
dr hab. Małgorzata Swider, prof. UP

lnstytut Historii i Archiwistyki

Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Krików, 28.og.202o f.

Recenzja
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Uwagi wstępne

Ocena dorobku naukowego pana dr. Roberta Żurka została pizygotowana w związku z

postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie naik humanistycznych w dyscyplinie historia.
Ocenie poddano :

1 ) sylwetkę naukową Habilitantag

2) dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora,

3) monografię stamowiącą osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z

dn.14.03.2003 r„

4)   dorobek   dydaktyczny,   organizacyjny   i   popularyzatofski   oraz   współpracę

międzynaffodową Habi litanta.

Ocenę wieńczą wnioski końeowe i konkluzja.

Recenzję  przygotowano  na  podstawie  Autoreferatu,  wykaEu  opublikowamych  prac

nauko`wych, a także przygotowamego przez Habilitamta zestawu publikacji (stan na kwiecień

2019 r.), przy czym już na wstępie należy zauważyć nieffasobliwość w opracowaniu zarówno

Autoreferatu, jak  i  wykazów.  Nie  chodzi  tylko  o  niestaranne  zapisy  bibliograficzme,  lecz

przede   wszystkim   brak   podstawowych   informacji   odnoszących   się   do   działalności
Habilitantag np. w realizacjach projektów, a nawet dotyczących gremiów, w których zasiadał

lub  zasiada.    Brakuje  np.  okresu członkostwag  ale  za to  wskazane  są „współzasiadające"

autorytety naukowe. Przywołane cytaty z wypowiedziami (baffdzo pozytywnie) oceniaj ącymi

Habilitamta są niemalże znakiem rozpoznawczym tego autoreferatri.

1. Sy!wetka naukowa Habilitanta

Dr  Robert  Żurek  tHyskał  stopień  magistra  z  oceną  bardzo  dobrą  w  dyscyplinach

historia  i   teologia  katolicka  na  Wolnym   Uniwersytecie  w  Berlinie  w   1998   r.   Praca
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magisterska  nosiła  tytuł  9,Volksdemokratie  tmd  katholische  Etirche  in  Polen   1944-1956

[Demokraeja   ludowa   a   Kościół   katolicki   w   Polsce   1944-1956].   Do   tematu   Kościoła

katolickiego, jego dzielności duchowej  i działalności wykraczającej  poza jej  ramyg  a także

roli,  jaką  odgrywał  w  okresie  powojennym  w  życiu  społeczmo-politycznym  Polaków  i

Niemców,  nawiązał  Habilitant  w  pracy  doktorskiej,  której  tytuł  brzmiał:  „Kirche  md

Versóhnung. Die Kifchen md die deutsch-polnischen Beziehungen,  1945-1956"  [Kościół a

pQjednanie:   Kościoły   a   polsko-niemieckie   stosunki   w   latach   1945-1956].   Dysertacja

obroniona  została  na  ocenę  dobrą  (c3ł#  /#3łde)  na  Wydziale  Filozofii  Uniwersytetu  im.

Marcina Lutra w Halle ~ Wittenberdze w 2003 r® (dyplom wystawiono w 2005 r.). Zarówno

praca magisterska, jak i dysertacja zdefiniowały drogę naukową dr Roberta Żurka, o czym
świadezą zffówno jego publikacje podoktorskie, jak i tematyka głównego dzieła naukowego,

jakim jest recenzowana w dalszej  części monografia pt. KoS'c!.óg Rzymsłoft#fo/g.ckż. w Po/scG

wobec   Ziem   Zachodnich   i   Północnych   1945-1948B  Szif:ziecjLr+Waff sHHwarwroekaiw  2;015.

Tematyce  kościelnej  (zwłaszcza  w  kombinacji  z  problematyką  niemiecką)  poświęcił  się

Habilitamt w całości. W zasadzie nie pochyla się nad innymi obszarami badawczymi lub są to

jedynie epizody publikacyjne.
Naukową sylwetkę badacza tworzą również projekty naukowe, inicjatywy badawcze

oraz  aktywność  konferencyjna  i  oczywiście  dorobek  naukowy,  które  przekładają  się  na

rozpoznawalność  w  środourisku  naukowyrn.  Niestety  z  informacji  udostępnionych  przez

Habilitamta wynika jedynie, że w jakimś stopniu był zaangażowany w trzy międzynarodowe

projekty  badaweze:  Deutsch-polnische  Erimerungsorte  (2006-2015),    Stan  i  perspektywy
narracji  KrĘyżowej  w  Polsce  i  Niemczech  -analiza  naukowa  (2011-2013),  Ringen  um

Versóhnung...(2015-2016).Brakujewyjaśnień,wjakimcharakterzepracowałwprojektachi

jakie efekty one przyniosły.
0  aktymości  konferencyjnej  dr.  Żurka  świadczyć  mogą  wygłoszone  referaty  na

konferencjach,   jednak   jej   intensywność   pozostawia   nieco   do   życzenia.   W   dorobku

podoktorskim   (w   latach   2003-2019)   uczestniczył   w   15   konferencjach   o   charakterze
naukowym,  większość  z  nich  była  związana  z  instytucjami,  w  których  był  zatrudniony

(Centrm  Badań  Historycznych  Polskiej  Akademii  Nauk  w  Berlinie,  Instytucie  Pamięci
Naffodowej). Należy równocześnie zauważyć, że po raz ostatni Habilitant wygłaszał referat

naukowy w 2013 r„ natomiast później raz jedynie moderował blok tematyczny.

2. Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora

Dorobek naukovvry Habilitamta z okresu po złożeniu egzaminów doktorskich w 2003 r.
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jest skromny. W wykaEie przytoczył jedną monografię z 2005 r„ która jest jego opublikowamą

pracą  doktorską,  co jest  w  RFN  wa"nkiem  wydania  dyplomu  doktorskiego  (R.  Żurek,
Zwischen   Nationalismus   und  ` Versóhnumg.    Die   Kirchen   und   die   deutsch-polnischen

BGzg.G%ał#gG#  /945-/956,  Kóln  2005).  Nie  powinna  ona  podlegać  odrębnej  ocenie,  będąc

podstawą uzyskania stopnia dr, szczególnie że nie została zmacząco zmieniona, o czym pisze
we wstępie jej  Autof (s.  XI)g  nawet jeżeli, jak pisze Habilitant „została ona zauważona i

doceniona przez środorisko naukowe, jako istotny wkład w rozwój badań porównawczych".

Ponadto Habilitant wymienił w Autoreferacie dwie inne pozycje zwafte: przygotowamą we

współpracy z 8.  Kerskim i T®  Kycią publikację  „P#zGóaczfz"}; z. prosg.my o p#zG6&cz€#g.G ".

Orędzie  biskupów  polskich  i  odpowiedź  niemieckiego  episkopatu  z   1965  roku:   Geneza,

b#/GAsf,  sp#s'cz.z#cr,  Ołszt)m  2008  r.,  będącą  zbiorem  wywiadów  poprzedzonych  esejem

napisamym we współpracy z 8. Kerskim, a także Z#Jiflżćgj®z. po/sĘ7 wo/#oS'cg.g. Zbz.ór wj;wg.Ć7ćJów

z działaczami enerdowskiej opozycji przeprowadzonych w latach 2011 -2013 a Twsirs;za;"aL 2;fl±5 .

Należy  zastanowić  się  na  ile  przeprowadzenie  i  opracowamie  wywiadów,  jak  również

napisanie  kilkustronicowego  wstępu  można  uznać  za  pełnowartościową  pracę  naukowąB

zwłaszcza że obie publikacje pozbawione są w zasadzie aparatu naukowego. Moim zdaniem

te publikacje powinny znaleźć się w wykazie prac populamo-naukowych.

Spośffód   wymienionych   w   wykazie   dorobku   26   publikacji    (z   czego   cztery

współautorskie)   kiH€a   odnosi   się   do   tematyki   poruszanej   we   wcześniejszych  pracach

Habiłitanta,  w  tym  przede  wszystkim  doktoracie.  Opublikowame  zostały  w  niemieckieh

czasopismach i pracach zbiorowych, niekiedy ich tłumaezenia ukffiały się również w polskich

wydawnictwach.  Tylko jeden tekst w wersji pierwotnej  z wykazu prac  naukowych został

opublikowamy w Polsce. Poza tym Habilitant ma w swoim dorobku podoktorskim s recenzji

narikowych opublikowanych w latach 2003-2008 w RFN.  Tak więc mamy do czynienia z

odwrotną sytuacją niż w większości przypadków -dr Żurek publikuje w pierwszej kolejności

poza granicami kraju.
Obeeność na niemieckim ryriku naukowym należy ocenić bardzo pozytywnie. Teksty

autorstwa dr. Żurka dotykaj ą obszarów nierzadko zdominowamych przez kręgi wypędzonychg

dlatego opublikowanie ich w RFN pozwala z jednej  strony na zapełnienie  istniejącej  luki

badawczej, z drugiej zaś na prezentację polskiego spojrzenia na niespokojne lata powojenne i

Ziemie Zachodnie i Północne. Wartością dodaffią jest szerokie przedstawieflie faktów, a także

zebranie  opracowań  i  źródeł  niemieckich,  a także  uporządkowanie  stanu  dotychczasowej

wiedzy.  Niewielką  liczbę  publikacji.  (od  doktoratu  minęło  16  lat)  Habilitant  równoważy

znaczną aktywnością i pomysłowościąg poddając wielokrotnie swoje publikacje recyklingowi
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naukowemu  ®ublikując  raE  wydane  teksty  albo  w  innym  wydawnictwie,  albo  w  innym.

języku). Zatem teksty autorstwa Roberta Żurka można napotkać w publikacjach fachowych.
Ponadto kilka z nich opublikował we współpracy z niewątpliwymi autorytetami naukowymi,

co z pewnością sprzyja ich rozpoznawalności.

3. Recenzja monografii stanowiącej główne osiągnię€ie naukowe

Jako osiągnięcie naukowe wynikające z aft.  16 ust® 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

dr Robeft Żurek podał w Autoreferacie monografię autorską pt® KoS'cg.óŹ #zymsko#/o/z.c#g. w

Polsce a Ziemie Zachodnie i Północne  1945-1948 ®oriT:mi!o być wobec Ziem Zachodnich i

Póf%oc#yc%„.). To publikacjag która ukazała się 2015 r., przy czym informacja Habilitanta, że

istnieje  poszerzone  i  przystosowane  do  odbioru  niemieckiego  czytelnika  tłumaczenie  tej

książki, nie wydaje się traffia.  W polskojęzycznym wstępie podano, że jest to tłumaczenie

„pisamej   po  niemiecku  pracy",  która  została  wydana  w  2014  r.   Z  tego  wniosekg   że

recenzowana  praca  jest  przetłumaczoną  na  język  polski  skróconą  wersją  dwutomowej

publikacj i przemaczonej dla odbiorcy niemieckiego.
Monografia   składa   się   ze   wstępug   sześciu  rozdziałów  kończących   się   krótkim

podsumowamiem, zakończenia i bibliografii, a także wykazu skrótów i indeksu osób (którego
nie ma w niemieckojęzycznej wersji książki).

We wstępie Habilitfflt przede wszystkim okreśłił główny cel pracy, odwołując się do

postulatu badawczego Hamsa-Jtirgena Karpa, który apelował o gruntowne przeamalizowanie
zagadnienia    relacji    polsko-niemieckich    w    obszarze    kościelnym    oraz    o    krytycme

zweryfikowanie dotychczasowych stanowisk obu stron sporu. Robert Żurek podjął wyzwanie

zapełnienia  tej   luki  badawczej,  czego  efektem  jest  recenzowana  publikacja,  w  której

Habilitamt spróbował zrekonstruować i przeamalizować polsko-niemieckie stosunki kościelne

na Ziemiach Zachodnich i Północnych w lataeh 1945~1948 „w sposób możliwie precyzyjny i

całościowyg z uwzględnieniem kontekstu historycznego, politycmego i społeczmego   [.„]" (s.

11). Ponadto dr Żurek postarił dwa zasadnicze pytaria badawcze: „Jak w Polsce katolicy

radzili   sobie   z   [...]   napięciem  między   religijno-wymaniowym.   a  religijno-narodowym

posłannictwem? Czy w obliczu kryzysowej sytuacji swojego państwa i naródu rzeczywiście
zaniedbali  obowiązek  solidamości  z  cierpiącymi  braćmi  w wierze  innej  narodowości, jk

utrzymują  niemieccy  krytycy?".  W  prowadzonej  przez  Habilitanta  narracji  pojawiają  się

dodatkowe pyEamią które z jednej strony mają uszczegółowić zakres omariamej tematyki, z

drugiej  zaś dać impuls do dalszych rozważań.  Takie podejście do p}ftań pomocniczych jest

rozwiązaniem  przyjętym  i  w tym  wypadku dobrze  się  sprawdziło.  Poza tym we  wstępie
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została określona i uzasadniona cezHra ezasowa, co należy ocenić prawidłowo.

Ważne miejsce we wstępie zajmuje omówienie stanu badań w odniesieniu do dorobku

niemieckiego.  Habilitamt przeprowadził je  nie  tylko  w  sposób  baffdzo  dogłębny,  ale także

niestamdardowym   dla   pracy   narikowej   językiem:   „Niemal   wszystkie   dotychczasowe

publikacje wykazują cechy dyskredytujące je jako opracowania o charakterze naukowym" (s.
15);  „Przeprowadzona przez  Scholza analiza źFódłowa była nie tylko niekompetentna,  ale

również  stromicza"  (ks.  pffof.   F.   Scholz  (1909-1998)g  profesor  w  Fuldzie,  Marbtffgu,

Augsburgu i Frankfiłrcie nad Menem); „Już pobieżna łektura prowadzi do rioskug że Scholz

nie opanował warsztatu historyka i w zwiążku z tym nie miał kompetencji, aby przeprowadzić

naukową  analizę  historyczną"  (s.   19);  „Brak  wiedzy  specjalistyczmej  widać  ponadto  w

łiczmych miejscach..." (s.  22) itd.  Polskiej  literattHze przedmiotu Autor pośrięcił niewiele

miejsca i uwagi, co nie oznacza, że nie wypowiedział się na temat rodzimych prac w sposób

krytyczmy,  między  imymi  zwmcając  uwagę  na  bezkrytyczność  polskich  badaczy  wobec

postawy Kościoła katolickiego w Polsce i jego hieraffchów czy zbyt opisowe podejście do

tematu  (casus  prof.  A.  Hanicha).  Poza  tym  w  omówieniu  stanu  badań  przeoczył  kilka

publikacji, które na pewno miosłyby nowe elementy pomawcze do tekstu, co odnosi się do
kwestii zarówno Ziem Zachodnich, jak i ogólnych rozważań o Polsce powojełmej.

Habilitamt nie odniósł się we wstępie ani do źródeł edytowanych, ani do dokumentów

osobistych  licznie  wykorzystywanych  w  opracowaniu.  Przedstawione  zostały  natomiast

archiwa, w których prowadzone były kwerendy. Cechą rż"eającą się w oczy jest dominacja

afchiwów nieHrieckichg  chociaż temat pracy  sugerowałby przede  wszystkim  sięgnięcie  do

polskich  dokumentów  archiwalnych.  W  zasadzie  do  wybom  archiwów  nie  można  mieć
zastrzeżeń,  poza tym,  że jest ich zbyt mało,  gdyż wśród zbiorów kościelnych pod uwagę

powimy być wzięte: Archiwum Archidiecezjalne w Poznamiu (tam można zbadać dokumenty
bpa A. Baraniaka - sekretarza prymasa A. Hlonda)9 a także Afchiwum Archidiecezjalne w

Gnieźnie, w zbiory którego włączono rikta z Sekretariatu Prymasa Polski. Na pewno brakuje

świeckich   zbiorów   archiwałnych   z   instytucji   centrałnych:   Minist€rstwa   Administracji

Publicznej,      Ministerstwa      Bezpieczeństwa      Publiczmego,      Państwowego      Urzędu

Repatriacyjnego,  a  wreszcie  Ministerstwa  lnformacji  i  Propagandy,  jak  również  pełnej

kwerendy  w  Archiwum  Państwowym  w  Opołu  i  w  wydziałaeh  społeczno-politycznych

urzędów   wojewódżkich   na  Ziemiach   Zachodnich.   Celowa  byłaby   również   penetracja

zasobów lnstytutu Pamięci Narodowej. Te briki zastanawiają, szczególnie gdy weźmie się

pod  uwagę  zarzuty  lekceważenia  źródeł  świeckich  (s.   18)  wyartykułowane  pod  adresem
niemieckiego badacza J. Barona.
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Zastanawiaj ące jest milczenie Habilitanta na temat zastosowamych metod badawczych

(chociaż zgodnie z podtytułem Wstępu o metodach badawczych powima być mowa).  Ich
dokładne wyartykułowarie być może pozwoliłoby na uniknięcie kilku błędów. W praktyce

badawczej   proje]stu   Habilitant   użył   w   pierwszym   rzędzie   metody   komparatystycżmej

rozumianej jako  intepretacja i  reintepretacja nagromadzonej  wiedzy,  a także  elementów

amalizy instytucjonaho-prawnej. Przy próbie wyjaśnienia zachowań na poziomie jednostek

zastosował elememty badawcze metody behatioralnej, co odnosi się szczególnie do oceny

działania poszczególnych hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Me€ody te są

jak najbardziej  prawidłowo  dostosowane  do  badań,  choć  szkoda,  że  zostały  najwyraźniej
zastosowame w sposób nieuświadomiony j ako efekt milczącego naśladowania poszczególnych

procedur i wzorów badawczych (stąd też widoczne problemy z ieh prawidłowym użyciem).
Habilitant  sięgnął  również  po  elementy  populamych  na  gruncie  amerykańskim  studiów

postkolonialnych  (w rozumieniu potocznym,  używanych  w publieystyce)g jak  ró`mież po
opcję  badawczą  definiującą  Polskę  jako  ofiffę  sowieckiego  reżimu,  przeciwstawiającą

wizerunek „złego" komunisty wizerunkowi „dobffego" Polka-katofika.

Mając na uwadze tematykę badawczą, a także sposób prowadzonej narracji, Habilitant

poriien  we  wstępie  przywołać  rozważania  na  temat  bezpośredniej  i  pośredniej  metody
ustalania ftktów, a przynajmniej zajrzeć do któregoś z klasyków polskiej metodołogii, np.  J.

Topolskiego czy J. Pomorskiego, lub skorzystać z dorobku niemieckiego. To zapewne byłoby

z dużą korzyścią dla klasyfikacji wielu polskieh i niemieekich wspomnień i relacji, a także

uznamia ich przez Habilitanta za mało wiarygodne z uwagi na brak potwierdzenia w imych

niemieckich   czy   polskich   dokumentach   lub   za   wriarygodne   mimo   braku   takowego

potwierdzenia. Odnosi się to również do oceny prasy katolickiej, o której pisze, że jest to „nie
całkiem  wiarygodne  źródło"  (tutaj  należało  zastosować  aflalizę  zawaftości  prasy,  np.  w

oparciu o W. Pisarka)®

Poważnym  ppoblemem  jest  brik  we  Wstępie  definicji  pojęć,  któpe  wpływają  na

intepreta€je zaró`j!v'no źHódełg jak i postaw głównych aktorów® Chodzi w pierwszym rzędzie o

problem  rozumienia  takich  terminów  jak:  nacjonalizm,  polska  racja  stąnu  czy  interes
narodowy, które dla Habilitanta zdają się być synonimami, a także reżim komunistyczmy - to.

szczególnie w kontekście rządu w Polsce na wiosnę 1945 r. i Ziem Zachodnich.

FhozidżjLah!h  T:.  Okoliczności  i  skutki  przejęcia  Ziem  Zachodnich  i  Północnych  przez

Po/Sftg,  to  część  wprowadzająca  do  opracowania,  która  w  założeniu  powinna  ukazać  tło

histożyczne   badanych   wydarzeń    i    pomóc    w   umiejscow±eniu    zagadnienia   Kościoła

katoiickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych w całości dziejów powojemych Polski.
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Założenie było jak najbardziej  poprawne i celowe.  Jednak przedstawiana analiża jest dość

pobieżnag   począwszy   od   zbyt   uproszczonej   kwestii   przesunięcia   granicy   na   zachód

(szczególnie  w  kontekście  dyskusji  o  jej  przebiegu  na  konferencji  w  Poczdamie  czy
stanowiska rządu londyńskiego)g w tym również stosuriku komunistów do tego obszaru i roli,

jaką  odgrywał  w  ich  polityee.  Niedosyt  pozostawia  naświetlenie  problemu  akceptacji
społecmej   dla   poĘyskaria   ziem   na   zachodzie   i   północy.   Interpretacja   jest   raczej

powierzchowna  i  nie  uwzględnia  najnowszych  publikacji  na  ten  temat  ani  aspektów
społecmych, których zbadanie zapowiadał Habilitant we Wstępie. Poważniejsze zastrzeż6nia

można mieć do analizy działań administracji polskiej na Ziemiach Zachodnich. W tej części

rozdziału Habilitamt popełnił wiele błędów merytoryczmych, które wskazują jednozmacmie, że

nie  są  mu  bliskie  zagadnienia  związane  z  najnowszymi  dżiejami  politycznymi   Ziem

Odzyskanych,  a  szczególnie  zachodniej  części  Gómego  Śląska.  W  tym  miejscu  należy

podkreślić  uporczywe  posłuSwanie  się przez Habilitanta niestosowanym  na szerszą  skalę
określeniem  „zachodnia  część   Gómego   Śląska"  w  stosunku  do   Śląska  Opolskiego   w

pierwszych latach po wojnieg który w polskiej literattffze przedmiotu jest dokładnie określony

jako część powstałej  w  1816 r. Rejencji opolskiejg zmienionej  w  1820 r., która po podziale

Śląska  pozostała  w  granicach  Rzeszy,   a  w   1945   r.   została  określona  jako   I   Okręg

Administracyjny. (Zupełnym nieporozumieniem jest stwierdzenie w przypisie 21 na s. 158, że

„[...]  administratura  apostolska  Śląska  Opolskiego  ~  nie  jest  całkiem  precyzyjne,  gdyż

adHrinistratura    obejmowała    nie    tylko    Opolszczymę,    leez    także    zachodnią    część

gómośląskiego obszaru przemysłowego, która po 1922 r. została po stronie Niemiec".) W tym

kontekście  należy  wskazać  na  kolejny poważny  błąd  merytoryczny:  Autor wymienił  trzy

okręgi  administracyjne na Ziemiach Zachodnichg  zapominając  o najważniejszym z punktu

widzenia Kościoła katolickiego i katolickiej ludności rodzimej zamiesżkującej te obszary, a

mianowicie o I Okręgu Administracyjnymg na czele którego stał gen. A. Zawadżki, pełniąc w

unii personalnej  fimkcję wojewody śląskiego i pełnomocnika rządu na ten okręg (1 Okręg

Administracyjny pokrywał się z obszarem admiristratuTy apostolskiej Śląska Opolskiego.). W

sposób mało upofządkowany podchodzi do tematyki działań administracji polskiej na Śląsku.

Znacme problemy stwarzają dr. Żurkowi autochtoni, a także proces weryfikacji i rehabilitacji,

których nie rozróżnia. Nie rozumie ani terminu „repolonizacja", ani jej założeń czy zasięgu,

co odnosi się również do działań odniemczających podjętych na Ziemiach Zachodnich, eo

również widoczne będzie w dalszych częściach opracowania.  Kończąc ten rozdział, dr Żurek

dokonał  podsumowania  sposobu przejmowania przez  Polaków i  Polskę  wschodnich  ziem

niemieckich,  pisząc:  „Sposób,  w  jaki  Polska  przejmowała  w  swoje  posiadanie  Ziemie
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Zachodnie  i  Północfle,  przypominał  metody  wykofzystane  przez  111  Rzeszę  w  1939  f.  w

trakcie   wcielania  podbitych   zachodnich   ziem   Polski   włącznie   z   teminologią   «ziem

odzyskamych»  [...].  Również  koncepęja  rozwiązania  kwestii  narodowościowej  na  byłych

terenach niemieckich wykazywała daleko idące podobieństwo do metod stosowanych przez

nazistów na zachodnich ziemiach Polski w 1939 r." (s. 65).

FbozidżL&h Ti..  Niemieckie  diecezJe przed polonizaejąg kbóf fego  ®ez"a osa!dz!®"aL iest w

siepniu 1945 r„ zawiera zarówno informacje, które tematycżmie powimy zmałeźć się raczej w

Rozdziale   1,  jak   i   ogólne   infomacje   o   postawie   niemistkich   hierarchów   Kościoła

rzymskokatolickiego  pełniących  posługę  na  ziemiach  będących  w  administracji  polskiej

wobec  zachodzących  tam  zinian  politycznych.  Na  uwagę  zasługuje  szczegółowy  opis

działania biskupa katowickiego S. Adamskiego wobec hierarchów diecezji wrocławskiej, a

także interpretacja jego działań, w tym szczególnie jego współpracy lub jej braku z wojewodą

Zawadżkim.  Ta  amaliza jest  przykładem  bardzo  drobiazgowego  omawiania  dokumentów

przez  Habilitanta:  dziewięć  dokumentów  różnej  proweniencji  amalizowanych  jest  na  ł7
stronach  tekstu,  przy  cz:}7m  nie  prowadzi  to  ani  do  nowych  ustaleń  co  do  prerogatyw

Adamskiego wobec niemieckiej  administraeji kościelnej  na wschodnich obrzeżach diecezji

wocławskiej,  ani  do  powodów,  dla  których  podjął  się  odbycia  podróży  do  Wrocławia.

Wykazuje  natomiast  wiele  póżnic  w  polskich  i  niemieckich  źródłach.  Na  pewno,  jak

podkreślił   dr   Żurek,  jedną   z   przyczyn   podróży   był   zamiar   rozwiązania  problemów
napływających  na  Gómy  Śląsk  duchownych  ze  wschodu.   0  imych  powodach  pisze

Habilitantg   powołując   się   na   starszą   literaturę   i   dopuszczając   różne   interpretacje,   a

jednocześnie nie zajmując stanowiska w tej  sprawie.  Szkoda, że w rozważaniach zabrakło

głębszej analizy sytuacji na Gómym Śłąsku, a także pragmatyki w działaniu wielu aktorów

pierwszoplanowych  (tutaj  w  odniesieniu  do  relacji  Kościół  -  władze  wojewódzkie,  tzn.
biskup Adamski / gen.  Zawadżki).  Dr Żurek z"pełnie zapomniałg  że Zawadzki  sprawował

władzę nad  Śląskiem Opołskimg nie jako wojewoda śląski  (Habilitamt błędnie podał, że w

1945  r.  ta  część  Gómego  Śłąska  została  włączona do  województwa śląskiego),  ałe jako

pełnomocnik rządu odpowiedzialny za jego włączenie w struktury państwowe,  który znał
rolę, jaką odgrywał Kościół na tych terenach. Obszar ten zamiesżkiwało przed 1939 r. ok.1,5

mln osób, z tego  1,3  mh było katolikamig a 800 tys. modliło  się po polsku.  W latach 30.

pojawiła się nawet inicjatywa zamieszkujących rejencję opolską Polaków, aby utworzyć w
Opolu odrębną diecezję.  Od  1945  r.  obszff ten miał  stać  się  swoistym poligonem dzistań

integracyjnych i repolonizacyjnych prowadzonych pod nadzorem Zawadzkiego. Przywołując

działalność bpa Adamskiego w okfesie międzywojennym  dr Żurek zapomniał wspomnieć o
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konwencji genewskiej o Gómym Śląsku obowiązującej w latach 1922-1937.

Nie wiadomo, co Habilitamt miał na myślig twierdząc, że „w Kłodzku i Głribczycach,

gdzie  ludność  nie  miała  możliwości  podania  się  za  Polaków"  (s.   151)  -  czy  Habilitmt

twierdzi,    że    na    tych    obszarach    nie    było    możliwości    poddania    się    weryfikacji

narodowościowej?

FhozidziL&h H1..  Polonizacja  struktur  kościelnych  (sierpień  1945  r.), ®o jeden z dwóeh

dłuższych  rozdziałów  tej  pmcy,  który  w  zasadzie  poświęcony  jest  działaniom  prymasa

Hlonda  zrierzającym  do  polonizacji   struktur  kościelnych  na  Ziemiach  Zachodrich  i

Północnych®   To   rozdział   poka:iz:ujący   w   perspektywie   kumulatymej   stan   badań   nad

prerogatywami  Hlonda  do  działań  na  wspomnianym  obszarze  (dotyczy  to  również  misji
biskupa  Adamskiego  we  Wrocławiu  z  lata  1945  r.  z  poprzedniego  rozdziału).  Analiza

opracowań   i   przytaczanych   źródeł   proweniencji   polskiejg   niemieckiej   i   watykańskiej

przypomina   kronikgffskie,   ułożone   w   porządku   tematycmo-chronologicznyni   wypisy,
dotyczące tego, kto, co, gdzie i kiedy powiedział/zapisał na temat uprawnień prymasa Hlonda

i  jego  działdności  zmierzającej  do  polonizacji  struktm  kościelnych.  Takie  drobiaEgowe

amałizy dotyczą rórież kwestii dość populamej w badamiach i do końca niewyjaśnionej, a

mianowicie  problemu przekroczenia papieskich  pełnomocnictw.  Habilitant,  wykorzystując

wyniki  dotychczasowych  badań  naukowców,  prowadził  skrupulatne,  okraszone  wieloma

cytatami interpretacje (łub reintepretacje) dokumentów, opierając się w wielu przypadkach

na  cytatach  z  publikacji  imych  autorów  (zwłaszcza  J.  Pieffzaka).  Analiza  obejmowała

zarówno terytorialHyg jak i merytoFyczny oraz niejawny (dodatkowy) zakres pełnomocnictw,

jakie otrzymał Hlond od papieża. Niestety Habilitamt nie zdołał dotrzeć do nowych źródeł, a
nawet pominął baffdzo ważny tekst bazujący na mikatowych materiałach watykańskich S.

W.LHba9  Nadzwyczajne  uprawnienia  Prymasa  Polski  kardynała  Augusta  Hlonda9  ±9Sft"tiHa

Prymasowskie" 2011g R. 5.

Podobną  strukturę  i  drobiazgowość  ma  amaliza  motywów  działania  prymasa,  płzy

czym wywodzi je nie tylko z ówczesnej sytuacji politycmej, ale również z jego życiorysu i

oddania Kościołowi, uwzględniając przy tym mesjanizm polski, a nawet przekonania Hlonda

o  szczegóhym  posłamictwie  Polski jako  przedmuza katolicyzmu w Europie  Środkowo-

Wschodniej.  W  tym  kontekście  należy  zauważyć,  że  miejsce  urodzenia  Hlonda  (Rzesza

Niemiecka - Gómy Śląsk) i jego obcowanie z dwukulturowością i dwunarodowością nie były

nawet   wspomniame.   Niektóre   sformułowaniag   argumenty   i   intepretacje   nasycone   są

elementami hagiograficznymi, inne są wynikiem intełpretacji dr.  Żurka.  Przykładem może

być problem stanowiska prymasa wobec granicy zachodniej : [podkreślenia -MŚ] „Prymas,
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będący  reprezentantem  orienta€ji  wschodniej,  prawdo_podobnie  nie  pogodził  się  łatwo  z

dążeniem  komunistów  do  budowania przyszłości  Polski  międąr  Bugiem  a  Odrą  i  Nysą.

Przvpuszczalrie  nowej  granicy  zachodniej  nie  uważał,  w  odróżnieniu  od  komunistycmej

propagandy,  za  narodowy  dogmat  i  chętnie  zgodziłby  się  na jej  rewizję  [...]"  Takich
intepretacji  rozpoczynających się  od „przypuszczalnie",  „prawdopodobnie",  „wydaje  się"g

„można  by  przypuszczać",  „zapewne"  jest  wiele  (widać  wyraźny  wpływ  publicystyki

uprawianej  z  duż)m  sukcesem  przez  dr.  Żurka)®  Przy  tym  uwagę  zwraca  intepretacja

„komunistyc2ma" motywów dzistania prymasą a szczególnie posługiwamie się oczekiwamym
konfliktem  między  c7.vz.f#s  Deg.  a  cz.w.r#s  c77.c7bo/z.,  w  którym  specjalne  miejsce  zajmowały

Ziemie Zachodnie i Północne. Wiele intepretacji dr. ŻtHka jest intrygujących, np. „Zamiast

uzmysłowić    sobie,    że   Kościołori   katolickiemu   egzystencjalnie   zagraża   przeciimik

światopoglądowy,  większość  niemieckich  duchownych  i   świeckich  postrzegała  sytuację

przede wszystkim w kategoriach narodowych" (s.  309) - to w kontekście brku gotowości
niemieckich hierarchów do ustąpienia z urzędów na rzecz polskich zarządców ze względu na

grożące Kościołowi niebezpieczeństwo ze strony komunistów {bffdzo podobne twierdzenie
zostało  powtórzone  w następnym  rozdziale  m  s.  429).  Podobnie  w przypadku  motywów

polonizacji  struktur  kościelnych  na  Ziemiach  Zachodnich  i  Północnych,  o  których  Autor

pisze,   że   wynikały   one   przede   wszystkim   z   pragnieflia   przygotowania   Kościoła   na

„spodziewany   cios   ze   strony   komunistów".   (s.   347).   Biorąc   pod  uwagę   przytaczane

afgumenty i intełpmetaeję dokonaną przez dr. Żurka, można wyciągnąć wniosek, że główne

motywy działania Hlonda to: zabepieczenie interesów Watykanu w Polsce; zabezpieczenie

materiahych    interesów    Kościoła    katolickiego    w    Polsce;    walka    z    komunizmem;

antyprotestanckość; nacjonalizm i najmniej istotne - kwestie wymaniowe, co ma maczenieg

zważywszy  na  postawione  przez  Habilitanta  pytania  badawcze.  W  t}m  miejscu  nsteży

wskazać, że dr Żurek nie odniósł się do konkordatu Rzeszy z Watykanem z 1933 r.9 a przecież

A. Hlond podejmował działania róimież na obszarach podległych strukturom kościehym w

Rzeszy.

W  Toz!dziH2ihe T`J.. Po polonizacji struhur kościelnych (po  sierpniu  1945  r.)9 HfwkfHiffiTkariih

ponownie prezentuje i porządkuje stan wiedzy na temat działań prymasa i administratorów
apostolskich   na   Ziemiach   Zachodnich,   którzy   w   tym   rozdziale   stają   się   aktorami

pierwszoplanowymi. Należy zauważyć, że w wielu miejscach prowadzonej narracji dochodzi
do powtórzeń zarówno amalizowamych zdarzeń, argumentacji, jak i przytaczmych cytatów.

Wj7nika to z powtómego analizowania wcześriej przywoływanych dokumentów i literatury.

Dlatego wielka sżkoda, że R. Żurek nie wziął pod uwagę edycji dokumentów pastorahych i
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wspomnień ks. 8. Kominka wydanych przez A. Hamicha w 2012 r. (a także innych publikacji

tegoż  autora),  gdyż  wzbogaciłyby  one  bazę  źródłową,  na  której  pracował  Habilitant  w

odniesieniu  do   Śląska  Opolskiego.  Na  pewno  byłoby  to  z  korzyścią  dla  zrozumienia

niektórych zjawisk i korelacji działań ludzi Kościoła i władzy państwowej na tych obszarach.

Dwa ostatnie i najmniejsze rozdziały 07 i VI), obejmujące łącznie 50 stron, traktują o

postawrie polskich księży i świeckich, a także o prasie katolickiej. Oba są ciekawe pozmawczo

i napisane w sposób wartki, bez zbędnych powtórzeń czy zbyt długich cytatówg typowych dla

poprzednich rozdziałówg chociaż niektópe interpretacje można uznać za zbyt daleko idą€e (np.
traktowanie fiH:Lkcjonariuszy w mundurach jako nie-Polaków.  Polkami byli jedynie ludzie

wierzący i szlachetni. Żurek ma nawet za złe, że ludność niemiecka odpowiedzialnością za

przestępstwa  MO  i  UB  obciążała  „zwyczajnych"  Polaków,  który  w  zasadzie  nie  byli
amtyniemieccy,  ale  nawet  „przychylnie  do  Niemców  nastawieni"  (s.   515-516.).   Przede

wszystkim w rozdziale V zaprezentowame zostały skomplikowame polsko-niemieckie relacje

zarówno  wśród  duchownych, jak  i  na linii  księża-wiemi.  Podał  czynniki je  kształtujące,

uwzględniając  zarówno  specyfikę  regionfiną, jak  i  poziom  świadomości  poszczegóhych

grup.  Wielka szkodą że R. Żurek w tej  części nie wziął szerzej  pod uwagę ani bogatych
sprawozdań sytuacyjnych przygotowywamych przez urzędy woj ewódzkie, ani doniesień prasy

(świeckiej)  czy  nawet  częstych  donosów.   Widać  tutaj   skutki  rezygnacji  Habilitamta  z

przeprowadzenia  kwerend  w  MBP,  MIP  czy  w  IPN.  Poważnym  niedociągnięciem jest
nieuwzględnienie  wydanej  w 2012  r.  książki  M.  Zaremby,  Wz.€Jftfz  frwogzz..  PoJsti  J944-

1947 : ludowa reakcja na kryzys .

W zakończeniu Habilitmt podsumował wyniki swoich badań, pisząc między innymi,

że „Swoje postanorienia przeforsował [Hlond] jednostronnie, po części pozoruj ąc posiadanie

jednoznacznych   wytycznych   papieskich.   Tym   samym   nie   tylko   przekroczył   swoje

pełnomocnictwa,   ale   też   namszył   zasady   etyki   chrześcijańskiej"   (s.   565)   i   dalej:

„Przemyślenia narodowe czy religijne mogły mieć pewien wpływ na postępowanie Hlonda,

decydującej   roli  raczej  jednak  nie  odgrywały".   Autor  argumentował  jednocześnie,   że

polonizacja prowadzona przez Kościół nie miała riększego  zmaczenia z punktu widzenia

polskich  celów  narodowych,  tylko  bowiem  przyśpieszyła  proce-s  usankcjonowamy  przez
mocaffstwa  zachodnie.  R.  Żurek  podsumował  również  wyniki  badań  odnoszących  się  do

postaw riemych, między imymi pytąjąc: Czy polscy katolicy powinni postępować w inny
sposób niż narody Europy, które obaffczyły zbiorową odporiedzialnością Niemców za wojnę

i ukarały ich utratą ziem wschodnich? Skoro niemieccy duchoimi podporządkowywali się

decyzjom  władz  państwowychg  to  czy  Polacy  powinni  się  im  sprzeciwiać?  Czy  cierpiąc

/„o
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niedostatki, mieli pomagać braciom w wierze? Dr Żurek twierdził równocześnie, że katolicy

polscy zdołali się powstrzymać od „uzewnętrzmiania swoich polityczmych przekonań, traum i
urazów w osobistych kontaktach z niemieckimi katolikami" (s. 569).

Bibliografia jest  znaczna  ilościowo,  obejmuje  bowiem ponad  30  stron.  Jej  podział

pozostawia jedrik  wiele  do  życzenia.  W  „Źródłach  i  literaturze"  zoststy  wyodrębnione:
archiwa, prasa,  często przywoływane źródła,  a następnie w jednym wykazie umieszczono

edycje  źródłowe,  literaturę  fachową,  publicystykę  i  mamuskrypty.  Niedosyt  pozostawia

sposób zapisu zespołów aFchiwalnych: czasami szczegółowy, w innych przypadkach bardzo

ogólny,  co  w  praktyce  uniemożliwia  zidentyfikowanie  eksplorowamego  zespołu,  np.  w

obrębie   dużej   jednostki   archiwalnej.   Zagadką   pozostaje   cel   wyodrębnienia   „często

przywoływanych  źródeł"  z  różnymi  opisami  bibliograficzmymi,  a  nawet  z  adnotacją  „w

posiadaniu   autora".   Równocześnie   stworzenie   konglomeratu   ze   źródeł   edytowanych,
literatury     fachowej,     publicystyki     i     mamuskryptów    budzi     poważne     zastrzeżenia

metodologiczme.  Przecież  decyż:ja  o  umieszczeniu  poszczególnych  źródeł  w  określonym

miejscu  w    bibliograffi  ma  konsekwencje  dla  statusu  pomawczego  tego  źródła.  Wśród

literatury większość przytoczonych pozycji została wydama w Niemczech. Wbrew deklaracji

umieszczonej   we   Wstępie  o   braku  wartości   naukowych  starszych  publikacji  wiele  z

przytaczanych pozycji wydanych zostało w kilka lat po zrikończeriu wojny i bynajmniej nie
chodzi  tu  o  zapisy  wspomnieniowe  (w  przypisach  1  rozdziału  wielokrotnie  przywołuje

publikacje z lat 70., np. Vierhelle, Lehmam). Poza tym nie wszystkie pozycje wymienione w
bibliografii zostały przywołane w pracy.

Oceniając   ogólnie   monografię   R.    Żurka,   należy   wskazać    szereg   uchybień

metodologicznych     i     merytorycznych,     a    zarazem    podnieść     kwestię     umiejętności

hipotetycznych rozważań Habilitanta i zacięcie publicystyczne. Na uwagę zasługuje również

dotaffcie do wielu istotnych źródeł i literatury niemieckiej będącej płaszczyzmą porównawczą

dla  polskich  źpódeł  i  opracowań.  Jednocześnie  należy  zwrócić  uwagę  na  wiele  błędów  i

dałeko idących uproszczeń, których w dżiele mającym pok&ać umiejętności metodołogiczne

i kompetencje merytoryczme naukowca starającego się o nadanie mu stopnia dr hab. nie może

być.  Takim  przykładem jest  określanie  Kościoła  rzymskokatolickiego  w  Polsce  „polskim

Kościołem katolickim", w niektórych miejscach występuje nawet „Kościół wrocławski" czy

„Kościół   śląski"   (to   w   kontekście   diecezji).   Habilitant   lubi   posługiwać   się   swoistą

nowomową,  opisując  sytuację  społecmo-polityczną  z  riosny  i  lata   1945   r.,  a  także

polaryzować i wartościować. Posługiąje się uproszczonym ujęciem powojennej historii Polski

przedstawianej w kategoriach epoki sowieckiego kolonializmu ®odejście postkolonialne), jak
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również czamo-białych zestawieniach, co prąr występujących brakaeh w literaturze potęguje

negatywne  wrażenia.  Wiele  niedociągnięć  może  wynikać  z  fiktu,  że  dr Żurek,  pisząc  o

powojennych relacjach w Polsce i na Ziemiach Zachodnich i Północnych, posłużył się przede
wszystkim literattHą niemiecką. Wprawdzie z przypisach znałazły się odniesienia do literatury

polskiej, ale infoHnacje w nich zawarte nie zawsze zdołab7 się przebić (lub w małym stopniu)
do zasadniczej treści.

Niekwestionowane  zasługi  R.  Żurka  w  przybliżeniu  niemieckiemu  czytelnikowi

(€hodzi  o  niemieckojęzycmą  wersję  książkig  podaną  w  Autoffeferacie  i  załączoną  do
dokumentacji w wersji pdf) polskich dokumentów i ich intepretacji, a także obrazu Polski

powojermej   mogą   zostać   zrelatywizowane   krytyką   sposobu   wytłumaczenia   wydaffzeń
mających   wówczas   miejsce.    Habilitant   ma   tendencje    do    stosowamia    intepretacji

usprawiedliwiającej , niekiedy wręcz wybielającej postawę hierarchów polskich, z tendencją

do  apologii.  Podobnie jest  w przypadku  stosowania  interpretacji  $9zły  komunista9®g  9Bdobry

Polak-katolik"  i  przypisywania  niesprawiedliwości  dokonamych  na  ludności  niemieckiej

jedynie MO, UB, innym ludziom w mundtHach czy komunistom. W świecie nairiri dystans do
tematu ma większy ciężar gatunkowy niż mało przekonuj ące wartościuj ące interpretacje.

Można zastanawiać się, czy książka nie powinna nosić innego tytułu. w zasadniczej

części     pracy     chodzi     o     hierarchów     Kościoła     rzymskokatolickiego     ®rymasa     i

biskupów/administratorów   apostolskich).   Uwzględniając   prowadzoną   narrację,   a   także

rozłożenie   punktów   ciężkości   monografii   powinna   nosić   tytuł   Hierarchowie   Kościoła

rzymskokatolickiego w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych.

4.    Dorob€k    dydaktyczny,    organizacyjny    i    popularyzatorski    oraz    współpra€a

międzynarodowa

Na podstawie przedstawionego przez R.  Żurka Autoreferatu nie można wyciągnąć

dostatecznych  wniosków  dotyczących  jego  doświadczenia  dydaktycmego,  gdyż  brakuje

infomacji  na  ten  tematg  poza  \ńmianką  o  współpffowadzeniu  w  semestrze  zimowyin

2010/2011   seminarium  na  Wolnym  Uniwersytecie  w  Berlinie  (Krieg  -Veftreibmg  -

Versóhnung? Die Last der Vergangeriheit und die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1 945
-   Osteuropainstitut).   Niestety   nie   ma  też   informacji   odnoszących   się   do   charakteru

prowadzonych wówczas zajęć, przy czym należy podkreślić za Habilitantem, że placówki, w

których  był/jest  zatrudnionyg  nie  prowadzą  ffadycyjnych  zajęć  dydaktycznych.  Stąd  też

Habilitantowi brakuje opieki naukowej nad studentami czy doktormtami -tutaj w chamakterze

promotora pomocniczego.
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Natomiast    działalność    organizacyjna    i    popularyzatorska    Habilitamta    wypada

znakomicie  i jest jego  mocną  stroną,  podobnie jak  współpraca  międzynarodowa  w  tym

obszarze.  Aktywność  na  tym  polu  wynika  w  pierwszym.  rzędzie  z  miejsc  zatrudnienia

Habiłitamta, a miamowicie w CBH PAN w Berlinie, IPN O/Wrocław i Fundacji „Krzyżowa".

Stąd   też   inicjatyvw,   o   których   pisze   w   Autoreferacie   i   wykazie,   mają   charakter

popularyzatorski  (słuchowiska  fadiowe,  wykłady  populamo-naukoweg  film  dokumentalny,
wywiady   udzielone   i   przeprowadzone,   wystawy   i   związane   z   nimi   katalogi).   Z   tą

działalnością korespondowała  zmaczna  akty`hmość  publicystyczna  i  opublikowanie  szeregu

artykułów populamonaukowych w różnego rodzaj u wydawnictwach prasowych.

Podsumowując  aktywność popularyzatorską Habilitamtag  rileży uwypriklić  zarówno

jej   ilość,  jri   i   różnorodność.   Nieczęsto   zdarza   się,   aby   w   dokumentacji   przewodu

habilitacyjnego było tak dużo przykładów tego typu działalności (w wykazie stanowiącym

wybór wskazano prawie 130 przykładów). Niewątpliwym #ov#" dokumentacji habilitacyjnej

dr. Żurka jest przytoczerie w niej  ftagmentów bardzo pozytywych recenzji i opinii osób

powszechnie szanowanych naukowo, które wypowiadały się niegdyś na temat jego dorobku i
działalności organizacyjnej i popularyzacyjnej.

5. Wnioski koń€owe i konkluzja
Ocena  całościowa  dorobku  dr.  Żurka jest  zróżnicowana:  dorobek  dydaktyczny  w

zasadzie nie istnieje, dorobek organizacyjny i popularyzatorski jest bardzo dobry. Publikacje

o charakterze popularnonaukowym i popularyzatorskim są prawdziwie mocną stroną Autora.

Pozytywnie  należy  ocenić  aktywność  międzynarodową  Habilitantag  zwłaszcza w obszarze

popularyzacji  wiedzy.  Z  kolei jego  dorobek  naukowy jest  tematycznie  bardzo  zwafty  i
skromny ilościowo  (26 aftykułów,  doktorat wydany drukiem i tzw.  książka habilitacyjna),

zważywszy na fakt, że od doktoratu minęło 16 lat.

Monografia,   która   według   Habilitanta   stanowi   główny   dorobek,   to   książka  o

charakterze  erudycyjnym, jednakże dość nierówna.  Doceniając znaczenie tej  publikacji  (w

wersji dłuższejg  niemieckojęzyeznej)  i to, jką rolę może odegrać/odgrywa na niemieckim

pnku  naukowymg  należy  poddać  ją  jednak  analizie  z  pun]"±  widzenia jej  miejsca  w
historiografii  polskiej   (wersja  krótsza,  polskojęĘyczna).  Na  pewno  z  punktu  widzenia

osiągnięć  polskich  badań  należy  wskazać  wiele  błędów  i  niedociągnięć,  a  także  braki

merytoryczne i źródłowe. Interpretacje proponowane przez Autora są zbyt ogólne i nierzadko

prowadzone w tonacji czamo-białej (dotyczy to szczególnie wydarzeń i sytuacji w Polsce w
1945 r.) i w oderwaniu od najnowszych ustaleń, na dodatek w dość specyficzmej nowomowie.
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Dodatkowo  powstaje  wrażenie  niekonsekwencji  w  prowadzonej  narracji  i  affgumentacji,

występuje wiele merytorycznych powtórzeń i urwamych wątków. Są miej sca bardzo pobieżne

z  bamalnie poprowadzoną affgumentacją,  wieloma  skrótami  myślowymi.  Bywa z  kolei,  że

Autor dogłębnie  analizuje  literaturę  przedmiotu  i  źródła,  pochylając  się  i  przytaczając je

drobiazgowo,  a  nawet  przesadnie  posługtłjąc  się  dość  obszemymi  cytatami,  które  przede

wszystkich potęguj ą efekt znużenia.

Zarówno  dostrzegając  pozytywne  (a  nawet  bardzo  pozytywne  -  popularyzacja  i

publicystyka)  strony dorobku dr.  Robefta Żurka, jak i mając  na uwadze niewielką ilość  i
znaczną    monotematyczność    dorobku    naukowego    oraz    nierówną    ocenę    rozprawy

habilitacyjnej,  uznaję,  że  nad  całokształtem  dokonań  Habilitanta  powima  pochylić  się

komisja i określić znaczenie poszczególnych elementów doffobku dr. Robefta Żurka w jego

staramiach o nadanie mu stopnia naukowego doktora habilitowanego.  Stawiam wniosek o

dopuszczenie go do dalszych etapów przewodu habHitacyjneg® zg®dnie z ustawą z 14

marca 2003 r.
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