
Kraków, dn. 4.5.2022 
Ks. prof. dr hab.  
Katedra Homiletyki i Komunikacji Religijnej 

 
ul. Kanonicza 9 
30-864 Kraków 
 
 

Recenzja rozprawy doktorskiej 
ks. mgra lic. Piotra Obolewskiego 

pt. Jana Z -1986 . 
Praca doktorska napisana w Katedrze Teologii Praktycznej 

pod kierunkiem ks. dra hab. Kazimierza Skoczylasa, prof. UMK 
 

czny 
 

 
Sentencja  

 Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne UMK w 
Toruniu z dnia 24 marca 2022 roku o przygotowanie recenzji rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. 
Piotra Obolewskiego w przewodzie doktorskich otwartym dnia 30 stycznia 2019 roku, po 

ustawowe wymogi 
stawiane rozprawom doktorskim (zob. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki: Dz.U. z 2003 r. nr 65, poz. 595; 
z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz 

, art. 6, p. 4: Dz.U. z 2016 r., poz. 1586). 
 
Uzasadnienie 
Uzasadnienie  , poprzedzonych krótkim 

wprowadzeniem ym istoty zagadnienia, to jest  1. Omówienie 
 i metody; 2. 

rozprawy; 3. Ocena merytoryczn  Ocena jej formalnych aspektów; 5. 
Kwestie do dyskusji i 6. W  

Wprowadzenie 
 ustanowiony przez samego 

Jezusa Chrystusa (Konstytucja Lumen gentium, 18). Od najdawniejszych czasów, to jest od 

Lumen 
gentium, 20). 

 
kolegium apostolskiego bi

e e i 
kierowanie wspólnot

Dekret 
Christus dominus, 2). 
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his

Fenomen loci et temporis 
 

 i cywiln . 
wnikliwe 

opracowanie naukowe jest  (1910-1986). W latach 1963
1968  w latach 
1968 1970, jako administrator apostolski diecezji, a wreszcie jako biskup diecezjalny 

od roku 1970 u 22 listopada 1986 roku. 
ks. mgra lic. Piotra 

Obolewskiego. 

1.  i metoda 
Zasadniczy problem recenzowanej roz jak 

 
wprowadzania 

. Wynika z narzuconego 
 wrogo do 

 
politycznym, -
historycznym. 

Celem recenzowanej rozprawy jest 
opracowanie w 

okresie j 1970-1986. Cel 
a

bardzo obszernie i detalicznie utor 

, z jednej strony, 
y 

. Z drugiej strony doktorant 

zmagania 
o tworzenie sieci parafii  oraz o 

duchowej. 
Rozprawa ma charak

zarówno z magisterialnego  
Polsce, drukowane p  oraz dokumenty uzyskane z archiwów 

. Ponadto wykorzystana zost przedmiotu i literatura pomocnicza. 
metody teologii pastoralnej 

teologicznych  jako kryterium do 
badawczego. Ponadto w rozprawie metoda historyczna oraz metoda 

doprecyzowanymi w instrukcji Kongregacji ds. Biskupów Ecclesiae imago (22.2.1973). Ze 
 recenzowana dysertacja 
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- do specjalizacji 
pastoralnoteologicznej. 

2.  
S  (s. 1) 2), wykaz skrótów (s. 3-

4), bibliografia (s. 5-30), 31-39), ów (s. 40-73; 74-95; 96-113; 114-291; 
292-311), 312-328), streszczenie (329-330) i 
(331-332). 

pierwszy stanowi uzasadnione, cenne teologiczne wprowadzenie do 
zasadniczego tematu rozprawy. Omawia on rozumienie 
od pierwszych wieków przez nauczanie  

warunkowania 
wania 

kontekst poli
ustrój Polski 

Konferencji Episkopatu Polski i poszczególnych biskupów. 
 trzeci traktuje o biografii , jego rodzinie, edukacji i k u 

p dze biskupa pomocniczego i administratora diecezji w . Do konstrukcji tego 
 

Zasadn
zagadnienie rozpracowane w czterech kwestiach

 troska  
; 

na koniec - p cen  
m. 

3. Merytoryczna rozprawy 

 

-historycznym. 
-historycznego. 

cowane podnosi walor rozprawy. 
Innym walorem rozprawy jest 

koordynowanie duszpasterstwa w diecezji. 
autor 

Kawnicach, Brdowie, 
 

Oprócz  i 
sprawowaniem liturgii, omówione  biskupa 

 
które 

peerelowskiego kontekstu. Czytelnik 
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rozprawy podczas konferencji dziekanów w 1969 roku biskup 
 (s. 167).  

instrukcji Episkopatu Polski 
pojazdami mechanicznymi bp a jeszcze jako administratora apostolski diecezji 

j duchowni od dnia 3 marca 1969 r., nabywali pojazdy mechaniczne 
Powinni przy tym 

. Zostali zarazem do zachowywania przepisów ruchu 
drogowego i kultury jazdy oraz nie  niewiast oraz dzieci . Innym 
in  wyjazd zagraniczny 
biskupa ordynariusza  z przynajmniej trzymiesi  i odpowiednio 

 Z kolei podczas konferencji dziekanów w 1970 roku Biskup 

porachunków lub rozgrywek  

wobec ch dokumentach Stolicy Apostolskiej, 
a z drugiej zmagania 

zypospolitej 
Ludowej  

Kongregacj  ds. Biskupów w  instrukcji Ecclesiae imago z 22 lutego 1973 roku. 
Równie bardzo cenna jest ocena dz od strony historycznej, a 

ebrany w dysertacji ukazuje biskupa 

 

szykany stosowane wobec kleryków seminarium 
 Jak 

 
charakterach, kolaboranci. Jak podaje autor rozprawy, 6 tys. duchownych 

 (s. 311). 

odpowiednich przypisów 
, a na wymienionych stronach 

cytaty . Przypis dolny p
zachowania rozprawy warto w rzeczonym, obszernym 
fragmencie 
literatury. 

Na stronie 119  
iletycznych

stwierdzenie ie jest ono poparte badaniami, a zatem nieuzasadnione. 

cznym. 
albo Konferencji Episkopatu, a czym innym ich faktyczna 

realizacja. 
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4. Ocena formalnych aspektów rozprawy 
Przedstawiona do recenzji rozprawa 

czemu lektura rozprawy jest p Monografia ta posiada wszystkie 
 

 
pracy podzi oraz 

 
- przypisach dolnych. Niektóre z 

nich np  

 
dysertacji   
Tymczasem w recenzowanej pracy 
liczy 34 strony, drugi  22, trzeci  18, czwarty   
jest niemal dwukrotnie obszerniejszy . 

Kolejnym  
ten 

 
jego  w okresie od  
roku, kiedy to  a Stefana 

biskupa pomocniczego 8 stycznia 1970 
roku, kiedy to biskup ordynariusz. 

okresie data  roku. Tego dnia 
mianowany administratorem apostolskim diecezji w , po 

 
 

pasterska diecezji w . 
r pierwszy  obszernemu teologicznemu 

u 
drugi uwarunkowaniom 

, ani Jana 
  

 

trzeciego  i 
 w latach 1910- Biografia  od urodzenia do 

 
kontynuacja tematu w rozdziale IV 

kilka 
jednostek. 

Innym mankamentem jest nieadekwatny  w 
bibliografii. bibliografii 

 
 oraz na 

Dokumenty i przemówienia papieskie y  
Dokumenty Soboru 

, a dalej 
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i Dokumenty Kurii Rzymskiej , albowiem 
dokumenty Biskupa Rzymskiego (por. KPK, kan. 361)1. 

Przy podawaniu statystyk (np. s. 161-
bo stan personalny nierzadko ulega zmianom. 

. 
do seminarium 

1043; por. s. 311). 
 

ce korekty: 
- 

. 
- zamia . 75, 173, 250). 
-  
- 

j  
- , które kilkakrotnie zapisane jest 

 

przedmiotu, jak i w literaturze pomocniczej. 

-64. 

 -64. 
- Formacja, ,w: Jougan A., -
polski, Warszawa 1924.  
- 

Krakowskie  (2002), nr 2, s. 158-159. 
Kieleckie Studia Teologiczne 1 (2002), nr 2, s. 158-171. 

- 
 

 biskupa Jana y   
- 

 
-197). 

5. Kwestia do dyskusji 
Zgodnie z soborowym  

«Christus dominus» biskupi autentycznymi 
 

 

 
1 Rzymskiego, lecz 

- 
- KPK, Kan. 361. 
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Tymczasem wszystkie istotne funkcje biskupiej , ale w 
rdynariusza diecezji 

w kolejno 
r ; z

wku; koordynacja duszpasterstwa w diecezji, a dopiero 
- p . takiego 

a biskupa Jana ?

6
Wnikliwa lektura rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Piotra Obolewskiego

Jana Z -1986

w Polsce rozprawom doktorskim na mocy Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. nr 
65, poz. 595; z 2005 r. nr 164, poz. 1365) oraz a Ministra Nauki i Szkolnictwa 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1586). 
Przedstawiona do recenzji rozprawa posiada wysokie walory merytoryczne; jest 

klarowna
propo . Ponadto dysertacja doktorska jest opracowana poprawnie 
formalnym;

j 
pastoralnej -1986

teologiczny i 
i pracy naukowej w dziedzinie nauk 

teologicznych do Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne 
UMK w Toruniu o dopuszczenie ks. mgr. lic. Piotra Obolewskiego do dalszych etapów 
przewodu doktorskiego i jej publikacji .

Kraków 4 maja 2022 roku

ks. prof. dr hab. 


