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Recenzia
rozpraw\ doktorskiej mgr Eweliny Ś|ązak pt. ,,Struktura i clziułalność Wyclziałów rlo Spraw

|l/yznań w Łodzi i w wojewódł,twie ]950-1975)o', maszynopis, ss. 608.

Walka władz konlunistyczrryclr z Kościołami i związkami wyznaniowlmi, a

szczegolnie z KoŚciołem rzymskokatolickirn toczl,ła się z różnvm natęzeniem od początku

instalowania się tej wrogiej wobec historii. kulturl,itrad,"-c.ji polskiej ideologii. Do

prowadzonych działań w,vkorzystvwano ma.iąc1, stac się podstawą nowego ustroju aparal"

represji (m.in. urzęd.v bezpieczeństwa publiczrrego) oraz rozbudowywane w szl,bkim tempie

Struktur!' partr.'Ine (Polskie.j Partii Robotnicze.i. a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii

Robotniczej). Wraz z upływem czasu do grona tego dołączyła mająca odegrać istotną rolę

administrac.ja wyznaniowa. reprezentowana przez powstały w 1944 r. w Resorcie Adrninistracji

PLrbliczne.j PKWN Dcpartarnent Wyznaniorvv. do którego kompetencji na|eżały sprawy

prowadzone przed wojną pr7,ez Ministerstwo Wvznali Religijnych i Ośrł,iecenia Publicznego.

Nowo utworzony departament istniał następnie w ramach Ministerstwa Administracji

Publiczrrej (od 1stycz1-lia l945 r, do l9 kw,ietnia 1950 r.).

Kolejnl'rrr z elenlentów arrtvkościelne.j polityki panstw,a było powołanie do

fl-rnkc.ionowania lc) kw,ictnia l950 r, IJrzędr_r do Sprarv Wy,znań. do którego korlpetencji

naleźało m.in. koord.vnorvanie polityki wvznaniowe.i ,z d,z,iałalnością irrnych resortów oraz

nadzor nad przestrzeganiem przepisów odnoszących się do Kościołów i zw,tązkow

wyznaniowych. Dla realizacji tych zadań, w ramach urzędu utworzono trzy wydziały: ogolny.

rzymskokatolicki i wyznań nierzymskokatolickich. UdSW oraz będące jego ekspozyturami

rło.iewciclzkic Wr.'działl,ds. Wr,znań (do l957 r. takze ref-el,aty powiatowe). ob.ięły swoim

działaniem całokształt stosunkow między istnie.jącymi w Polsce Kościołami a państwem,

Prawdziwym zadaniem UdSW było ograniczenie ich działalności i przejęcie nad nirni kontroli,

z,mintma|lzowanie dLlszpasterskiej działalności Kościoła rzymskokatolickiego i doprowadzenie

clo.jego rozłamu.
'lernlt zagadnieniu. a konkretnie.j itrr"rkcjonowaniu struktur administrac.ii rvyznarriowej.

poŚwięcona .jest właśnie recenzowana rozprawa, Juz samo w_vbranie tematu zasługu.je na

docenienie. ze względu na niewielką ilość prac poświęconych wyłącznie temu zagadnieniu,

zwłaszcza dotyczącl,ch ił_rnkc,jonowania struktur wojew,odzkich. Choć istnie.ie wiele publikacji



dotYczącVch relacji KoŚcioła rzymskokatolickiego z władzami komunistl,cznymi. ciągle
braku je tY'ch PoŚwięconych strltkturom. działalności i clsobonr pracu.iącym w UdsW.
Problenlatvkę tę prz1,'bliza_ią nalTl w,pewnvm zakresic prace: Anclrzeja Friszke, pRL u,obec

KoŚc:iola. Akta LIrzędu dcl Sprau,Wyznań t97()-1978. Warszawa 201O oraz L}rzqcl clo spraw

WYznań slruklurY, dzialalno.śc, ludzie. tonr l: Strtłkrury v,o.jev,ritlzkie i wybrane ct,spekty

tlzialąlnoŚci, red. Rafał Łatka, Warszawa 2020. Znacznte liczniejsze są artykuły, częściowo
wYkorz.vstane PrlŚZ ar-ltorkę. a z których wspomnieć mozna chociazby te napisane przez

Konrada Białeckiego - U'rzcltl dtl ,\prav, Wyznąn v,obet. Katolickiego L]niv,er,yyte|u Lubelskiegtl.

WYbrane zagadnienia. ..Roczniki Humanistyczne" (2018). t. LXVI, z.2, s.9-35; Andrzeja
SzYmańskiego^ Działanie Wydzialu clo Sprall, Wyznań v, Pltlcktt wobec Kościrlła katolickiego
v' latąch 1950-1989 v, .Śyl,ielle tJ.okunlentóyl, Archiv.t,tm Puń.rhl,()vJego v, Plocku^.,Studia z

Dzic.jów Państrł'a i Praw'a Polskiego" I7(20l4).21]-269. cz1,, Michała Kraw,czyka. Organy
pańslv,tlv,tl-partyine odpou,ietlzialn.e zcł \Ą:ytyc,zdnia i realizov,ctnie polityki ylyznaniol,t,ei PRL,
*ZeszYtY Naukowe LJniwersytetr,r Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach" 20l 1. nr 89, s.

21I-225, jak też te odnoszące się do wspołpracy administrac.ji wyznaniowej z jej

odpowiednikaIrli w innyclr krajach Donlinika 7-amiatałlt. Robtlcze .spotkania pionów

u'Yznaniou'Ych PRLi C',§R,§ (zarys problenlriu,/,,.Pamięc i Sprawiedliwość" 2018. nr 2, s. 259-
289 i Bartłomie.ja Noszczaka. Antykościelna międzl,narodóv,ką. Wspólpraca pol,skiego L}rzęclu

do sPrav' Wl'znan z jego cldpou,iednikami v: pań,stu,ach ,,demokrac.ii lttdrlulej" (l951- 1962),

,.PamięĆ iSPrawiedliwośc" 2019, nr 33. s.406-437. Oczywiścierożnią się one między sobą

m.in. zakresenr chronologicznl'm. tematycznym. sposobenr przedstawienia. szczegołowością i
wl korzystanl,mi zródłarni.

RozPrarł'a mgr Ewelin1" Slązak.jest uclaną próbą przedstawienia procesu tworzenia się

struktr-rrY i ftrnkcJonowania Ref-eratow/Wyclziałów clo Spraw Wyznań na terenie miasta ł,odzl i
woJewództwa łodzkiego w latach 1950-1975. Omówione w.niej zostały zasady..jak isposób
|unkc.jorrowania administrac.ji zajmujące.| się problematyką wyznaniową, zaczynając od

szczebla wojewódzkiego. poprzez miejski i kończąc na powiatowym. Zostały określone i

uzasadnione ramY chronologiczne pracv. chociaz sama Autorka wskazała na pewne

rł'ątPliw'oŚci z tvnl z,tr iazaIle. Ctr na.jważnic.jsze. .jcst to tez pierwsza próba clokonania

komPleksowe.j analizy działalności i oceny, tej polityki na poziomie administrócji terenowe.j, w

tl'm wYPadku na terenie województwałodzkiego. Przystępując do tego zadanlaAutorka wzięla

Pod uwagę zarówno ramy prawne. jak tez niezwykle istotną. a zarazęm dla części badaczy

trr-ldną i delikatna kwestię obsady persoIlalne.i, W omawianej pracy przedstawiono

charaktervstyki pracow,nikou, RdSW/WdSW PRN rn. ł_odzi oraz RdSW/WdSW pWRN w



Łodzi. Autorka starała się również omowić stopień za|eżnosci tych struktur od lokalnyclr władz

party.jnyclr oraz ich współpracę z aparatem bez,pieczeństwa. Odniosła się ona takze do bardzo

istotnej krvestii upolit1,,cznienia omawianych struktur oraz dokonała analizy metod i et'ektów

ich politl,ki prowadzorre.i w celu rozbicia jedności Kościoła rzymskokatolickiego na terenie

województwa łodzkiego. analizując równiez wprowadzane w ż,5lcie przez władze

komunistl cznc przepis\ pra\Ą nc.

Nie pon-rinięto w ty,rn wypadku także ich stosunku clo innych Kościołów i związków

vlyznaniowych. Autorka wskazu.jąc genezę powstania wielowyznaniowej społeczności u

podstaw której leżał bujny rozkwit miasta w XIX wieku, który spowodował napływ

przedstarł,icieli rozn_vch religii i narodowości. Ten wielokulturowy charakter miasta zniknął w

1',1'niku II wo.jnl' światowt-i. ktora doprowadziła początkowo do eksterminacji ludności

żydowskiej. a następnie zredukowania liczby protestantów. Efektem tego była sytuacja mająca

miejsce w całynr odradzającvm się państwie polskinr. które według ówczesnych władz stawało

się .jednonarodowe i ,iednowyznaniowe (taka wers.ja stała się przynajmniej oficjalnie

obowiązuiącą). Autorka przvporrlniała o ftrnkc.jorrowania lla omawianym terenie m.in.

Katolickiego Kościoła Mariawitciw w Polsce. Kongregacji Wyznania Mojzeszowego. Kościoła

Ewangelicko-Augsburskiego. Kościoła Ewangelicko-Refornro\Ąlanego. Kościoła

Metodystycznego. Kościoła Polskokatolickiego. Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,

Kościoła Zjednoczonych Ewangelicznyclr Chrześcijan Dnia Siódmego i Polskiego

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. .Iednocześnie zwrócono uwagę, ze Kościoły te i

zwląz,ki wvznaniowe nie posiadały odpowiednie.i liczb1,, wyznawcow. aby móc szerzej

oddziaływać na lokalne środowisko, w niektórych przypadkach stopniowo obumiera.iąc.

Odnosząc się do kwestii wyznaniowych próbowano też w kilku mieiscach dokonać porównania

polity,ki prorł,adzone.7 przez władze kornunistl"czne rł,obec Kościołow mniejszościowych i

Kościoła rzr,,rnskokatol ickicgo.

Kolejnym ciekawym elementem poruszonym przez Autorkę jest zwrócenie uwagi na

fakt wynikaJący z pełnienia ptzęz Łodż roli dr,rżego ośrodka miejskiego, a zarazem miasta

posiadającego silne tradycje funkcjonowania ruchu robotniczego. Ta specyfika, jak się okazuje,

rniała rł,pły\Ą,na działarria podejmowane zarówno przez władze partyjno-rządowe. jak i

hierarchię kościelną. Obie strony miały jednak skrajnie rożne wizje przyszłośii nie tylko miasta

ale i regionv oraz państw-a.

Dążąc c1o jak na"jlepszego opracowania zagadnienia mgr Ewelina Slązak sięgnęła do

szerokiego zasobu materiałów archiwalnych. Podstawową bazą zródłową do jego zgłębiania

stały się dokr-rmenty rvytworzonę przez tJdSW oraz.jego terenowe agendy. Najpowazniejszym



Problemem w tym wypadku b,vło rozproszenie materiałów archiwalnych. Pomimo tego Autorka

sięgnęła zarówno do zbiorów państwow1,,ch jak i kościelnych. Co istotne skorzystała z

nalwiększego zasobu dokumentow,dotyczący strtrktury aparatu wyznaniowego. znajclującego

się w Archiwum Akt Nowych w Warszawię. Podstawą dyserlacji stał się zespoł Urzędu do

SPraw Wyznań. w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrow i okólniki dotyczące reallzacji

polityki wvznaniowe.j. Dzięki protokołorn z ocipraw d1,,rektorów LIdSW z kierownikami

RdSW/WdSW trdało się Autorce pokazac system kierowania urzędem. Natomiast

sPrawozdania z dztałalności RdSW/WdSW dostarczyły danych statystycznych i innych

informacji dotyczącyclr konkretnych parafii i duchownych róznych wyznań. Odtwarzając

ftlnkc.ionorł'anie Wydziału Społeczno-Politycznego Autorka sięgnęła do zespołu Ministerstwa

Administrac.ii Pubiicznej, zawierającego dokumenty dotyczące stosunku władz

komunistycz,nych do Kościołów mniejszościowych i związków wyznaniowych. Wykorzystano

ttrta.j również akta: Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Biura Organizacyjno_Prawnego Kadr,

Wydziału Finansou'ego. Samodzielnego Oddziału Spraw Osobowych oraz akta znajdu.jące się

w zesPole Urzędu Miasta ł,odz-l. Do opracowania ninie.iszej dysertacji Autorka skorzystała

Ponadto m.in, ze zbiorów Archiwów Państwowych w: Łodzi. Lublinie. Poznaniu. Archiwum

Państwowl'm Oddział w Sieradzu, Archiwum Państrvowym w Piotrkowie 'frybunalskim

Oddział w J'omaszowie Mazowieckim oraz Centralnego Archiwtrm Wojskowego Wojskowego

Biura Historvcznego. Materiałr, zgronladzone we rł,spomnianych archiwach pozwoliły na

r"rztrpełninie obrazu struktur. obsady personalnej i działalności Referatów/Wydziałów,

W PracY wYkorzystano tez w dostępnym zakresie (zniszczone częściowo przez SB), materiały

zgromadzone w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Autorka podjęła również próbę,

zakończoną częŚciowym sukcesem, przeprowadzenia kwerendy w Archiwum Archidiecezji

ł.tidzkiej.

Na wstępie jednak uwagę przykuwa tytuł, w którym przynajmniej dla mnie

mankamentem .iest brak doprecyzowania nazwy wo.iewodztwa, którego m.in, teren jest

przedrniotem analizy Autorki (.,Struktura i dzialalno,śc Wydzialu tlo Sprav, Wyznań v, Łodzi i

województwie [??| (l95() 19:5)").W spisie treści pojawia się kolejne. nie do korica jasne

okreŚlenie. odnoszące się do regionu łódzkiego (s, 3 Rozdział Y Realizacla państlv,oyt,ei polityki
y'yznaniowei przez Wydziały r1o Spraw Wyznań u, Łodzi i regionie łridzkim). Tym nie mniej

zastosowany w pracy układ chronologiczno-problemow}, ułatwia śledzenie zachodzących

zmian zarówno administracyjnych jak i instytucjonalnych. Cała praca.jest zróznicowana pod

względem zawartości. Występują w niej fiagmenty przyciągające uwagę i wnoszące nowe

rviadomości. ale równieź mie.isca wymagające większego skupienia nad treścią. Umieszczono



w nie.i też dvżą liczbę charakterystl,k pracownikow administrac.ji wyznaniowej, będących

faktycznie biogramami. Bez większych problemow. azkorzyścią dla pracy część informacji w

nich zawartych można przenieść do przypisów.

Oceniana rozpTawa składa się ze wstępu, w którym Autorka określiła: przedmiot oraz

zakres chronologiczrrv i terytorialny badań. wykorzystane zróclła oraz 7,awarła analizę literatury

dotvczące.j badanego zagadnienia..jak tez uwagi metodologiczne. W tym miejscu chciałbym

zwróciĆ uwagę na dwa elementy: pierwszy - dotyczy znajdującej się w nim wzmianki o

..nieopracowanych losach Kościołow w ujęciu regionalnym" (s. 20). drugi - przypisów ze s.

22. Odnosząc się do pierwsze.i kwestii trudno pominąc prace pod redakcją wspomnianychprzez

ar-rtorkę Konrada Białeckiego i Zbigniewa Stanucha. jak tez autorstwa Adama Dziuroka i szereg

innYch. Uwaga dotycząca przypisu 25 wląże się z występr,rjącym w nim błędem stylistvcznym

oraz brakiem u.jęciem części wymienionych w nim publikacji w bibliografii.

ZawaftoŚc placy zost"ała przedstawiona w pięciu roz,działach. zawierających liczne

Podrozdzlały W t_vm wypadku wprowadzalący charakter ma Rozdział I (Sytuacfa Łotlzi i
v'o.jewódzht'a łódzkiego po II wo.inie śulialov,e,i), ktory wbrew swojemu tytułowi dotyczy w

duże.j mierze właŚnie okresu wojny, jak i lat przedwo.jennych. Bez wątpienia jednak jest to

WręcZ niezbędne wprowadzenie do głównego tematu, pozwala.jące lepiej poznac specyfikę

omawianego terenu. ponadto zna.jdziem7l w nim omówienie zachodzących w tym okresie zmian

ac]ministracy.jn.vch. religijnych. społecznych i politycznl,ch zachodz,ących na tym terenie.

Mozna tutaj mieĆ pewną uwagę do pkt. 2 tego rozdz,iału (2. Lo.sy Łodzi i u,oiewództv,a po l945

r ), w którym brakuje zamknięcia ram czasowych opisywanych wydarzeń. Odnosząc się do

.jego zawartoŚci trzeba wskazać kole_ine stwierdzenia br,rdzące pewne zastrzeżenia. jak ,,.,.

masowe aresztowania lokalnych elit intelektualnvch. działaczy politycznych i społecznych,

miało to pozbawtc Łodzian osób rządzących" (s. 47). frudno mów,ić o tych ostatnich w

sytuacji funkcjonowaniawładz okupacyjnych, Ponadto w moje.| ocenie fragment o powstaniu i

likwidac.ji getta (s. 88) powinlęn znaleźc się raczej we wcześniejszym punkcie. gdyz ten

dot.vczv wydarzeri mających nrie.jsce po 1c)45 r. Nie do końca zgodzlłbym się też ze
stwierdzeniem ze s. 103, iż ,Zmiana polityki władz komunistycznych względem wyznań

religijnych jaką możemy zaobserwować pod koniec lat 40. nie dawała zbyt duże.i przestrzeni

do funkcjonowania ktorejkolwiek z grup wyznaniowl,ch". Biorąc pod uwagę żachodzące w tym

okresie wl,darzenia trudno porów,nywac sytuac.ię w iakiei znajdował się Kościół

rzymskokatolicki i Swiadkowie Jehowy z warunkami fr,rnkcjonowania Polskiego

Autokefal icznego Kościoła Prawosławnego.



Rozdzlał II (Państu'oy,a admini,stracja u,yznaniov)a n.a terenie ŁocJzi i wojeulridztla

lr5dzkiego },1' la|ac'h 1915' 1950) jest początkiem omawiania przęz Ar_rtorkę zagadnień

stanowiącYch główny temat rozprawy. Odnosi się w, nim do pierwszego okresu powstawania

.iednostek administracji państwowej. zaangażowanych w prowadzenie polityki wyznaniowej,

kontrolowanej oczlrwiście przez władze partyjne. W tym wypaclku pewne uwagi mozna mieć

do materiału na S. 140-143, który jest właściwie wykazem kompetencji Oddziałów (nie tylko

WYznaniowego i Stanu Cywilnego) wchodzących w skład Wydziału Społeczno-Polity cznego

[Jrzędr-r Woiew'tidzkiego w Łodzi. W Rozdziale III (,Slrzlłtttra rlrganizacyjna i rola Wyclzialu do

,r|Pruv' WYznan v' uclmini,s'trucii 1,l;yznaniowe.l miastą Łocłzi) mamy do czynieniazpołączeniem
dwóch zagadnień, bezpośrednio związanego z tematem powstania i funkcjonowania

administracji wyznaniowej na terenie Łodzi oraz szetokiego omówienia okoliczności

Powstania i kompetencji lJrzędu do Spraw Wyznali. Zawarte w, nim zoslały charakterystyki

kole.jnvch dvrektorów UdSW (s, l84-189). nawet tych pełniącvch swe funkc.je w okresie

wYkracza.jącYm poza ram\/ czasowe pracy (s. 192-196). Biorąc pod uwagę przygotowanie

PracY do wYdania drukiem warto byłoby zastanowić się nad umieszczeniem tych informacji w

PrzYPisaclr..Iak najbardzlej pożądane icenne dla pracy orazbadań naukowych jest natomiast

Przedstawienie sylwetek kierowników RdSW PRN w ł,od,zi (s. ż03-209) i kierownika WdSW
ZYgnrunta Skw'ir1' (s, 237-239) oraz wykazanie ciągłości instytuc.ionalnej pomiędzy

DePartamentem Wyznaniowynr MAP i.iego spadkobiercą UdSW (s. 219).W tym wypadku

mozna mieĆ wątpliwoŚci co do sensu kilkakrotne go przytaczania w formie tabelarycznej niemal

identYcznego wykazu pracowników WdSW (s. 258, 260. ż68). Pojawia się tez pytanie, czy

rłvliczanie na kilkLr stronach zadań wyznaczon .vch prz,ez, WdSW wl,działom PRN m. ł,odzi nie

lepie.i byłobv przedstawić w fbrnlie omowienia (s.262-264).

Rozdztał IV (Struktura organizacy.jna i rola Wydzialu do Spra*- trfyznan w

admini^stracji wyznaniov,ei na teren.ie woiewództ*-a lt5clzkiego) to obok opisania działalności

istniejącej W latach 1950-1975 w wo.jewodztwie łódzkim administracji wyznaniowej,

zakończona sukcesem próba odtworzenia jej struktur i ukazania miejsca zajmowanego przęz

nią w kontaktach z innymi organami administracyjnymi i władzami party.jnymi. Mamy teżtutaj

do czYnienia z kontynuac.iąanalizy obsady personalrrej funkcjonujących w.jej ramach jednostek

organizacYjnYch. Mocnym elementem rozdziału są analizy i wykresy dotycząće zatrudnienia w

omawianych insty'tucjach oraz przynależności pracowników do paftii komunistyczne.i. Ostatni,

Rozdział Y (.Realizacfa państu,rlu,e.j polityki wyznanioll,ei przez Wydziały do Spraw lfyznańw

Łodzi i regionie lcidzkim) dwu a w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie większy niż

wczeŚnie.jsze częŚci pracy. to charakterystyka działalności prowadzonej przeciwko Kościołom



i związkom wYznaniowym, funkc.jonującym na terenie województwa łódzkiego. W tym
wYPadku obok szeroko opisanyc}r działań typowo administracyjnych związanych z
egzekwowaniem PrzePisów wprowadzanych przsz władze Autorka przedstawiła także

PrzY'kładY' rePres.ji Stosowanycl-r wobec duchowieństw.a. .jak teź wiernych (ograniczanie

budownictw,a sakralnego) oraz metodycznie prowadzon ą laicyzac.ję żllcia społecznego,

Ukazała Ponadto, jak istniejące Kościoły odnalazły się w powojenne.i rzeczywistości oraz
dokonała analizy zmienia.iącego się podejścia władz komr-rnistl,cznych zarówno r]o Kościoła
rzymskokatolickiego, jak i Kościołów mnie.jszościowych.

Do tego interesującego i dobrze opracowanego materiału chciałbym zgłosić closłownie

kilka uwag. Pierwsza dotyczy faktu, iz Stefan Wyszyński został podniesiony do godności

PrYmaSa l2 listoPada 1948 r.. nie mógł więc jej objąć w paźdzterniku tego roktl (s. 372).

Kolejna odnosi się do fragmentu mówiącego o ).rozpoczvnaniu i kończeniu katechezy
modlitwą" W tYm wypadku chodzi raczej o rozpoczynanie i kończenie w ten sposób zajęć

lekc.vjnYch (s. 458). W przypadku omawiania wprowa dzania w życie Okólnika nr 26 z 1958 r.

Podano tYlko Przykłac'ly jego sprawrre.j realizac.ii w kra.ju, pomijając przypadki oporu ze strony

sPołeczeństwa. co tworzy częściowo niepełnv obraz. towarzyszącyclr mu wydarzeń. Pewnę

zastrzeŻęnta można mieĆ do Ltzywanego przez autorkę określenia ,.polityka mijania się",

sugerujące W Pewnym sensie tolerancję władz komunistycznych wobec Kościoła
rzYmskokatolickiego. W rzeczywistości przecleż nie prowadzenie otwarlej wojny nie

onlaczało w stosunku do niego braku represji do 1 949 r (s. 537). Dyskusyjnym stwierdzeniem

.jest tez oPinia. iż ..w całl,nl onławianym okresie polityka wobec Kościołów mnie.jszościowych

nie odbiegała od polityki prowadzonej przez władze wobec Kościoła katolickiego" (s. 542).

PamiętaĆ trzęba, żę komuniści róznicowali nie tylko duchownych wewnątrz Kościoła
rzYmskokatolickiego ale takZe wvznania. starając się przynajmnie.j część znichwykorzystywać
do w4asnvclr celów politvcznych.

Pracę zamYka dodatkowo wybór materiałclrł, z,awarty w Aneksach oraz bogata

bibliografia. dowodząca szerokiego spojrzenia na opracowywaną problematykę, Zauważalnym

mankamentem jest brak logicznego (chronologicznego?) układu umieszczonych w nich
dokumentów, l,iteratura została wykorzystana krytycznie. ocinosi się głownie do wydarzeń

regionalnYch oraz lokalnych. W przedstawionej rozprawie znaldzlemy też liczne tabele i

wYkresY nra.jące dostarczyc dodatkowego materiału na poparcie wniosków wysuwanych przez

Autorkę, Konstrukcja pracy .iest czytelna. Rozdziały ułozone zostały według koncepcji

chronologiczno-rzęczowej. Równleż temat (z podanym wcześniej drobnym zastrzeżeniem) i



Zakres rozprawy ujęte zostały prawidłowo. Nie można mieć wątpliwości. że praca ta wniesie

Szercg no\\'\'ch inflorr-llac.ii i umożliwi szersze spojrzenie rra badaną problematykę.

Praca ta. rriezwykle wartościowa, nie uniknęła kilku drobnych uchybień. Rzeczą, która

ma miejsce w całej pracy są tzw. literówki lub po prostu ,.zladanle" wrazow i końcówek.

Chociaż nie mają większego wpływu na merytoryczną zawafiość pracy, to czasami utrudniają

zaPoznanie się z nią (rn.in, s. 7zł - powtorzenie..nriała miała". s, 104 ..red. J. Myszor. A.

Dziuroka". s. l09 ;-wraz, z wej ścia w zycie". s. l 59 *zaliczany był grona". s. 167 .,porozumienie

został podpisarre". s. 218..realizac.ję zdań" oraz s. 228^255,256,369,530, 539), jaktezbłędy

stYlistYczne (jak m.in. na s. 35 ,,Odsetek ludności polskie.i ukazanej [gdzie?. w czym?] w t921

r. bYł ...", S. 155 ,,o współpracę z Polic_vjną Polityczną"; s. 162,.Zwrócono jednak na pewien

mankament". s.287 niedokończone zdanie,,... do 28 stycznia 1946 r. pracował w..", s. 317

..Premier.Iózefa Cyrankiewiczaż6 marca 1962 r. wl,raził ...'. oraz na s. 385, 415.430.444,
447.472,492).

Nie ulega dzisiai wątpliwości, że problem stosunku władz komunistycznych w Polsce

do KoŚcioła rzymskokatolickiego. jak i innych rłyznań d,ziałających na terenie naszego kraju

.jest bardzo 'złożony. Przedstawiona do oceny dysertac.ja dostarcza odpowiedzi przynajmniej na

głowne związane z tą problematyką kwestie. odnoszące się clo terenu województwa łódzkiego.

Chociaż porllszone przez Autorkę zagadnienia przybllzaią nas do zrozumienia pewnych

mechanizmów działanta władz, to jest ona świadorna potrzeby przeprow adzeniapogłębionych

badań. które pozwoliłyby dokładniei poznac chociażby zależności istniejące między

RdSWWdSW i lokalnymi strukturami partyjnymi. Wskazała też uprzywilejowaną pozycję

zajmowaną przez wszęchobecny aparat bezpieczeństwa, odgrywający jedną z kluczowych ról

W kształtowaniu polityki wyznaniowe.j prowadzonej wobec Kościołów l związków

wYznaniowych, Natomiast dzięki poświęceniu uwagi roli partii komunistycznej opisywane w

dalszej części wydarzenia nabierają bardziej realnego wymiaru,

Dzięki przeprowadzonym przez Autorkę badaniom t analizie dokumentów

archiwalnych poznajemv to. co obok struktury istnie.iących wówczas organów administracji

wYznaniowej b;"ło najważnie.|sze lr:dzi w nie.j działających. Przedstawione i

scharakterl'zowane syiwetki pracowników odpowiedzialnych za politykę wyznaniową

.,uczłowieczają" urząd, wskazując konkretne osoby odpowiedzialne zapodejmowane decyzje,

które jak się okazuje miały imiona i nazwiska. Dzięki m.in. temu i ogólnie tej pracy historia

przestaje byc opisem losów anonimowych bohaterów i antybohaterów. Zgromadzone materiały

WnoSZą tez do szerszego obiegu nowe, nie znane u,cześnie.j wiadomości. przedstawione w

sposob ciekar,vy. skłania.iący czl,telnika do refleksj i nad zachod zącymi wówczas wydarzeniami.



W oParcitr o powyzsze ustalenia mogę stwierdzic. ze mgr Ewelina Slązak wykorzystała

c'lostęPne Żrodła reprezentatywne dla danego okresu. pozwala_jące na obiektywne

Przedstawienie omawiariyclr wydarzeń, Po lekturze przvgotowane.| rozprawy odnosi się

wraŻenie. ze nie porninięto żadnego istotnego elementu mogącego przyczynlć się do poznania

zasad fltnkcjonowania adrninistracji wyznaniowe.j na omawianym terenie, Autorka dostrzega

główne rÓźnice w polityce prowadzonej przez władze wobec róznych wyznań. Wykazała się

też znalomoŚcią realiów wpływających na przemiany polityczne i społeczne. Dostrzega

rórvniez skr-rtki..iakie pociagał_v za sobą zaclrodzące w\darzenia historyczne i potrafi dokonać

ich graclac.ji,

Przedstawiona do oceny rozprawa nie zawiera powazniejszych błędów merytorycznych

i rłl,czerpuje podjęty problem badawcz1,. Drobne uwagi. które zostały tutaj zgłoszone nie

negu.ja duŻe.j rł'artoŚci nrerl,torl,cznej i naukowe.j przvgoto\\,anego opracowania, które wnosi

Szereg norłlch ustalen i infbrrrlac.ji dotvczącvch opisvlł,anego zagaclnienia, będących częścią

Przemian zachodzących w omawianym okresie w regionie i całym kra.iu. Autorka wykonała

olbrzvmią pracę analizując tak dużą liczbę źrodel. Podsumowując nalezy stwierdzić, ze

Lri,l'zględnienie uwag podniesie walor przygotowywane.j ptrblikacji. a przedstawiony materiał

nalez1' ocenic pozytywnie. Oparty jest on w większości o niewykorzystywane do tej pory

Źrodła. pozwala.jące lepie.j poznac wydarzenia polityczne zachodzące w regionie. jak tez

działalnoŚĆ administrac.ji państwowej. struktur partyjnych orazaparalu bezpieczeństwa, Ztego

też względu zasługuje na wydanie drukiem.

Praca należy do udanyclr. doktorantka wykazała się znajomością warsztatu naukowego

i literatr-rrl' przednriotł"t. [Jdowodniła umie.|ętnośc samodziclnego fbrmułowania ocen. Drobne

uchvbienia w zaden sposob nie pomniejsza.ją wartości zgromadzonego materiału ukazującego

Wazne karty historii oraz powiązania wydarzeri ogólnopolskich z tymi mającymi miejsce w

Poszczególnych województwaclr, Praca spełnia wymagania Ustawy o stopniach naukowych,

w związkr"l z c,z,yl^|1. wnoszę o dopuszczenie Doktorantki do obrony.

Łomża l0 maja 2021 r. dr hab.

prof.
howicz
'mzy

Krzysz


