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Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej ks. mgr. lie. Piotra Larysza

,,Ksiadz Jerzy Pawlik-zycie i dzialalnosc (1919-2009)" (ss. 229, Aneks ss. XXV),

napisanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Shjskiego w Katowicach

pod kierunkiem ks. dr. hab. Henryka Olszara

W odpowiedzi na moje krytyczne uwagi przedstawione w pierwszej recenzji (z 17

lutego 2017 r.), uzupelniona i poprawiona rozprawa doktorska zostala przekazana do

ponownej oceny. Odniose sie tu jedynie do zmian wprowadzonych przez Autora w

poprawionej wersji pracy (niniejsz^ oraz wczesniejsza^ recenzje nalezy wiec traktowac

kompleksowo). Moje zastrzezenia dotyczyly zasadniczo trzech plaszczyzn: zrodlowej,

konstrukcyjnej i analitycznej. Najpelniej Autor uwzglednil postulat poszerzenia bazy

zrodlowej. Ks. mgr lie. Piotr Larysz skorzystal ze wskazowek i si^gnaj: po nowe materialy

zrodlowe (z Archiwum Instytutu Pamieci Narodowej w Katowicach oraz Archiwum KUL). Z

satysfakcj^ mozna odnotowac chocby poszerzenie i poglebienie narracji zwiazanej z

wyjazdami zagranicznymi ks. Pawlika oraz kulisami zalatwiania spraw paszportowych

(wspomnial m.in. o roli wicepremiera prof. Jana Ozdowskiego, ktory kierowal kaplana

bezposrednio do Biura Paszportow MSW w latach 1982-1986, choc Autorowi nie udalo sie

okreslic charakteru relacji pomiedzy nimi). Dotarl ponadto do akt osobowych ks. Pawlika z

Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dzieki czemu mogl zweryfikowac

pojawiajace sie w biogramach tegoz kaplana informacje (powtorzone zreszta^ w pracy przez

Autora) o jego zatrudnieniu w charakterze wykladowcy w Lublinie. Recenzent zachecil takze

Autora do proby poszukiwania dokumentow w Urzedzie Pelnomocnika Federalnego ds.

Materialow Panstwowej Sluzby Bezpieczenstwa (BStU). Ks. mgr Piotr Larysz podjal starania

majace na celu uzyskanie materialow z tego archiwum, ale zakonczyly sie one

niepowodzeniem. Zwrocilem rowniez w swojej recenzji uwage na brak wykorzystania w

pracy wywiadow z osobami znajacymi ks. Pawlika - wspolpracownikami czy przelozonymi.

Autor przeprowadzil wywiady z abp. Damianem Zimoniem i abp. Wiktorem Skworcem oraz



korespondowal z kard. Stanislawem Dziwiszem i abp. Stanislawem Szymeckim, dzi^ki czemu

udalo mu si$ uszczegolowic szereg wydarzen dotycz^cych dzialalnosci ks. Pawlika. Kard.

Dziwisz potwierdzil fakt cz^stych kontaktow ks. Pawlika z Janem Pawlem II (choc nie

potrafil wskazac szczegolow tych relacji), abp Zimon podzielil si$ wrazeniami z wyjazdow

turystycznych z ks. Pawlikiem, zas abp Skworc potwierdzil, zejego sprawy paszportowe byly

zalatwiane za wiedza^ wladz koscielnych oraz wskazal na bezposredni^ podleglosc tego

kaplana prymasowi Stefanowi Wyszynskiemu. Dzi^ki tym relacjom udalo sie^ w kilku

miejscach wyeliminowac jednozrodlowosc przekazu oraz rozstrzygn^c kwestie^ stosowanego

wobec ks. Pawlika okreslenia ,,ordynariusz RWPG".

Odnosnie postawionego w pierwszej recenzji zarzutu braku glebszej analizy mozna

zauwazyc, ze Autor staral sie nadrobic ten deficyt. Ponownie z satysfakcj^ odnotowuj^, ze

analiza najtrudniejszego pod wzgl^dem metodologicznym materialu zrodlowego, czyli

dokumentacji aparatu bezpieczeristwa, tym razem zostala przeprowadzona kompetentnie i w

uporzadkowany sposob. Autor poprawnie omowil m.in. problem kilkuletniego statusu ks.

Pawlika jako kandydata na tajnego wspolpracownika (od 1976 r.), formalnej rejestracji w

lutym 1981 r., braku podpisanego zobowi^zania do wspolpracy, kwesti^ wynagrodzenia TW

oraz zaniechania wspolpracy w okresie stanu wojennego. Nie odniosl si$ jednak do mojej

sugestii, by nie eksponowac tak wyraznie, jako drugiego celu badawczego pracy, analizy

powi^zan kaplana ze Sluzba^ Bezpieczenstwa - problem ten nie stanowi bowiem tak istotnej

cz^sci rozwazan w rozprawie. Autor zniuansowal rowniez narracje w sprawie roli ks. Pawlika

podczas pierwszej pielgrzymki warszawskiej na Jasna^ Gore (w 1963 r.), wskazuj^c, ze

informacj^ o tym, ze wprowadzil on wsrod uczestnikow podzial na grupy nalezy przyjmowac

z dystansem (pochodzi bowiem jedynie od samego ks. Pawlika i nie mozna bylo jej

potwierdzic). Kompetentnie wyjasniono (i zestawiono w jednym miejscu) takze kwesti^

udzialu ks. Pawlika w roznych komisjach Konferencji Episkopatu Polski.

Konstrukcja pracy pozostala zasadniczo bez zmian, co nie wplywa dobrze na

przejrzystosc narracji. Wskazalem na powtorzenia i zglosilem m.in. postulat, by zastosowac

czytelny podzial na dzialalnosc ks. Pawlika w kraju (Rozdzial II) oraz poza jego granicami

(Rozdzial III). Sugestie te, moim zdaniem ze szkod^ dla rozprawy, nie zostaly przez Autora

uwzgl^dnione. Pozostawiono takze tytul podrozdzialu 3.1. ,,Podroznik", choc wyraznie

podkreslilem nieprecyzyjnosc tego sformulowania, gdyz nie chodzilo o prywatne wyjazdy

kaplana, ale o misje duszpasterskie realizowane na polecenie przelozonych. W dalszym ci^gu

niedosyt budzi zbyt lakoniczne Zakonczenie pracy, w ktorym nie odpowiedziano

wyczerpuj^co na postawione we Wst^pie pytania badawcze. Autor zdecydowal si§ na



przesuni^cie do Aneksu wykazu identyfikatorow, przepustek i delegacy! ks. Pawlika (choc

sugerowalem jego usuni^cie, to i tak jest to lepsze rozwi^zanie, niz pozostawienie obszernej,

11-stronicowej tabeli w tekscie glownym), pozostawil jednak w tekscie, w mojej opinii

zbedne, tabele na temat rozkladu mszy sw. celebrowanych w diecezji erfurckiej i wybranych

miejscowosciach NRD oraz dotyczqce duchownych sprawuj^cych opieke nad Polakami w

NRD.

Autor uporzadkowal chaotycznq narracje^ wprowadzaj^c uszczegolowienia, ktore

poprawily przejrzystosc pracy (podal np. blizsze informacje dotyczace doktoratu ks. Pawlika

oraz rozmow z kard. Bertramem). Doktorant uwzgl^dnil w tekscie uwagi szczegolowe, ktore

zgtosilem w recenzji (w tym te dotyczace wykorzystania dodatkowej literatury przedmiotu).

Warto podkreslic, ze przedstawienie tak nietuzinkowej postaci jaka^ byl ks. Jerzy

Pawlik bylo zadaniem nielatwym. Z pewnosci^ wynika to cze^ciowo ze specyfiki poslugi

kaplanskiej pelnionej w krajach bloku panstw komunistycznych, ktora wymagaia dzialan na

poly konspiracyjnych, a czesciowo z charakteru ,,wolnego strzelca", jakim byl ks. Pawlik,

ktory chodzil wlasnymi sciezkami, wymykal si$ schematom zycia diecezjalnego, kontaktuj^c

si§ bezposrednio z najwyzszymi hierarchami Kosciola. Pojawil si^ wi^c problem braku

materialu zrodlowego, ktory pozwolilby na pelne ukazanie dzialalnosci ks. Pawlika oraz

kwestia autokreacji samego bohatera, ktorego przekaz byl czasem jedynym zrodlem na temat

jego dokonan. Mimo pewnych zastrzezen uwazam, ze Autorowi udalo si^ jednak przedstawic

rozne niuanse dzialalnosci tego kaplana, waznego nie tylko z perspektywy diecezji

katowickiej, ale i Kosciola powszechnego. Praca ta ma charakter pionierski, wnosi nowe

tresci do naszej dotychczasowej wiedzy i b^dzie z pewnosci^ podstaw^ do dalszych badan

nad dzialalnosci^ duszpastersk^ ks. Pawlika.

Uzupelniona i poprawiona wersja dysertacji prezentuje wystarczaj^cy poziom

merytoryczny i warsztatowy, st^d oceniam j^ jako spelniaja^ wymagania stawiane

rozprawom doktorskim. Wnosze^ tym samym o dopuszczenie ks. mgr. lie. Piotra Larysza do

dalszych etapow przewodu doktorskiego.


