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Recenzja bkn n*ukowego dr Daniela Wicentego
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Wraz z proSb4 o dorobku naukoweeo dr Daniela Wicenteso

otrzlmalem wymagane przepismi dokumedy i materialy.

Rozumiem, ze ocena dorobku naukowego & Daniela Wicentego ma,

zgodtie z i przepisami paw4 obejmowac osi4gnigcia naukowe

uzyskane przez po otrz5rmaniu stopma dokora, jako stanowi4ce

znaczny wldad autora rozw6j soejologii orazjego istotue aktywnoSci naukowe

w uczelniach, w i jach naukowych i instlitucjach kultury.

Charakterystyka naukowego lfubilitanta- Tytul nagistra socjologii

UMK w Toruniu w 2003 r. Daniel Wicenty uzyskal na podstawie pracy

,,Zogubiond : dlaczego polscy socjologavlie nie badajq

zokulisowych wym iycw spolecznego? " napisanej pod kierunkiem dr. hab.

prof. UMK. Trzy leatrifria:'t uzyskal stopief nauko$yAn zeja Z

doktora nauk h w zakresie socjologii nadany przez Radg

Wydzrafu UMK w Tonmiu oa podstawre rozprawy

,,Symbolicma moc : dltskarc prasowlt wok pryu'atyzacji w Polsce
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w tatach 1992-2003 " hapisanej pod kierunkiem dr, hab. An&zeja Zybertowicza'

proi UMK w Insffducie Socjologii UMK (recenzenci: prof. Mana Jarosz,

prof. Wladyslaw Adahski). Od 2009 r. jest adiunktem w Insb/tucie Filozofii,

Socjologii i
pracownikiern

w Gdansku

Dzieniikarstwa Uniwersytetu Gdafskiego; od 2007 r.

pionu naukowego od&iatu Instttdu PamiQci Narodowej

(aktudhie p.o, Naczelnik Oddzialowego Biura Badafr

Historycznych). $/latach 2003-2009bylas1stentem/adiunktem gdafskiego

\Yydziah Zamiejscowego Wpszei Szkoly

Humanistyczno-Ekonbmicanej/Akademii Humaristyoao-Ekonomicznej w

I-odzi.

Osi4gnigciem naukolrym & Daniela Wicentego wskazanlm ptzezeh, jako

podstawa oceny

,,Dysfunkcyjne aspelkty w &ialaniu SfuZby Bezpieczefstwa"

w

el

postgpowariu habilitacyjnym jest cykl put{ikacji

Publikacje

wchodz4ce w sklad oql4pigcia nankowego to: ksiAizka: D- Wicenty,2018, Zgnite

jablka, zepsute s@ki i zle powietne. Dysfunkcle w Sluibie Bezpieczefistwa w

latach siefumdziesi$ych i osiemdziesiqtych XX }|,!"/tz, Instltut Pamigci

Narodowej, ss. 512; oraz arfylc*y w ozasopismach i pracach zbiorowych:

D. Wicenty, 2018, Bfidne wspdlnoty wir6d miliciant6w i esbekiw w iwietle

dolarment1w Zarzq&t Ochrony Funkcjonariuszy MSW [w:] Brudae wsp6lnoty:

przestgpczosd zorg{nizowana w PRL w latach siedemdziesi4tych

i osiemdziesi4tych S wieku red. K. Nawrocki, D. Vficenty, Instl'tut Pamigci

Narodowej, s. 148-170 D. Wicenty, 2016, Kiszczakowska ,,policja w policii".

O Zarzqdzie Ochroni Funkcjonariuszy (1985-1990), -Dzieje Najnowsze", nr 1,

s. 135-164 D. Wicedty,2012. Patologre Slaiby Bezpieczeristwa. Szkic proielau

badowczego, ,Pracd IPSiR IJW' (aktuahie -Profilakfka Spoleczna

i Resocjalizacja'), r2A, s. 127- 143

Powy2szy

Daniela Wicentego w rozw6i polskiej sociologii. Publikacje te, a takze badania,



na wynikach ktdrych zostaly opade, stanowi4 unikatowe w polskiej socjologii,

bardzo kompetentne i bogate zr6dlo socjologicmej wiedzy o shrzbie

bezpieczefstwa i jej funkcjonowaniu w spoleczefstwie polskim okresu PRL.

Wypada zgodzit sQ 2 opinia llabilitant4 kt6ry stwierdz4 ie socjologia polska

do tej pory bardzci rzadko interesowda sig firnkcjonowaniem Sluzby

Bezpieczeistwa, jednbj z kluczowych instytucji zapewniaj4cych reprodukcjg

svstclllu rr\!.

Cykl publikacji stanowiqcych oceniane osi4gnigcie ma du24 warto5c

naukow4. Zgodnie z rzlozenami Habilitmt4 zainicjowane przez niego studia

miafu na celu ukazad Slu2bg Bezpieczenstwa ptzez pryzmat czynnik6w

rmiemo2liwiaj4cych ldb/i utrudniajqcych pelnienie przrz n4 roli tajnej policji.

Jego celem bylo przede wszystkim zgromadzede wiedzy o dysfunkcjach SB,

zwlzszcza, ze nie bylo doqd w polskiej socjologii kompetentnych analiz

dotycz4cych tej problemaryki. Zgdzam sig w pelni z Habilitantem gdy

stwierdz4 ze ,,systematycma aaliza dysfinkcji za,qezetftovtdia w monografii

,,Zgn e joblka, zepsute slerzlmki i zle powietrze- Dys.fimkcje w Suibie

Bezpieczertstwa w latbch siedemdziesiqtych i osiemdziesiqtych XX wieku" ma

chmakter nowatorski". Dodajmy, ze oparta zostala na solidnych podstawach

metodologicaych i teoretycztych. Bardzo cenne jest z''tt}aszcza pryporwiente

i wykorzystanie przez Ilabilitanta teoretycnych koncepcji patologii spolecznej

Adama Podg6reckiego" Marii Jrosz i Jadwigi Slaniszkis oraz koncepcji dzialaf

pozomych Jana Luldskiego.

Zg;adzam sig tak2r z opini4 glosz4c4 ,e istotnym osi4gnigciem dr Daniela

Wicentego jest ,,wska.zmie nowych lub slabo rozpoznanych obszar6w

badawczych dotycz?cych transformacji usaojowej [ ,.. ] Dynamika zrnian

politycznych, ekonomicznych i prawnych pod koniec lat osiemdziesiqtych

qvrofuje dwojakie dzialania w resorcie spraw wewngtrznych. Po pierwsze, s4 to

strategie adaptacyjne fi(kcjomriuszy SB, po czgSci wywolane ich wzglgdn4



proto-kapitalistyczny

wysoko sytuowany

(rn.in. spolkach polonijno. zagranicznych). Cz9S6 z nich,

hierarchii MSW, korzysta ze sposobno5ci nowych

roTwrqzalr izacfnych i wsp6ltworzy spolki nomenklaturowe.

Ci swego rodzaju winners gxoces6w trmsformacji definiowah modus

operandi dla p6irnej

(wladza strukturalna

zjawisk okeSlanych mianem afer gospodarczych

postaci nieformalnego lobbingp w sferze legislacji,

,Jcysd' ochronnych wsp6lhvorzenie,,szarej streft"

prznmoay). Po drugi w obliczu oczekiwmych i powaznych aniar natury

politycznej, ki MSW podejmuje pr6b9 wkomponowania struktwy

Ministerstwa Spraw ewngFznych w tworzAcy sig lad politycztty. SB miala

tworzeme

uwrarygodnic srg przedefiniowamre swojej fimkcji wobec tego

eremerycznego politycmego." Te w4rii w pracach Danieia Wrcentego

sianowl4 wa2ne polskiej iransformacji

zawartego m.in. w ivfarii LoS i Andrzeja Zyberlowruza Privuiizmg thc

Police-State. The Casd of Poland, Macmillan 2000.

Oceniane prace dr Daiiela Wicentego stanowi4 warny glos w publicmej debacie

poSwigconej problemovn lustracji w Polsce, zwlaszcza: wiarygodnoSci

dokument6w wywarfzanych przez SB, w tlm: mo2liwo5ci falszowania

dokumentdw btycfuych tajnych wsp6lpraoowtrik6w. Nie zidentyfikowal

on Zadnego przypadltu tego rodzaju falszerstw. Przy czym jego studia nad

dysfirnlecjami SB wslazuj4 ,,korieczno56 o&6nienia dwoch kwestii: faktu

rejestracji danej osdby jako tajnego wspolpracownika oraz ewentualnej

wsp6lpracy tej osoby w charakterze tajnego wspolpracownika. WSr6d

prz]?adk6w jednostkbwych dysfimkcji s4 bowiern sytuacje r62nego rodzaju

fikcji operacfnych. Fikcje takie nogly wynikac m.in. z uieformalnych

porozumief miEdzy dsob+ werbowmA a oficerem werbuj4clnn. Jedna strona
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mogla liczye na pewrie nieformalne przyvileje wynikaj4ce ze statusu taJnego

wsp6lpraco*rrika, druga zaS zyskiwala organizacfne potwier&enie aktywno5ci

operacyjnej. Jednoczesnie na werbunkach taki€h nie zyskiwala niczego 1ub

bardzo niewiele SfuZba Bezpieczeristwa jako tajna policja polilycznt' .

Za bardzo znacz4cy uwaiam wklad dr Daniela Wicentego do historii socjologri

polskiej. Skladaj4 sig na to jego studia nad biografi4 i dzialalnoSci4 naukowq

Adama Podg6reckiego (ze Sluzba Bezpieczenstwa PRL w tle), jak i studia nad

rozwojem licmych dyscyplin Gubdyscypltn) socjologicaych opublikowane

w ksirpce: D. Wicenty, P. I-uczeczko (red. red ), 2010, Jedna nouka - wiele

historii. Dzieje subdytcyplin socjologicznych rt Polsce, Uniwersltet Gdafski,

ss. z.z+.

Bardzo ciekawe i warto5ciowe naukowo sq prace dr Daniela Wicentego

po6wiEcone firnkcjonowaniu Srodowiska socjolog6w w PRL. Znakomite sq Jego

prace nt. przebiegu Og6laopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie z 1977

r. z perspektywy dzialan inwigilacyjnych Shrzby Bezpieczefstwa. Zaj4l sig takze

zagadnieniem wzajeirmych relacji migdzy polsk4 socjologi4 a Shrzb4

Bezpieczefstwa. W trzech *ymiarach: tajnych ws@lpracowlik6w SB

rekrutowanych ze Srodowisk socjologioayc[ wykorzystania ptzez SB

element6w teorii, poj96 i badari socjologicmych dla wlasnych potrzeb oraz

pomyslu utworzenia pr4 SB niejawnego oSrotlka badawczego,

wykorzystuj?cego narzgdzia socjologii iloSciowej.

Wa:nym osi4gniecien naukowym Habilitada sq r6wnieZ jego prace

nt. metodologii dokument6w wyworzonych przez SB. Jego tekst: Dohmenty

SluZby Bezpieczefistwo joko moterial emptryczny dla socjologo nwiera wiele

material6w i argument6w maj4cych prz ez$ycigLyt llrak zainteresowania polskiej

socjologii dokumenhrni SB- Autor wskazuje tam na korzySci poznawcznwiq 1ce



sig z dokunentami Sts, postuluje r6wnieZ ,,rozwijanie koncepcji ,,wyobrami

historycznej" jako pdrqcznego zasobl swego rodzaju wiedzy kontekstowej.

Wyobraznia taka, pnbz analogig z koncepcj4 C.W. Millsa, jest niezbgdna dla

prawidlowego, poglgbionego interpretowania dokument6w",

Brak mi w pracach dr Daniela Wicentego danych o demograficzro-spolecznych

cha:akterysfkach firnkcjonarilszy SB. Z jakich Srodowisk sig wywodzili, z

jakich zawod6w, w jakin byli wiekq jak byli wykszatlceni? Pamigtam, ze moJe

doSwiadczenia i obsdrwacje dfiycz4c'e ftnkcjonariuszy SB, zebrane min. w

trakcie przestuchafl w Palacu Mostowskich i w Urzgdzie na ul. Wilczej w

Warszawie, a tal,rze podczas ,,wydobywania'' moich student6w z roinych

SB-ckich aresh6w po koiejny-ch ,tadymach" w okcsie Stanu Wojennego

@ylem jednym z pehiomocnik6w Rektora UW do tych spraw), sklonily mde

w6wczas do opinii, 2e korylarze i gabinety urzpd6w SB, a takze wygl4d i

zachowanie SB-k6w nie odbiegaj4 od akademickich. Uderzal mnie wysoki

poziom wyksztalcenia i ,,oglady" wigkszo3ci SB-k6w z kt6rymi mialem do

czyienia.

Dr Daniel Wicenty opublikowal okolo 30 prac; ksi4zeh artykul6w w

punktowanych czasopismach naukowych, r ozdziaN6ur w pracach zbiorowych,

przeklad artykutu z jgzyka angielskiego, a takze artykul w angielskojgzycznym

czasopiSmie naukowym: 2018, The exryrience of oppression and the price oJ

nonconformiry: a briefbioglaphy oJ'Adam Podg5recki, ,,Strtdies in East European

Thought", vol. 70, no.1, s. 61-81.

Ma osi4gnigcia w redagowaniu prac naukowych: byl redaktorem dw6ch ksi4zek

zbiorowycb, a tak2e redagowal mmer czasopisma: D. Wicenty, A, Klonkowska,

2012, Architektonika wiedzy (numer tematyclny), ,Mscellanea Althropologica

et Socioloeica"- ff 12.



Ma uclzial w komitetadh redakcyjnych i radach naukowych czasopism: - czlonek

rady redakcyjnej ,fanii96.pl" (lata 2012-2016) - czlonek rady programowej serii

,,Zakulisowe studia spbleczne" wydawnictwa Zysk i S-ka (od 2011)

Jego sumaryczny impact factor wedlug listy Journal Citation Reports (JCR),

zgodnie z rokiem opublikowania to: 0,075, liczba cltowaf publikacji wedhg

bazy: Web of Science: 1l; Google Scholar: 13 (moje spraw&enie w Google

Scholar wykazalo 103 cytowania prac D. Wic€ntego, wiele w publikacjach

zagnncznych) Indekb Hirscha wedlug bazy: Google Scholar: 2

Byl aktymym uczestnikiem 17 konferencji naukowych, kajowych

i migd4marodowyclf gt6wtrie w Polsce, wigkszo6d referat6w przedstawionych

na tych konferencjach zostala nastgpde opublikowana. Byl czlonkiem

8 komitet6w organi2zcyjnych migd4narodowych i krajowych konferencji

naukor"ych.

Kierowal durrymi, ltrajow:rmi projektami badawczymi oraz uczestniczyl

aktywnie w ich realizacj i: G1. Rok 1989 - mechonizmy transfonnacji ustroiowej,

od 2016, centralny projekt badawczy Inst)'tutu Pamigci Narodowej, koordynator

projektu G2 Aporat bezpieczertstwa wobec irodowisk tw6rczych,

dziennikarskich i ndukoreych, lafa 2007 -2015, cenfalny projekt badawczy

Insb.tutu Pamigci Narodowej, czionek zespolu tradawczego G.3 Przemoc jako

wsp6lregulator przemian insrycjonafuc| lata 2004-2008, projekt Komitetu

Badari Naukowych, ozlonek zespolu badawczego.

Ma znacnte akademickie osi4pigcia dydaktycze; prowadzi (l) zajgcia

z przedmiot6w: ,,Socjologia i metody badawcze", ,,Socjologia medi6w", ,,Wstgp

do socjologii",,,Socjologia tajnoSci',,$naliza dyskrrsu publicznego",
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,,Najnowsza historia Pblski", ,,Starystyka, dlnarnika i geografia przestQpczoSci".

Poza pierwszymi triema wszystkie pozostde opieraj4 sig na wlasnych,

autorskich koacepcjdph dr Daniela Wicentego. Przedmioty:,,Socjologia

kryminologicara" i ,,Socjologia kryminalna" (nb. nie podoba mi sig ten tltut;

oznacza on:,,Socjdlogig przestqpcza zbtodnicz'{', jest naSladownictwem

brzydkiej maniery kriyminolog6w opatrywania wszystkiego przymiotnikiem:

kryrninalny (zbrodniciry, gzestgpczy); kryminalna przestgpczos6, krlminalna

statystyk4 kryminalnt profilowanie itd.) prowadzone na kierunku

,,kryminologia", standwiq jego autorski wklad w program nowotworzonego

w 2072 r. kierunku na Uniwersltecie Gdafskim- Te przedmioty, wraz z dwoma

inrrl'rni prowadzonymi przez dr Daniela Wicentego, sE iedynymi przedmiotami

socjologicznymi na tytrl kierunku studi6w.

Dr Daniel Wicenty prbwa&i takze aktfrrna dzidalnoS6 naukow4 w Inst'4ucie

Pamigci Narodowej. Felni funkcje kierownicze w pionie naukowyn gdanskiego

oddziatu IPN (kierorivnik referatu badai w Oddzialowlm Biurze Edukacji

Publicznej w latach 2015-2016, anastpnie naczelnik Oddzialowego Biura Badaf

Historycznych w latach 2016-2017 oraz od 2018 roku). Jest odpowiedzialny

za bie24c4 obslugg administracyjn4 Oddzidowego Biura Badan Historycmych

(w tyrn projektowanie i nadz6r nad budzetem), rekrutacjg nowych pracownik6w,

opiekg merltoryczn? (organizaaja seminari6w ksiq2*owych i badawczych dla

pracownik6w, zapraszlanie gosci na seminaria) oraz organizacjg 2ycia naukowego

(konferencje), W ramach rych obowi4zk6w zarganizowal dwie, duze, znacz1ce

konferencje naukowe: Gangsterzy z PRL. Przestgpczoi1 zorganizowano

w Polsce. Lata siederndziesiqte i osiemdziesiqte (2016) oraz Koncesjonowany

kapitalizm. Gospodatka nieuspolecmiona PRL lat osiendziesiqtych: ladzie,

proces! i ttwennkowqnio (2018)- Obie miaty multidysclplinarny charakter,

a wfr6d refbrent6w ziralefli sig pr6cz historyk6w takze socjolodzy, prawnicy,

politolodzy, ekolomiici i lrryminolodzy. Poza rym pierwsza z nich zaowocowata



ustrojowej"

Konkluzja.

dr Daniela

w insbtucjach

doktora

Warszawa, 11

dobrze przyjgt4 i komentowan4 mono grafi4 zhrorow4 Brudne wsp6lnoty

z 2018 r. Ponadto od 2016 r- ib Dmiel Wicenty jest koordynalorem

tzw. centralnego badawczego ,,R.ok 1989 - nechanizmy transformacji

go przez IPN.

W Swietle uwazam, 2e nie tylko ,,ksi42ka habilitacyjna"

Wicente i z:+ti4zzne z ni4 artyla*y stanowi4 wpag;any Wez

autora w rozw6j socjologii, ale takze on sam wykazal sig,Ustawg, znaczny

po uzyskaniu istotna aktywno'lcr4 naukow4 w uczelniach,

i instJrtucjach kultury -IJw?Iiam, ze & Daniel Wicenty

dojrzal do formalnej i naukolvej." Wnios€k dr Dmiela Wicentego

oceruam pozyt'.wnle r glosowal za konklu4iq Komisji o nadanie mu stopnia

w zakresie socjologii.

2019 r.


