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RECENZJE

Dariusz Walencik, Parafia i gmina Imielin w latach 1945-2002, Imielin
2007, ss. 408.
1. Recenzowane studium jest przeredagowanaÎ i poprawionaÎ rozprawaÎ
doktorskaÎ ks. D. Walencika, napisanaÎ pod kierunkiem bpa prof. dra hab.
Jana Kopca na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego (seminarium
z historii KosÂcioøa na SÂlaÎsku).
Praca Autora sytuuje sieÎ w nurcie badanÂ naukowych nad parafiami
polskimi (s. 5-6). Przedmiotem jego eksploracji naukowej jest funkcjonowanie parafii i gminy Imielin, skaÎd notabene pochodzi, w warunkach systemu totalitarnego i przeobrazÇenÂ ustrojowych w latach 1945-2002. Zainteresowanie tym zagadnieniem Autor wystarczajaÎco uzasadnia w obszernym
wsteÎpie, ale nie wyjasÂnia, dlaczego swojaÎ parafieÎ uwazÇa za typowaÎ pod
wzgleÎdem zachodzaÎcych procesoÂw i przemian (s. 15). Ks. Walencika pasjonuje poznawanie historycznych korzeni zÇycia spoøecznego i kosÂcielnego
na SÂlaÎsku, czego dowodzaÎ liczne starodruki (zwøaszcza ksiaÎg liturgicznych)
i maszynopisy, znajdujaÎce sieÎ w jego prywatnych zbiorach, i zaledwie fragmentarycznie wyliczone w bibliografii (Archiwum wøasne autora, s. 371),
a takzÇe stroje sÂlaÎskie, meble oraz elementy wyposazÇenia domostw (chociazÇby prezentowane w dniu 6 marca 2004 r. w UrzeÎdzie Miasta Imielin).
WczesÂniej opublikowaø monografieÎ pt. PrzeszøosÂcÂ historyczna Imielina i jego mieszkanÂcoÂw (Imielin 2003 r., ss. 236). W tym konteksÂcie wyboÂr tematu
uwazÇam za zrozumiaøy i trafny. Dodam, izÇ w dobie globalizacji i proÂb
unifikacji zÇycia spoøecznego i kulturalnego w Europie kazÇde studium dotyczaÎce historii ¹regionalnejº, w tym i KosÂcioøoÂw partykularnych, jest aktualne i potrzebne. Nie jestem wszakzÇe przekonany o søusznosÂci terminus ad
quem tej pracy (s. 18). Po uchwaleniu Konstytucji RP w dniu 2.04.1997 r.
oraz podpisaniu Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczypospolitaÎ
PolskaÎ (28.07.1993 r.) i ratyfikowaniu go w dniu 23.02.1998 r. zostaø formalnie zakonÂczony okres przeobrazÇenÂ ustrojowych w naszym panÂstwie.
Te daty powinny bycÂ miarodajnymi wyznacznikami czasowymi recenzowanej rozprawy, poniewazÇ bazujaÎ na konkretnym kryterium merytorycznym, a nie personalnym. Nominacja nowego proboszcza w 2002 r., salva
cum reverentia dla niego i jego poprzednika, nie stanowiaÎ, w moim przekonaniu, dostatecznej racji przyjeÎtej cezury czasowej.
Celem pracy jest, zdaniem Autora, ukazanie ± na przykøadzie jednej
parafii ± realizacji zaøozÇenÂ polityki wyznaniowej panÂstwa (w latach 1945-
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-2002) oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ta polityka bezposÂrednio oddziaøywaøa na historieÎ konkretnej parafii i jakie byøy jej konsekwencje (zob. s. 15). Taka teza jest akceptowalna, okresÂlona precyzyjnie, a zamierzenia badawcze Autora wypada uznacÂ za godne powagi pracy doktorskiej. Zrealizowanie tych zamierzenÂ wymagaøo ogromnej pracowitosÂci,
ale tak juzÇ bywa: fructus honoris onus.
2. Ks. Walencik napisaø swoje studium na podstawie solidnej i niebudzaÎcej istotnych zastrzezÇenÂ bazy zÂroÂdøowej i literatury przedmiotu. Przeprowadziø jej kwerendeÎ w stopniu rzadko dzisiaj spotykanym w pracach
doktorskich. Zestaw bibliografii zaroÂwno pod wzgleÎdem ilosÂciowym
(s. 367-385), jak i jakosÂciowym oceniam bardzo wysoko. Autor sieÎgnaÎø
do licznych zÂroÂdeø prawa powszechnego i partykularnego, wykorzystaø
sporo dokumentoÂw znajdujaÎcych sieÎ w archiwach kosÂcielnych i panÂstwowych, a takzÇe bogataÎ literatureÎ historycznaÎ i wspoÂøczesnaÎ. JuzÇ wsteÎpnie
zasøuguje to na pozytywnaÎ oceneÎ, albowiem dowodzi znakomitej orientacji w bibliografii przedmiotu, umiejetnosÂci wydobywania z niej problemowych nova et vetera, a nadto ambicji badawczych Autora i zdolnosÂci dobrego zorganizowania naukowego warsztatu pracy.
Pewne uwagi krytyczne mam natomiast do zapisu bibliograficznego.
Czy do zÂroÂdeø nalezÇy opracowanie: E. Michael, Die schlesische Kirche und
ihr Patronat im Mittelalter unter polnischen Recht, GoÈrlitz 1926 (s. 374 ±
aÁ propos, gdyby w przyszøosci Autora zainteresowaøy kwestie sÂredniowiecznego patronatu, to odsyøam do wnikliwych publikacji G. Grebner
z uniwersytetu we Frankfurcie. Ostatnio podczas XII MieÎdzynarodowego
Kongresu SÂredniowiecznego Prawa Kanonicznego /CUA, Washington,
DC 1-7.08.2004 r./ ukazaøa ona rozwoÂj sÂwieckiego patronatu w Bolonii
w latach 1100-1160)1. Dlaczego piszaÎcy nie przywoøaø pism ks. I. Rembowskiego, a takzÇe nie okresÂliø wydania znanego podreÎcznika Prawo kanoniczne, opublikowanego w 1957 r. w Opolu?
3. Ks. Walencik w celu zrealizowania swoich zamiaroÂw badawczych
wybraø metodeÎ ¹analityczno-syntetycznaº badania zroÂdeø historycznych
oraz uwzgleÎdniø narracjeÎ odniesieniowo-poroÂwnawczaÎ (s. 19). Niestety,
nie wyjasÂniø blizÇej, co rozumie przez tego typu narracjeÎ. ProÂbuje roÂwniezÇ
1

The Development of the Lay of Patronate In Bologna 1100-1160: Notaries,
Regular Canons and the Decretum, w: Editions. Twelfth International Congress of
Medieval Canon Law, August 2-7, 2004, The Catholic University of America, Washington, DC, Abstracts, s. 20-21..
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doszukiwacÂ sieÎ ratio legis ustaw kosÂcielnych i panÂstwowych (tamzÇe). Dla
omawianej problematyki niebagatelne znaczenie posiada takzÇe stanowisko prezentowane w doktrynie i sposoÂb jej wykøadni. Wydaje sieÎ wszakzÇe,
izÇ ± nawet tak zwieÎzÂle okresÂlona ± metoda badawcza jest odpowiednia dla
tej rozprawy.
4. SystematykeÎ pracy Autor dostatecznie objasÂniø we WsteÎpie (s. 19).
Na recenzowane opracowanie skøadajaÎ sieÎ: wsteÎp, cztery rozdziaøy, zakonÂczenie, wyboÂr wazÇniejszych zroÂdeø i opracowanÂ, wykaz skroÂtoÂw oraz indeksy miejscowosÂci i osoÂb, szkoda, zÇe nie doøaÎczyø spisu map i zdjeÎcÂ ani
indeksu rzeczowego. Podziaø ten pozostaje w logicznym i merytorycznym
odniesieniu do tematu, chociazÇ rodzi sieÎ pytanie, czy posÂwieÎcenie prawie
1/4 studium historii miejscowosÂci i parafii byøo potrzebne, zwøaszcza zÇe
dzieje Imielina, jego przynalezÇnosÂci parafialnej oraz duszpasterstwa Autor przedstawiø w przytoczonej wyzÇej monografii.
Redakcja wstepu odbiega nieco od tradycyjnych ujeÎcÂ, ale dobrze zapoznaje czytelnika z problemami, jakie majaÎ bycÂ przedmiotem refleksji
naukowej. W pierwszym rozdziale, ktoÂry sam Autor ocenia jako wsteÎpny,
zostaøy przedstawione uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze miejscowosÂci oraz polityczna historia Imielina. W rozdziale drugim ks. Walencik omoÂwiø podstawy prawno-organizacyjne dziaøalnosÂci imielinskiej parafii (m.in. granice i kosÂcielnaÎ przynalezÇnosÂcÂ administracyjnaÎ parafii, rozbudoweÎ kosÂcioøa, jego wystroÂj i podstawy materialne parafii), a nadto
dzieje kaplicy MB. CzeÎstochowskiej i cmentarza parafialnego. Trzeci rozdziaø ma charakter ¹personalnyº, zapoznaje bowiem czytelnika z duszpasterzami tej parafii, z dziaøalnosÂciaÎ rady duszpasterskiej, bractw i stowarzyszenÂ wiernych oraz choÂru parafialnego ¹Harfaº. W ostatnim rozdziale
Autor ukazaø stan i formy duszpasterstwa w zmieniajaÎcych sieÎ warunkach
polityczno-spoøecznych po II wojnie sÂwiatowej. ZakonÂczenie jest podsumowaniem przeprowadzonych analiz i sformuøowaniem pewnych wnioskoÂw konÂcowych, z ktoÂrych wynika, zÇe aparat partyjno-urzedniczy PRL
byø zbyt søaby, aby w sposoÂb istotny zniweczycÂ czy zakøoÂcicÂ wewneÎtrzne
funkcjonowanie przecieÎtnej parafii (s. 364).
5. WsteÎp do ocenianej rozprawy powinien bycÂ bardziej zwarty. Wiadomo mi, izÇ ks. Walencik ma ¹lekkie pioÂroº (czy zbyt szybki komputer),
wobec czego okazujeÎ pewnaÎ wyrozumiaøosÂcÂ dla jego ¹maøomoÂwnosÂciº!
Nasuwa mi sieÎ jednak kilka uwag krytycznych. Czy nie jest skazÇone przesadnym optymizmem wyznaniowym twierdzenie, zÇe: ¹W nasteÎpstwie akcji duszpasterskich wierni dosÂcÂ licznie uczestniczyli w niedzielnej oraz
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sÂwiaÎtecznej mszy sÂw. i wielu z nich przysteÎpowaøo do sakramentoÂw wielkanocnychº (s. 7) SkaÎd ta wiedza? Brak jakiejkolwiek argumentacji na
podstawie badanÂ socjologicznych. Czy wzrost liczby mszy sÂw. byø rzeczywisÂcie skutkiem zmian polityczno-spoøecznych w Polsce (tamzÇe)? Czy nie
byøa to poniekaÎd jedyna mozÇliwa forma protestu przeciwko proÂbom zniewolenia spoøeczenÂstwa? Dostrzegalny w wolnej Polsce spadek liczby wiernych uczeÎszczajaÎcych na EucharystieÎ i korzystajaÎcych z sakramentoÂw sÂw.
zdaje sieÎ to potwierdzacÂ. Mimo tych kilku uwag krytycznych trzeba podkresÂlicÂ, zÇe wsteÎp zawiera wiele interesujaÎcych informacji i stanowi dobre
wprowadzenie do tej dysertacji.
Pierwszy rozdziaø posÂwieÎcony zostaø przeszøosÂci historycznej Imielina
i parafii do 1945 r. (s. 21-97). Jako kanonisÂcie trudno mi oceniacÂ merytorycznaÎ wartosÂcÂ tej czeÎsÂci. Niemniej mam kilka pytanÂ. Wiadomo, zÇe SÂlaÎsk,
zwøaszcza arcybiskupstwo wrocøawskie oraz ksieÎstwa raciborskie, opolskie i cieszynÂskie, uwikøany byø w wojny husyckie. Czy te wydarzenia
zaznaczyøy sieÎ jakosÂ w historii Imielina? Czy obecna wspoÂlnota ewangelicka nie sieÎga swoimi korzeniami tamtych zdarzenÂ? W jakich okolicznosÂciach Jaksa z Miechowa, jedyny znany ex nomine polski uczestnik wypraw
krzyzÇowych, przystapiø do budowy kosÂcioøa na tzw. GoÂrce Klemensowej
(zob. s. 57)? Czy zmiana przynalezÇnosÂci diecezjalnej w XIX wieku (zob.
s. 79-81) wpøyneÎøa na ksztaøcenie duchowienÂstwa ± konkretnie: czy kandydaci do kapøanÂstwa studiowali w Krakowie, czy we Wrocøawiu? SaÎ to
oczywisÂcie kwestie bardzo szczegoÂøowe, pozostajaÎce jedynie w luzÂnym
zwiaÎzku z tematem rozprawy, niemniej udzielenie na nie odpowiedzi byøoby jej ubogaceniem. Mimo powyzÇszych uwag uwazÇam, zÇe ta czeÎsÂcÂ pracy
jest napisana ze znawstwem i w peøni potwierdza historyczne zamiøowania
Autora.
W drugim rozdziale (s. 98-186) ukazana zostaøa parafia Imielin w konteksÂcie jej podstaw prawno-organizacyjnych po II wojnie sÂwiatowej. Autor szczegoÂøowo omawia takie kwestie, jak: przynalezÇnosÂcÂ terytorialna
Imielina, starania o samodzielnosÂcÂ, dziaøalnosÂcÂ samorzaÎdowa oraz struktura spoøeczna i zawodowa mieszkanÂcoÂw. Ta czeÎsÂcÂ napisana jest nader
starannie. Z podziwem czyta sieÎ roÂwniezÇ przypisy tego fragmentu pracy.
DowodzaÎ one ogromnej wnikliwosÂci badawczej Autora. SaÎdzeÎ, izÇ przywoøywana juzÇ monografia stanowiøa naukowy punkt wyjsÂcia do napisania
tej czeÎsÂci. To samo wypada powiedziecÂ o nasteÎpnym punkcie odnoszaÎcym
sieÎ do granic parafii i jej przynalezÇnosÂci administracyjnej. Jawi sieÎ on jako
piscina mirabilis dzieÎki bogactwu i roÂzÇnorodnosÂci informacji. Dostrzega
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sieÎ wszakzÇe w niej maøe nieszczelnosÂci. I tak, nie do konÂca rozumiem
zdanie: ¹(15 stycznia 1985 r. biskup Herbert Bednorz wydaø dekret potwierdzajaÎcy fakt istnienia parafii w Holdunowieº (s. 126; notabene brak
nawiasu zamykajaÎcego to zdanie). Co skøoniøo biskupa do wydania tego
dekretu? Czy byøy jakiesÂ waÎtpliwosÂci formalne czy faktyczne? Na s. 131
zdumienie budzi bezkrytyczne stwierdzenie: ¹JuzÇ w 1925 r. wøadze Administracji Apostolskiej potwierdziøy, zÇe na budoweÎ [...] kosÂcioøoÂw konieczne jest zezwolenie kompetentnej wøadzy kosÂcielnejº. CIC 1917 w can.
1162 stanowiø wyrazÂnie: ¹Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Ordinarii loci consensu [...]º. Kodeks ten wymagaø wieÎc nie tylko zezwolenia, ale
okresÂlaø roÂwniezÇ podmiot kompetentny do jego udzielenia. Warto przeto
sieÎgacÂ niekiedy do dawnego prawa, szczegoÂlnie w tego typu studium.
Intryguje mnie takzÇe pytanie, czy w relacji do tematu nalezÇaøo tak wiele
miejsca posÂwieÎcicÂ rozbudowie kosÂcioøa parafialnego i jego wneÎtrza (s. 131-152) oraz plebanii i jej otoczenia (s. 152-159). Zdanie ¹Wprawdzie juzÇ
w dekrecie [...]º (s. 160) jest niedokonÂczone. Po omoÂwieniu innych obiektoÂw sakralnych (s. 175-186) wypadaøo dokonacÂ kroÂtkiego podsumowania
rozdziaøu.
W trzecim rozdziale (s. 187-268) ks. Walencik zajaÎø sieÎ omoÂwieniem
spraw personalnych (¹DuchowienÂstwo i instytucje parafialneº). W nim
juzÇ na pierwszych stronach odniesienie do tematu jest ewidentne, ukazuje
bowiem bezprawnaÎ i dotkliwaÎ ingerencjeÎ wøadz komunistycznych w istotne dla KosÂcioøa obsadzanie stanowisk kosÂcielnych, zwøaszcza duszpasterskich. Interesujaca jest charakterystyka poszczegoÂlnych duszpasterzy parafii imielinskiej. Dowodzi ich bezgranicznego oddania sieÎ posøudze Søowa i sakramentoÂw oraz zaangazÇowania spoøecznego, czego wymownym
przykøadem jest np. przekazanie w 1997 r. przez ks. Longina Kozuba
otrzymanej od Rady Miasta Imielin nagrody pienieÎzÇnej (5.000 zø) dla ofiar
¹powodzi tysiaÎcleciaº (s. 194). Autor niejako ¹uwodziº czytelnika wieloma udokumentowanymi spostrzezÇeniami i faktami, sÂwiadczaÎcymi ± o czym
warto wiedziecÂ w dobie ¹dzikiej lustracjiº ± zÇe w tym czasie pasterzowali
w naszym KosÂciele przede wszystkim ludzie z twarzaÎ, charakterem i zasadami, nieprzekupni, odwazÇni, po prostu ludzie sumienia, ktoÂrzy dokonywali odpowiedzialnych, chociazÇ trudnych wyboroÂw. Represje wøadz
komunistycznych negatywnie wpøyneÎøy na dziaøalnosÂcÂ rad duszpasterskich. Pomimo to daje sieÎ zauwazÇycÂ wzrost ich aktywnosÂci po Soborze
WatykanÂskim II. W diecezji katowickiej wiaÎzaøa sieÎ ona przede wszystkim
z pracami przygotowawczymi do I Synodu Diecezji Katowickiej. Autor
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wskazuje na zÇywe zaangazÇowanie wiernych sÂwieckich swojej parafii, nie
wyjasÂnia jednak, dlaczego w latach 1978-1988 ¹znaczenie rad duszpasterskich podupadøoº (s. 204). Czy byøo to spowodowane warunkami politycznymi? ZarzaÎdzenia wøadz rezÇimu negatywnie wpøyneÎøy takzÇe na dziaøalnosÂcÂ ruchoÂw, bractw i stowarzyszenÂ wiernych. Tabele nr 6 (s. 218) i nr 7
(s. 222) wskazujaÎ, jak radykalnie zmieniøa sieÎ w Imielinie ich liczba oraz
ilosÂcÂ czøonkoÂw. Mniej bolesÂnie odczuøy to roÂzÇne grupy modlitewno-apostolskie, ktoÂrych zroÂzÇnicowana aktywnosÂcÂ zalezÇaøa bardziej od kompetentnych wøadz kosÂcielnych.
Merytoryczna zwartosÂcÂ recenzowanego rozdziaøu nieco ¹rozsadzajaÎº
zbyt døugie refleksje nad kwestiami wazÇnymi, lecz dla tego studium drugorzeÎdnymi, np. zbyt szczegoÂøowy opis przygotowanÂ do wspomnianego
synodu diecezjalnego (s. 208-215 i 225-227), okolicznosÂci powstania i rozwoju FranciszkanÂskiego Zakonu SÂwieckich (s. 227-229) czy erygowanie
Akcji Katolickiej (s. 245-253). TresÂciowo spoÂjny jest natomiast punkt
o choÂrze ¹Harfaº (s. 256-268), beÎdacym znakomitym kontynuatorem sÂlaÎskich tradycji sÂpiewaczych. Tego rozdziaøu Autor tezÇ nie konÂczy podsumowaniem.
Czwarty rozdziaø (s. 269-362) to dokøadna, wreÎcz drobiazgowa analiza
duszpasterstwa w konteksÂcie uwarunkowanÂ polityczno-spoøecznych
w przyjeÎtym podziale czasowym. Ks. Walencik starannie zebraø odpowiednie dokumenty prawne, sÂwieckie i kosÂcielne, regulujaÎce te kwestie,
i poddaø je gruntownej interpretacji. Ingerencje wøadz komunistycznych
w sprawowanie kultu publicznego oraz inne formy dziaøalnosÂci KosÂcioøa
byøy bardzo powazÇne. BezwzgleÎdnie daÎzÇyøy one do ¹zamknieÎciaº wiernych w kosÂciele i usunieÎcia z zÇycia spoøecznego wszelkich przejawoÂw
kultu, co stanowiøo bezposÂrednio naruszenie wolnosÂci sumienia i wyznania. Proklamowaøy wprawdzie gwarancje swobodnego uczestniczenia
w obrzeÎdach religijnych (np. s. 270), ale zarazem wreÎcz opeÎtanÂczo reagowaøy na korzystanie z tych uprawnienÂ czy na jakiekolwiek ¹niepartyjneº
ich rozumienie, dopatrujaÎc sieÎ wszeÎdzie ¹wrogoÂw ustrojuº, dziaøajaÎcych
na szkodeÎ panÂstwa ludowego. Wobec takich okolicznosÂci duszpasterze
skoncentrowali sieÎ bardziej na wewneÎtrznych formach posøugi pasterskiej,
ktoÂre ks. Walencik wnikliwie prezentuje. NalezÇaÎ do nich: wprowadzenie
wieÎkszej liczby mszy sÂw. ± takzÇe dzieÎki mozÇliwosÂci binacji i trinacji, czeÎstsze przysteÎpowanie do sakramentu pokuty i przyjmowanie Eucharystii,
nauki stanowe, rekolekcje i misje, staranne sprawowanie sakramentu
maøzÇenÂstwa, wprowadzenie comiesieÎcznego odwiedzania chorych itp. Au-
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tor lubi omawiacÂ ± uzÇywajac terminologii prawa procesowego ± tzw. sprawy wpadkowe, dlatego przy omawianiu wczesnej Komunii sÂw. (s. 289-291)
wypadaøo wspomniecÂ o majaÎcych istotne znaczenie dla ozÇywienia zÇycia
eucharystycznego wypowiedziach sÂw. papiezÇa Piusa X i dekrecie Quam
singulari (Sacra Congregatio de disciplina sacramentorum, 8.08.1910:
AAS 2/1910/577-583) oraz o tzw. eksperymencie holenderskim. MozÇna
nadal uzÇywacÂ potocznego wyrazÇenia ¹zgromadzenia zakonneº (np. s.
357), ale magister i licencjat prawa kanonicznego powinien posøugiwacÂ
sieÎ terminem instytuty zakonne. Pomimo tych kilku uwag bogata ¹ofertaº
posøug duszpasterskich, wielorakich form pobozÇnosÂci i nauczania katechetycznego w parafii imielinÂskiej zostaøa ukazana integralnie i w sposoÂb
znajdujaÎcy uznanie krytycznego czytelnika. Intryguje mnie atoli pytanie,
czy udziaø w tym ¹bogactwie roÂzÇnorodnosÂciº nie stanowiø jedynego kryterium pozytywnej lub negatywnej oceny postaw wiernych, inaczej moÂwiaÎc: czy akceptowano prawo wiernych do wøasnej drogi zÇycia duchowego
(zob. kan. 214) i czy saÎ na to jakiesÂ dowody? O braku stosownych wnioskoÂw na konÂcu rozdziaøu juzÇ nie wspomneÎ.
W obszernym zakonÂczeniu ks. Walencik podsumowuje swoje osiaÎgnieÎcia badawcze. Postulaty dalszych refleksji naukowych saÎ interesujaÎce
i godne realizacji.
6. Ks. Walencik znakomicie opanowaø terminologieÎ historycznaÎ, kanonistycznaÎ i prawnaÎ. Praca napisana jest jeÎzykiem dosÂcÂ trudnym, lecz
zrozumiaøym dla specjalistoÂw, chociazÇ konstrukcja stylistyczna niektoÂrych
zdanÂ wydaje mi sieÎ zbyt ¹cieÎzÇkaº. W licznych sformuøowaniach daje sieÎ
zauwazÇycÂ osmozeÎ frazeologicznaÎ, uwarunkowanaÎ, jak saÎdzeÎ, rodzajem
odbytych studioÂw.
Redakcja techniczna ksiaÎzÇki i jej szata graficzna zasøuguje na pochwaøeÎ. Autor poprawiø wiele bøeÎdoÂw, ktoÂre popeøniø w wydruku komputerowym rozprawy doktorskiej. Umieszczenie licznych zdjeÎcÂ, tabel i wykazoÂw
bardzo ozÇywia teÎ publikacjeÎ i realnie przyblizÇa czytelnikowi Imielin. PozwoleÎ sobie jedynie zauwazÇycÂ, zÇe przy Acta Camerae apostolaciea (s. 372)
ostatnie søowo winno sieÎ pisacÂ wielkaÎ literaÎ, a niemiecka nazwa Katowic
brzmi Kattowitz, a nie Katowitz (s. 374); podobnie powinno bycÂ Herrschaft a nie Herschaft (s. 377).
NiewaÎtpliwym walorem caøej rozprawy jest uporzaÎdkowany i logiczny
wywoÂd. DiaÂstasis i syÂnthesis ustaw kosÂcielnych i sÂwieckich, poszukiwanie
i przywoøywanie miejsc paralelnych, zasøugujaÎ na wysokaÎ oceneÎ. Ks. Walencik bardzo dobrze zrealizowaø swoje zamierzenia badawcze. Ukøad
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jego obszernego studium, poza kilkoma, wymienionymi wyzÇej uwagami
krytycznymi, jest merytorycznie poprawny i tworzy zwartaÎ caøosÂcÂ. Autor
wykazaø nieprzecieÎtnaÎ pracowitosÂcÂ, przeprowadziø bardzo starannaÎ kwerendeÎ zÂroÂdeø i literatury przedmiotu. Za szczegoÂlnie cenne uwazÇam rozwazÇania dotyczaÎce restrykcyjnych dziaøanÂ rezÇimu komunistycznego i duszpasterskiej reakcji KosÂcioøa. SaÎdzeÎ, izÇ Autor ubogaciø historieÎ KosÂcioøa na
SÂlaÎsku o kompetentne studium i wnioÂsø interesujaÎce novum do badanÂ nad
systemem totalitarnym w Polsce. UrzeÎdowi Miasta Imielin wypada pogratulowacÂ wydania tej ksiaÎzÇki. Takie formy promocji miasta saÎ dzisiaj
bardzo wartosÂciowe, szczegoÂlnie dla møodszego pokolenia i wszystkich
zainteresowanych historia SÂlaÎska. Vivant sequentes!
Bronislaw W. Zubert OFM

Jacek Dziobek-RomanÂ ski, Uznawanie zwiaÎzkoÂw religijnych w Polsce
(1944-1989) narzeÎdziem dyskryminacyjnej polityki wøadz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 304.
W prawie wyznaniowym kazÇdego panÂstwa wazÇnaÎ pozycjeÎ zajmuje
kwestia regulowania sytuacji prawnej nowo powstajaÎcych zwiaÎzkoÂw religijnych. W zalezÇnosÂci od ideowego charakteru danego panÂstwa ± czy
miesÂci sieÎ ono bardziej w profilu panÂstwa ideologicznego albo sÂwiatopoglaÎdowo neutralnego ± proces wøaÎczania owych nowych podmiotoÂw do
obiegu prawnego natrafia zwykle na przeszkody baÎdzÂ odbywa sieÎ sprawnie, pod warunkiem speønienia prostych formalnych i obiektywnych kryterioÂw. Polska Rzeczpospolita Ludowa jako panÂstwo dyktatury komunistycznej byøa niemal w caøym okresie swego istnienia jednoznacznie zaangazÇowana ideologicznie. Wyrazem tego byø roÂwniezÇ tendencyjny i instrumentalny stosunek jej wøadz wzgleÎdem wszelkich autentycznych i autonomicznych inicjatyw spoøecznych, w tym takzÇe zwiaÎzkoÂw religijnych. Za
szczegoÂlnie znamienny element polityki wyznaniowej Polski Ludowej
uwazÇacÂ nalezÇy uznawanie kosÂcioøoÂw i innych wspoÂlnot konfesyjnych.
Prawne aspekty tego procesu znalazøy sieÎ w polu zainteresowania wywodoÂw recenzowanej ksiaÎzÇki dr. Jacka Dziobka-RomanÂskiego, co przesaÎdza
dokonanie trafnego doboru tematyki badawczej oraz ewidentnaÎ przydat-

