
Zataunik nr 2

Autarelerat

1. imię i nazwisko
Daniei wicenty

z. Posiadane :! atom stopnie naukowe/artysi czne › z nadaniem nazwy mieisca i roku ich

uzyska oraz mum rozgrsm doktorskie
stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socioiogii nadany przez Radę

Wydziatu Humanistycznego UMK w Toruniu w 2006 r na podstawie rozprawy „Symboiimia

moc wykiuozama- dyskurs prasowy wokoi prywatyzaqi w Poisce w iatacti waz-2003”

napisaną pod kierunkiem dr, hab. Andrzeia Zybertowtcza pm'z UMK w tristyiucie Soqologil

UMK (recenzenci pini ManaJaiosz. prof. WiadystawWactaw Adamski)

Tyrut magistra socyuiogii UMK w Toruniu w 2003 r na podstawe pracy „Zagubiona

menzywistość dlaczego ooiscy sacioiogoWie nie badaia zakuiisnwych wymiarów zycia

spoteoznego't" napisane] pod kierunkiem dr hab Andrzeia Zybertowiaa, prot UMK

& inicrmaeie o dowchczaso m zatrudnieniu w iednostkach nauko chlzmstvcznvch.

— od 2009- adiunkt w instytucie Fiiozoiii Soqolog'ii i Dziennikarstwa Uniwersytetu

Gdańskiego

, od 2007 pracownik pionu naukowego oddziatu instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

(aktualnie » o Naczeiriik Oddziaiowego Biura Badań Historytjnych)

, iata 2003—2009. asystent/adiunkt gdańskiego Wydziatu Zamieiscowego Wyzszei Szkoty

Humanistyczne-Ekonominnej/Akademii Humanistycznoskoriomicznei wLodzi

4 Wskazanie osiacniecia wvriikaiacequ z art 16 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o

stopniach nauka ch i tviuie nauko m oraz o stopniach I Mule w zakresie sztuki (DZ.U.

2016r o eezzezm tz 22016r oz 1311'

a) tytui osiagniecia naukowego/artystycznego

cyki pubiikacii „Dystunkcyirie aspekty w dziataniu stuzoy Bezpieczeńslwa"

o) publikaqe wchodzące w sktao osiagnięcia naukowego

monografia

DV wiceniy. 2015, zgniłe ian/ka zepsute skrzynki i zie powietrze Dys/unkc/e w

S/uzoie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątym i osiemdziesiątych xx Wieku,

instytut Pamięci Narodowei ss 512
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Zgnrie ,aolka zepsute skrzynki r zle powrelrze Dysfunkqe w sluzbie Bezpreczeristwa w

latach siedemdziesiątymiosl'emdzleslątych XX Wieku ma charakter nowalcrskl.

Analrza w punkcie stanu przyjmuje slanowrsko ktore pozwala (pl-zwajmnie]

Częśclnwo) na unlknlęcle UWlklania w aksiologre oraz utożsamienia dyslunkql z dziatanramr

nieformalnymi luolr nrelegalnymr Bazuję tu na kilku obserwaclach poglębronychw monogram

Zgnfłe jab/KS, zepsute skrzynkr r zle powrerrzo | anykule Polo/agie sluzby Bezpieczenstwa

Szkrc prajeklu badawczego (Wpisuya sie ona w postulat szeroko rozumianego

„wspolczynnrka humanrslycznego') Problemy z wancscrowamern wymkara zarowno z

przyjęcia perspeklywy „kata | oharyz yak r arbitralnego | aksjologlcznle denmowanego

„porządku moralnego" przy jednoczesnym pamuanlu sworetey „moralnoscr' oflqałnie

lowanysząnel SB Dysiunkqe nie powll'lny być równiez tożsame z działaniami nielormainyml

(kloci się ztym dorobek klasykow socjologlr choćby Roberta Mencna ay Mrchela Crazler'a),

rak i nielegalnymi twoiuntaryzrn w inleresre partir wedle lenmowskle] rnyslr uslroroway stal

ponad prawem lub obywal sie bez prawa) Mola propozycra to ckres'lenre dyslunkcll yako

elementow storacych w sprzeunoscr : mrsya › zadaniami postawronyrm przed Sluzba

Bezpieczenstwa Ts zadania deńnlulą SE Jaka tarna pollqę polityczna Spelnianre w

zadowalarąey sposoo potrzeb anykulowanych przez PZPR posrednro okresla punkt

odniesienia dla analizy dystunqu. Nie rest przy tym rstotne yak pokazuje ze dla reprodukcjl

systemu komunrstycznego ze strony 85 wystarczaraca pyta pmeclęlrlaśt„ a nawet

bylejakaść Sluzba Bezpieczenstwa nle byla optymalnie zarządzana Je) funkcjonariusze nie

byli wytrawnymr olrcerami werouyacyrnl lajrlych wspolpracownrkow anr cierpliwyml

kanceirstamr wypelmayacyrnr obowiązki sprawozdawcze czy tez sprawnymi manipulatoramr

przeprowadzającyml wyrannowane gry operacyjne

Dla uchwycenia roznorodnosci wszystkrch tych elementów dystunkcyrnych w

monogram Zgnrio lac/ka zepsute skrzynkr r zie powretrze zaproponowalem metalorę zgmtyoh

yablek Pozwala to na wyroznrenle czterech Wymiarów dysfunkcji dobrze osadzonych w

dyskursie socjologrcznyrn: rednoslkowych (pojedynczy zdemoralrzowanr (unkqonariusze)

grupowych l srecrowych (lenornen brudnych wspólnot, sieci nepotystyczne r klrentelrslyczne),

organizacyjnych (podzial zadan wewnatrz MSW struktury dyscyplrnuraco-wychowawcze,

niczoha organizacyjna) oraz wynrkaraoych : kontekstu kulturowego (presye matenalne r

rdeowe) Takie rozwmlęcle metalory zgnrtych jablek dare z koler sposobnosc stworzenia

wyczerpuyacego oprsu roznych typow dysfunkql

w przypadku oczywistych ustaleń dotyczacych oyslunkcli reunostkowych lmrn

sprawy korupcyjne niewiasorwe kontakty : agentura) szczególną uwagę zwrócę na kweslre

puanstwa | alkoholizmu wsrod tunkqonanuszy SB Po pierwsze. bylo lo zjawisko ma tylko

dosć powszechne. ale i obecne w resorcie naypewnrer od samego rego poczatku. Po drugie

nastręcza ono pewnych trudnosci lnlerprelacyjrlych. Przy jego szkodlrwoscr dla



jako BS), na zwtązkl esbeków : potswtatkiern i innymi sWiatami sooteunymi

cnarakterystyoznyrni dta PRL (świat prywatnych rzemteśtntków i ustugodawcow. proto-

kapitatistowj czy wreszcie na etementy sWiatopogtadu (obojętnosc wobec pryncypiow

marksizmu-teninizmu aniykterykatizm peeietowski materiatizm nedoniswany) W

monografii ngłe jabłka, zepsute skrzynki i zte powietrze odwołuję sie takze do pojęcia

zabcraych instytucji (greedy institutions)Lewisa Cesars, wskazującego rn in na specynczny

typ tojatnosei miedzy jednostka a organizacją. ztego punktu widzenia bardzo interesującym

aspektem spctecznegoswiata ss jest zycie rodzinne Lojatnosowobec zaoorczej instytucji -
modeiowc - jest pierwszorzeuna i niepodzietna. Retaqe rodzinne musza eię jej

podporządkować Tymczasem tunkcjonariusze sa zadziwiająco czesto przedktadati interes

rodziny nad interesem macierzystej organizacji Ttem tyen sytuacji oyty najczesciej

prozatane okolicznosci wynikajaoe z wyjazdow tuo ctieci wyjazdów zagranicznym izadziej

zdemaskowane przypadki tzw retigianctwa dotyaąoe cztonkow rodziny tunkcjonanusza

tprootem „religijnym zon")

Prace moje zwtaszcza monogratia zgnire yaotka zepsute skm/nk: i zte powietrze

przynoszą takze wazne ustatenia w kontekscie prootemu sygnalizowanego tacińską

maksyma Quis custodtet ipsas custodesv Pytanie o nadzór nad instytucja której oetem oyto

nadzorowanie spoteczer'istwa. jest szczegolnie intrygujące w odntesieniu do rezimow

ntedemmkralycznycn Ukazuje zatem szczegotowo formainie wyodrębnione struktury któryen

oetem oyto dyscyplinowanie tunkcjonanuszy S& w tym Zarzad Ocnrony Funkcjonariuszy

MSW sianowtaoy rodzaj wewnetrznej poticji w tajnej poticji poltlyrzne] Anatizuje takze

efektywność ZOF (I innych komorek odpowiedziami/cn na szeroko rozumiana dyscyplinę) w

skomotikowanej strukturze tcrmatnycn uprawnieni nietonnatriycn zateznosci wewnatrz MSW

(najszerzej traktuje o tym tekst kiszczakowska „po/toya w pU/tcjl" oraz pogteoionycti w

monogram zgnite jablka, zepsute skrzynki i zte powietrze) sadze, ze waznym etementein

anatizy wyznaczonej maksyma Quis custodiet i'psos custades7 jest rowniez część monografii

Zgnite yaotka posWiecona zateznosciom miedzy stuzba Bezpieczenstwa a Potska

zjednotzcna Partia Robotntczą Kontrote PZPR nad btezącym funkcjonnwanlem SEI uznac

trzeba za w Inacznej mierze tasadowa Nie oznaaa to, ze w kontekscie SB mozna mame o

syndromie „panstwa w panstWie' To PZPR datay staWiata stuzote Bezpieczenstwa

strategiczne cele sprawowata oncjatna kontroię nad procesem awansu na stanoWiska

klerowmrle poprzez system nomenkiaturowy I odpoWiadata za Ideologtzację

funkcjonartuSzy Jednoueśnte wptyw PZPR na dyscyplinę wewnąttz sa poprzez jej

podstawowe struktury (Podstawowe Organizacje Panyjne I komitety Zakladawe) jest w

zasadzie nieistotny
sadze, ze cennym pngteoieniem Wiedzy o sa jest rowniez prootem autoretteksji

Ministerstwa Spraw Wewnętrznycn W pierwszym kolejności zwracam uwage na te



określema motywacji osooy zgadzajacej sie na rolę delatora Funkcjonariusze SE oardzc

chetnie stosowali tonnute „na zasadzie obywatelskiego oooWlązku" sugemjąoa

beztnteresawną chec nleslenia pomocy sa oraz bezproblemowy charakter werbunku.

Najczesciej jednak okollancścl weroowama tajnego wspolpracownlka oyty jednak duzo

oarcziej zlozone mln poprzez elementy ooustronnej rnetrumentaljzacjr takich relacji

zarowno pzez werbująceoo jak I weroowanego (elementy nacisku r szantazu z jednej

strony. rnteresowncsc i oczektwanre roznych utatwrer't w zyctu zawodowym z drugiej) lnnyrn

znakiem owego rytualrzmu jest rowniez tresci protokolow kontrolnych róznych struktur se.
Ze wlględu na pomarzalnosc dzratart kontrolnych oraz towarzyszących lm fot-m

sprawozdawaoścl protokoty te w niektorych partiach niemal niczym sle rne róznlły r

sorawratywrazenie przepisywanych rok po roku

nr Aplikacja metalory zgnrtedo jaotka do anahz socjologicznych

Metafora ta stosowana jest w anglosasktch naukach spolecznych glownie w naukach o

zarzadzanru ale także w kryminologii (m ln specyhczny nurt oadarl spod znaku police

Studies, poswiecony tunkcjonowanju organizacji policyjnych) w polskiej socjologii aplikaqa

tej metatcry ma w zasadzie charakter plomerski.
Metafora ta najczes ej eksploruje dylemat rotten apples vs. sporled camo/e który

mozna przelozyc na jeden z fundamentalnych dla socjologii dylemat czlowiek vs system

Metafora ta w zaproponowanej wersji tyrde monografia zgniłe jablka zepsute skrzynki r zle

powietrze) pozwala na aostrahowame od (uęsclowu jatowychj sporów teoretycznych

toczonych w tonie socjologii. jednoczesnie dając argumenty na rzecz wieloczynnikowego

analizowania lzeclywlsmścl spclecznej Jej elementy w czytelny sposób orzekladają sie na

odrębne poziomy zycia spolecznego od jednostek po czynnrkr kulturowo-strukturalne

stosowanie metafory zgnrtych jablek daje takze sposobność względnie latweoc wejscia w

dlalcg z lnrlyml badaczaml organizacji policyjnych

E. Wskazanie nowych luo staoc rozpoznanych ooszarow oadawczych dotyczących

translonrtacjr ustrojowej
Punktem wyjscia dla tego rodzaju analiz jest następująca coserwacja Dynarnrka zmian

politycznych ekonomicznych r prawnych pod koniec lat csremdztesrątych wywoluje dwojakte

dziatania w resorcie spraw wewnętrznych Po pierwsze, są to strategie adaptacyjne

funkcjonariuszy są po czesci wywotane rch względna pauperyzacja po czesci stopniowa

demoralizacja resortu Esoeoy na skale orecedenscwą zaczynaja opuszczać resort

znajdując prace w enklawach proto-kaprtaltstyoznych (mam. spotkach polonrjnc-

zadranicznychj Częsó z mch. wysoko sytuowanych w hierarchii Msw„ korzysta ze

sposoonoscl nowych rozwtązar'r prawnoorganrzacyjnyoh l wspólnworzy spolki



kompleksowo anahzować zjawrska zarówno z poziomu dzratan jak | stmktur organrzacyrnych

oraz ogólnoustrojowego.
Cennym uzupernrenrem koncepojr Podgbrecktega jest pojecre dzraran pozornych

zaproponowanych swego czasu przez Jana Lutyńsklegn ohodzr pny tym nre tyje o sam

wym'rar dzratan jednostkowych aktorow ale swradomoscj ich rstnrenra r ewentuajnycn reakcji

ze strony organrzaojr Dysjunkcjamt w organrzacjach zajmowata się takze Mana Jarosz

(wazne uwagr dotyczace manrpuracjr wobec sprawnzdawczaśct) oraz Jadwjga Slaniszkjs (w

swojej wczesnej pracy Patologie srrukrur organrzacyynych tormutuje rstotne lezy dotyczące

karanra | motywaojr oraz kryteriów sukcesu crganrzacyjnego) sadze ze wydooycre

potencjatu analrtyoznego : sygnalrzowanych wyzej pojęc r tez z dorobku porskroh socjorogow

jest tslume takze z innych powodow wjejokrotnre zdragnozowany w socjojogtr prublem

rntjacjr pojec oraz rownoreole postutowana sworsta ekonomra pojeorowa
r teoretyczna sadze

zatem ze monogratra Zgnrjejaolka, zepsute skrzynkr r zle powretrze jest udanym przyktadem

wykorzystanra dorooku po części zapomnjanych dzrs pojskrch socjojogow

Gr Glas w pubklczne] deoacre poswręoonej problemowr lustracjr

Konlrowersje w debacie okotojustracyjnejr prześłedzone swego czasu przeze mnie w

monogram Zagumona rzeczywrstos'o' o społecznym konstruowanru nrewredzy (Warszawa

2005 wspólnie z R Sniaklem) dotyczyty mrn problemów natury poznawczej sororrvadzary

sre nne w rstocra do pytanra o wtarygodnosc dokumentow wytwarzanych przez 55, w tym o

mozlrwosc tatszowanra dokumentów dotyczących tajnych współpracowników. Nie

zrdentynkowaternzadnego przypadku tego rodzaju ratszerstw (a jedyne pojedyncze mr znane

próby tego rodzaju tatszerstw dotycza orugrej potowy jat 40 uo wrekuj co oczywrscje nre

oznacza automatycznej kwatrtrkacjr takich dokumentow jako wysoce wrarygodnyoh sadze
ze moje stuota nad dystunkcjarnr wyraznre pokazuja konrecznoso cdroznjenra dwoch kwestrr

faktu rejestracjr danej osoby jako tajnego wspótpracownrka oraz ewentuajnej współpracy tej

osooy w charakterze tajnego wspbjpracownrka wsrod przypadkow jednostkowych dysfunkojr

są bowiem sytuacje roznego rodzaju nkcjr operacyjnych. Fikcje tak're mogty wynrkac mm z

nreronnajnych porozumren mręozy osubą werbowana a oncerern weroujacym Jedna strona

mogta uczyc na pewne nreforrnajne przywrjeje wynrkajace ze statusu tarnego

współpracowntka druga zas zyskrwata organrzacyjne potwrerdzenre aktywnosc operacyjnej.

Jednoczesnre na wemunkach takrch nre zyskjwala "juego lub bardzu nrewiele souzoa

EezpleczeńStwa jako tajna potrcja potrtyozna

Stawrarn zatem tezę. ze zgtaszane kontrowersje o charakterze poznawczym sa do

pewnego stopnra zasadne choc nie z powodów jakre ujawnrta puoriozna debata ooswreoona

lustracjr | tajnym współpracuwmkom sa nre tatszowata dokumentacjr dotyczacej tajnych

wspótpracownrkow Jej junkcjonarrusze bywalr jednak zadziwrajaco nteprotesjonatnj weroujac

J/J/„r,
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sowieckiey strefy wplywow w Europie Srodkowa-Wschodnie], posiadala pnmarzaine oeony

organizacyjne Wynikaio io poWielania modelu KGB Podobne - w odniesieniu do SB —

wydają się iakze niekidre zachowania dyslunkcyyne. Jednocześnie Slasi dosWiadozaia

unikalnych napięć Wiazaoyon się ze szczególnym sialusern NRD — pansiwa granicznego dla

bloku wschodniego Ta bliskość Zacnodu (plus enklawa Berlina Zaonodniego) doiyozyia

min specyficznego oddziaiywania kuliurowego I ekonomicznego. W zasadzie kazdy

obywaiel NRD rmai możliwość ogladania zacnodnioniemieokiel ielewizli Marka

zachadnlmniemlecka siawaia się zaś aiiernaiywna waiuią Opieranie sie iakiey preSJl ze

sirony wladz NRD bylo dodaikowo o iyle trudne, o ile niemaia częśc spoleaenslwz

wschodnioniemieokiego byia pizeswiadozona o peinei hipokryzji wladz w swoich badaniach

pokazuję także inne aspekiy roznic i podobiensiw między 55 a Siasi - wymiar, kiorego

czesio brakuje w opraoowaniacn nisiorykow

5 OmoWieriie mzosiagon osiągnięć naukowo-badawczych agsiycznych

5.1 Publikaoie posWieoone biografii Adama Fodgóreckiego

Klasyczne biogiane same w sobie sianowia wazny dorobek humanistyki. Adam Podgórecki

iak malo kiora posiac powojenne] polskiej soquiogli zasluguje na iakie zainieresowanie

Opublikowane ieksiy posyyięoone zyoiu lego nieiuzinkowego socinloga (mini nasio w

Suplemenoie do Encyklopedii Snc/olsy" z 2005 r„ ariykuiy prol Andrzeia Kordera) z racyi

ionny i obyeiosci badz skupiaiy sie na wybranych aspekiacn zycia Podgoreokiego badź lez

dawały pewna selekiywna Wiedzę o yego zyciu Oryginalnosć moich prac (w wykazie dorobku

oznaczonyon yako A1, A1 A4, A5 | ES) doiyczy dwocn kweslii Po pierwsze, wskazuje na

peerelowski aparai represii (iu uizad Eezpieezeiisiwa a następnie Sluzbę Eezpleczer'lslwa)

oraz yego wplyw na zyciowe losy soqologa (zab przede wszysikirn ieksi A4 z dorobku)

Pierwsze zelknięcie z UE nasiepuie za sprawą zaangazawama Podgbreckiego w krakowski

Klub Logoiagow nieiorrnaine i bardzo roznorodne grono dyskueyyne próbuiąoe budować

enklawę swobody wypowiedzi I przeplywu mysli bezposrednio po woinie Logoiadzy dla

wlasnego bezplecleństwa koncza swoja dzialalność pod koniec lai AO Widoczne są iuz

wyraznie oznaki nowego porządku oniologioznego w oowoyennei polsce w 1951 r. nasiępuia

pierwsze zatmymania osob ze środowiska Logoiagow. rozpouyna się iakze irwaiaca

skoordynowana skqa inwigilaql ze sirony UB. Dia Fodgóreokiego oznaczaio io zairzymanie I

bruiaine wielodniowe przeslucnanio. w lego irakcre śledczy prbbowaii (bezskutecznie)

skionio go do przyznania sie do absurdalnych zarzuiow oraz do podyeoia wspolpracy

ageniurainei Ta proba werbunku Podgoreokiego iako lajnego wspolpracownika zostanie

zreszia ponowiona kilkanascie lai później, w 1953 r Jej okolicznosci pokezuia zreszia

jakościową Zmlanę w lunkolonowaniu komunistyanei iainel poliqi Nieskoieozna proba
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pole studlów zwrazane : probarm apllkaql przez SB soqologroznyen narzędzi leoreryoznyoh i

badawczych jest niezwykle obleculące
Dodam, że tekst ten. jak i inne mole anykury (choćby ppswreoone Podgórecklemu)

wprsula Slę w dobrze zakorzenrony w polsklei soolologir nun haslonr socjologii. W lym

kumakścle dodam ze bylem także wspónmcjatarem ! wspolredakrorem łomu zbroroweoo

poswreoonego hlsrorir polskrel suqnlogll (Jedna nauka — wrele hrsrorrr' Dzie/e subdyscyplin

socjologrcznychw Polsce. Gdańsk 2010, wspólnie z P Luczeczka)

Jeśll cnodzr :) publikaqe poswreoone środowiskom ozrennikarskrm w PRL doryuą

one growme dekady lat osremdziesralych (w dorobku oznaaone jak:: są Ez 55, B7 1 510).

Prooz pracy typowo hlslonograncznej ohoe przy tym zwrooro' uwage na kulka typowo

socjnloglnnych problemow Zająlem sre mln kwesllą pokolemowego charakteru części

środownsk dzrennrkarskron odwoluląc sre do smarów Hanny Swidy-Zlemby poswreconych

tzw. pokolenlu ZMP w ksrazoe Załamanie na rroncre ideologroznyrn Stawanyszsme

Dzrennrkarzy Polskroh rnredzy Srerpnrem lso a sianem wojennym (monograna w dorobku

oznaczona yako BZ) anallzulę pod kątem tez Śwldvalemby poslao Sle'arla Brarkowsklego

prezesa SDP : lal 1950—1951 oraz jego narblrzszyon wspolpracownikow Eratkcrwsklemu

poswrecrlem zresna osobny anyku1 anallzulący lego orografre w knntekścle kalegom

emerytem (Stefan Brstkowskr smdiurn przypadku auxalylelu peerelowsklega: lekst

oznaczony w dorobku jako 351 Poza tym w odmeslerlm do hlstcrll SDP zarelem się

problemem pamrecr srodowrskowero waznych dla ozrenmkarzywydarzenrach rekonslmuląc

ya | konrronruyąc z usralemamr hlslurycznyml dolyczacyml plzeblsgu Dodarkowo pragne

wskazać, ze ksiąxka Zalamarrle na froncie ldeo/oglcznym jest pierwszą monograna

puśwlęooną Sluwazyszenlu Dziennlkarzy Polskich Prócz pewnych wskazanych wyzel

elememow analizy soqologlczner dokumentuje ona także publlczną dzralalnosc polsklch

anologóww waznym dla polskrel rnrelrgenqr okresre 1980-1951

5.3 Publrkaoye pośwlęcone pamlęcl spoleczney w PRL

Pole slooraw nad pamreolą spoleczna o hlslorll PRL › l1 wojny swialowel Jest przez polskroh

soolologow dobrze 1 szeroko zagospodarowane Jednocześnle soqolodzy dotąd z rzadka

zapuszczall się na obszar dolyaący Grudma 70 w anykule Pamięć zasrroszona i ocalona

kontrola operacyjna trójmiejsklch „miejsc pamięci" przez SB po Grudnru 70 (oznaczony w

dorobku jako A3) odwoluye sre do koneepqr Flerre'a Nory wskazuyąo na okolicznosor

kszlahowanla przelrwanra | ewentualney msmucjonalizaql oddolnel społeczne) pamrecl o

wydazerliach zwrazanych z Grudniem 'm Rekonstruulę lam dzialanra wladz

komumstycznych (glowme słuzby Bezpleczenslwa r PZPR) obllczone na zwalozame

wszelkroh Iorm takiel pamrecr a zwlaszcza re, manlleslaql w przesrrzenr oublrrzney

Wskazure dlaczego pamreo przerrwala mimo represir inwrgilaojr | oenzerskrm

l_. /„„
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pnbiiczriegc"„ „Nainowsxa nisioria Poiski”. „Siaiysiyka dynamika i geografia przestępczosciń
Poza pierwszymi rizema wszysikie pozosiaie opieraia się na moich wiasnycn autorskich

propozycjach. z koiei przedmioty „Sodoiogia kryminoiogiczna" i „Socjologia kryminainz"„

prowadzone na kierunku „kryminologia”„ stanowią moi aoiorski wkiad w program
nowoiworzonego w 2012 r kierunku na Uniwersyiecie Gdanskim (pierwsi siudenoi tego
kierunku rozpoczęii sumie w roku akademickiego 2013/14) Uznaie io za laki o ryie wazny
ze przedmiary ie wraz z dwoma innymi przeze mnie prowadzonym sai iedynymi

przedmiotami o srn'cre sooioiogicznei charaklerystyoe
Pracę na uniwersyiecie Gdańskim iaozę z pracę w insiyiucie pamieci Narodowe, Od

ponad dwóch iar peinie iunkcie kierownicze w plonie naukowym gdańskiego oddzialu IPN

(kierownik referatu badań w Oddziaiowyrn Biurze Edukacii Pobircznei w iaracn 2015-2015, a

następnie naaeinik Oddziaiowego Biura sedan Historycznychw iaiacn 201fr2017 oraz od

2015 roku) Jasiem odpowiedziainy za bieżącą obsługę admlmslracyjna Oddziaiowego Biura

Badan Hisioryoznyen (w rym prorekrowanie i nadzor nad budzeiemi rekroiacie nowych

pracownikow. opiekę merytoryczną (organizaoia seminariow ksiazkowycn i badawczych dia

pracuwnlków, zapraszanie gości na seminaria) oraz organizaqę zycia naukowego

(konferenoie) Szczegoinie ence iu wskazać na dWie zorganizowane przez mnie konferencie

Gangsłerzy z PRL Przesiępczos'c' zorganizowana w Polsce Leia siedemdzresiąls i

oslamdlieslale (2015) oraz Kancesjonawany kapira/izm Gospodarka rileuspołecznibna PRL

latasremdziesrqłych ludzie. procesyiuwarunkowania (2018) Obie miaiy muiiidyscypiinarny

charakten a wsrod reiereniow znaiez'ii się procz nierorykow iakze saoioiodzy prawnicy

poiiioiodzy. ekonomisci I kryminoiodzy Poza iyrn pierwsza z nich zaowocowaia doorze

przyyęia i szeroko komeniowaną monograną zbiorowa Bri/dne Wspólnoty z 2018 r

(wskazane w dorobku). Funadm od 2015 r ;esiem koordynatorem xzwp oeniraineoo projekiu

badawczego „Rok 1939 - mechanizmy iransiormaoii usirciowej' prowadzonego przez iPN


