pod rozwagę, gdyby 

miała ukazać się tzw. książka „podoktorska”.

Uwagi:

• Praca domaga się większej korekty pod kątem interpunkcji oraz 

językowym.

• W Wykazie skrótów brakuje konsekwencji w zapisie. Jedynie dokumenty 

II Soboru Watykańskiego posiadają inny Opis, z podaniem roku wydania 

publikacji, choć nie jest to przecież konieczne.

• S. 52, przypis 166 i 167 i s. 53, przypis 170 -  należy poprawić rok 

wydania (20013!).

• W przypisach nie stosuje się poprawnie skrótów typu „zob.” i „por.”

• Na końcu zdania brakuje kropki, zamiast niej jest średnik np. s. 99, 

przypis 315.

• Należy uporządkować zapis typu „tenże”. Brakuje konsekwencji, zob. 

np. s. 102 i s. 103 lub s. 119, 126, 127, 150, 152, 164 etc.

• Zdarzają się literówki, zob. s. 118, przypis 354 (Reed!)
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• Należy korzystać z najnowszych wydań publikacji, zob. Pismo Święte 

(1982); Dokumenty soborowe (1968!). Są nowsze, poprawione wydania 

wymienionych publikacji.

• W wielu miejscach w zapisach bibliograficznych należy poprawić 

„spacje”.

Reasumując, chcę podkreślić, że pomimo kilku niedoskonałości formalnych 

i sformułowanych uwag, w najmniejszym stopniu nie umniejszają one walorów 

całej dysertacji doktorskiej, którą uważam za cenne i potrzebne opracowanie 

naukowe.

Ocena końcowa

Rozprawa doktorska ks. mgr. lic. Marka Janusa pt. Wychowanie do 

patriotyzmu w nauczaniu Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego napisana pod 

kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Szpeta, jest ważnym i potrzebnym studium 

katechetycznym, w którym Doktorant dowiódł wystarczającą kompetencję 

naukową w zakresie podejmowanej problematyki, jak i znajomość zasad pisania 

pracy naukowej.

Mając zatem na uwadze wymienione wartości i spełnione wymogi 

stawiane rozprawom doktorskim przez Ustawę „O stopniach naukowych i tytule 

naukowym”, uprzejmie proszę Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu o kontynuowanie przewodu doktorskiego ks. 

mgr. lic. Marka Janusa.

Warszawa, dnia 12 października 2017 roku
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