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AUTOREFERAT 

(załącznik nr 2) 

 

1.Nazwisko i imię:  Halina Dudała 

2.Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

 

1990 rok - magister historii nadany przez Radę Wydziału Historii Kościoła Papieskiej 

Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy magisterskiej Dzieje klasztoru św. 

Marcina sióstr karmelitanek bosych w Krakowie (1612 – 1711) napisanej pod kierunkiem  

ks. prof. dr hab. Jana Związka 

 

1996 rok - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii nadany przez Radę Wydziału 

Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 

na podstawie rozprawy doktorskiej Edukacja historyczna ludności rejencji opolskiej (1848 – 

1914)  napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Myszora 

 

3.Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

od 1989 (do dzisiaj) w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, od 1997 roku (do 

dzisiaj) jako dyrektor 

od 1 października 2006 do 30 czerwca 2008 roku w Instytucie Studiów Społecznych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu jako wykładowca 

 

4.Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

Monografia wraz z krytyczną edycją źródłową: 

Clerus decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z 

lat 1691 – 1756. Edycja źródłowa. 
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b) (autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa): 

Halina Dudała, Clerus decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych 

pszczyńskich z lat 1691 – 1756. Edycja źródłowa, Katowice 2015, Wydawnictwo 

Inforteditions, ss. 601. 

 

c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania: 

 

Wiodące cele naukowe pracy: 

1. Badania nad kulturą umysłową (biblioteki prywatne oraz parafialne, twórczość literacka) i 

materialną nowożytnego duchowieństwa śląskiego (testamenty, pośmiertne spisy mienia, 

księgi rachunkowe oraz inwentarze parafialne); 

2. Badania nad polityką personalną protestanckich panów pszczyńskich oraz biskupów 

krakowskich w odniesieniu do obsady stanowisk plebańskich w dekanacie pszczyńskim w 

XVII/XVIIII wieku; 

3.  Badania nad  koegzystencją oraz  rywalizacją wyznań na ziemi pszczyńskiej w okresie 

nowożytnym (protestanci, katolicy, żydzi). 

4. Wprowadzenie do obiegu naukowego cennego, a zarazem rzadkiego źródła o kościelnej 

proweniencji (nowożytny śląski protokolarz dekanalny) wraz z obszernym opracowaniem 

obejmującym: 

-  badania prozopograficzne nad duchowieństwem dekanatu pszczyńskiego, których 

celem była rekonstrukcja jego pochodzenia stanowego oraz geograficznego, jak również 

przebiegu edukacji i kariery zawodowej; 

- wykazanie faktu istnienia kancelarii dziekańskiej na Górnym Śląsku w XVII – XVIII 

wieku; analiza jej funkcjonowania: rekonstrukcja kadry urzędników dekanalnych wraz z ich 

hierarchią i kompetencjami; 

- badania nad recepcją ustawodawstwa trydenckiego oraz nauczania biskupów 

krakowskich w zakresie roli i miejsca dziekana w strukturach lokalnej władzy kościelnej. 

 

Osiągnięte wyniki pracy: 

1. Zbadano skład i funkcjonowanie zwartej grupy społecznej, jaką tworzyli duchowni 

dekanatu pszczyńskiego w okresie blisko 70 lat, ustalając dla co najmniej trzech 

następujących po sobie pokoleń ich pochodzenie geograficzne, stanowe, przebieg edukacji 

oraz strukturę zatrudnienia w dekanacie. Istotnym wynikiem tych badań było określenie 
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zakresu wpływów edukacyjnych Krakowa (Seminarium Zamkowe oraz Seminarium na 

Stradomiu), Wrocławia (kolegium jezuickie, od 1702 roku uniwersytet)  oraz czeskich i 

morawskich ośrodków akademickich  (m.in. Kolegium jezuickie i uniwersytet w Ołomuńcu). 

W badanym okresie dekanat pszczyński leżał bowiem na styku wpływów (oraz - do pewnego 

stopnia - także rywalizacji)  Krakowa i Wrocławia, jednakże dokonywany przez duchownych 

śląskich wybór ośrodków kształcenia wskazywał na silne ich przywiązanie do habsburskiej 

ojczyzny.   

Na podstawie moich badań nad dekanatem pszczyńskim udało się opisać typowe 

cechy oraz specyfikę duszpasterza górnośląskiego doby nowożytnej. Duchowni dostrzegali  

wagę pełnionej przez siebie misji i funkcji społecznej, jednak analiza źródeł ukazała ich także 

jako należących w każdym calu do swojej epoki. Odtworzony na podstawie edytowanego 

źródła szczegółowy katalog zachowań nagannych (m.in. pijaństwo, konkubinat, palenie 

tytoniu, gry karciane, spory w sprawach materialnych), pozwolił na zbadanie mechanizmu 

wewnątrzkościelnej kontroli oraz skuteczności stosowanych środków zaradczych w postaci 

kar wyznaczanych przez dziekanów, upomnień biskupów, ale także  procesów krakowskiego 

konsystorza.  Analiza szerokiego wachlarza zachowanych źródeł pozwoliła ponadto na 

wysunięcie i uzasadnienie twierdzenia, że system beneficjalny tak silnie łączył osobę plebana 

z majątkiem kościelnym, iż badanie funkcjonowania samego beneficjum w aspekcie  

gospodarczo-finansowym pozwoliło na określenie miejsca duchownego w strukturze XVIII – 

wiecznego społeczeństwa śląskiego. Wykazałam, że ówczesny pleban był nie tylko 

duchowym opiekunem parafii, ale także (a czasem przede wszystkim) wprawnym albo 

niedbałym zarządcą mniejszego lub większego folwarku. Specyfikę dekanatu pszczyńskiego 

w badanym okresie wyznaczały cztery czynniki:  

1/ w 66,6 % parafii dekanatu jednorodny rodzaj patronatu (pan pszczyński w 10 z 15 parafii);  

2 / pokrywanie się terytorium dekanatu z terytorium pszczyńskiego wolnego państwa 

stanowego w 66,8% (747 km kwadratowych dekanatu  na 1118 km kwadratowych państwa); 

3/ protestantyzm ziemi pszczyńskiej chroniony i wspierany przez jej właścicieli Promnitzów; 

4/ brak na terenie dekanatu pszczyńskiego zakonów i zgromadzeń zakonnych.   

Wszystkie owe czynniki zadecydowały o podjęciu odrębnych badań nad dekanatem 

pszczyńskim oraz nie łączeniu ich ze studiami nad drugim  tzw. śląskim dekanatem diecezji 

krakowskiej, czyli dekanatem bytomskim. Ten ostatni wykazywał bowiem przede wszystkim 

silnie zróżnicowany rodzaj patronatu czynnego oraz duże nasycenie działalnością co najmniej 

kilku zakonów. 
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2. Konsekwencją podjętych nad edytowanym protokolarzem badań była rekonstrukcja 

związku, zachodzącego pomiędzy pochodzeniem stanowym i geograficznym duchownych a 

miejscem zajmowanym przez nich w ówczesnym systemie beneficjalnym. Także w tym 

względzie w badaniach po raz pierwszy wykorzystałam źródła takie jak zachowane 

testamenty księży śląskich, spisy dobytku pośmiertnego (inventarium rerum derelictarum), 

inwentarze parafialne, protokoły wizytacji kanonicznych parafii, ale także księgi metrykalne. 

Dopiero analiza wszystkich tych źródeł pozwoliła na prześledzenie zmian w strukturze 

zatrudnienia niższego duchowieństwa w ramach dekanatu, a zatem na dokładne określenie 

występujących tutaj trzech kategorii duchownych: plebani (praepositi, parochii, curati), 

prebendarze (praebendarii) oraz wikariusze dwóch rodzajów (vicarii applicati, vicarii 

provisi). W kontekście badań nad strukturą zatrudnienia poddałam także analizie politykę 

personalną tak biskupów krakowskich, jak i panów pszczyńskich w zakresie obsady 

stanowisk plebańskich. Wykazałam, że współpraca tych dwóch ośrodków władzy 

determinowana była na wszystkich płaszczyznach – tak materialnej, jak i zwłaszcza 

personalnej – różnicami konfesyjnymi.  

 

3. W oparciu zarówno o edytowane źródło,  jak i zasoby archiwów parafialnych poddałam 

badaniu życie codzienne duchowieństwa śląskiego w dekanacie pszczyńskim w czasach 

nowożytnych zwłaszcza w aspekcie problemów natury moralnej, których korektą z 

obowiązku w pierwszej kolejności zajmowali się dziekani. Powstał zatem obraz blasków i 

cieni codziennego życia księży śląskich, zarówno w kontekście materialnym, jak i 

obyczajowym. Ze względu na określony prawem kanonicznym oraz zarządzeniami  biskupów 

krakowskich sposób odbywania kongregacji dekanalnych jest to obraz tym bardziej 

wiarygodny, że kreślony przez samych duchownych, a zatem będący w dużej mierze 

zbiorowym autoportretem grupy społecznej tworzonym przez duchowieństwo dekanatu 

pszczyńskiego od końca XVII aż po połowę XVIII wieku. Baza źródłowa pozwoliła na 

stworzenie dla badanej grupy księży dokładnej „mapy” wykroczeń moralnych wraz z 

częstotliwością ich występowania (np. problem nieprzestrzegania celibatu stwierdzono w 

odniesieniu do 12% duchownych dekanatu w badanym okresie), jak również na prześledzenie 

skuteczności mechanizmów naprawczych. Dziekańska korekta zachowań nagannych 

dotyczyła jednak nie tylko duchownych, ale także świeckiej służby kościelnej (witryk, 

dzwonnik, organista, nauczyciel). Zbadanie tego wątku w edytowanym źródle pozwoliło na 

prześledzenie rodzaju, a zarazem częstotliwości występowania praktyk wróżbiarskich w 

dekanacie pszczyńskim w badanym okresie.  Niemniej istotne, a niezwykle rzadko 
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pojawiające się źródłach o proweniencji nie tylko kościelnej są ponadto wydobyte z 

pszczyńskiego protokolarza dziekańskiego i poddane analizie te fragmenty, które dotyczą 

bezpośrednio napięcia pomiędzy zwyczajami krakowskimi a wrocławskimi w ubiorze 

i uczesaniu duchownych śląskich. Wyrażane przez dziekanów pszczyńskich omawianej doby 

expressis verbis oczekiwanie, iż podlegli im duchowni także w stroju świadczyć będą, że są 

non Vratislaviensis utpote alienae, verum Cracoviensis suae Dioecesis moribus et 

consuetudinibus  obrazuje siłę zakorzenienia norm obyczajowych identyfikujących 

diecezjalną, ale także kulturowo - językową przynależność śląskich księży. Ubiór i wygląd 

zewnętrzny – cechy wydawać by się mogło co najmniej drugorzędne – stanowiły już u 

schyłku XVII stulecia element wskazujący na wpływy wrocławskie (niemieckie) lub 

krakowskie (polskie), a zatem czynnik identyfikacji z nurtem jednej bądź drugiej tradycji. 

Identyfikacja nie musiała być jednak wynikiem świadomego wyboru jednostki. Mogła ona 

być także niereflektowaną wprost konsekwencją pochodzenia geograficznego oraz 

otrzymanego wykształcenia.  

 

4. Analiza treści dysput teologicznych toczonych w ramach dorocznych kongregacji 

dekanalnych legła u podstaw przeprowadzenia szerokich badań nad  formacją umysłową oraz 

ascetyczną duchowieństwa dekanatu pszczyńskiego. Obok dziekańskich egzort oraz lectio 

spiritualis towarzyszącej wspólnie spożywanym posiłkom, dyskusje teologiczne były 

najtrudniejszą w realizacji, ale jednocześnie najbardziej efektywną metodą stałej formacji 

intelektualnej duchowieństwa dekanalnego. Rozpatrywane w trakcie ich trwania tzw. 

przypadki sumienia (casus conscientiae) stanowiły tę część kongregacji, w której najsilniej 

dochodziły do głosu reminiscencje nauczania w kolegiach jezuickich, seminariach 

duchownych oraz uniwersytetach. Wyraźnie zauważalne  było  bowiem stosowanie przez 

duchownych zasady scholastycznej dysputy (lectio, disputatio, determinatio) na wybrane 

wcześniej tematy przy użyciu specjalnie opracowanych przykładów (exempla). Pojawiające 

się w trakcie dysput odwołania do literatury teologicznej stały się bezpośrednią przyczyną 

badań nowożytnymi księgozbiorami parafialnymi i prywatnymi duchowieństwa w dekanacie 

pszczyńskim oraz stopniem ich wykorzystania przez ówczesnych śląskich księży. Zauważony 

bowiem rozdźwięk pomiędzy cytowanymi autorami (Tomasz z Akwinu, Jan Possevinus, 

Emmanuel Sa, Jeremiasz Drexelius), a zawartością obydwu typów bibliotek na terenie 

dekanatu pszczyńskiego w badanym okresie, wskazuje na niewielki stopień wykorzystania 

nawet tych dzieł, których istnienia można być pewnym w oparciu o zachowane przekazy 

źródłowe.  
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5. Badania nad edytowanym protokolarzem w połączeniu z kwerendą w zakresie wszystkich 

archiwów parafialnych w dekanacie pszczyńskim pozwoliły na postawienie oraz obronę tezy 

o istnieniu unikalnego w formie i treści dorobku literackiego duchownych śląskich, nie 

dostrzeganego przez dotychczasowych badaczy. Po raz pierwszy zatem wprowadzona została 

do obiegu naukowego poezja plebana bojszowskiego ks. Godfryda Eichbergera, ale także 

tyskie chronostychy ks. Andrzeja Tomickiego. Pozwoliło to na umiejscowienie pisarskiego 

dorobku górnośląskiego duchowieństwa omawianej doby w nurcie oratorsko-retorycznych 

tradycji kształtowanych już od XVI stulecia w humanistycznych kolegiach na Śląsku, w 

Czechach i na Morawach. 

 

6.  Edytowany protokolarz dekanalny pozwolił także na weryfikację opinii wyrażanej 

m.in. przez wybitnego znawcę archiwistyki kościelnej Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego 

o nieistnieniu nowożytnych kancelarii dziekańskich. Protokolarz pszczyński powstał w toku 

działania takiej właśnie kancelarii, co więcej jego treść ponad wszelką wątpliwość udowadnia 

ciągłość w funkcjonowaniu kolejnych generacji urzędników dekanalnych, a ponadto fakt 

istnienia w Pszczynie archiwum dekanalnego. 

 

7.  Szczegółowej analizie poddany został język urzędowego dokumentu, jakim był 

edytowany protokolarz dekanalny. Duchowni redagujący protokoły (dziekani, notariusze) 

musieli bowiem sprostać wyzwaniu, jakim było zachowanie oficjalnego stylu wypowiedzi, 

typowego dla tekstów kancelaryjnych, a zarazem przekazanie informacji, które trudno było 

wyrazić, stosując  charakterystyczne dla tego stylu szablony językowe. Do łacińskich 

protokołów wprowadzali zatem fragmenty napisane polszczyzną pozwalającą na łatwiejsze 

ujęcie niektórych treści. Nie łamiąc zasady decorum dziekani/notariusze sygnalizowali 

właśnie w ten sposób swój dystans wobec spisywanego komunikatu.  

Książka jest pierwszą krytyczną edycją źródłową nowożytnego protokolarza 

dziekańskiego powstałego na terenie śląskiego dekanatu leżącego w diecezji krakowskiej, 

lecz zarazem wchodzącego w skład monarchii habsburskiej jako część pszczyńskiego 

państwa stanowego pod rządami protestanckich Promnitzów. Zarówno w dorobku edytorskim 

historiografii polskiej, niemieckiej, jak i czeskiej brak publikacji tego rodzaju. Edycja 

krytyczna poprzedzona obszerną analizą źródła przygotowana została zatem po raz pierwszy. 

Znaczenie edycji wynika także z faktu, iż w polskich archiwach zachowało się jedynie 5 tego 

rodzaju protokolarzy, natomiast jeden pochodzący z lat 1722-1729, a dotyczący dawnego 
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archiprebiteratu Frydek (wówczas diecezja wrocławska) – przechowywany jest obecnie w 

Powiatowym Archiwum Frydek-Mistek w Czechach. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych: 

 

Monografia wraz z edycją źródłową jest efektem moich wieloletnich studiów nad 

źródłami do dziejów Kościoła katolickiego oraz innych wyznań na Górnym Śląsku, których 

wyniki splotły się przy opracowaniu ostatniej publikacji. Na mój dorobek naukowy składają 

się trzy książki, 48 artykułów naukowych oraz 13 napisanych jako współautor, z których 

najwięcej (8 - dotyczących głównie informatyki archiwalnej) wspólnie z dr Julią Dziwoki w 

latach 1993-2008 kustoszem Archiwum Archidiecezjalnego oraz 7 artykułów popularno-

naukowych. Przed  doktoratem opublikowałam 12 artykułów naukowych (w tym 4 jako 

współautor) oraz 3 biogramy, po doktoracie – 36 artykułów oraz kilkadziesiąt biogramów. 

Moje zainteresowania badawcze koncentrowały się na następującej problematyce: 

 

1. archiwistyka: ochrona i opracowanie zasobu archiwów kościelnych; 

2. badania genealogiczno - prozopograficzne oraz biografistyka; 

3. historia Żydów na Górnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem konwersji na 

katolicyzm; 

4. edukacja historyczna oraz kształtowanie świadomości historycznej Górnoślązaków  w 

XIX wieku; 

 

 

 

Ad. 1 Osiągnięcia naukowo-badawcze odnoszące się do archiwistyki  

 

Pierwsze pole badawcze podjęte zostało w momencie rozpoczęcia pracy zawodowej w 

Archiwum Archi(diecezjalnym) w Katowicach. Początkowo moje zainteresowania 

koncentrowały się na opracowaniu oraz wprowadzeniu do obiegu naukowego największego 

wówczas zespołu wchodzącego w skład zasobu tego Archiwum, a mianowicie Kancelarii 

Biskupa Stanisława Adamskiego oraz Spuścizny bł. ks. Emila Szramka (3, 4, 5, 6). Z czasem 

problematyka organizacji kościelnego archiwum historycznego połączona została z pracą nad 

projektami dotyczącymi wykorzystania informatyki nie tylko w opracowaniu zasobu 
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archiwalnego, ale także w zarządzaniu jego udostępnianiem. Wynikiem tych prac było przede 

wszystkim stworzenie – wspólnie z dr Julią Dziwoki  ówczesnym kustoszem Archiwum - 

autorskiej bazy danych do obsługi Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach 

(PRACOWNIA), której użyteczność wysoko została oceniona przez prof. dr hab. Bohdana 

Ryszewskiego (7, 8, 10, 12). Samodzielnie prowadzonym projektem było natomiast 

opracowanie oraz wdrożenie zasad nadzoru archiwalnego nad narastającym zasobem 

archiwalnym diecezji katowickiej oraz centralizacja zarówno ksiąg metrykalnych, jak i 

pozostałych akt wytworzonych przez kancelarie parafialne od najstarszych zachowanych aż 

po 1945 rok (18). W wyniku realizacji tego projektu zasób Archiwum Archidiecezjalnego w 

Katowicach powiększony został o około 2000 tomów ksiąg metrykalnych (XVII – połowa 

XX w.). W konsekwencji  opublikowany został również pierwszy w historii diecezji 

katowickiej inwentarz  zespołu ksiąg metrykalnych w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego 

w Katowicach (1).  Zgromadzono ponadto 89 zespołów archiwów parafialnych (około 8 000 

jednostek archiwalnych - 18). Pozwoliło to na dokonanie rzeczywistej - a także pierwszej w 

90-letnich dziejach diecezji katowickiej - inwentaryzacji jej zasobów archiwalnych. Kolejnym 

krokiem było rozpoczęcie projektu związanego z ich digitalizacją oraz kontynuacja działań 

dotyczących wprowadzania zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach do szeroko 

rozumianego obiegu naukowego (9, 13). Popularyzacji zasobu, ale także działalności samego 

Archiwum służyły oprócz publikacji (2, 11, 15,  16, 17). Temu celowi służyły również 

wystawy historyczne przygotowywane pod moim kierunkiem przez pracowników tej 

instytucji, a prezentowane zarówno w gmachu Kurii Metropolitalnej, Muzeum 

Archidiecezjalnego, jak i Biblioteki Śląskiej w  Katowicach. 

Centralizacja zasobów archiwów parafialnych skierowała moją uwagę także ku badaniom nad 

kancelarią parafialną na Górnym Śląsku, zarówno w minionych stuleciach jak i współcześnie 

(14, 19). Od 2013 roku biorę zatem udział w  kształceniu w zakresie kancelarii oraz archiwum 

parafialnego  w ramach formacji stałej prezbiterów archidiecezji katowickiej, a także w 

ramach kursów proboszczowskich będących częścią sesji teologiczno-pastoralnych. 

Opracowałam ponadto instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt dla Kurii 

Metropolitalnej w Katowicach. Obydwa normatywy zostały przeze mnie zgłoszone w ramach 

prac Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Katowickiej i w marcu 2015 roku przyjęte przez 

członków Synodu w formie zarządzenia. 
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Praca zwarta 

1. Halina Dudała, Wojciech Schäffer, Księgi metrykalne w Archiwum 

Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po zespole, Katowice 2013, ss. 333. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wypracowaniu koncepcji, a następnie wykonaniu 

pracy redakcyjnej oraz napisaniu wprowadzenia. Mój udział procentowy szacuję na 

65% 

 

 Artykuły 

 

2. Halina Kowalczyk (Dudała), ks. Józef Pawliczek, Wykaz listów pasterskich ks. Bp. 

Herberta Bednorza, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne“, T.  22 (1989), s. 55 

– 62. 

Mój udział procentowy szacuję na 50% 

 

3.  Halina Kowalczyk (Dudała), Listy ks. Emila Szramka do ks. Jana Kudery z lat 1914 

– 1938, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne“, T. 23/24  (1990-1991), s. 285-

313.       

 

4. Halina Kowalczyk (Dudała), Spuścizna ks. Emila Szramka w zasobie Archiwum 

Diecezjalnego w Katowicach [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały z sesji 

naukowej zorganizowanej w 50 – tą rocznicę śmierci ks. E. Szramka, red. A. 

Kwiatek, Opole 1992, s. 181-189. 

 

5.  Halina Kowalczyk (Dudała), Julia Dziwoki, Kancelaria biskupa Stanisława 

Adamskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, „Śląskie 

Studia Historyczno-Teologiczne“, T. 27  (1994/1995), s. 435-483.   

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu zespołu archiwalnego, koncepcji 

artykułu, a następnie wykonaniu pracy redakcyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 

65% 

     

6. Halina Kowalczyk (Dudała), Julia Dziwoki, Kancelaria biskupa Stanisława 

Adamskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, „Archiwa, 

Biblioteki i Muzea Kościelne“, T. 65 (1996), s. 83 – 148. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu zespołu archiwalnego, koncepcji 

artykułu, a następnie wykonaniu pracy redakcyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 

65% 

 

7. Halina Dudała, Julia Dziwoki, Wykorzystanie relacyjnej bazy danych Access 2.0 w 

pracowni udostepniania zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, [w:] 

Archiwa  polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Zjazdu Archiwistów 

Polskich, t. 1,  red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 263 – 268. 

 

Mój udział procentowy szacuję na 50% 
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8. Halina Dudała, Julia Dziwoki, PRACOWNIA baza danych do obsługi pracowni 

udostępniania zbiorów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne“, T. 70 (1998), s. 

79-88. 

 

Mój udział procentowy szacuję na 50%  

 

9. Halina Dudała, Julia Dziwoki, Zarządzanie Archiwum Archidiecezjalnym w 

Katowicach przy wykorzystaniu relacyjnej bazy danych „Access“, [w:] 

Komputeryzacja archiwów. Problemy struktury zasobu archiwalnego w 

perspektywie komputeryzacji archiwów. Materiały sympozjum, red. H. Robótka, 

Toruń 1998, s. 141-151. 

 

Mój udział procentowy szacuję na 50% 

 

10. Halina Dudała, Julia Dziwoki, Skaner we współczesnej archiwistyce jako narzędzie 

do zabezpieczania, opracowania oraz udostępniania zbiorów, [w:] VI Konferencja 

Archiwów Instytucji Naukowych w Polsce, Kraków 13 – 14 IX 2001, red. M. 

Michalewicz, Kraków 2002, s. 79-88. 

 

Mój udział procentowy szacuję na 50% 

 

11.   Halina Dudała Julia Dziwoki, Źródła do dziejów Generalnego Wikariatu w 

Cieszynie, [w:] Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku 

Cieszyńskim w latach działalności Książęco-Biskupiego Generalnego Wikariatu 

Cieszyńskiego (1770 – 1925), red. J. Budniak, K. Mozor, Cieszyn 2004, s. 259-277.  

Mój udział procentowy szacuję na 50% 

 

12.  Halina Dudała, Julia Dziwoki, Elektroniczny system zarządzania Archiwum 

Archidiecezjalnym w Katowicach a możliwości wyszukiwania informacji o zasobie, 

[w:] Historyk – Archiwista – Komputer. Historyk a nowoczesny system informacji 

archiwalnej. Materiały z konferencji Toruń, 10 i 11 kwietnia 2003 roku, red. R. 

Degen, H. Robótka, Toruń 2004, s. 119-125. 

Mój udział procentowy szacuję na 50% 

13.  Halina Dudała, Julia Dziwoki, Nowoczesne formy zabezpieczania i udostępniania 

ksiąg metrykalnych w polskich archiwach kościelnych, „Archiwariusz. Biuletyn 

Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”, nr 1 (2005), s. 159-174. 

Mój udział procentowy szacuję na 50% 

14. Halina Dudała, Stan i perspektywy badań nad kancelarią parafialną w diecezji 

katowickiej w latach 1925-1939, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. 

Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-7 września 2007 

roku, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s.  235-247. 

15. Halina Dudała, Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach: dzieje, zasób oraz 

uzytkownicy, [w:] Bibliotheca nostra, nr 3 / 4 (22), Archiwa i archiwalia, Katowice 

2010, s. 83 -91. 
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16. Halina Dudała, Materiały archiwalne do dziejów Administracji Apostolskiej Śląska 

Polskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, [w:] Biskup 

August Hlond i jego diecezja, red. J. Myszor, Katowice 2013, s. 102 – 113. 

 

17. Halina Dudała, Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, [w:] Zbiory rękopisów w 

Polsce, T. 2, Rękopisy w zbiorach kościelnych, opr. T. Makowski, P. Sapała, 

Warszawa 2014, s. 58 – 64. 

 

18. Halina Dudała, Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Katowicach w II 

Rzeczypospolitej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne“, w druku; 

 

19. Halina Dudała, Stan zachowania archiwów parafialnych w zasobie Archiwum 

Archidiecezjalnego w Katowicach, w druku. 

 

20. Halina Dudała, Dzieje parafii starokatolickiej w Katowicach (1871-1938), w: 

Katowice w 137 rocznicę uzyskania praw miejskich. Wkład kosciołów i zakonu 

franciszkanów w kulturę Katowic, red. A. Barciak, Katowice 2003, s. 65 – 83. 

 

21. Halina Dudała, Julia Dziwoki, Caritas diecezji katowickiej – zarys historyczny, [w:] 

Caritas Archidiecezji Katowickiej. Informator, Katowice 2003, s. 7 -24. 

 

Mój udział procentowy szacuję na 50% 

 

 

Ad. 2 Badania genealogiczno-prozopograficzne oraz biografistyka 

 

Zgromadzenie ksiąg metrykalnych z terenu diecezji katowickiej w Archiwum 

Archidiecezjalnym w Katowicach stało się bodźcem do podjęcia przeze mnie rozległych 

badań nad nimi zarówno w zakresie genealogii jak i prozopografii (2, 3, 18, 19). Wieloletnia 

praca nad księgami metrykalnymi stanowiła etap przygotowania do  wykorzystania zdobytej 

w ten sposób wiedzy oraz umiejętności w publikacji będącej przedmiotem postępowania 

habilitacyjnego. Rozdział czwarty książki zawiera bowiem powstałe przede wszystkim w 

oparciu o zasoby metrykalne biogramy 108 duchownych zatrudnionych w dekanacie 

pszczyńskim w okresie nowożytnym. Prace nad genealogią rodzin górnośląskich 

zaowocowały jednak stworzeniem kilkuset drzew genealogicznych sięgających w niektórych 

przypadkach  początków XVII stulecia. Na szczególne podkreślenie zasługuje w tym 

względzie m.in. genealogia kardynała Augusta Hlonda, której odtworzenie w oparciu o 

nieznane dotąd w literaturze przedmiotu źródło (najstarsza księga metrykalna z parafii w  

Mysłowicach odnaleziona w trakcie centralizacji w 2011 roku, wcześniej uchodząca za 

zaginioną), pozwoliło na korektę obiegowego przekonania o szlacheckim pochodzeniu 

rodziny prymasa (4). Jako pierwsza podjęłam się również badań nad genealogiami 
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powstańców śląskich (m.in. Wojciecha Korfantego, Konstantego Wolnego), proponując 

spojrzenie na udział Górnoślązaków w powstaniach w perspektywie szerszej, albowiem 

uwzględniającej społeczno – gospodarczą historię ich rodzin (20). Badania nad księgami 

metrykalnymi pozwoliły mi ponadto na zwrócenie uwagi na włoskich, ale także węgierskich i 

rosyjskich robotników zatrudnionych w przemyśle górnośląskim w drugiej połowie XIX 

wieku (13). Innym problemem, któremu również poświęciłam uwagę były choroby oraz 

śmiertelność dzieci i dorosłych  w przemysłowych ośrodkach Górnego Śląska (1, 8, 14). 

Naturalną konsekwencją powyższych badań była zatem możliwość zintensyfikowania 

prac w obszarze biografistyki. Przygotowałam 40 biogramów zamieszczonych w Słowniku 

biograficznym duchowieństwa archi(diecezji) katowickiej 1922 -2008, (red. J. Myszor, 

Katowice 2009), jak również kilkanaście biogramów w innych opracowaniach słownikowych 

(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17).  

 

 Artykuły i biogramy 

 

1. Halina Dudała,  Julia Dziwoki, Rok 1865 w świetle katowickich ksiąg metrykalnych, 

[w:] Przemiany struktur społeczno – zawodowych ludności w dziejach Katowic, red. 

A. Barciak, Katowice 2004, s. 63 – 167. 

 

Mój udział procentowy polegający na zbadaniu katolickich ksiąg metrykalnych szacuję na 

50% 

 

2. Halina Dudała, Genealogia rodziny Arco, [w:] Monografia gminy i parafii Chełm 

Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004, s. 190-198. 

 

3. Halina Dudała, Duchowieństwo w  parafii św. Bartłomieja w Bieruniu, [w:] Bieruń. 

Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 257-267. 

 

4. Halina Dudała, Genealogia kard. Augusta Hlonda – uwagi prozopograficzne, [w:] 

Biskup August Hlond i jego diecezja, red. J. Myszor, Katowice 2013, s. 91-101. 

 

5. Halina Kowalczyk (Dudała), Trocha Jan, [w:] Słownik biograficzny ziemi 

pszczyńskiej, red. A. Lysko, Pszczyna 1994, s. 294-295. 

 

6. Halina Kowalczyk (Dudała), Skowronek Ludwik, [w:] Słownik biograficzny ziemi 

pszczyńskiej, red. A. Lysko, Pszczyna 1994, s. 263-264. 

 

7. Halina Kowalczyk (Dudała), Kondziela Joachim, [w:] Słownik biograficzny ziemi 

pszczyńskiej, red. A. Lysko, Pszczyna 1994, s. 126-127. 
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8. Halina Kowalczyk (Dudała), Kształtowanie sie etosu kapłana śląskiego na przykładzie 

braci Ludwika i Leopolda Markiefków, [w:] Parafia bogucicka. Tradycja i 

współczesność, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 133-151. 

 

9. Halina Kowalczyk (Dudała), Bąk Karol Józef, [w:] Słownik biograficzny katolickiego 

duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 21. 

 

10. Halina Kowalczyk (Dudała), Bednorz Filip, [w:] Słownik biograficzny katolickiego 

Duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 21-22. 

 

11. Halina Kowalczyk (Dudała), Chrząszcz Jan, [w:] Słownik biograficzny katolickiego 

duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 68-69. 

 

12. Halina Kowalczyk (Dudała), Dobrowolski Franciszek, [w:] Słownik biograficzny 

katolickiego duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 

1996, s. 88-89. 

13. Halina Kowalczyk (Dudała), Emil Szramek (1887-1942), [w:] Victor quia victima: Ks. 

Emil Szramek (1887-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowscka, Katowice 1996, s. S. 9-

10.  

14. Halina Dudała, Ludność wyznania katolickiego w Świętochłowicach w XIX i na 

początku XX wieku, [w:] Rocznik Świętochłowicki, red. J. Myszor, T. 3 (2000), s. 91-

108. 

 

15. Halina Kowalczyk (Dudała), Kowolik Piotr, [w:] Słownik biograficzny katolickiego 

duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 197. 

 

16. Halina Kowalczyk (Dudała), Nagi Wincenty, [w:] Słownik biograficzny katolickiego 

duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 291. 

 

17. Halina Kowalczyk (Dudała), Siemienik Alojzy, [w:] Słownik biograficzny katolickiego 

duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 374-375. 

 

18. Halina Dudała, Siemienik Alojzy (1895-1977), [w:] Słownik katechetyków polskich XX 

wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003, s. 222-223. 

 

19. Halina Dudała, Duchowieństwo parafialne, [w:] Monografia gminy i parafii Chełm 

Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004, s. 281-293. 

 

20.  Halina Dudała, Organista, [w:] Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. 

Myszor, Chełm Śląski 2004, s. 295-297.  

 

21.   Halina Dudała, Genealogie powstańców śląskich, [w:] Kościoły i związki 

wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921, red. 

Z. Kapała, J. Myszor, Bytom 2005, s. 210-234. 
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Ad. 3 Historia Żydów na Górnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem konwersji na 

katolicyzm 

 

wrócenie uwagi na problematykę dotyczącą historii górnośląskich Żydów wynikało 

bezpośrednio z badań nad edukacją historyczną Górnoślązaków w XIX wieku będącą 

przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej (1). Integralną częścią Religionslehre nauczanej w 

ówczesnych pruskich (potem niemieckich) gimnazjach była bowiem konfesyjnie 

zróżnicowana historia własnego wyznania. Konsekwentnie zatem starałam się zbadać 

programy nauczania religii mojżeszowej we wszystkich XIX–wiecznych gimnazjach 

istniejących na Górnym Śląsku, przygotowanie zawodowe ówczesnych nauczycieli (także 

rabinów),  jak również ilość oraz pochodzenie społeczne młodzieży żydowskiej w gimnazjach 

oraz przebieg karier zawodowych wybranych przedstawicieli tej społeczności (3, 4, 12). Za 

szczególne osiągnięcie uważam opracowanie szczegółowego oraz pierwszego w literaturze 

naukowej biogramu katowickiego rabina dr Jacoba Cohna (1839-1916), jak i zlokalizowanie 

miejsca przechowywania oraz opisanie jego rękopiśmiennej spuścizny (Archiwum Centrum 

Judaicum w Berlinie), będącej jednocześnie dokumentacją pierwszych 44 lat istnienia 

katowickiej gminy synagogalnej (5, 13). Badanie asymilacji górnośląskich Żydów (2)  w 

połączeniu ze studiami nad zawartością zgromadzonych w Archiwum Archidiecezjalnym w 

Katowicach ksiąg metrykalnych zaowocowało powstaniem serii artykułów poświęconych 

konwersjom Żydów na katolicyzm od XVII do początków XX wieku (11, 14).  Naturalną 

konsekwencją badań nad dziejami Żydów było także przygotowanie biogramów rabinów 

działających na terenie Górnego Śląska (6, 7, 8, 9, 10). Wątek koegzystencji obydwu wyznań 

(katolicy, żydzi) na Górnym Śląsku, jak i zagadnienie konwersji znalazły swoje 

odzwierciedlenie także w publikacji habilitacyjnej, toteż wcześniejsze badania oraz artykuły 

uznać można za przygotowanie do prezentacji tych właśnie problemów w perspektywie 

długiego trwania. 

 

Praca zwarta 

1. Halina Dudała, Edukacja historyczna mieszkańców Górnego Śląska w latach 1848 – 

1914, , Warszawa 1998 
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Artykuły i biogramy 

2. Halina Dudała, Ludność żydowska w Królewskiej Hucie w XVII, XIX oraz na początku 

XX wieku, „Zeszyty Chorzowskie”, T. 3 (1998), s. 230-241. 

 

3. Halina Dudała, Młodzież żydowska w dziejach gimnazjum w Królewskiej Hucie w 

latach 1877-1914, [w:] Z dziejów oświaty w Chorzowie, red. J. Kurek, Chorzów 

Batory 1998, s. 59-68. 

4. Halina Dudała, Młodzież żydowska w gimnazjach Górnego Śląska w drugiej połowie 

XIX i na początku XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Królewskiej Huty), 

„Zeszyty Chorzowskie“, T. 4 (1999), s. 13-33. 

 

5. Halina Dudała, Jews in Upper-Silesian grammar schools in the second half of the 

nineteenth and early twentieth century, [w:] Jews in Silesia, ed. M. Wodzinski, J. 

Spyra, Cracow 2001, s. 79-97.  

 

6. Halina Dudała, O Jacobie Cohnie – autorze Geschichte der Synagogengemeinde in 

Kattowitz O.S., [w:] J. Cohn, Historia gminy synagogalnej w Katowicach na Górnym 

Śląsku, Katowice 2004, s. 7-14.  

 

7. Halina Dudała, Freund Moses Abraham Israel (1743-1813), [w:] Bytomski słownik 

biograficzny, red. J. Drabina, Bytom 2004, s. 56-57. 

 

8. Halina Dudała, Jacobson Hirsch (1786-1830), [w:] Bytomski słownik biograficzny, 

red. J. Drabina, Bytom 2004, s. 102. 

 

9. Halina Dudała, Kober Adolf (1879-1958), [w:] Bytomski słownik biograficzny, red. J. 

Drabina, Bytom 2004, s. 120. 

 

10. Halina Dudała, Kober Hermann (1888-1973), [w:] Bytomski słownik biograficzny, red. 

J. Drabina, Bytom 2004, s. 120-121. 

 

11. Halina Dudała, Kopfstein Max (1856-1924), [w:] Bytomski słownik biograficzny, red. 

J. Drabina, Bytom 2004, s. 122-123. 

 

12. Halina Dudała, Konwersje Żydów na katolicyzm na Górnym Śląsku w okresie od XVIII 

do początków XX wieku (zarys problematyki), „Śląsk Opolski“, nr 2 (59), 2006, s. 55-

63. 

 

13. Halina Dudała, Szkolnictwo żydowskie w Gliwicach, [w:] Żydzi  gliwiccy, red. B. 

Kubit, Gliwice 2006, s. 105-116. 

 

14. Halina Dudała, Żydzi w dziejach miasta: Gmina wyznaniowa żydowska w Katowicach 

(1866-1922), [w:] Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, T. 1, 

red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, Katowice 2012, s. 645 – 648. 

15. Halina Dudała, Konwersje Żydów na katolicyzm na Górnym Śląsku (XVII – XIX wiek), 

[w:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, red. B. Kalinowska – Wójcik, D. Keller, 

Rybnik – Katowice 2014, s. 39 – 60. 
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Ad. 4 Osiągnięcia naukowo-badawcze odnoszące się do badań nad świadomością historyczną 

mieszkańców Górnego Śląska w XIX wieku 

 

Ten obszar badawczy wynikał bezpośrednio z ustaleń poczynionych w związku z 

tematem mojej pracy doktorskiej (1, 6). Geneza zainteresowania taką właśnie problematyką 

wiązała się ponadto z opracowaniem spuścizny naukowej ks. Emila Szramka, jednego z 

najwybitniejszych historiografów regionalnych okresu międzywojennego oraz z udziałem w 

pracach komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym tego uczonego, w ramach której 

przygotowałam ekspertyzę jego poglądów społeczno – politycznych (5, 7).  

Koncepcja rozumienia dziejów Śląska wypracowana przez E. Szramka  i zawarta w 

jego intelektualnym dorobku stanowiła dla mnie źródło inspiracji w obszarze badań z natury 

rzeczy zakładającym interdyscyplinarność a mianowicie nad edukacją oraz świadomością 

historyczną mieszkańców Górnego Śląska (2, 3, 4, 8). 

 

Praca zwarta 

1. Halina Kowalczyk - Dudała, Edukacja historyczna mieszkańców Górnego Śląska 

w latach 1848 – 1914, Warszawa 1998. 

 

 Artykuły 

2. Halina Kowalczyk (Dudała), Działalność społeczno-kulturalna polskiego 

duchowieństwa na Śląsku od połowy XIX wieku do 1939 roku, [w:] Materiały 

katechetyczne dla młodzieży. Problematyka regionalna Górnego Śląska, red. M. 

Cogiel, Katowice 1992, s. 18-28. 

 

3. Halina Kowalczyk (Dudała), Kształtowanie się etosu kapłana śląskiego na 

przykładzie braci Ludwika i Leopolda Markiefków, [w:] Parafia bogucicka. 

Tradycja i współczesność, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 

133-151.  

 

4. Halina Kowalczyk (Dudała), Duchowieństwo katolickie a kształtowanie się 

świadomości historycznej ludności Górnego Śląska na przełomie XIX i XX wieku, 

[w:] Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i 

pierwszej połowie XX wieku, red. W. Musialik, J. Myszor, Warszawa 1995, s. 73-

80. 

 

5. Halina Dudała, Uwagi nad strukturą metodologiczną warsztatu historycznego ks. 

Emila Szramka, [w:] Victor quia victima: Ks. Emil Szramek (1887 -1942), red. E. 

Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 109-116. 
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6. Halina Kowalczyk (Dudała), Nauczanie historii w gimnazjum w Królewskiej Hucie 

(XIX/XX), [w:] Chorzów w kulturze Śląska, red. J. Krawczyk, Chorzów 1997, s. 

75-90. 

 

7. Halina Dudała, ks. Henryk Olszar, Rapporto della commissione storica, [w:] 

Congregatio de Causis Sanctorum, Vladislavien. et aliarum Beatificationis seu 

declarationis martyrii servorum et servarum Dei Antonii Julianii Nowowiejski 

archiepiscopi Henrici Kaczorowski et Aniceti Kopliński sacerdotum Mariae Annae 

Biernacka laicae atque centum tres sociorum in odium fidei, uti fertur, annis 1939-

1945 interfectorum. Positio super martyrio, vol. III, 1, Roma 1997, s. 321-334. 

 

 

Mój udział procentowy szacuję na 10% 

8. Halina Dudała, Jasna Góra w świadomości historycznej Górnoślązaków na 

przełomie XIX i XX wieku, [w:] „Studia Claromontana“, T. 18 (1998), s. 123-142. 

 

 

 


