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Problem podjqty przez mgr MalgorzatE Parzynowsk4 nalezy uzna1 za

interesujqcy badawczo. Dziqki swej wielow4tkowo6ci daje duze mozliwoSci do

zaprezentowania umiejEtno6ci warsztatowych Autorki. Mimo, i2 na temat roli

kobiety w dziejach spoleczefistwa polskiego napisano juz wiele monografii i

jeszcze wiEcej artykulow, to o kobietach w Instytucie Historii Uniwersytetu

trndzkiego nie pisano dotqd wcale. Dlatego te2 badania doktorantki majq w

charakter pionierski. Tekstem rozprary zainteresowani bgdq historycy dziejow

historiografii i stosunk6w spolecznych.

Dysertacja mgr MaLgorzaty Parzynowskiej oparta zostala na solidnej

podstawie firodhowej. Autorka przeprowadzrta kwerendy w kilku archiwach:

Archiwum Uniwersytetu tr-odzkiego, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego,

Archiwum Akt Nowych, Archiwum Instytutu Pamiqci Narodowej w tr-ndzi,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Efektem kwerendy * teczkach

osobowych i aktach paszportovvych bylo odnalezienie material6w

niewykorzystywanych wcze6niej przez innych badaczy. Wprawdzie og6lna



2

liczba zespol6w wykorzystanych w niektorych wymienionych plac6wkach nie
jest bardzo du?a, ale skala podjEtych poszukiwari archiwalnych jest

satysfakcjonuj4ca. Wydaje siE, ze \iczba przejrzanych zespol6w i sygnatur,

bior4c pod uwagQ specyfikg tematu, byla zdecydowanie wiqksza ni|

bezpo5rednio wykorzystanych. Oprocz material6w archiwalnych Autorka

wykorzystala teZ 2rodla drukowane, wywiady t l6dzkimi uczonymi i bogatq

literaturg przedmiotu obejmujQca ponad 200 pozycji. Mozna by dostrzec w

bibliografii, ze brakuj e jeszcze kilku monografii i artykul6w, ale w zasadzie ich

wykorzystanie nie wnibstoby jaki6 nowych ustaleri do wynikow analizy furodel.

StQd tez uwtzam, 2e naldad pracy wlo2ony w wyszukanie i wykorzystanie tak

znaczqcej liczby p ozy cji r o2nej proweni encj i j e st sto sunkow o du4r .

Mgr Malgorzata Parzynowska swoje rozwahania oparta na kilku

wiodEcych problemach badawczych, kt6re postuzyty jej do nakre6lenia szeroko

ujqtego obrazu zbiorowego historyczek t6dzkich w latach lg45-Igg0. W

kr6tkim wstgpie Autorka okreslila w spos6b czytelny cele badawaze swoich

studi6w, doS6 dobrze om6wila problematykg badawczq podejmowanq w

kolejnych rozdzialach pracy, odwoluj4c siE przy tym do charakterystyki stanu

badafi i wykorzystanych firodel.

Przyjqly przez doktorantkg uklad dysertacji doktorskiej, obejmuje pip6

gl6wnych rozdzialow wewnQftznie podzielonych jeszcze na podrozdzialy, nie

budzi w mojej ocenie powazniej szych zastrzeleh) ma charakter przejrzysty i

logiczny. Proponowalbym jedynie skr6cenie dw6ch pierwszych rozdzial6w o

drogach Polek na wylsze uczelnie i historii Uniwersytetutr-odzkiego, gdyZ sE to

zagadnienia powszechnie znane, posiadajEce juz bogat4literaturg. Odnotowania

warte s4 w tym przypadku prace: Wieslawa Pusia, Jaroslawa Kity, Stefana

Pytlasa, Bohdana Baranowskiego, Anny Zarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Janiny

Kras, Marii Kondrackiej, Urszuli Perkowskiej i tr-ucj i Charewic zow ej.



Ram chronologicznych w zasadnie Autorka nie musiala wyjaSniai , gdy7

rok 1945 jest datq powstania Uniwersy'tetu \-adzkiego, a rok lgg0 data

reorganizacji Instytutu Historii l-ll- po okresie komunizmu.

Podjqty temat nie jest prosty badawczo, a informacj e ftzeba bylo

wyszukiwa6 z ro2nego rodzaju 2r6del, nieraz niekoniecznie pelnych i

wiarygodnych. Bylo to zajEcre niezwykle pracochlonne, poza tym wym agajqce

sporych umiejEtnoSci warsztatowych. Autorce udato siE tak wykorzystac tgbazq

irodlowa" 2e przygotowala solidnq rozprawQ opartq w lwiej czErici na

archiwaliach. Jednak do cytowanych 2rodel doktorantka momentami podchodzi

ze zbyt duzym dystansem i nie potrzebnie - moim zd,aniem - krytycznie odnosi

siQ do material6w zgromadzonych w archiwach IpN-u, gdy wsk azujq one

agenturalnQ przeszlofi( luminarzy polskiej nauki. W swojej pracy Autorka

poruszyla tylko ,,wierzcholek g6ry lodowej", wskazujqc niektorych tajnych

wsp6lpracownik6w komunistycznej Stuzby Bezpieczeristwa. Jest to proces o

wiele szerszy, a dowodem na ,,zdradg klerk6w" s4 bogate archiwa IpN-u i du2a

literatura naukowa powstala na ich podstawie.

Rozdzial pierwszy pt. Drogi Polek na wyzsze uczelnie, mo2napotraktowa6

jako wprowadzajqcy do zasadniczych rozwahah. Autorka podjgta w nim pr6bE

przedstawienia karier polskich kobiet na wy2szych uczelniach w okresie

zabor6w, dwudziestolecia miEdzywojennego i Polski Ludowej. Nalezato go

jednak skr6ci6, gdyz omawiane w nim sprawy s4 dobrze znane w literaturze

przedmiotu.

w rozdziale drugim pt. Alma Mater poswigconym powstaniu

Uniwersytetut-odzkiego doktorantka om6wita losy Wolnej Wszechnicy Polskiej

Oddzial w tr-odzi i powstatemu po drugiej wojnie Swiatowej Instytutowi

Historycznemu llI-. Jednak i ten rozdzial nie wymagal tak szerokiego

zaprezentowania, gdyzjest on oparty na informacjach zawartych w istniej4cych

opracowaniach, szczegolnie Jaroslawa Kity i Stefana Pytlasa. WydajE siE, ze w
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pracy naukowej naleiry prezentowad nowy material 2rodlowy lub reinterpretowai
juz istniej ecy, a nie streszczat cudze ustalenia.

Odkrywczy jest dopiero rozdzialtrzeci pt. I{a lewo mersz, czyli zyciorysy
politycznie poprawne, w kt6rym doktorantka stara sip odtworzy (, \ciorysy
lSdzkich historyczek marksistowskich: Natalii G4siorowskiej-Grabowskiej,

Gryzeldy Missalowej, Barbary Wachowskiej, Aliny Barszczewskiej-Krupy.

Rozdzial ten ma charakter irodtowy, oparty na teczkach osobowych
zgromadzonych w Archiwum Uniwers)'tetu tr-odzkiego i aktach paszportovvych
przechowywanych w l6dzkim archiwum IpN-u.

W tozdziale czwartym pt. Krqte iciezki zycia, Autorka stara siq przybliiryc

biografie trzech t6dzkich historyczek niezaangazowanych partyjnie: Heleny
Brodowskiej-Kubicz, Haliny Evert-Kappesowej i Zofii Libiszowskiej. W tym
rozdziale takhe opiera siE na nieznanych w wiEkszo6ci zr6dlach, bqd4cych w
posiadaniu IPN-u.

W koficu, w ostatnim rozdziale, zatytutowanym Dorobek naukowy,
prezentuje osiqgniqcia naukowe siedmiu wyzej wymienionych historyczek. Robi
to jednak w spos6b bardzo powierzchowny, z reguty wyliczajqcjedynie pozycje

bibliograficzne bez poddania ich wnikliwej analizie. Praca du2o zyskalaby na
wartoSci, gdyby zostaly w niej poruszone szerzej w4tki historiogr afrczne.

Ponadto kuzdy czytelnik dysertacji doktorskiej oczekiwac mo2e w tak Lrodlowo

napisanej pracy, informacji dotyczqcych kwestii, kt6re og6lnie mo2na nazwa(

historiografrcznymi. Poruszenie tej tematyki pozwoliloby lepiej poznaa i gtgbiej

zrozumie(, warsztat naukowy oraz dorobek naukowy siedmiu historyczek

l6dzkich. zobrazowatoby to pelniej ich wyjQtkowE rolE w tworzeniu i

rozwijaniu lodzkiej szkoly historycznej, kt6ra w czasach pRL-u, na tle

og6lnopolskim stanowita, do pewnego stopnia specyfi cznEgrupQ.
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Zakohczenie zawiera elementy, kt6re powinny siQ znaleLc w praey
doktorskiej z zakresu historii. Trzeba zaznaczyc, Lejest ono bardzo zwiEzle i
uderzajqce w sedno problemu. Jgzyk pracy jest poprawny, proza potoczysta, a
caloSi dopracowana stylis ty cznie.

Na zakoriczenie z obowiqzku recenzenta muszq wy'tknq6 parq drobnych
bl9d6w rzeczowch. W 1918 roku powstal Uniwersytet Lubelski, a nie jak chce
Autorka Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdyz taka nazwa pojawila siE dopiero
w 1928 roku. Ponadto Uniwersytet Jagielloriski nie byl nigdy zwany

uniwersytetem Krakowskim, tylko do XlX-wieku Akademiq Krakowskq.

W mojej ocenie, jako recenzerfi.a, rozprawa doktorska mgr Mal gorzaty

Parzynowskiej jest pozycjq wartoSciowq jeSli idzie o dwa rozdzialy (trzeci i

czwatly), oparte na szerokiej podstawie irodlowej, kt6ra wnosi wiele wahnych

ustaleri z zakresu podjqtych przez Autorkg badal. Szczeg6lnie cenne sq
pionierskie badania doktorantki w archiwach IPN-u, kt6re rzucajqnowe dwiatlo

na kontakty niekt6rych uczonych z tajnymi sluzbami PRL-u. Autorka wykazata

sig w tym wypadku znacznymi umiejqtnoSciami warszratowymi, choi nie we

wszystkich ocenach byta obiektywna, czqsto staraj4c siQ usprawiedliwiai

kontakty swoich bohaterek z agentami komunistycznej bezpieki.

z calym przekonaniem podkredlam, 2e poziom merytory ezny dw6ch

wymienionych rozdzialow nie budzi moich wiEkszych zastrzeaeri. ResztQ pracy

naleLaLoby skr6ci6, skupiajqc siQ na biograficznym w4tku. pragnE jednak

podkre$lii, ze sformulowane przeze mnie pod adresem Autorki uwagi l<rytyczne

nie powoduj4 odrzucenia ptacy, s4 tylko propozycjq pewnych zmian, kt6re

doktorantka moze wykorzystad w przyszloici.

Niniejszym stwierdzam, i2 dysertacja mgr Matgorzaty Parzynowskiej pt.

KobieQ w profesorskich togach w InsQtucie Historii (Jniwersytetu tr odzkiego w

latach 1945-1990, w dostatecznym stopniu spelnia wymagania stawiane
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rozptawom doktorskim w Ustawie o stopniach i tytule naukowym z 14 marca
2003 roku, a tym samym daje podstawE do dopuszczenia do dalszych etap6w
przewodu doktorskieeo.
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