
R E C E N Z J A  

rozprawy doktorskiej Ks. mgr Marka Janusa 

WYCHOWANIE DO PATRIOTYZMU W NAUCZANIU BISKUPA POLOWEGO TADEUSZA PŁOSKIEGO

napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Szpeta 

na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

«

Mając na uwadze współczesne poglądy i postawy, wsparte inwazją różnorodnej informacji 

medialnej, na temat aktualnego rozumienia patriotyzmu, należy z uznaniem przyjąć inspirację 

podjęcia przez Doktoranta tematu wychowania patriotycznego na forum naukowym. 

Przygotowana dysertacja ks. Marka Janusa pt. Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Biskupa 

Polowego Tadeusza Płoskiego, wpisuje się w dyskusję socjologiczno-pedagogiczną, a także dzięki 

badanemu obszarowi w działanie i ocenę pastoralną.

Niepokojącym zjawiskiem związanym z procesem globalizacji, jest przyjmowanie przez 

społeczeństwo, szczególnie przez młodzież, postawy antypatriotycznej, konsumpcyjnej, wyrażanej 

w słowach: „moja ojczyzna jest tam, gdzie jest mi dobrze". W efekcie postawa ta prowadzi do 

zagubienia i braku umiejętności samooceny oraz rzeczywistego odniesienia do świata 

i zachodzących zjawisk, co przejawia się niewątpliwie również w zagubieniu rozumienia pojęcia 

patriotyzmu, a co za tym idzie konieczności dynamicznego wzmocnienia procesu wychowania 

patriotycznego. Pustka i zagubienie współczesnego człowieka w kulturze ponowoczesności 

prowadzi do zawężenia i zniekształcenia pragnień, wytwarzania sztucznych potrzeb, co w efekcie 

Jan Paweł II w „Veritatis splendor" i „Evangelium vitae" określa, jako główny nośnik cywilizacji 

śmierci, charakteryzującej się rozczarowaniem, frustracją, konfliktami, a w młodym pokoleniu 

zaciera poczucie miłości, solidarności, burzy świat wartości oraz odrzuca sens wysiłku 

i zaangażowania na rzecz innych.

Rozprawa Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego, 

zostanie poddana recenzji w trzech aspektach: metodologicznym, merytorycznym i formalnym.

1. Metodologiczna wartość rozprawy

Dysertacja, składa się z wykazu skrótów, wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, 

bibliografii oraz aneksu. We wstępie Autor pracy dokonuje wyjaśnienia pojęć: wychowanie, 

patriotyzm i Ordynariat Polowy, a następnie przedstawia w sposób zwięzły cel podjętej dysertacji.
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Doktorant stwierdza, iż celem niniejszej dysertacji jest ukazanie sylwetki i dorobku bp. Tadeusza 

Płoskiego w zakresie wychowania do patriotyzmu. Jest to temat niewątpliwie pasjonujący i dotąd 

nieopracowany, choć od śmierci biskupa minęło już siedem lat (s. 12). Wstęp do pracy zawiera 

także poprawny opis metod wykorzystanych w pracy, a mianowicie: analizy, syntezy, 

monograficznej i historycznej oraz prezentuje zakres dostępnych i przeanalizowanych źródeł 

i literatury przedmiotu. Struktura rozprawy jest przejrzysta, a poszczególne podpunkty każdego 

rozdziału są uszczegółowieniem treści zapowiedzianych tytułami rozdziałów. Całość dopełnia 

krótkie zakończenie, w którym Autor podsumowuje i wylicza najważniejsze aspekty wychowania 

do patriotyzmu, które podejmował w swojej posłudze i pracy naukowej bp Tadeusz Płoski. 

Wyraźnym niedociągnięciem zakończenia jest brak nakreślenia przez Autora perspektywy dalszych 

poszukiwań w omawianej materii i przedstawienia możliwości wykorzystania niniejszej pracy 

w konkretnych obszarach działania Kościoła katolickiego, aktualnej posługi Kapelanów 

Wojskowych, czy w wychowaniu szkolnym i społecznym.

Na uwagę zasługuje poprawnie sporządzona bibliografia, która podzielona jest na 

wykorzystane w pracy: dokumenty Kościoła i nauczanie papieskie (14 pozycji), dokumenty 

państwowe (3), dokumenty biskupa polowego (7), źródła (28). Oprócz materiałów źródłowych na 

uwagę zasługuje obszerne wykorzystanie literatury przedmiotu (15) i literatury pomocniczej 

w ilości ponad 80 pozycji, a także zasobu internetowego (ponad 20 pozycji). Świadczy to 

o pracowitości i wnikliwości w poszukiwaniach Autora, a zarazem o dobrym przygotowaniu przez 

niego warsztatu pracy naukowej. Mankamentem prezentowanej bibliografii są pojawiające się 

powtórzenia w zapisie publikacji (s. 200, 201, 202-203, 204-205) oraz niekonsekwencja 

w prezentowaniu alfabetycznym, analizowanej literatury przedmiotu (s. 200).

Drobnym niedociągnięciem jest także brak w wykazie skrótów stosowanych w pracy kilku 

skrótów oraz ich rozwinięcia, np. WC WPK (s. 129), UNFIL (s. 154, 170), DSP (s.167). Należy 

domniemać także, iż zastosowany na stronie 160 skrót KWK 12, 27, powinien być raczej zapisany 

KDK 12, 27.

W całości pracy pojawił się również błąd zapisu cytowań źródłowych. Autor dla cytowanych 

fragmentów stosuje cudzysłów, natomiast w przypisach umieszcza skrót Por. co wskazywałoby na 

tekst parafrazowany, np.: s. 86, przypis 285, s. 116/348, s. 122/364, s. 132/386, s. 150/430, 

S. 165/466.
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2. Merytoryczna wartość rozprawy

W warstwie merytorycznej rozprawa zawiera wiele cennych refleksji. Autor wydobył 

z materiałów źródłowych istotne kwestie ważne dla współczesnego ujęcia wychowania 

patriotycznego. W sposób rzetelny Autor wyjaśnia terminologię i szeroko ukazuje rozumienie 

pojęcia „patriotyzm", uwzględniając wiele warstw, jakie składają się na całościowy opis 

omawianego zagadnienia.

Cenną częścią pracy jest usystematyzowanie i przedstawienie rysu historycznego 

powstania, umocowań prawnych i funkcjonowania Ordynariatu Polowego w Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz ukazanie wątków patriotycznych w życiu i nauczaniu biskupów polowych Wojska 

Polskiego do 2004 roku.

Najważniejsze obszary kształtujące postawę patriotyzmu wśród żołnierzy, ludzi młodych 

i wiernych, do których został posłany Biskup Polowy Tadeusz Płoski oraz jego troska o współczesny 

kształt wychowania patriotycznego, została przez Doktoranta w sposób rzetelny i sumienny 

zebrana w drugim, trzecim i czwartym rozdziale pracy. Autor dysertacji, korzystając z greckiej 

etymologii słowa - „patriotes" -  patriotyzm i łacińskiego„patria" -  ojczyzna, prezentuje 

w rozdziale drugim miłość i przywiązanie do ojczyzny w nauczaniu Biskupa Polowego Tadeusza 

Płoskiego, jako fundament patriotyzmu i wskazuje na wiarę, odpowiedzialność za losy ojczyzny, 

świadome kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej i społecznej oraz pobożność Maryjną, 

jako istotne elementy miłości i wychowania do patriotyzmu. Tak rozumiany patriotyzm, 

zbudowany na fundamencie wiary i miłości do Ojczyzny, łączy w sobie element więzi i dziedzictwa, 

a zatem pobudza do postawy odpowiedzialności za wspólnotę Narodu i Ojczyzny, na co 

wielokrotnie zwracał uwagę w swoim nauczaniu Biskup Polowy Tadeusz Płoski. Jak zauważa ks. 

mgr Marek Janus Bp Tadeusz Płoski podkreślał, że miłość do ojczyzny to najpierw uznanie takich jej 

wartości i elementów, jak: terytorium i ziemia przodków. Od żołnierza miłość do ojczyzny wymaga 

trudnej umiejętności przedkładania celu służby ponad indywidualne potrzeby i dążenia. (...) 

Patriotyzm wg bp Tadeusza Płoskiego to dawanie, to ofiara, wyrzeczenia, praca i służba, to 

gotowość do poświęceń... (s. 75).

Kolejnym istotnym elementem konstytutywnym dla całościowego spojrzenia na proces

kształtowania i budzenia świadomości patriotycznych jest wg bp. Tadeusza Płoskiego troska

o kształtowanie tożsamości narodowej. Analiza materiałów źródłowych, jakiej dokonał Doktorant

potwierdza głęboki sens i potrzebę zakorzenienia wychowania patriotycznego w edukacji

historycznej i dziedzictwa kulturowego. Cennym i wartym podkreślenia elementem wychowania
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do patriotyzmu w nauczania Bp. Tadeusza Płoskiego -  jak słusznie zauważa ks. Marek Janus -  była 

troska o właściwy kształt i przeżywanie rocznic i świąt narodowych, wydarzeń i uroczystości 

Państwowych i religijnych, a także budowanie silnych fundamentów wspólnot rodzinnych 

i wychowanie do wolności (rozdział III, par. 2, 3, 4).

W ujęciu socjologicznym patriotyzm domaga się określenia właściwego podmiotu, czyli 

kogoś, kto jest patriotą, kto rozwija w sobie cechy istotne dla patriotyzmu, zarówno jako 

jednostka, jak i określona zbiorowość. Autor omawianej dysertacji w sposób poprawny podejmuje 

ten istotny wątek w rozdziale czwartym, przedstawiając na podstawie analizy źródeł najważniejsze 

elementy wychowania i rozwoju w człowieku wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich, takich jak: 

obrona wartości i godności ludzkiego życia, prawdy i cnót obywatelskich. Cennym materiałem 

omawianej pracy jest także ukazanie zagrożeń i postaw, które mogą negatywnie wpływać na 

kształt wychowania do patriotyzmu, mianowicie: internacjonalizm, nacjonalizm, szowinizm, 

kosmopolityzm, itp. Patriotyzm bowiem, zakorzeniony w narodzie na przestrzeni czasu, przejawia 

się w określonych postawach, które mają swoje podłoże w aktualnej kondycji i uwarunkowaniach 

psychologiczno -  społecznych.

Ważnym zapisem, który domaga się merytorycznego doprecyzowania jest następujący 

fragment ze strony 43 rozprawy: 10 kwietnia 2010 roku przed godziną 9.00 bp Tadeusz Płoski 

zginął pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu Tu-154M wraz z 96.osobami prezydenckiego 

samolotu, oraz z siedmioosobową załogą. Zapis ten sugeruje, iż we wspomnianej katastrofie 

zginęło 96 osób i 7 osób załogi, czyli łącznie 103 osoby. Powyższy zapis należy zatem poprawić, aby 

nie wprowadzać w nurt naukowy błędnego faktu historycznego.

Analiza rozprawy od strony merytorycznej nasuwa również szereg pytań. Jednym z nich, 

mając na uwadze fakt, iż proces wychowania do patriotyzmu, stanowi istotny obszar pedagogizacji 

i edukacji dzieci i młodzieży, byłoby udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakich konkretnych wskazań 

udzielał młodym ludziom ks. bp Tadeusz Płoski, np. podczas udzielania sakramentu bierzmowania? 

W jaki sposób zachęcał do kształtowania postawy patriotyzmu wśród młodych? Materiał badawczy 

warto przeanalizować zatem także od strony oddziaływania treści patriotycznych na dzieci 

i młodzież. W ten sposób dysertacja ks. Marka Janusa, stała by się cenną pomocą w pracy 

pedagogicznej i katechetycznej. Podsumowując tę część oceny rozprawy, należy podkreślić jej 

mocną stronę merytoryczną, pozytywnie wpisującą się w nurt refleksji pastoralno-teologicznej.
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3. Formalna wartość rozprawy

Rozprawa ks. mgr. Marka Janusa jest poprawna od strony formalnej, choć sam wydruk 

powinien być przygotowany staranniej i domaga się wnikliwej korekty. Autor zgodnie z wymogami 

wprowadza w każdy rozdział i dokonuje krótkiego podsumowania każdej części pracy. Treści 

odpowiadają tematowi zawartemu w tytule pracy.

Język jest komunikatywny i czytelny, a lektura nie nudzi i dostarcza czytelnikowi 

pozytywnych wrażeń. Autor w wielu miejscach prowadzi własną refleksję nad prezentowanym 

zagadnieniem, co podnosi poziom naukowego opracowania. Trzeba podkreślić dobre i solidne 

przygotowanie i przedstawienie merytoryczne treści, przy jednoczesnym słabym zaangażowaniu 

Autora w korektę i estetykę wydruku pracy. Przedstawiona do recenzji praca zawiera błędy 

ortograficzne, np. s. 18 „łużkami" zamiast „łóżkami". Doktorant w sposób niekonsekwentny 

stosuje znaki interpunkcyjne, zwłaszcza „kropki", które rozsiane są w różnych miejscach, często 

pojawiają się niespodziewanie w połowie zdania, (s. 106, 107, 111, 113, 135, 139, 140, 154, 162, 

165). Biorąc pod uwagę ewentualną perspektywę publikacji omawianej pracy, należałoby dokonać 

solidnej korekty, uwzględniając wskazane w recenzji uwagi, zastrzeżenia i sugestie.

4. W niosek końcowy

Uwzględniając wszystkie aspekty opiniowanej pracy stwierdzam, że rozprawa doktorska 

ks. mgr. Marka Janusa Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Biskupa Polowego Tadeusza 

Płoskiego, napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Szpeta, zarówno pod względem 

metodologicznym, merytorycznym oraz formalnym spełnia wymagania stawiane pracom 

doktorskim. Autor wykazał się znajomością źródeł i literatury przedmiotu, umiejętnością jej 

interpretacji i ukazania własnych wyników badań. Trafnie dobrał metody badawcze i poprawnie się 

nimi posługiwał. W interpretacji prezentowanych treści wykazał się obiektywizmem i naukową 

bezstronnością.

W myśl obowiązujących przepisów, występuję z wnioskiem do Rady Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o dopuszczenie ks. mgr Marka 

Janusa do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Poznań, 31 sierpnia 2017r.

w Poznaniu
Zaktad Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijańskiej
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