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RECENZJA ROZPRAWY KS. WITOLDA KUJAWSKIEGO 
K O Ś C IE L N E  D Z IE JE  SIE R A D ZA

Rozprawa ks. dra Witolda Kujawskiego Kościelne dzieje Sieradza, opubliko
wana przez Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne w 1998 r., jest typem opraco
wania rzadkim jeszcze w literaturze naukowej poświęconej historii Kościoła 
w Polsce i ze względu na bardzo szerokie ujęcie tematu zasługującym na szczególną 
uwagę. Zakres chronologiczny tego rodzaju opracowania, różnorodność problema
tyki i źródeł wymaga rozległej wiedzy i doskonałej znajomości źródeł. To jest też 
zapewne przyczyną, że tak mało mamy tego rodzaju opracowań.

Wybór tematu uzasadniony jest szczególnie bogatymi źródłami, jakie zacho
wały się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, w Archiwum Kurii Diece
zjalnej we Włocławku, w Archiwum parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz 
Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, a także znaczeniem Sieradza jako ośrodka 
kościelnego w ciągu całych dziejów.

Wśród wykorzystanych źródeł zwracają uwagę bardzo dokładnie 
wykorzystane wizytacje z XVII-XIX wieku z archiwum arcybiskupów gnieźnień
skich, kopiarze dokumentów kapituły sieradzkiej, akta dekanatu sieradzkiego, 
głównie z XIX wieku, akta z archiwum parafii Sieradz z XVIII-XX w., 
liczne akta dotyczące zakonów z okresu od XVII w., wreszcie akta z czasów 
najnowszych dotyczące współczesnych parafii istniejących na terenie Sieradza. 
Uzupełniają ten bogaty zasób źródłowy Teki Pstrokońskiego ze zbiorów Biblio
teki Czartoryskich w Krakowie, zawierające wypisy z ksiąg grodzkich i ziem
skich dotyczące Sieradza. Skrupulatnie wykorzystano w rozprawie źródła 
drukowane, przede wszystkim Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej 
Jana Łaskiego. W sumie wykorzystano w pracy 133 woluminy źródeł archiwal
nych, siedem obszernych wydawnictw źródłowych, liczne, starannie zebrane 
opracowania.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów i cennych aneksów. Układ pracy, 
podporządkowany w zasadzie chronologii, w sposób jasny rozwija temat stosow
nie do rozwoju problematyki kościelnych dziejów miasta w poszczególnych okre
sach historycznych.

W rozdziale pierwszym, stanowiącym wprowadzenie do właściwego tema
tu, Autor omówił zarys dziejów Sieradza w okresie średniowiecza. Już w tym
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rozdziale, choć ma charakter wstępny, zwraca uwagę nie tylko wykorzystanie 
obszernej literatury, ale także uzupełnienie jej materiałem źródłowym. W rozdziale 
drugim omówiono najstarsze kościoły sieradzkie, ich dzieje i zwłaszcza uposa
żenie, nie tylko w czasach piastowskich i jagiellońskich, jak sugeruje tytuł roz
działu, ale niekiedy do początku XIX w. Taki szeroki zakres chronologiczny tego 
rozdziału jest uzasadniony i dlatego tytuł rozdziału powinien to uwzględniać. Dwa 
następne rozdziały zajmują się bardzo szczegółowo dziejami kapituły sieradzkiej. 
Wydzielenie tej problematyki i jej miejsce w rozprawie uważam za całkowicie 
uzasadnione, a umiejętne wykorzystanie źródeł, mimo poważnych luk w ich za
chowaniu, pozwoliło na wyjątkowo szczegółowe potraktowanie tematu. Pierw
szy z tych rozdziałów (a trzeci w całej rozprawie), omawiający pierwszy okres 
dziejów kapituły sieradzkiej do początku XVIII wieku, wyjaśnia kwestię jej 
fundacji w pierwszej połowie XV wieku, jej ustrój, skromne uposażenie i obo
wiązki. Następny rozdział (czwarty w kolejności rozdziałów rozprawy) omawia 
drugi okres dziejów kapituły sieradzkiej od 1729 do 1819 r., związany głównie 
z przeniesieniem siedziby do kościoła Wszystkich Świętych w Sieradzu. Przed
stawiono w nim także szczegółowo ustrój kapituły, jej skład, uposażenie, obo
wiązki, wreszcie zniesienie w 1819 r., w związku z drastycznym ograniczeniem 
liczby kolegiat do jednej w każdej diecezji. Oba te rozdziały wiele wnoszą do 
poznania dziejów małych kapituł w Polsce.

Pozostałe rozdziały pracy zajmują się dziejami parafii, przy czym podstawą 
podziału na rozdziały była właściwie ustalona periodyzacja podyktowana zmia
ną warunków działania Kościoła. Rozdział piąty rozprawy omawia dzieje parafii 
od schyłku XVIII wieku przez cały wiek XIX do początku XX wieku. Przedsta
wiono tu działalność związanego z parafią nowego dekanatu sieradzkiego, zmie
niającą się liczbę wiernych, stan kościoła parafialnego i innych miejsc kultu 
w parafii, działalność duszpasterską, działające na terenie parafii bractwa i sto
warzyszenia, szkoły i szpital. Rozdział szósty ma zakres tematyczny nieco szer
szy, zajmuje się bowiem całymi dziejami kościelnymi Sieradza w okresie 
II Rzeczypospolitej i w czasach okupacji. Według przyjętego w innych rozdzia
łach układu w rozdziale tym omówiono ogólny stan i rozmiary parafii, działal
ność duszpasterską, istniejące bractwa i stowarzyszenia, pracę w szkolnictwie, 
inwestycje parafialne, pracę sióstr urszulanek na terenie parafii. Osobne miejsce 
zajmuje omówienie okresu okupacji, w którym działalność Kościoła została 
w ogromny stopniu ograniczona. Braki w źródłach, charakterystyczne dla okresu 
okupacji hitlerowskiej w Polsce, ograniczyły treść tej części rozprawy. W roz
dziale siódmym, omawiającym współczesne dzieje kościelne Sieradza, przedsta
wiona jest tematyka bardzo różnorodna. Omówiona została głównie działalność 
duszpasterska, katechizacja, sprawy materialne parafii, następnie powstanie no
wych parafii i ośrodków duszpasterskich w Sieradzu. Ograniczony dostęp do 
źródeł odnoszących się do tego najnowszego i współczesnego okresu sprawił, że 
rozdział ten jest wstępnym opracowaniem ostatniego okresu kościelnych dziejów
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Sieradza. Nie ulega jednak wątpliwości, że słusznie Autor uczynił doprowadza
jąc swoją pracę do momentu ponownej erekcji kapituły kolegiackiej w Sieradzu 
w 1993 r.

W zakończeniu Autor przekonywająco uzasadnił wyjątkowość kościelnych 
dziejów Sieradza i znaczenie tego ośrodka.

Uzupełniają tekst rozprawy cenne i interesujące, opracowane na podstawie 
źródeł, aneksy. Pierwszy to Wykaz alfabetyczny prałatów i kanoników oraz po
zostałego duchowieństwa parafialnego i zakonnego w Sieradzu do 1993 r., sta
nowiący sam w sobie cenne opracowanie, ponieważ poza imieniem i nazwiskiem 
podaje urząd sprawowany przez każdą osobę, daty występowania i źródła wyko
rzystane do ustalenia tych faktów. Drugi aneks to zestawienie akt kościelnych 
znajdujących się w parafii Sieradz podczas wizytacji w 1851. Tekst pracy uzu
pełniają ilustracje.

Rozprawa ks. dra Witolda Kujawskiego o kościelnych dziejach Sieradza, 
oparta na bardzo starannie zebranej i wzorowo wykorzystanej podstawie źródło
wej, w sposób istotny uzupełnia stan badań nie tylko nad kościelnymi dziejami 
Sieradza i diecezji, ale stanowi cenny wkład do badań Kościoła w Polsce.
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