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Recenzja dorobku naukowego p. dr Daniela WicenteEo w zwl4zks z postgpowaniem
habilitacyjn)'rn

Pan dr Daniel Wincenty jest absolwentem Uniwersltetu Mikolaja Kopernika w

Toruniu, gdzie napisal pmcg magistersk4 z socjologii i gdzie w roku 2003 oraz obronil

doktorat, r6wniez z socjologii w roku 2006. Obydwie prace, magisterska i doktorcka,

napisane byly pod kierunkiem d! hab. Andziazybeftowicza,profesora UMK. A zatem

habilitant na1e2y do wychowank6w szkoly Andrzeja Zybertowlcza w socjologii.

Na przedstawiony do opinii w przewodzie habilitacyjnyn dorobek skladaj4 sig

nastgpujqce publikacje: podlegaj4ce zasadniczej ocenie osi4gnigcie naukowe (monografia

omz tzy artykuly) oraz pozostale prace opublikowate po uzyskaniu stopnia doktora, jak i
pozostale osiqgnigcia dydaktyczne, w zakesie wsp6lpracy migdzynarodowej,

popularlzatorckie, ekspe.ckie i inne. Pzedmiotem mojej opinii bgdzie po pierwsze gl6wne

osiqgnigcie naukowe, i po drugie, pozostaly dorobek i osi4gniQcia habilitanta.

l. Podstawowe osiqgnigcie naukowe: wartosi poznawcza, metodologia i irddla

darych

Podstawowe osi4gnigcie naukowe bgd4ce pzedmiotem oceny to bardzo obszema

rnot\ografra zat." Zgnile jablka, zepsute skzynki i zle powietrze. Dysfunkcje w sfu2bie

bezpieczerlstwa w latach siedemdziesiqtych i osiemdziesi4tych XX wieku" (wyd. Insbtutu

Pamigci Narodowej, Gdansk-Warszawa 2018) oraz seria 3 a1tyku16w tematycznie z ni4

powi4za4ych.

a/Wartodi poznawcza przedstawionej analizy

Dorobek, jaki ma stanowii podstawE habilitacji ma miei istotn4 wartoSi poznawczq,

przyczydat sig do rozwoju dysclpliny naukowej, poprzez fomulowanie oryginalnych i

innowacljnych hipotez, propozycje nowych rozwi4zai problem6w teoretycznych czy
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metodologicznych. Oceniajqc praca badawcz4 z punktu widzeniajej wartosci poznawczej

zadajemy zatem p)danie, jak ambitne i nowatorskie s4 stawiane cele, jak oryginalne s4

wnioski, na ile badania przyczyniaj4 sig do rozwoju dysclpliny naukowej (socjologii)' s4

odkrywcze i stanowi4 Zr6dlo nowych, oryginalnych hiPotez lub istotnych p)tail. Monografia

Zgnite jablka... ma dwa cele. Pierxszl, n z nich jest ukazanie dysfunkcji systemu

(organizacji) tajnej policji w p6Znym okesie tzw realnego socjalizmu. Celem drugim jest

ukazanie uk]4ych mechanizm6w i proces6w, niewidocznej "gol)'m okiem" rzecz)'rvistosci

funtcjonowania SB, jej wewngtEnych i zewngtrznych powiMan, dotarcie pod powiezchnig

obserwowalnych zjawisk. Zadwno cel pierwszy, jak i drugi, jest ciekawy i ambitny, jednak

obarczony istotnlani ograniczeniami, Z punktu widzenia rozwoju socjologii jako dysclpliny

naukowej istotnyjest cel drugi odkrycie niewidocznych mechanizm6w tz4dzqcych

obserwowalnyni zjawiskami i procesami spoiecznlmi to warunek rozwoju tej dziedziny

wiedzy. Nalezy dodai, i2 autor monografii odltoluje sig tu do waznych w polskiej socjologii

dokonan, w t),rn przede wszystkim do dorobku Adama Podg6reckiego, a zatem do koncepcji

"brudnej wsp6lnoty' 'l rz4dzqcel takq wsp6lnot4 praw. Z koiei dla szerszej publicznogci, nie

tylko socjolog6w, interesuj 4ca j est faktograficzna warstwa monografii, w tym opisy dzialaf

funkcjonariuszy SB, powiazan migdzy nimi, patologii organizacyjnych SB, a zatem tych

fakt6w, zjawisk i proces6w, kt6re przed szersz4 publicznosci4 byly ukrlte. Du24 zaletq

dorobkujest wigc mozliwos6 poznania rzeczlvistoSci na 096l ukr)tej pzed spoleczefstwem.

Dobrlan zabiegiem literackim i konstrukcyjn)tn j est uzycie metafory zgnilychjablek'

zepsutych skzynek i zlego powietz a orM skonstruowanie zawafio3ci monografii wok6l tej

metafory. Punktem cigzkosci rozwazan s4jablka, a zatem funkcjonarir-rsze SB. Slabo{ci4 i

ograniczeniem monografii jest natomiast pozostawienie na uboczu problemu systemu, kt6ry

takie jablka produk-uje, a zalem szerszych mechanizm6w systemowych decyduj4cych o braku

reakcji systemu na patologie. Moje og6lne uwagi k)'tyczne, niezaleznie od uwag

metodologicznych (o cz),m ponizei), wzbudza zatem brak szerszych, systemowych analiz

dotycz4cych Zr6del patologii. Og6ln4 refleksjq k4.tycznq wzbudza tez brak uog6lnieri

dotycz4cych prawidlowoSci i dystunkcji instltucjonalnych czy organizacyjnych takich

struktur, jak tajne policje w systemach totalitamych czy autoq4amych, a zatem tarn, gdzie

tajne policje s4 politycznie podporz4dkowane niekontrolowanemu demoklatycznie

osrodkowi wladzy. Czltaj4c monogafigjak i inne opracowania skladaj4ce sig na dorobek

nasuwa si9 zasadnicze p)4anie, czy patologie oraz dysfunkcje dotycz4 tylko SB w latach

siedemdziesi4tych i osiemdziesiqtych dwudziestego wieku, a zatem w okresie schylkowlm

"realnego socjalizmu", czyjest to przypadek sui genetis, wi4fkowy, a w zwi4zku z tym, na



czlm jego wyjqtkowosd polegala, czy tez mamy do cz)4ienia z problemem znacznie

szerszym, problemem potencjalnych patologii organizacji nieprzejrzystych, "tajnych",

kt6rych funkcjonowanie opiera sig w du2pl stopniu na mechanizmach nieformalnych,

osobistych powiqzaniach i nieformalnych rvzorcach postgpowania w kontekscie politycznlm

system6w totalitamych czy autorltamych i icisiego politycznego powi4zania tajnych policji z

systemami tego rodzaju. Monografia, jak i pozostale adykuly skladaj4ce sig na dorobek,

zupelnie nie zajmujq siq szersza kwestia patologii oryanizacji elitamych, izolowanycl.i i
niekontolowanych, a nawet odpomych na ploby konholi (tu istotna bylaby bardziej

poglgbiona analiza "policji w policji"). Monografig, jak i pozostale elementy dorobku

habilitanta chamkteryzuje podejScie do analizowanej organizacji, a zatem SB, jako przpadku

niejako historycznie i geo$aficznie wyjqtkowego! co zreszt4 niejest udowodnione (nieliczne

s4 por6wnania pnede wszystkim do wschodnioniemieckiej Stl7ji).

Niestety, pomimo bardzo interesujqcego tematu, cz)'tanie szczeg6lnie pierwszych

dw6ch rozdzial6w ksi4zkijest nuz4ce, drobiazgowe opisy zachowania poszczeg6lnych

funkcjonariuszy przybieraj4 charcktet neter ending stories, nazwiska zacz;,najq sig

powtazad, niezalezr\ie czy chodzi o jablka, czy o skrzl'nki, w jakich owe jablka fr.rnkcjonuj4.

Rozwazania te nie koiczq siQ zadolmi og6ln1mi konkluzjami.

Z punktu widzenia wartoSci mono$afii dla socjologii najbardziej interesuj4ce s4jej

rozdzialy II, III i IV, a zatem te, w kt6rych autor analizuje SB jako inst''tucje, kt6rej

funkcjonariusze s4 SciSle powiqzani zar6wno wewngtrzniejak i z szerszJ,m otoczeniem

spoleczn),rn. Dla anaiizy i charakterystyki owych powiazan w rozdziale II habilitant trafnie

posluguje sig koncepcja brudnej wsp6lnoty Adama Podg6reckiego. I dzialai pozomych Jana

Lutynskiego. Te patologiczne, brudno-wsp6lnotowe powiazania wystgpujq w mmach SB oraz

pomigdzy funkcjonariuszami SB a szerszyrn otoczeniem spoleczn),m. Tutaj nalezyjednak w

formie uwagi k)4yczno-polemicznej dodai, iz sam autor koncepcji brudnej wsp6lnoty

traktowal j4jako narzgdzie caloiciowej analizy spoleczeistwa polskiego. Habilitant

nawiqzuj4c do dorobku polskiej socjologii, a zatem koncepcji bmdnej wsp6lnoty Adama

Podg6reckiego i dzialai pozomych Jana Lutyiskiego bezpo6rednio wskazuje na powi4zania

o chamkteze klientelistycznyrn i korupcyjn),rn SB z otoczeniem spolecznym, a tak2e w

ramach samego SB, orM Swiadom4 pozornoS6, czyli pozorowanie w ramach dzialai

operacyjnych. Niezaleznie od drobiazgowych danych zawartych w monoglafii kwestia

dysfunkcjonalnych powiazan funkcjonariuszy MO i SB z otoczeniem zewngtlzn)/m jest

om6wiona w tekScie "Brudne wsp6lnoty wdr6d milicjant6w i esbek6w w Swietle
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dokument6w Zarz4du Ochrony Funkcjonariuszy MSW" w: 3,'rd, e wsp'llloty: przestgpczolt

zorganizowana w PRLw latach siedemdziesiqtych i or;iemdziesiqtych )lXwiehu (red,)

K.Nawrocki, D. Wicenty, Inst)'tut Pamigci Narodowej 2018, s 148-170). Nalezy tu doda6, i2

koncepcja brudnej wsp6lnotyjako shukhralnej cechy spoleczeistwa polskiego nie dotyczyla

wyl4cznie czas6w PRL, lecz zdaniem jej autorajest glgboko zakorzeniona w histodi, siggajqc

republiki szlacheckiej (A.Podg6recki &oleczeistt'to pols kie)

A zatem, za Podgdreckim, brudna wsp6lnotowo3i bylaby glgboko zakorzenionq

cech4 kulturowq Polak6w, historycarie odziedziczonq, kt6r4 SB dzielilo z calym

spoleczeiistwem, jako jego czgsi, czy w jgzyku teorii system6w, poznawczo otwarty na

otoczeniejego system cz4stkowy. Takie podejdcie dostarcza szerszej perspektywy dla analizy

powiazai SB z spolecznosciami lokalnlmi, czy tworz4c)'rn si9 prfvatnlm biznesem

W rozdziale III w szczeg6lnoSci istotnajest analiza formalnych i nieformalnych

struktur stanowiqcych podstawg funkcjonowania inst)'tucji, a zatem przed wszystkim

regulamin6w, instrukcji czy sformalizowanych tlpologii kt6rych efekt byl dysfunkcjonalny

(bardzo hafnie wskazane dysfuntcjonalne konsekwencje owych sformalizowanych regulacji),

balagan w dokumentacji, nieskutecz, e, a czasem wrqcz fasadowe i r)'tualne kontole, jak i

wzorc6w i powi4zari nieformalnych, skutkui4cycl, np w nieskuteczno<ci kontroli Powi4zania

te wskazane sq np, na sh. 262 i t'l. monogafii, gdzie jej autor pisze o glgbokich nieformalnych

powiazaniach i relacjachjako istotnym elemencie codziennego firnkcjonowania SB w

spolecznosciach, w kt6rych zlokaiizowane byly poszczeg6lnejej kom6rki. Skutkiem tych

powi4zai bylo tworzenie falszywych danych i fikcji, jakie mialy Swiadczyi o efektlnvno6ci

dzialania SB. Tutaj nalezy dodai, iz istotn4 cecha og6lnq funkcjonowania schylkowego tzw.

reainego socjalizmu (komunizmu) bylo tworzenie takich klamliwych fikcji, dzigki

powszechnemu falszowaniu sprawozdawczosci. Na fakt ten zwr6cili uwagQ autorzy swego

czasu slynnej ksi4zki o moraln;.rn upadku komunizmu (John Clark, Aaron Wildavsky ,,The

Moral Coilapse of Communism. Poland as a Cautionary Ta1e" 1991). Monografia o SB

bardzo dobrze ten upadek morale pzedstawia, pocz4wszy od brudnej wsp6lnotowosci,

popzez wspomniane falszerstwa dok-umentacji (w t,'m wykaz]'wanie w sprawozdaniach

martwych agentur, str.34'7, czy fdlszryych infonnacji na temat agent6w pozyskanych, ta

sarna strona, czy tworzenia fikcji operacyjnych, str. 339), coraz powszechniejsza

pzestgpczos6 krlaninalna (str. 253) po wspomniany alkoholizm Szkoda, iz autor nie nazri'al

rzeczy po imieniu oraz nie zadal sobie pytania, czy moralna degradacja nie stanowi

nastqpstwa wspomnianych powyzej organizacji zarnknigtych, nieptzeirzystych, r'ie

4



poddanych zewngtrznej konholi, niezaleznie od otoczenia spoleczno-politycznego czy epoki

historycznej? Tu pojawia sig planie kolejne, dla wsp6lczesnych Polak6w niezwykle istotne,

dotycz4ce warunk6w prawidlowego funkcjonowania tajnych policji, czy tajnych sluzb.

Nalezy podke31i6, iz lektura dorobku habilitanta sklania do postawienia takich p)4an, co

stanowijej wartosi.

Moje bardziej szczeg6lowe uwagi krltyczne wobec poznawczych aspekt6w dorobku

zaczng od powt6rzenia spostzezenia, izjego autor nie odnosi sig do kwestii bardziej

og6lnych, wykraczaj4cych poza drobiazgowo analizowany pn ez siebie przlpadek SB -
skqdin4d bardzo interesuj4cy, lecz powiqzany z procesem degradacji caloSci systemu. Jak

wskazalam powlzej, ta degradacja miala charakter moralny, czego wskaznikiem byl

analizowany powszechny proceder falszowania danych, ale i kumoterstwo, klientelizm czy

nepotyzm oraz pozostale patologiczne zjawiska. Kolejna uwaga krltyczna dotyczy faktu, rz

poszczeg6lne czgjci ksi4zld nie koicz4 sig podsumowujqcl'rni konkluzjani, kt6re narzr:cajq

sig jej czytelnikowi. Dla mnie taka do6i oczyvista lecz wazna konkluzja (a raczej

konstatacja) po rozdziale pierwszyn dotyczy sylwetki t,?owego funkcjonariusza jak sig

okazuje, lepiej niz przeci9tnie wyksztalconego oportunisty (sam habilitant we wstgpie do

monografii u2lva okrcSlenia "tajna policja o3wiecona"), maj4cego na uwadze sw6j dobroblt

matedalny pzede wszystkim, lecz dotkniQtego migdzy innyrni patologi4 w postaci

alkoholizmu. Funkcjonariusze ci produkowali dokumenty, niekoniecznie odzwierciedlaj4ce

zecz)'wistosi. Nic jednak nie ma w t)'rn dziwnego, iz funkcjonariusze SB falszowali

dokumenty dotyczqce rekrutacji tajnych irformator6w czy wsp6lpracownik6w, jak i
dokumenty dotycz4ce w'?lat pi€nigdzy tajnlm wsp6ipracownikom, bior4c pod uwagg

wspomnian4 ich charakterystykg, w wigkszo6ci, jak wspomnialam wyzej, bezideowych i

zdemoralizowanych, dobne wyksztalconych opoflunist6w. Ponadto, mozna hipotetycznie

zalo2yi cl,nizm owych ponadprzeciEtnie wyksztalconych funkcjonariuszy, a wiec Swiadome

wykozyst)'wanie luk systemu w opaiciu o analizg jego slaboSci. MoZna tez duzq doz4

hafirosci posluzyi siQ twierdzeniem Hannah Arendt o banalnoSci zla, nawet gdy zlo to

przybiera cechy demoniczne, jak w przlpadku zab6jstwa ksigdza Popieluszki, studenta

Stanislawa P),jasa, czy innych zab6jstw politycznych dokoranych w analizowanym okresie.

Kolejne uwagi klyczno-polemiczne dotycz4 kwestii dysfunkcjonalnoSci dzialari

funkcjonaduszy, organizacji stu2b specjalnych oraz nadzor'u nad nimi, w szczeg6hosci w

kontekScie ich powiazan z otoczeniem spoleczn),rn oraz caloSciowo ujgtlafl systemem

spoleczno- kultuow]4n i politycznym. Ot62 by istniei, organizacja musi pzetrwai, w t),rn
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uczqc sil od otoczenia. A zatem to, co na pierwszy zut oka mozna ocenid jako

dysfunkcjonalne z punl<tu widzenia cel6w o rganizdcji , moze okaza6 siq calkiem funkcjonalne

z punktu widzenia jej przehwania w konkJetnlm otoczeniu kulturowyn w spoleczeistwie

tradycyjnie religijnlan, dla kt6rego wigzy rodzinne, a takze nieformalne wigzy przyjacielskie,

czy kole2eiskie maja wysokie miejsce w systemie lvafiosci.

Funkcjonariusze SB to czlonkowie tego samego spoleczeistwa, w kt6r)4n przyszlo im

dzialai, tmpieni zar6wno przez podobne plagi (alkoholizm, specyficzny konsumpcjonizm,

korupcyjne powi4zania z otoczeniem prywatnej pzedsigbiorczoSci, brudna wsp6lnotowogi)'

jak i podzielane wafiosci w tym wafio6i rodziny i wspomniane w monografii

"religianctwo". Tutaj na marginesie w Wada zanwazy| i2 po poczqtkow]T n okesie walki z

Kosciolem Katolickim pzede wszystkim, wladze komunistyczne oraz ich tajne sluzby

pozostawaly z Ko(ciolern Katolickim w jakichs niejednoznacznych powiqzariach,

szczeg6lnie w latach 70-tych i przede wszystkim SO-tych Zab6jstwo ksiqdza Popietuszki,

czy ataki na innych ksigzy (np. ksigdza Badeckiego czy ksigdza Issakowicza-Zalewskiego w

Kmkowie) bylo tu srvego rodzaju ewenementem kt6ry, jak wskazuje autor monografii,

stanowil duzy problem d1a najwy2szych wladz SB. Dzialaj4c w okreslnlm spoleczeistwie w

konkJetnlan czasie, SB nie byla izolowana od proces6w i zjawisk charakterystycznych dla

czas6w i spoleczeirstwa - co analizowanejest w rozdziale lV monografii w t)T n ptz)?adku

powstania pierwszej "SolidamoSci" czy wprowadzenia stanu wojennego Bardzo istotne byly

te2 presje materialne i konsurpcyjne, waz z coraz bardziej dotkliw)'ni konsekwencjami

gospodarki niedoboru i coraz bardziej populamlani w spoleczenstwie polskim ideami

indywidualnego bogacenia sig.

Metodologia i 2r6d1a

Z punktu widzenia metody analizy socjologicznej, k44yczne uwagi wzbudza

wspomnianyjuz brak szerczych odniesiei, a takze DTologii czymodeli, kt6re pozwolilyby

na uog6lnienie konkluzjr.Istotne zdstrzezenia z punktu widzenia wniosk6w na temat

funkcjonowania SB w zbtdzaj4 2r6dta, nakt6rych wnioski te sq oparte. Argumenty i

stwierdzenia, sfomulowane w monografii (ak i wspomnianych 3 artykulach skladaj4cych

sig na osi4gnigcie ) opieraj4 sig na analizie dokument6w zgromadzonych w archiwach

lnst)4utu Pami9ci Narcdowej (w tlm waznych dokument6w pokontolnych) oraz na

dostqpnych statystykach, np. dotycz4cych postgpowaf dysclplinamych wszcz9tych wobec

funkcjonariuszy SB, w)mierzonych kar dysclplinarnych, a takze na danych dotycz4cych

wszczQtych post9powai prokuratorskich, czy wreszcie danych dotycz4cychrozwiry'aria



stosunku pracy. Mozna zat€m powiedziei, iZ tezy dotycz4ce dysfunkcji SB opierajq sig na

analizie danych dostarczonych przez samo SB, w zasadzie nie konfrontowanych z innymi

i6dlami. Habilitant oparl sw4 analizg na olbrzyrniej ilo3ci zebranych danych, co daje

Swiadectwo pracowitoSci. Z drugiej strony, czltelnik monogafii (oraz pozostatych tekst6w

skladajqcych sig na dorobek) odnosi nieodparte wra2enie, i2 2t6dla te nie s4 w pehd

wiarygodne, a nawet wrgcz daj4 nieprawdziwy obraz funlcjonowania SB. Habilitart zdaje

sobie sprawg z tych slabosci. Stosunek do tych danych habilitanta jest jednak

niejednoznaczny. P. Daniel Wicenty stwierdza w autoref-eracie w odniesieniu do innej

monogJiafii zat. Zagubiona rzeczryisloit. O spolecznym konstuor|aniui nievriedu!,Warczawa

2005, iZ dokumenty produkowane przez SB s4 wiarygodne, jednak sam wielokrotnie przeczy

tenu stwierdzeniu, pisz4c gdzie indzlej, \2 dokumenty te nie dajq pelnej wiedzy o

funkcjonowaniu SB (tak np. w tekscie zat. "Kiszczakowska policjaw pollcji. O Zan4dzle

ochony funkcjonariuszy (1985-1990)" Dzteje Najnowsze m 1, s. 135-164, na str. 147

habilitant stwierdza, iz " Stan zachowania dokument6w nie pozwala w spos6b systematyczny

zbada6 funkcjonowania sieci agenturalnej ZOF" Z kolei na str. 149 tego samego tekstu

habilitant podkesla, iz "Trudno preclzyjnie scharakterlzowai dzialallrort ZOF oraz jego

ustalenia dotycz4ce skali i natury wykroczeri w MSW. Chodzi nie tylko o r6zny stan

zachowania dokument6w, ale tez o prcwadzenie ewidencji operacyjnej ZOF (...) (Zarz4du

Ochrony Funkcjonariuszy 4.S.), w t1,rn zaznaczone na tej samej stronie nieskrupulahe

kwalifikowanie zarzut6w). Id4c dalej Sladem autoreferatu, a pEede wszystkim opieraj4c sig

na stwierdzeniach zawaltych w monografii Zgrile jablka... nalezy wzmocni6 w4tpiiwosci

dotycz4ce wiarygodnosci dokument6w 2r6dlowych, przede wszystkim dotyczqcych tikcji

operacyjnych, niefomalnych porozumien pomigdzy oficerem werbuj4clm a osobami

werbowarymi, falszowania danych dotycz4cych os6b werbowanych, a takz€ w,?lacanych

takim osobom gatyfikacji. W omawianej monografii tego rodzaju podejrzenia dotyczqce

wiarygodno6ci dokument6w SB fomulowane s4 przezjej autora wielokotnie, w tlan

przykladowo na str. 137 wspomina sig o "znikajqcych teczkach" a na str. 128 o

w4tpliwosciach zwiqzanych z aktami osobow),ni. Dlatego tez godna pochwalyjest wfa2ona

przez auton monogmfii refleksja krlyczna dotycz4ca zgrcmadzonego materiahr

empirycznego. Tego rodzaju refleksja kltyczna wobec danych w)aazonajest np. l1a str. 156

(dane dotycz4ce Lecha Walgsy), danych dotycz4cych przewinieir funkcjonariuszy (...ciemna

liczbajest w praktycznie niemozliwa do okreslenia" str. 173), na str. 176 wspomina siQ o

mozliwo6ci tworzenia fikcji, o trudnym do precyzyjnego okreSlenia falszowaniu wydatk6w z

funduszu przeznaczonego na finansowanie agent6w. Nalezy raz jeszcze podkreslie, i2 sam
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habilitant dostrzega te slaboSci a6del, na kt6rych opiera wnioskowania. Cz)'telnik

monografii jak i pozostalych tekst6w dochodzi jednak do wniosku, iz dane dotycz4ce

dzialalnoSci SB oraz wsp6ldzialaj4cych z ni4 agent6w budzq wielkie zastze2a\ia' zat6wno w

stosuri<u do kwestii patologii (z uwagi na luki oraz na falszowanie danych, nie mo2emy

dokladnie poznai rozmiar6w owych niescisloSci) jak i osi4gniqi nie wiemy preclzyjnie i do

konca, kto Eeczlnviscie byl agentem, czy tylko agentem fikcyjnyrn, czy agenci naprawdq

pobierali wynagrodzenie, czy owe wlTlaty byly fikcyjne, w rzeczl'rvisto6ci wydawane na inne

cele (na str. 183 wspomina sig o falszowaniu wydatk6w z funduszu przeznaczonego dla

finansowania agent6w oraz o tl4n, iz w)?laty nie trafial do r4k agent6w, IIp nie pobierano

pokwitowan, lub wyplacano wynagrodzenie mimo braku jakiejkoiwiek agentualnej

dzialalno3ci. Jak sig podkre3la w monografii, nie byly to incydenty, lecz dlugotrwale,

systemowe dzialania).

Az sig prosi, by habilitant bardziej caloSciowo zastanowil sig nad archiwalnlari

gromadzon),ni przez IPN z punktu widzenia ich watoSci dla pracy badawczej: zar6wno

badan socjologicznych, jak i historycznych.

Pozostale osiqgniQcia habilitanta

Dzialalno66 publikacyjna oraz na fomm migdzynarodowlan

Dorobek publikacyjny habilitantajest doSi znaczny, oproczrccenzowanej monografii

skladajq siQ nan dwie inne autorskie ksi4zki, dwie ksi42ki redagowane, redagowany numer

czasopisma, oraz 6 artykul6w opublikowanych po doktoracie znajduj4cych sig wbazie JCR

lub w bazie ERH, 11 tekst6w opublikowanych z wydawnictwach ksi4zkowych, tlumaczenie

jednego artykulu (kt6rego habilitantjest wsp6lautorem). Niestety zasigg tych publikacjijest

oganiczony. Habilitant publikuje gl6wnie w j. polskim, w wykazie znalazlam jedn4

publikacjg w j. angielskim w czasopismie Sr'dies in East Eulopean Though Pvbllkacjata

poSwigcona byla sylwetce Adama Podg6reckiego. Dwie z ind)'widualnych publikacji

ksi4zkowych zostaly wydane przez Instltut Pamigci Narodowej, podobniejednak z

redagowanych prac zbiorowych (druga przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego)

Habilitanta charakteryzr.rje znaczna aktyvno3i konferencyjna, przy czyn tylko dwie z

wskazanych w dorobku konferencji mialy charakter migdzynarodowy (edna odbyla sig w

Budapeszcie, druga w Toruniu). wiele z wskazanych konferencji, w kt6rych habilitant bral

czynny udzial (wygloszenie referatu), mialo charakter lokalny i rcsortowy. Habilitant byl tez



organizatoren konfelencji, czy tez grup tematycznyclt w ramach konferencji i kongresow, w

tlm w ramach ZjMd6w Polskiego Towazystwa Socjologicatego.

Osi4giecia dydaktyczne i popularyzatorskie

Z mcji gl6wnego zakudnienia w IPN, osi4gniqcia dydaktyczne habilitanta s4

oganiczone. Habilitant prowadzi zajgcia dydaktyczne z przedmiot6w st/icte

socjologicznych, w)?romowal 9 licencjat6wjak i sprawowal mert4orycznq opiekQ nadjednd

prac6 magistersk4 . Ma tez on wklad w popularyzacje wiedzy, gi6wnie na temat patologii

"slu2b".

klrle

Habilitantjest autorem dw6ch ekspeltyz na zam6wienie Wojew6dzkiego Urzgdu

Pracy w Toruniu. Nalezy ponadto pokeSlid, iz jest on cz).nnlan funkcjonariuszem IPN gdzie

pelni istotne funkcje kiercwnicze.

Konkluzja

Dlugo zastanawialam si9 nad ostateczn4 konkluzj4 mojej recenzji. Jak wskazl.walam,

dorobek wzbudza istotne uwagi k),tyczne, m. innlmi z uwagi najego specyficzn4

kazuistycznoi6, brak szerszych odniesien, a takzejego zdecydowanie lokalny charakter. Z

drugiej strony, badania p. Wicentego prowadz4 do sformulowania wazr'ychpozr\awazo pt4ai

- a na t)tn polega wartodi badan naukowych. Reasumujqc zatem stwierdzam, i2 zar6wno

dorobek naukowy, jak i og6lnie dzialalnoSi naukowa i dydaktyczna uzasadniaj4 nadanie p.

dr Danielowi Wincentemu stopnia doktora habilitowanego zgodnie z w),rnaganiami Ustawy z

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tltule naukow]tr1 orM o stopniach i tlule w zakesie

sztuki (Dz.U. z 2008 r. N 65 poz. 595 zp62n. zm. tekst jednolity Dz.U. z2016 r. poz.883,

131 1.

Prof. zw. dr hab. Graz),na SkEpska

kak6w, 2 sierynia 2019


