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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej księdza magistra Michała Widery, Dzieje Kościoła katolickiego  

w powiecie wieluńskim (1918-1939), napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Góreckiego, 

prof. UO. Praca zawiera 698 stron maszynopisu. 

 

 

 Praca doktorska jest dla młodego badacza historii zwykle pierwszym etapem  

na drodze rozwoju naukowego. Podejmuje on często badania w obszarze dotąd niebadanym 

lub zbadanym tylko w niektórych wątkach tematycznych. Takim terenem badawczym  

w czasie stosunkowo krótkim, bo obejmującym zaledwie 21 lat i to w odniesieniu do niezbyt 

rozległego przestrzennie powiatu wieluńskiego jest rozprawa doktorska księdza magistra 

Michała Widery: Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939). Została 

ona napisana w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem ks. 

dr. hab. Piotra Góreckiego, prof. UO. Jak wskazuje tytuł opracowanie dotyczy badań 

z zakresu historii Kościoła katolickiego. Tego typu prace powstają często na bazie rozległych, 

trudno dostępnych materiałów archiwalnych i są przeważnie rozproszone w wielu 

periodykach naukowych i publikacjach książkowych. Autor niniejszej rozprawy, ksiądz 

magister Michał Widera pokazał, że nie boi się trudnych wyzwań. Już sama jej objętość musi 

budzić szacunek. Ponieważ w przypadku prac doktorskich nie jest to kryterium podstawowe, 

warto szczegółowo i jak sądzę wnikliwie dokonać jej oceny. 

Omawiając podstawę źródłową jak i literaturę przedmiotu, należy podkreślić 

pracowitość autora. Podstawę stanowią tu, co jest zrozumiałe, obszerne źródła archiwalne.  

W rozprawie wykorzystano zasoby następujących archiwów: 

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. W. Patykiewicza, 

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, 

Archiwum Archidiecezji Łódzkiej, 

Archiwum Archidiecezjalne we Włocławku, 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. 

Archiwa zakonne: Archiwum Braci Albertynów, Archiwum Franciszkanów w Katowicach-

Panewnikach, Archiwum Klasztoru Sióstr Antoninek w Wieluniu, Archiwum Paulinów na 

Jasnej Górze, Archiwum Prowincjonalne Sióstr Felicjanek w Krakowie, Archiwum Sióstr 

Bernardynek w Wieluniu, Archiwum Sióstr Miłosierdzia w Warszawie, Archiwum 
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Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Poznaniu, Archiwum Zgromadzenia Sióstr 

Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach. 

Archiwa parafialne w: Chotowie, Jaworznie, Kiełczygłowie, Lututowie, Osjakowie, 

Ożarowie, Przedmościu, Rząśni. W pracy wykorzystano także archiwa państwowe: AGAD  

w Warszawie, Archiwum Ziemi Wieluńskiej, Archiwum w Łodzi (w tym Oddział  

w Sieradzu), w Opolu, Poznaniu. A także archiwa szkolne: SP w Starokrzepicach  

i Trębaczewie. Łącznie źródła archiwalne wymieniono na 15 stronach. 

 

Niejako w drugiej części bibliografii, autor dokonał podziału na: 

II. Źródła drukowane (71 pozycji); 

III. Wspomnienia (20 pozycji); 

IV. Czasopisma i gazety (35 tytułów); 

V. Opracowania (577 tytułów, w tym 73 autorstwa śp. ks. prof. Jana Związka, a z osób 

świeckich: prof. Tadeusza Olejnika); 

VI. Wydawnictwa leksykograficzne i literatura pomocnicza (45 tytułów); 

VII. Strony internetowe (7). 

Łącznie podstawa źródłowa i opracowania rozmaitego rodzaju zajęły autorowi księdzu 

magistrowi Michałowi Widerze – 58 stron maszynopisu. W przedstawionej do recenzji wersji 

pracy zabrakło fotografii, chociaż autor zapowiedział taki zamiar. Sądzę, że było by to ze 

wszech miar korzystne dla niniejszej rozprawy, zwłaszcza w przypadku wydania jej drukiem, 

za czym gorąco optuję. 

 Recenzowana rozprawa doktorska liczy, jak już wspomniano, aż 698 stron 

maszynopisu. Struktura pracy, to obok wstępu (s. 70-79), rozdział pierwszy zatytułowany: 

Z dziejów ziemi rudzkiej i ziemi wieluńskiej (liczy stron 59), drugi: Charakterystyka 

mieszkańców powiatu wieluńskiego i budynki kościelne (stron 76), trzeci: Duchowieństwo 

i zakony (stron 181), czwarty: Życie religijne wiernych (stron 104), piąty: Nauczanie religii – 

działalność oświatowa i wychowawcza (stron 81); zakończenie (stron 18) i obszerny Aneks 

(stron 86), dwie wartościowe, barwne mapki: 1) Powiat wieluński w II Rzeczypospolitej i 2) 

Parafie powiatu wieluńskiego. Pracę zamyka streszczenie w j. polskim i j. angielskim. Tytuły 

rozdziałów są zgodne z ich treścią. Można się jedynie zastanowić czy połączenie budynków 

kościelnych z mieszkańcami powiatu (rozdział II) jest najlepszym rozwiązaniem. 

Przypisy umieszczono na dole strony. Są one numerowane w obrębie danego 

rozdziału. Jest to rozwiązanie optymalne, ponieważ praca jest bardzo drobiazgowo i wnikliwe 

udokumentowana. Na poszczególne rozdziały przypadło odpowiednio: pierwszy – 268, drugi 

–389, trzeci – 948, czwarty – 537, piąty – 379. Łącznie czyni to 2142 przypisy. Nie tylko 

w liczbie siła. Precyzja w dokumentowaniu badanego aspektu, szczegółowe objaśnienia 

zagadnień powodują, że na wielu stronach przypisy zajmują całą stronę (s. 71) lub 5/6 strony, 

np.: 181, 188, 413. Wartość naukową rozprawy podnoszą jeszcze, zdaniem piszącego te 

słowa, przede wszystkim 33 tabele. Są one rezultatem żmudnej pracy autora. Dokumentują 
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pracę duchowieństwa. Cennym dopełnieniem tabel, niejako ich słownym rozwinięciem, są 

biogramy duchownych pracujących w parafiach powiatu wieluńskiego w latach (1918-1939). 

Jest ich aż 232. Z uwag natury ogólnej, warto jeszcze podkreślić niezwykłą staranność 

w przygotowaniu całego maszynopisu. Na przestrzeni 698 stron, nie dostrzegłem nawet 

drobnych uchybień, nie mówiąc już o literówkach czy wręcz błędach. 

Odnosząc się do układu pracy i jej konstrukcji należy podkreślić zasadniczą trafność 

zastosowanych rozwiązań. Autor napisał, że konstrukcja pracy ma charakter chronologiczno-

problemowy. Przyjętą w niniejszej rozprawie doktorskiej strukturę uznaję za optymalną, 

pozwalającą w sposób pełny i wyczerpujący zrealizować założony problem badawczy. 

Rozprawa doktorska ks. mgr. Michała Widery spełnia wymogi odnoszące się do: określenia 

głównego celu pracy, właściwego doboru źródeł i umiejętności ich analizy, sformułowania 

problemów i hipotez badawczych. Z tego zadania Doktorant wywiązał się dobrze. Cel pracy 

zarysowano klarownie, z uwzględnieniem zasadniczych problemów badawczych 

i jednoczesnym podkreśleniem tego, co Autor zamierzał osiągnąć. 

We wstępie autor podkreślił znaczenie badań w odniesieniu do tzw.. „mikrohistorii”. 

Swe opracowanie widzi on jako kontynuację badań ks. dra K. Kęsika z 2017 r. w odniesieniu 

do powiatu wieluńskiego. Doktorant omówił niezwykle dokładnie istniejący stan badań (ss. 

70-71). Zasadnie podkreślił konieczność badań pomiędzy „okresami szczególnymi”, za jakie 

uznał I i II wojnę światową w odniesieniu do pow. wieluńskiego. Zwrócił również uwagę, że 

był to czas, który przyniósł „nowe wyzwania dla wspólnoty wierzących związane głównie  

z prowadzeniem nieskrępowanej działalności duszpasterskiej, intensywnym rozwojem 

demograficznym, zwiększeniem się dostępu ludności do edukacji, a także powstawaniem 

nowych stowarzyszeń społecznych i politycznych” (s. 73). Wśród aspektów, na które zwrócił 

uwagę, jest spuścizna ziemi rudzkiej, czy zmiany granic diecezji w 1925 roku. We wstępie 

uzasadniono przekonująco przyjętą strukturę pracy. Postawiono zasadnicze tezy badawcze. 

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym: Z dziejów ziemi rudzkiej i ziemi wieluńskiej 

Doktorant omówił środowisko geograficzne badanego obszaru, zarysował historię struktur 

administracyjnych poprzedzających dzisiejszy powiat wieluński, zwrócił uwagę 

na rozwijające się tu struktury kościelne. Pod kątem opracowywanego tematu zwrócił uwagę 

na bezpośrednie skutki trudnych lat niewoli narodowej. Zasadne było tu np. podanie 

w tabelach zestawienia nazwisk duchownych kapituły kolegiackiej w Wieluniu oraz wykazu 

parafii i duchowieństwa w latach 1793-1806 (ss. 111-113). Warto tu podkreślić, że właściwie 

rozumie on rolę tabel. Na przestrzeni całej pracy, dopełniają one szczegółowymi danymi 

personalnymi referowany problem. Istotnym jest tu podkreślenie, że doktorant bardzo 
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skrupulatnie przedstawił główne momenty z działań wojennych w latach 1914-18 w odbiorze 

mieszkańców pow. wieluńskiego. Było to konieczne dla pełniejszego zrozumienia okresu 

międzywojennego. 

W rozdziale drugim: Charakterystyka mieszkańców powiatu wieluńskiego i budynki 

kościelne Doktorant pokazał trudny moment startu przy odbudowie struktur państwowych 

i kościelnych u progu narodzin niepodległości. Spustoszenie jakie okres niewoli wywołał 

w społeczeństwie i strukturach Kościoła katolickiego na obszarze powiatu wieluńskiego było 

bardzo rozległe. Entuzjazm będący udziałem ludzi mieszał się tu z olbrzymimi trudnościami 

ekonomicznymi. Dlatego jako w pełni uzasadnione należy tu uznać wnikliwe przedstawienie 

wielopłaszczyznowej działalności ks. Wincentego Przygodzkiego. Szczególnie cennym jest  

w tym rozdziale szerokie omówienie struktury społecznej. Doktorant napisał „ludność 

omawianych terenów w przeważającej części zajmowała się rolnictwem, a powiat odznaczał 

się niewielkim uprzemysłowieniem” (s. 158). Stąd np. szczególnie istotnym był tu problem 

sezonowej emigracji zarobkowej za granicę, do Niemiec. Takie postawienie problemu ułatwia 

czytelnikowi pełne zrozumienie zagadnień omawianych w następnych rozdziałach rozprawy.  

Najobszerniejszym fragmentem recenzowanej rozprawy doktorskiej ks. mgr. Michała 

Widery, bo obejmującym aż 181 stron, jest rozdział III pt.: Duchowieństwo i zakony. Autor 

wyszedł tu od omówienia problemu zmian administracyjnych w strukturze Kościoła 

katolickiego na obszarze Odrodzonej Polski. Kwestiami implikującymi dalsze zasadnicze 

działania były tu: konkordat ze Stolicą Apostolską w 1925 r. oraz utworzenie diecezji 

częstochowskiej, w skład której wszedł powiat wieluński. Doktorant stanął w tym przypadku 

przed koniecznością pokazania jak wyglądały: reorganizacja sieci parafii w terenie, 

zapewnienie dostatecznej obsługi kapłańskiej, problemy związane z budową lub przebudową 

obiektów sakralnych. I trzeba tu odpowiedzialne stwierdzić, że z zadania tego wywiązał się 

doskonale. Dzięki jego skrupulatnemu podejściu do badanego zagadnienia mamy informacje 

zwięzłe (podane w tabelach) i ich prawidłowe omówienie. Należy zgodzić się z doktorantem, 

gdy w procesie tworzenia diecezji dostrzegł on duże znaczenie kapłanów ze szczególnym 

uwzględnieniem roli jaką odegrał tu ks. dr Teodor Kubina. Znajomość specyfiki 

pogranicznego powiatu wieluńskiego i spraw niemieckich jaką posiadał nowo mianowany 

biskup ułatwiała trudne dzieło budowy nowej diecezji. 

W swej codziennej działalności, głównie z sferze społecznej, duchowni kierowali się 

zasadami sformułowanymi w encyklice papieża Leona XIII Rerum novarum z 1891 roku. 

Nowe problemy przed jakimi stanął Kościół katolicki w powiecie wieluńskim po 1918 roku 

wymagały nowych form działania. Stąd szczególna rola tak starych jak i nowych bractw. 
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W nowych warunkach politycznych struktury kościelne musiały na nowo określić swe 

odniesienia do takich zagadnień jak: udział w polityce bieżnej, stosunek do ugrupowań i partii 

politycznych, kwestie alkoholizmu, wojny 1920 roku, sezonowej emigracji zarobkowej, 

głównie na obszar niemieckiego Śląska. Na tym tle autor zwrócił uwagę na zagadnienie 

rzadko poruszane, a ważne dla funkcjonowania Kościoła tj. codzienność życia kapłanów. 

Zwłaszcza w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości położenie materialne księży 

było wyjątkowo ciężkie. Analiza poszczególnych kwestii jest często uzupełniana przez tabele. 

Np. tabela nr 13 obrazuje wykaz proboszczów i administratorów parafii pow. wieluńskiego 

w latach 1918-39 (ss. 261-265). Same źródła do tej tabeli zajmują tu pół strony. Wiele uwagi 

na kartach swej rozprawy doktorant poświęcił wsparciu jakiego w pracy duszpasterskiej 

i społecznej kler świecki doświadczał ze strony zakonów i zgromadzeń zakonnych, które 

działały na terenie powiatu wieluńskiego. Zagadnienie to należy podkreślić z dużym 

uznaniem. 

W rozdziale czwartym, zatytułowanym: Życie religijne wiernych ks. mgr Michał 

Widera przedmiotem analizy uczynił jedno z podstawowych zagadnień dla życia Kościoła 

katolickiego. W procesie jego kształtowania zwrócił uwagę na rolę prasy katolickiej ze 

szczególnym uwzględnieniem roli katolickiego tygodnika Niedziela, założonego w 1926 roku. 

W historycznym ujęciu omówił rolę takich sakramentów świętych jak chrzty, śluby 

i pogrzeby. Nie ograniczył się tu do spojrzenia z punktu widzenia Kościoła, ale dokonał 

analizy rozmaitych czynników społecznych i gospodarczych. Wielokrotnie podkreślany przez 

doktoranta rolniczy charakter powiatu wieluńskiego uwidaczniał się w dożynkach 

organizowanych po skończonych żniwach. 

Wielu księży parafialnych obok lokalnych przedstawicieli władz brało w nich aktywny 

udział. Na konkretnych przykładach w pracy pokazano kluczową rolę duszpasterzy w życiu 

parafii. Ich powitania i pożegnania były ważnym elementem tej zbiorowości. Aktywność 

religijna wiernych była żmudnie odtwarzana w oparciu o liczne źródła archiwalne. Doktorant 

pokazał także udział wiernych w uroczystościach o charakterze patriotycznym takich jak: 

odprawianych we wszystkich parafiach diecezji kujawsko-kaliskiej od 24 listopada 1918 roku 

nabożeństwach dziękczynnych za odzyskanie niepodległości, czy w lutym 1919 r. 

sprawowanych we wszystkich kościołach mszach św. w intencji nowo wybranego sejmu, czy 

gdy 10 lutego 1920 roku wierni mogli uczestniczyć w nabożeństwie dziękczynnym za 

odzyskanie dostępu do morza. Doktorant podkreślił także uroczyste obchody jubileuszu 250–

lecia Odsieczy Wiedeńskiej, czy szczególnego charakteru uroczystości żałobnych za 

zmarłego marszałka Józefa Piłsudskiego. 
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Szczególną formą kontaktu wiernych ze swymi duszpasterzami była doroczna kolęda. 

Doktorant przywołał tu odwiedziny księży tak we dworach właścicieli majątków ziemskich 

jak i w domach niezamożnych rolników. Podkreślił znaczenie takich uroczystości jak trzeci 

Kongres Eucharystyczny w Wieluniu w dniach 27-29 czerwca 1931 roku. Pokazał tu także 

rolę „dawnych stowarzyszeń religijnych” (ss. 456-466) jak i nowych form w postaci 

powołanej w 1930 roku Akcji Katolickiej. Pracowitość doktoranta należy także ponownie 

podkreślić przy analizie tabeli nr 25 (ss. 469-470), która obrazuje liczebność stowarzyszeń 

i związków katolickich w poszczególnych parafiach diecezji, z terenu powiatu wieluńskiego. 

Troskę Kościoła o robotników sezonowych z terenu pow. wieluńskiego zobrazowano 

omówieniem powołania i funkcjonowania Zjednoczenia Robotników Chrześcijańskich. 

Utrzymująca się trudna sytuacja gospodarcza zwłaszcza w latach 30. XX wieku 

skłoniła bpa T. Kubinę do zintensyfikowania działalności dobroczynnej na ternie diecezji, 

w tym na interesującym nas obszarze. Pobożność maryjna na terenie parafii z pow. 

wieluńskiego owocowała pielgrzymkami na Jasną Górę. Doktorant dokonał pracowitego 

zestawienia ich w całym badanym okresie, z poszczególnych parafii - tabela nr 27 (ss. 497-

501(!). Fachowo omówił te zagadnienia. 

Ostatni, piąty rozdział swej rozprawy doktorskiej ks. mgr Michał Widera zatytułował: 

Nauczanie religii – działalność oświatowa i wychowawcza. Tę sferę działalności Kościoła 

określił następująco: „Przed najmłodszym pokoleniem stało zadanie tworzenia nowej 

rzeczywistości niepodległej ojczyzny. Dlatego jego odpowiednie wykształcenie i wychowanie 

również pod względem religijnym stało się jedną z najpilniejszych spraw w działalności 

Kościoła” (s. 504). Rzeczywiście w dalszym toku swej narracji omówił prawodawstwo 

państwowe i kościelne w tej płaszczyźnie. Doktorant trafnie zwrócił uwagę na fakt, że 

podwaliny pod szkolnictwo polskie położono jeszcze w okresie I wojny światowej. Pokazał 

w tej sprawie współdziałanie, ale i rozbieżności w poszczególnych parafiach pomiędzy 

Kościołem a władzami świeckimi. Niezaprzeczalną zaletą recenzowanej rozprawy jest 

odtworzenie i opisanie warunków nauki religii w poszczególnych parafiach, zwłaszcza 

znaczenia roli wizytacji kościelnej w tym zakresie (np. tabela nr 28). Wiele uwagi poświęcił 

szkołom powszechnym w Wieluniu. Pokazał współpracę duchownych z władzami szkolnymi 

np. podczas corocznych obchodów imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Wieloma 

przykładami zobrazował powstanie i działalność Kół Krucjaty Eucharystycznej i Sodalicji 

Mariańskiej. Zwrócił uwagę na znaczenie dla katolickiego wykształcenia i wychowania 

spoczywające na Prywatnym Męskim Gimnazjum im. T. Kościuszki Diecezji 
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Częstochowskiej w Wieluniu. Podkreślił tu zamysł bpa T. Kubiny by gimnazjum to stało się 

szkołą mającą przygotowywać przyszłych kandydatów do kapłaństwa. 

W zakończeniu swej rozprawy doktorant podsumował główne nurty badawcze, 

odpowiedział na pytania postawione we wstępie. Wysnute wnioski zdecydowanie należy 

uznać za uprawnione, pozostające w odpowiedniej relacji do zasadniczych problemów 

sformułowanych we wstępie. Konkluzje ostateczne zostały poprzedzone, ważnymi dla tematu 

rozprawy, ustaleniami cząstkowymi. Ks. mgr Michał Widera, jak przystało na dobrze 

zapowiadającego się naukowca, nie wstydził się przyznać do tego co mu się nie udało, co 

pozostaje nadal otwartą kwestią badawczą. Na przykład, podkreślił konieczność prowadzenia 

dalszych badań nad wieloaspektowym funkcjonowaniem różnych religii i wyznań 

chrześcijańskich a także społeczności żydowskiej na terenie powiatu wieluńskiego. 

 

U w a g i  s z c z e g ó ł o w e: 

Zmierzając do ostatecznej konkluzji, można stwierdzić, że praca doktorska księdza 

magistra Michała Widery Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939), 

jest wartościowym opracowaniem naukowym, stanowi samodzielny oryginalny dorobek 

Doktoranta. W rozprawie widoczna jest nie tylko ogromna wiedza z historii Kościoła 

katolickiego, ale także szerzej z historii ogólnej. Doktorant posiada kompetencje niezbędne do 

wypełniania roli młodego uczonego. Raz jeszcze pragnę powtórzyć, druk tak wartościowej 

rozprawy doktorskiej, moim zdaniem, jest naprawdę konieczny.    

 

KONKLUZJA 

 Reasumując, mogę stwierdzić, że recenzowana rozprawa doktorska księdza magistra 

Michała Widery: Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939) w pełni 

spełnia wymogi stawiane dysertacjom doktorskim, zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wobec tego 

wnioskuję o przyjęcie pracy i dopuszczenie doktoranta do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 
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