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Praca doktorska Dylematy polskiego patriotyzmu w perspektywie integracji 
europejskiej składa się z pięciu rozdziałów:

I.   Charakterystyka pojęcia polskiego patriotyzmu.
II.  Polski patriotyzm wobec różnych koncepcji integracji europejskiej.
III. Zagrożenia polskiego patriotyzmu w integrującej się europie. 
IV. Wpływ procesów integracyjnych na nową koncepcję patriotyzmu.
V.    Podmioty odpowiedzialne za postawy patriotyczne w integrującej się 

europie. 
Praca jest próbą przedstawienia kompendium wiedzy na temat Ojczyzny 

i patriotyzmu. Patriotyzm wyraża się w umiłowaniu ojczyzny. na pojęcie Ojczy-
zny składają się trzy elementy: wspólnota narodowa, kultura tej wspólnoty oraz 
terytorium. 

Wspólnota narodowa to społeczność osób, to naród, który kontynuuje dziedzic-
two przodków w wymiarze zarówno materialnym, jak i duchowym, torując drogę 
przyszłości swoim następcom.

Kultura stanowi duchową więź, tworzącą naród. Kultura jest wyrazem ducho-
wego życia narodu. Kultura jest to działalność, której celem jest rozwój ludzkiej na-
tury, zwłaszcza w wymiarze intelektualnym, moralnym, artystycznym i religijnym. 
Kultura to: język danego narodu, literatura, poezja, historia (dzieje narodu), tradycja, 
religia, religijność, etos narodowy – zespół wartości moralnych, wzorców postępo-
wania i innych norm społecznych, uznawany przez jakąś grupę ludzi za ideał, za 
wzorzec, który należy realizować. 

Terytorium to element geograficzny, określany często pojęciem ziemi ojczystej, 
a traktowany po prostu jako dom. Jest to obszar, który w najgłębszej swej istocie jest 
nieodzowną dla społeczności narodowej przestrzenią jej życia i działania. Miłować 
Ojczyznę oznacza: miłować wspólnotę narodową, wyrażać szacunek do kultury na-
rodowej oraz do terytorium, na którym naród żyje i spełnia się. 

W pracy wskazane zostały podmioty, które są odpowiedzialne za formację po-
staw patriotycznych. Zaznaczona została tutaj ogromna rola rodziny w przekazywa-
niu postaw patriotycznych. nie pominięto szkoły, która winna być miejscem pro-
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mowania tych postaw. Podkreślono znaczenie Kościoła w kształtowaniu postaw 
patriotycznych. Wskazane zostały media, które, trwając w służbie społeczności 
narodowej, winny obok rodziny, szkoły i Kościoła wychowywać do postaw pa-
triotycznych. 

W kontekście procesów globalizacyjnych i integracyjnych, mających miejsce 
w europie, ważne jest zachowanie swojej tożsamości narodowej, uszanowanie w ra-
mach tych procesów wartości dziedzictwa własnej Ojczyzny oraz kształtowanie po-
staw patriotycznych. 
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Rozprawa dotyczy bardzo ciekawej i mało znanej w Polsce problematyki. 
Wiadomo że prace empiryczne pozwalają na pewne wnioski uogólniające, nato-
miast szersza interpretacja i wyjaśnianie zjawisk czy procesów społecznych wy-
magają przyjęcia stosownych teorii wyjaśniających, które z kolei powinny być 
weryfikowane przez badania empiryczne. Teza sekularyzacyjna oznacza zbiór 
różnych koncepcji teoretycznych, za pomocą których usiłuje się opisać zmiany 
religijno-społeczne. Praca jest odpowiedzią na postulat „zweryfikowania lub zre-
latywizowania pojęcia sekularyzacji oraz funkcjonującej jako milczące założenie 
tezy sekularyzacyjnej”. Autor, wychodząc od omówienia intelektualnego i spo-
łecznego rodowodu sekularyzacji i ukazując tezę sekularyzacyjną u klasyków so-
cjologii, przedstawia obszernie poglądy dwóch czołowych zachodnioniemieckich 
socjologów religii z kręgów protestanckich: prof. Joachima Matthesa (Uniwersytet 
Münster; Bielefeld), oraz prof. Thomasa Luckmanna (Uniwersytet frankfurt am 
Main; Bielefeld) na temat tezy sekularyzacyjnej. Teza sekularyzacyjna została tu 
potraktowana jako swoistego rodzaju teoria, obejmująca dwa poziomy: teoretycz-
no-wyjaśniający i metodologiczny. Oba wpływają na koncepcje przedmiotu badań 
socjologii religii. Autor postawił sobie za cel wykazanie, czy poglądy Matthesa 
i Luckmanna na temat tezy sekularyzacyjnej prowadzą do uściślenia teoretycz-


