
Prof. dr hab. Marek Przenioslo
Uniwersytet J anaKochanowskiego w Kielcach

Kielce.03.08.2015 r .

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Stawiszyr[skiej'
tr ddiw latuch I woiny iwiatowei,L6dr)2015, ss. 684

podjgcie sig przebadania dziej6w tr odzi w okresie Wielkiej Wojny to wyzwanie

bardzo ambitne. Konieczna byla gruntowna i pracochlonna kwerenda archiwalna; sama

materia badawcza ze wzglEdu na dynamikg dokonuj4cych sig zmian, takhe zlo2ono36

6wczesnej sytuacji spolecznej, gospodarczej i politycztel zadania nie ulatwiala. JuZ w tym

miejscu chcialbym zasygnalizowai, 2e Aneta Stawiszyriska podjgte zadanie ztealizowaNa z

powodzeniem.

prowadzenie profesjonalnych badan nad dziejarrri wybranych miast, czy

poszczeg6lnych region6w ziem polskich w latach pierwszej wojny Swiatowej, zaowocowalo

juZ pewn4 liczbq publikacji, jednak sytuacja pod tym wzglgdem daleka jest jeszcze od

zadowalajqcej. Nie mo1namiet Zadnych w4tpliwoSci, Ze brak opracowania na temat du2ego

oSrodka miejskiego, jakim byLal.6d2,bylo jedn4 zbalftziei widocznycir tut w tymobszarze.

Badanie dziej6w N-odzi w latach lgI4-19I8, to z jednej strony temat trudny do

realizacji, z drugiej jednak dajqcy historykowi wyj4tkowe moZliwo3ci. Radykalne zmiany

wynikaj4ce z opuszczenia miasta przezdecyduj4ce o jego losach przez dziesigcioleciawladze

rosyjskie i zajgcie go przez Niemc6w, szybko zmieniaiqca sig sytuacja, nowe zjawiska

typowe dla rzeczywistoSci wojennej, wszystko to powodowalo, 2e ,,attakcyjno66" podjqtych

w4tk6w niew4tpliwie byla ponadprzecigtna.

' 
BazaLr6dlowa

Praca mgr Anety Stawiszynskiej oparta zostala na solidnej podstawie. Autorka

rczprary mialado dyspozycji bardzo bogat4 i r6Znorodnqbazg 2r6dtowq, z pewno6ciqnienz

zachodzila nawet koniecznoSt ograniczenia kwerendy do pozostaloSci najbardziej istotnej z

punktu widzenia potrzeb realizacji zadaniabadawczego. Liczba wykorzystanych material6w

archiwalnych jest imponuj4ca. Tylko z zasob6w Archiwum Paristwowego w tr'odzi

wykorzystanych zostalo prawie 50 zespol6w! Najcenniejsze przy realizaqi zadania

badawczego byly materialy zgromadzone w zespole Akta miasta tr'odzlPozatym doklorantka

siggngla do zasob6w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum Paristwowego w



Krakowie (to stara nazwa) kilka lat temu plac6wka stala sig Archiwum Narodowym w

Krakowie).

W przypadku AAN poszukiwaniami objgto dwa zespoly: Biuro Prac Kongresowych i

Gl6wny lJnqd Likwidacyjny. Przynajmniej w przypadku tego archiwum mozliwoSci

pozyskania cennych 2r6del byly wigksze. Przede wszystkim mohna bylo siggn46 do dw6ch

bardzo bogatych zespol6w: Rada Gl6wna Opiekuricza w Warszawie i Centralny Komitet

Obywatelski w Warszawie. W przypadku pierwszego z zespol6w niekt6re jednostki

poSwigcone s4 tylko tr odzi i jej najblizszym okolicom w latach I wojny Swiatowej (np. sygn.

412, 413, 645-650,872, 1385)

Wprawdzie nie traktujg tego jako materialu niezbgdnego do wykorzystania przy

realizacji podjgtego tematu, ale warto wskaza1 na pewne mozliwoSci jakie databy Autorce

kwerenda w Archiwum Gl6wnym Akt Dawnych. W plac6wce tej mozna byloby siggnq6 np.

do zespol6w: Cesarsko Niemieckie General-Gubernatorstwo w Warszawie, Szef

Administracj i przy General Gubernatorstwie w Warszawie, Kancelaria Generala-Gubernatora

Warszawskiego.

Anetg Stawiszyrisk1 nale?y pochwali6 za wykorzystanie w szerszej skali r6znego

rodzaju 2r6del drukowanych, w tym akt6w normatywnych, sprawdzdah, odezw i ulotek.

Obszerna jest takze lista przywolywanych w pracy pamigtnik6w. Cennym materialem

Zr6dlowym okazala sig r6wnie2 prasa (w tym jednodni6wki) z badanego okresu. Autorka

siggngla do ponad trzydziestu tytul6w, w tym do kilku pozycji niemieckojgzycznych.

Literatura przedmiotu

Praca w duZym stopniu ma charaktet fu6dlowy, ale co ztozumiaNe, Autorka w

szerszym zakresie czerpala wiedzg r6wnie2 z litera,ntry przedmiotu. Liczba wykorzystanych

publikacji jest wyj4tkowo duza (gEsty zapis tej czgSci Bibliografii zajmuje prawie 40 stron!).

Aneta Stawiszyriska siggngla do opracowari wsp6lczesnych, w tym najnowszych (znalazlem

publikacjg 22015 r.), jak i tych migdzywojennych. Trueba podke6li6, ze wSr6d nich znajduj4

sig pozycje niemieckoj Qzyczne.

Konstrukcja rozprawy

Konstrukcj a rczprary nie wzbudza zastrzeheri. CaloSi sklada sig z pigciu rozdziaN6w,

kuzdy z nich z kilku lub nawet kilkunastu podrozdzial6w (od pigciu do trzynastu), te w

przypadku rozdztalu IV i V z jeszcze mniejszych czg(ici. Wprawdzie wystgpuje tu pewna

niejednolitoSi, ale przyjgte rczwiqzanie mozna zaakceptowal (tekst jest latwiejszy w



odbiorze). Zaproponowany podzia\ materialu jest logiczny i klarowny. Fiozdzialy s4 w miarg

proporcj onalne obj gtoSciowo, cho6 nieco odstaj e od pozo stal y ch t ozdzial. l.

Wstgp pracv

Autorka zamiescila we Wstgpie te' elementy, kt6re s4 niezbgdne w rozprawie

doktorskiej. Nie uwa:Zam tego za usterkg, ale przy omawianiu wykorzystanego zasobu

Archiwum Pafstwowego w N-odzi, mohna sig bylo skoncentrowa6 na kilku - kilkunastu

najwaZniejszych wykorzystanych zespolach (pelny ich wykaz znajdr$e sig przeciez w

Bibliografii). Z kolei zespoly najcenniejsze mozna bylo czytelnikowi nieco bardziej

przyblilyc.

Rozdzialy I-V

Kuzdy z rozdzial6w ma mocno fu6dlovry charakter. Kazdy tez oceniam bardzo

wysoko bior4c pod uwagg zawarte w nich ustalenia. Niekt6re wqtki podjgte w rozprawie s4

zagadnieniami bardzo slabo znanymi lub nawet dot4d nieobecnymi w literaturze przedmiotu'

Wprawdzie ustalenia odnosz4 sig do miasta tr-odzi, ale jednak w wielu wypadkach mogq

zostal przeniesione i na inne oSrodki miejskie, szczeg6lnie dotyczy to kwestii polityki

Niemc6w w okupowanej przez nich czgsci Kr6lestwa. WartoSd pracy Anety Stawiszyriskiej

dodatkowo wzrasta, jezeli weZmiemy pod uwagg fakt, 2e praktycznie Zadne duze miasto

Kr6lestwa Polskiego (takze te z obszaru tzw. Ziem Zabtanych) nie doczekalo sig tak

doglgbnej analizy swoich dziej6w w latach pierwszej wojny.

Praca jest bardzo obszerna, liczy ponad 680 stron (druk doSd ,,ggsty"). W przypadku

niekt6rych temat6w doktorat6w taka objgtoSi moglaby Swiadczyd o braku umiejgtnoSci

pisz4cego dotycz4cych baldrziq syntetycznego przedstawiania poszczeg6lnych podjqtych

w4tk6w. W tym jednak wypadku, bior4c pod uwagg rozlegloS6 analizowanego problemu,

takie zastrzeaenia moana mie6 jedynie w ograniczonym stopniu. Wprawdzie niekt6re

fragmenty moae nieco nadmiernie sq ,,przeladowane" do(i6 szczeg6low4 faktografi4, ale

generalnie Autorkg nalely pochwalid za wszechstronne i doglgbne podejScie do

realizowanego tematu.

Rzetelna kwerenda 2r6dLowa, dociekliwoS6 badawcza, takie spore juz umiejqtnoSci

warsztatowe Autorki spowodowaly,2e otrzymaliSmy pracA wartoSciow4 naukowo, znacznie

poszerzaj4cq naszq wiedzg nie tylko na temat waZnego momentu w dziejach ziem polskim,

jakim byla Wielka Wojna, ale i o okresie waZnym w historii badanego miasta. Systematyczne

oslabianie potencjalu gospodarczego tr-odzi, szybko przebiegajqce przeobrahenia spoleczne,



r6znego rcdzquzagtohenia, ale i szanse, jakiewiqzaly sig z przejgciem wladzy przezwladze

niemieckie - wszystko to bardzo dobrze i szczeg6lowo zostalo w pracy zilustrowane.

Kilka uwag:

Praca niew4tpliwie zyskalaby na wartoSci, gdyby znalazlo sig w niej wigcej odniesieri

do sytuacji w calym Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim, takhe do sytuacji w innych

duzych miastach le1qcych na tym obszarue. OczywiScie zdajg sobie sprawg, ze w przypadku

odniesieri do innych miast mogly istnie6 trudnoSci z pozyskaniem wartoSciowego materialu

por6wnawc zego Qu|wczesniej wspomnialem o ubogiej literaturze na ten temat)r.

Nieco brakuje w pracy szerszych rozvtuhah na temat struktury spolecznej

mieszkaric6w N,odzi w latach wojny (est to wahne ze wzglgdu na specyfikg miasta). Zvtykle

takie informacje zanieszcza sig w pocz4tkowych fragmentach pracy. CzqSciowo brak ten

rekompensuje zamieszczony w rczdziale III poSwigcony,,Warunkom bytowym", podrozdzial

,,Demografia".Pozadanymi o liczbig ludnoSci tr odzi znajdujemy tu m.in. informacje na temat

struktury wyznaniowej w mieScie.

W pracy ruadko zdarzajq sig usterki faktograficzne. Jedn4 z rnchjest informaqa ze s.

19, gdzie Autorka pisze o zawiqzaniu w tr-odzi Komitetu Obywatelskiego. lnfotmacja, 2e

,,podobne komitety po ucieczce Rosjan powstawaly w wielu miejscowoSciach na terenie

Kr6lestwa Polskiego" nie jest precyzyjna. Zdecydowana wigkszoSi komitet6w powstaNa w

,,okresie rosyjskim". W sklad gubernialnych komitet6w obywatelskich z wzgdu wchodzili

nawet gubernatorzy rosyjscy (petnili funkcje honorowe), komitety te finansowo silnie zasilane

byly przez wl.adze rosyjskie. Pruyczyna usterki wynika prawdopodobnie z fal<tu,2e fu6dlem

informacji byla bardzo ,,og6lna" Historia paitstwa i prawa Polski. (na temat komitet6w

obywatelskichistniejebardziejspecjalistycznalitetatura)2.

Szkoda, Ze w rozdziale IV (np. jako po&ozdzial4.10) nie udalo sig skonstruciwa6

chociulniewielkiego fragmentu m6wi4cego o sytuacji tych mieszkaic6w trodzi, kt6rzy w

caloSci lub czgsciowo utrzymywali sig z zqg6 rolniczych. R6wniez w duzych oSrodkach

miejskich takie osoby nie byly tylko marginesem. W granicach administracyjnych

6wczesnych miast mieszkala spora grupa tzw. mieszczan - rolnik6w, a pola uprawne, nie

1 W przypadku niekt6rych w4tk6w takie por6wnania byly jednak mozliwe, np.przy tozvrairaniach o

Gl6wnym Komitecie Obywatelskim, strukturg tg moZna bylo por6wna6 z organizacjq o podobnym

charakterze funkcjonuj4c4 w Warszawie (pisal na jej temat np. Mieczyslaw Motas).
t W tyr miejscu ctr.iutby. zaznaczy6,2e ustalenia jakie AutorkapoczynilajeSli chodzi o sam l6dzki

Gt6wny Komitet Obywatelski s4 warto6ciowe. Mimo, 2e ju| od wielu lat zajmujq sig dziejami tych

struktur w Kr6lestwie Polskim, z zainteresowaniem odnotowalem wiadomo5ci, kt6re nie byty mi

wcze5niej znane, np. do tej pory nie spotkalem sig z informacjami o karaniu os6b, kt6re uchylaly sig

od pracy w komitetach.



tylko na peryferiach, wpisywaly sig w krajobraz. Takle hodowla zwierzqt na terenach

miejskich nie byla czymS wyj4tkowym

Zakofrczenie

Do Zakohczenia nie mam uwag. Dobrym rczwiqzaniem bylo wprowadzenie kilku

trafnych c1tat6w, co ,,oZywilo" ten fragment pracy,

Tabele. aneksy. ilustracj e

Prace wzbogacaj1 \iczne tabele (w sumie 75). Zdecydowana wigkszoS6 z rtrch

przygotowana zostala w oparciu o 2r6dNa i nale?y je vznal za wartoiciowe. Niekt6re

zestawienia s4 jednak malo rozbudowane i zawarty w nich material m6glby sig znale26

bezpoSrednio w tekScie, trp. tabela 52 to jedynie dwie dane liczbowe. Tytuly niekt6rych tabel

s4 nieco zby og6lnikowe, i chociaZby na podstawie ,,Spisu tabel" trudno zdobyt wiedzq

czego konkretnie dotyczy dane zestawienie (np. ,,Podzial na kurie"; ,,Koszt zbiorowego

kwaterunku powyZej 10 os6b"; ,,Oddzialy tr-OSO"; ,,Dzielnice KONPB"; ,,Prywatne qmki").

Praca bytaby jeszcze bardziej atrakcyjna w odbiorze, gdyby udalo sig Autorce

zamiesci6 w niej chocia? skromny material ilustracyjny (fotografie N'odzi zlatwojny; skany

wybranych dokument6w). Pozyskanie takiego materialu nie bylo trudne. Byd mohe pomysl

wzbogacenia pracy, o kt6rym piszg, powstal, ale nie zostal. zrealizowarty w obawie o

nadmieme dodatkowe powiEkszenie obj gtoSci rozprawy.

Przlpisy. bibliografia

Nie mam wigkszych zastrzeaef do tych fragment6w pracy, zostaly one przlgotowane

zgodnie zzasadamrobowi4zuj4cymiprzy pisaniu rczpraw doktorskich zzal<resuhistorii.

Zauwtzone usterki:

- W Bibliografii, w czgsci ,,Opracowanit' znalazly sig pozycje, kt6re nalehalo umieScid w

innych czEsciach, np. Polska Partia Socjalistyczna. Wspomnienia... powinna siE znale26 w

czgsci ,,Wspomnieniao'; Pro Polonia. Zbi6r dokumentfw..., takhe Powstanie II

Rzeczypospotitej. Wyb6r dokumentdw..., powinny trafi(, do czgsci ze 2rodlarrti drukowanymi.

Takich przyklad6w wyszukalem jeszcze kilka.

- JuZ wczeSniej wspomnialem, 2e dawne Archiwum Paristwowe w Krakowie obecnie

posluguje sig nazw4 Archiwum Narodowe w Krakowie. Wykorzystany zesp6l znajduj4cy sig

w zasobie tej plac6wki nie nosi fiazry ,,Naczelny Komitet Narodowy", ale ,,Archiwum

Naczelnego Komitetu Narodowego".



- Zatnieszczonaw Bibliografii czgS6,,Czasopisma" nie jest potrzebna, teksty zarrieszczone w

poszczeg6lnych tyulach znajduj4 sig przeciez w,,Opracowaniach".

- We wstgpie Autorka podkresla walory pracy doktorskiej Pioha Marciniaka, Operacja

tr 6dzka 1914, ale pelnego zapisu tej pracy nie znalazlem ani w przypisach ani w Bibliografii.

- Znajdul4ca sig w Bibliografii informacja,"m6wi4ca o tym, 2e w pracy wykorzystano

,,Archiwum rodziny Mi4gowskich", jest zbyt uboga. Nalezalo podai wigcej informacji, w

pierwszej kolejnoSci miejscowoS6, w kl6rej znalduje sig jego siedziba (czy to Archiwum ma

charakter oficj alnej plac6wki gromadzqcej dokumenty?).

- Niekt6re stosowane przez Autorkg skr6ty wystgpuj4ce w przypisach (takze w tekScie

zasadniczq) s4 chyba niec6 zbyl ,,oszczgdne", np. R -to gazeta,,Rozw6j", P - to ,,Pr4d".

Jezyk pracy

Praca poprawna jgzykowo. Tekst dobrze sig czyta. Zduzalq sig drobne potknigcia

jgzykowe (np. powt6ruenia sl6w w s4siednich zdaniach, usterki w zakohczeniach niekt6rych

wyraz6w), ale bior4c pod uwagg znaczqaqobjgtoS6 rozprary, ich liczbajest niewielka.

Podsumowanie

Ze wzglgdu na rozleglo56 podjgtej tematyki badawczej praca wymagala bardzo

pracochlonnq i szczeg6lowej kwerendy 2r6dlowej. Ztego zadamaAutorka wywqzaha sig bez

zastrzeaefi. OtrzymaliSmy rozprawg bogat4 faktograficznie, Anecie Stawiszyriskiej udalo sig

przedstawi6 wieloaspektowy obraz dziej6w duZego o$rodka miejskiego w specyficznych

warunkach wojennych. Dynamika dokonuj4cych sig nrian powodowala, 2e nie bylo to

zadanie latwe. Podkresli6 trzeba du24 wszechstronnoSd Anety Stawiszyriskiej, musiala sig

zmierzyl z problematyk4 gospodarcz4,polityczn4, spoleczn4, kulturaln4, oSwiatow4.Kazdy z

tych obszar6w wymagal posiadania sporej wiedzy fachowej. WlaSnie wieloaspektowo$i jest

jednym z gl6wnych walor6w rozprawy. Sama N-6dLbylatez miastem wyj4tkowo atrakcyjnym

jeSli chodzi mo2liwoSci stoj4ce przed badaczem zajmuj4cym sig dziejami pierwszej wojny

Swiatowej - gl6wnie ze wzglEdu na wielkoSd o5rodka, takze jego wielonarodowoSciowy

charakter.

Poczynione przez Autorkg ustalenia w wielu aspektach nale?y uzrnt za pionierskie.

Niekt6re wqtki dotyczqce tr-odzi w latach Wielkiej Wojny nie byly do tej pory znarLe.

Ustalenia te s4 cennym wkladem Autorki do badan nad dziejami miasta. Niekt6re fragmenty

maj4 charakter szerszy, bardziej uniwersalny i z powodzeniem wpisuj4 sig w badania nad

dziejami Kr6lestwa Polskiego w latach wojny. Bior4c pod uwagg warto5d naukow4 rozprary,



'  .  , , ' ,  ' ,

" : zyczQ Autorce sukces6w w zabiegach z,rieruaj4cych do jej ewentualnego opublikowania

(postulowalbym jednak poczynienie ograniczerl obj gtoSciowych).

Wniosek koricowy

Stwierdzam, Ze praca mgr Anety Stawiszyrisl<rej, ,,tr 6di w latach I woiny Swiatowei",

w pelni odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom doktorskim i daje podstawg do

dopuszczenia jej Autorki do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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