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1. Sylwetka Habilitanta

Pan dr Pawel Popielinski studia wyzsze ukonczyï w 2001 roku r. w Instytucie 
Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
uzyskuj^c stopien zawodowy magistra socjologii na podstawie pracy
magisterskiej pod tytulem: Niemcy w Polsce .. sytuacja spoleczno-kulturalna
mniejszosci niemieckiej w Polsce w swietle mater iatôw Sejmowej Komisji 
Mniejszosci Narodowych i Etnicznych. W 2001 r. zostat zatrudniony w Zakladzie 
Studiôw nad Niemcami w Instytucie Studiôw Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Habilitant, 29 maja 2009 roku, na mocy uchwaty Rady 
Naukowej Instytutu Studiôw Politycznych Polskiej Akademii Nauk, na podstawie 
rozprawy doktorskiej pt. Mlodziez mniejszosci niemieckiej na Gôrnym Slqsku po 
1989 roku. Geneza organizacji, tozsamosc narodowa, roi a spoleczno-po/ityczna 
otrzymai stopien naukowy doktora. Promotorem rozprawy doktorskiej byi prof.

1 Przedktadana recenzja zostata sporz^dzona w ramach postçpowania habilitacyjnego Pana dr. Pawla 
Popieliriskiego, odpowiednio do zasad przyjçtych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prowo o szkolnictwie wyzszym
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, ze zm.), Podstawa prawna: Uchwata nr 134 Rady Naukowej Instytutu Studiôw 
Politycznych PAN z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie powotania komisji habilitacyjnej w postçpowaniu o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spotecznych w dyscyplinie nauki o polityce i 
administracji dr. Pawtowi Popielinskiemu, wszczçtym w dniu 29. 10. 2020 r. podpisanej przez Przewodnicz^cego 
Rady Naukowej Prof. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego, a zawartej w skierowanej do mnie dokumentacji.
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dr hab. Piotr Madajczyk, a recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab.
Ewa Nasalska oraz doc. dr hab. Andrzej Szpocinski.

2. Ocena osiijgni^c naukowych l^cznie z tymi, o ktorych mowa w art. 219 
ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dania 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyiszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z pozn. zm.):

Pan dr Pawet Popielinski jest znanym i cenionym autorem licznych 
artykulöw naukowych poswi^conych zagadnieniom mniejszosci 
narodowych. Oprocz stanowiacej podstawc oceny monografii pt. 
Mniejszosc niemiecka w 111 Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2019) w 
procesie integracji ze spoleczenstwem wigkszosciowym, Instytut Studiow 
Politycznych PAN, Warszawa 2020, ss. 514, w swoim dorobku naukowym 
po uzyskaniu stopnia doktora posiada monografie, bedaca zaktualizowana 
i poprawiona wcrsja rozprawy doktorskiej pt. Mlodziez mniejszosci 
niemieckiej na Görnym Slqsku po 1989 roku. Organizacje -  Tozsamosc 
narodowa -  Postawy -  Przyszlosc, Instytut Studiow Politycznych PAN, 
Warszawa 2011, ss. 347. Jest autorem 30 rozdziaiow w monografiach 
naukowych (w tym 4 jako wspolautor), co daje lacznie okolo 550 stron 
tekstu. Dr Pawel Popielinski 2 (dwa) rozdzialy opublikowal w jcz\ku 
angielskim i 2 (dwa) w j^zyku niemieckim. Habilitant oglosil ponadto 24 
artykuly w czasopismach naukowych (w tym 5 jako wspolautor), w tym 7 
(siedem) artykuiow w czasopismie wydawanym przez Instytut Studiow 
Politycznych PAN „Rocznik Polsko-Niemiecki” (aktualnie 40 punktow na 
liscie MEiN). Oczywiscie nie ma przeciwskazari, by publikowac w 
czasopismach w miejscu zatrudnienia, ale istniej^ czasopisma w Polsce i 
za granic^, ktore röwniez przyjmuja publikacje na temat mniejszosci 
narodowych i sa nie mniej prestizowe. Cztery artkiity zostaly opublikowane 
w czasopismie pt. „J^zyk. Religia. Tozsamosc” (aktualnie 40 punktow na 
liscie MEiN), wydawanym przez Akademi? im. Jakuba z Paradyza w 
Gorzowie Wielkopolskim, co daje lacznie okolo 390 stron tekstu. Tak wi^c 
l^czny dorobek opublikowanych tekstow naukowych Habilitanta jest 
znaczqcy.

Osi^gni^ciem naukowym stanowi^cym podstaw^ ubiegania si^ w 
niniejszym post^powaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego jest 
monografia pt. Mniejszosc niemiecka w III Rzeczypospolitej Polskiej 
(1989-2019) w procesie integracji ze spoleczenstwem  vviqkszosciowym. 
Praca ta dotyczy niezwykle istotnego problemu zwiazanego z 
funkcjonowaniem mniejszosci narodowej w spoleczehstwie



wiçkszosciowym, a w tym konkretnym przypadku mniejszosci 
niemieckiej, ktôra w Polsce zostala dostrzezona i objçta ochronq prawn^ 
dopiero w III Rzeczypospolitej. Wczesniej, od czasôw zakonczenia II 
wojny swiatowej, do przelomu w 1989 roku, czyli poczqtku transformacji 
ustrojowej, kwestie mniejszosci niemieckiej byly przez wladze PRL 
marginalizowane. Przyjçta przez Autora cezura czasowa nie budzi wiçc 
zastrzezen. Tematyka badan Habilitanta poswiçcona mniejszosci 
narodowej jest istotna, gdyz prawa czlowieka, w tym poszanowanie praw 
mniejszosci narodowych to zagadnienia, ktôre staly siç fundamentem 
ustroju demokratycznego wprowadzanego w Polsce po obradach 
Okr^glego Stolu w 1989 roku, a zwlaszcza po wyborach z 4 czerwca 1989 
roku. Problematyka zw'i^zana z funkcjonowaniem mniejszosci narodowych 
wpisuje siç w zakres badan z praw czlowieka, bowiem prawo jednostki do 
swojej tozsamosci narodowej, etniczncj, jçzykowej i czçsto z tym 
zwi^zanej przynaleznosci religijnej wynika z wolnosci jednostki. Przy 
czym nalezy pamiçtac, ze môwi^c o prawach mniejszosci narodowych 
nalezy rozumiec prawo jednostki do okreslenia swojej tozsamosci 
narodowej, gdzie podmiotem uprawnionym jest jednostka, a nie grupa 
spoleczna.

Jedn^ z konsekwencji demokratycznych przemian 
politycznych po 1989 roku, ktôre dokonaty siç w Europie Srodkowej i 
Wschodniej, w tym w Polsce, byta zmiana sytuacji osôb nalez^cych do 
mniejszosci narodowych2. Poszanowanie przez wladze panstwowe praw 
osôb mniejszosci narodowych stalo siç papierkiem lakmusowym 
demokracji i jak slusznie Autor zauwazyl „Demokracjç postrzega siç 
miçdzy innymi przez pryzmat zdolnosci spoleczenstw do zapewnienia 
mozliwosci realizacji uprawnien i swobôd mniejszosciom narodowym i 
etnicznym zyj^cym w danym spoleczehstwie'’3. O ile mniejszosc ukrainska 
mogla organizowac siç po 1956 roku, to jesli chodzi o mniejszosc 
niemieck^ mozliwosc dzialalnosci i organizowania siç uzyskala dopiero w 
suwerennej III Rzeczypospolitej. Niemcy w Polsce dopiero po 1989 roku 
uzyskali prawo do pielçgnowania wlasnej tozsamosci narodowej, w tym 
pielçgnowania jçzyka. Autor we wspomnianej monografii dokonal analizy 
i oceny trzydziestu lat aktywnosci mniejszosci niemieckiej w Polsce. 
Przyjçty przez Habilitanta uklad pracy jest problemowo-chronologiczny, 
co nie budzi zastrzezen. Podobnie jak i przyjçta metodologia pracy, w

2 S. Lodzinski. P. Bajda. Wstçp, w: Ochronaprcrw osôb nalezqcych du mniejszosci narodowych, Helsinska 
Fundacja Praw Czlowieka. Warszawa 1995, s. 5.
3 P. Popielinski, Mniejszosc niemiecka vr /// Rzeczypospolitej Polskiej ( 19H9-2019) w procèsie iniegrctcji ze 
spoleczensnvem xviçkszosciowynu Institut Studiôw Politycznych PAN, Warszawa 2020, s. 414.



ktörej Autor stosuje typowe dla badan politologicznych metody: 
jakosciow^ (wywiadu), instytucjonalno-prawna, analiz^ czynnikow^, 
krytycznq analiz? zrödel, behawioraln^, statystyczn^ i prognostycznq. 
Metodologia przyj^ta w recenzowanej monografii jest poprawna i nie budzi 
w^tpliwosci. Autor przeprowadzil 18 (osiemnascie) wywiadöw 
pogl^bionych (In-Depth Interview -  IDI z przedstawicielami mniejszosci 
niemieckiej w latach 2014-2015. Jednak dla analizowanego problemu 
badawczego wazne byloby uaktualnienie tych wywiadöw, gdyz
interesuj^ce byloby czy i na ile w ostatnich latach zaszly zmiany i czy mialy 
wplyw na integracji badanej mniejszosci niemieckiej ze spoleczenstwem 
wi^kszosciowym). Wsröd zaprezentowanego materialu brakuje badan 
zwi^zanych z funkcjonowaniem i ocena dzialalnosci przez przedstawicieli 
(wolalabym okreslenie „lideröw”) mniejszosci niemieckiej na Warmii i 
Mazurach jedynej w Polsce Komisji Mniejszosci Narodowych i Etnicznych 
Sejmiku Wojewödztwa Warmihsko-Mazurskiego. Pan dr P. Popielinski nie 
przeprowadz.il tez wywiadu z jedynym w Polsce Pelnomocnikiem ds. 
mniejszosci narodowych i etnicznych Marszalka Wojewödztwa
(Warmihsko-Mazurskiego), ktöry funkcj^ pelni praktycznie od pocz^tku 
istnienia samorz4 du wojewödztwa, a wczesniej od 1994 roku byl 
Pelnomocnikiem Wojewody Olsztynskiego.

Intersuj^ce bylyby oceny lideröw mniejszosci niemieckiej dotycz^ce 
funkcjonowania i roli samorz^du wojewödztwa w podtrzymywaniu przez 
t$ mniejszosc tozsamosci narodowej.

Monografia zawiera wprowadzenie, szesc rozdzialöw oraz 
zakonczenie stanowi^ce, jak Autor podkreslil, podsumowanie Jego
rozwazan oraz co cenne, prognoz? dla mniejszosci niemieckiej w Polsce, a 
takze bibliografi^ i aneksy, streszczenie w j<?zyku angielskim i niemieckim 
oraz indeks osöb. Autor kolejno analizowal polityk? panstwa polskiego i 
niemieckiego wobec mniejszosci niemieckiej po II wojnie swiatowej; 
charakterystyk? spoleczno-demograficznq mniejszosci niemieckiej w 
Polsce; dzialalnosc spoleczno-kulturaln^ i politycznq mniejszosci 
niemieckiej; szkolnictwo badanej mniejszosci; praw'a j^zykowe osöb
nalezacych do mniejszosci niemieckiej. Rozwazania zamyka opis 
funkcjonowania mniejszosci niemieckiej w spoleczehstwie polskim, w 
tym ewolucja wzajemnych relacji i postaw.

Pan Doktor w Autoreferacie bardzo interesujaco, w syntetyczny 
sposöb przedstawil rzeczowe resume tej monografii. Nie b^d^ wi$c 
przedstawiac jejtresci. W recenzji skupic sie wiec jedynie na wybranych 
kwestiach, potrzebujacvch w mojej ocenie krytycznego spojrzenia.



We Wprowadzeniu Pawel Popielinski slusznie zauwazyl, ze 
„Demokratyzacja zycia spoleezno-politycznego w Polsce na przelomie lat 
osiemdziesi^tych i dziewiçcdziesi^tych XX wieku i procès jednoczenia siç 
Niemiec zmienialy podejscie wladz do mniejszosci narodowych i 
etnicznych w naszym kraju”4. Tu warto dodac, ze nie tylko w naszym 
paristwie, gdyz przemiany ustrojowe dokonywaly siç takze w innych 
panstwach Europy Srodkowej i Wschodniej. Nie tylko Polska zaczçla 
budowac podwaliny demokratycznego ustroju. Panstwa demokratyczne 
zaczynaly szanowac prawa mniejszosci narodowych, bo cech^ immanentn^ 
panstw demokratycznych jest przestrzeganie praw czlowieka, w tym praw 
mniejszosci narodowych. W panstwach demokratycznych spoleczenstwo 
wiçkszosciowe nie tylko nie ma lçkôw przed mniejszosciami, ale tworzy 
ramy prawne sluz^ce ochronie praw mniejszosci, by te mogly czuc siç 
komfortowo w spoleczenstwie wiçkszosciowym.

Za cezurç pocz^tkow^ monografii Autor przyjal podpisanie 14 
listopada 1989 roku przez pierwszego niekomunistycznego premiera Polski 
Tadeusza Mazowieckiego3 oraz kanclerza Republiki Federalnej Niemiec 
Helmuta Kohla oswiadczenia umozliwiaj^cego mniejszosci niemieckiej jej 
odrodzenie. Sprzyjalo temu przyjçcie przez. Sejm PR1. IX kadencji w 
kwietniu 1989 r. ustawy -  Prawo o stowarzyszeniach, o czym jednak Autor 
tutaj nie napisal. Cezur^ koncow^ pracy jest rok 2019, w ktörym 
obchodzono jubileusz trzydziestolecia funkcjonowania mniejszosci 
niemieckiej w Polsce.

Autor trafnie sformulowal hipotezç badawcz^, wedlug ktôrej w 
Polsce w badanym okresie postçpowala integracja mniejszosci niemieckiej 
w aspekcie politycznym i spoleczno-kulturalnym. W celu we^fikacji 
hipotezy badawczej Habilitant postawil trafnie dobrane pytania kluczowe 
oraz szczegôlowe. Osiq struktury pracy sa kwestie problemowe. Kluczowa 
sprawq dla prowadzonych badan byl stosunek wladz panstwowych w 
Polsce i w Niemczech oraz spoleczenstwa wiçkszosciowego w Polsce do 
badanej mniejszosci narodowej (mniejszosci niemieckiej).

W rozdziale pierwszym Autor slusznie podkreslil, ze demokratyzacja zycia 
politycznego w Polsce po 1989 roku oraz przelom w stosunkach polsko- 
niemieckich, w tym Msza Pojednania w Krzyzowej 12 listopada 1989 roku 
z udzialem premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i Kanclerza RFN

4 Ibidem, s. 9.
5 Autor napisat, ze przez premiera RP, a zmiana nazwy z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska 
nast^pita na mocy nowelizacji konstytucji w dn. 29 grudnia 1989 r., przy czym zmiana nazwy zaczçta 
obowi^zywac od 31 grudnia 1989 r. Dz. U. z 1989 r.; nr 75, poz. 444.



Helmuta Kohla, a takze podpisanie przez Polskç i zjednoczone Niemcy 
ukladu granicznego w 1990 roku oraz Traktatu o dobrym sqsiedztwie i 
przyjaznej wspôlpracy w 1991 roku otworzyly droge do wolnej dzialalnosci 
mniejszosci niemieckiej w Polsce. W swietle tych wydarzen zmienilo sie 
postrzeganie mniejszosci niemieckiej w Polsce, ktôra od czasöw 
powojennych do przywoiywanych wydarzen byla marginalizowana i 
naznaczona politycznie pejoratywnym skojarzeniem z „rewizjonizmem 
niemieckim”6.

Doktor Pawei Popielinski przedstawil kwestiç mniejszosci 
niemieckiej w stosunkach polsko-niemieckich po II wojnie swiatowej, 
akcentuj^c wazna rolç Zwiazku Wypçdzonych w polityce Niemiec 
Zachodnich wobec Polski7. W latach 80-tych XX wieku zmniejszyla siç 
rola Zwiazku Wypçdzonych w polityce RFN (Kanclerzem byl Helmut 
Kohl)8, ale zwiçkszyl siç jego wplyw na organizujqcq siç mniejszosc 
niemieck^ w Polsce9. Warto podkreslic za Autorem, ze nie tylko wladze 
PRL negowaly fakt istnienia w Polsce mniejszosci niemieckiej. Rôwniez 
kosciôl katolicki w latach 80-tych XX wieku zajmowal stanowisko 
podobne do stanowiska oficjalnych wladz PRL10. Od roku 1989 zmianie 
zaczçla ulegac sytuacja mniejszosci niemieckiej (i innych mniejszosci) w 
Polsce, co Autor slusznie wi^ze z poczatkiem demokratyzacji i 
transformacji ustrojowej. Bylo to mozliwe dz.içki, jak juz wyzej 
wspomnialam, ustawie Prawo o stowarzyszeniach, na mocy ktörej miedzy 
innymi mniejszosci uzyskaly prawo do zrzeszania siç zagwarantowane w 
Miçdzynarodowym Pakcie Praw Politycznych i Obywatelskich, 
ratyfikowanym przez PRL w 1977 roku, Akcie Koncowym Konferencji 
Bezpieczenstwa i Wspôipracy w Europie (1975), Dokumencie Spotkania 
Kopenhaskiego Konferencji w sprawie ludzkiego wymiaru KB WE (29. 06. 
1990) i w Paryskiej Karcie Nowej Europy (21.11. 1990), na mocy ktörych 
tozsamosc etniczna i narodowa miala bye chroniona. Autor o ustawie 
Prawo o stowarzyszeniach wspomina dopiero na stronie 40 recenzowanego 
opracowania.

W analizie badanego problemu waznym przedmiotem uwagi byl 
stosunek wladz niemieckich do mniejszosci niemieckiej w Polsce. Chc^c 
powstrzymac falç wyjazdôw czlonkow mniejszosci niemieckiej z Polski do 
Niemiec, wladze RFN, wspieraj^c mniejszosc niemieck^ dbaly, by

6 Ibidem, s. 23.
7 Ibidem.
8 Ibidem, s. 29.
9 Ibidem, s. 29-30.
10 Ibidem, s. 30.



przyznawane dotacje (na drogi, chodniki, gazyfikacjç, oczyszczalnie 
scieköw, wyposazenie szpitali, przychodni i szköl) sluzyly wszystkim, bez 
wzglçdu na narodowosc. Przynioslo to podwôjny efekt, gdyz zmniejszyla 
siç liczba wyjazdôw do RFN, a z drugiej strony Polacy zaczçli lepicj 
postrzegac zarôwno panstwo niemieckie, jak i pozostaj^c^ w koegzystencji 
z nimi mniejszosc niemieck^ 1

W rozdziale pierwszym recenzowanej pracy Autor ukazal wplywy 
mniejszosci niemieckiej w Polsce na decyzje polskich i niemieckich wladz, 
opisuj^c rolç tej mniejszosci w zabiegach o pozostawienie wojewödztwa 
opolskiego w nowym (obowiazujacym od 1999 r.) podziale
administracyjnym Polski, czy pozostawienia w Opolu utworzonego w 1992 
roku wicekonsulatu RFN (od 2008 roku Konsulat)12. Od lat 90-tych XX 
wieku osoby z niemieckim obywatelstwem i mieszkaj^ce w Polsce mialy 
prawa wyborcze do niemieckiego parlamentu jedynie wôwczas, gdy co 
najmniej od trzech miesiçcy przebywaly w RFN i tam byly zameldowane. 
Zmiana niemieckiego prawa wyborczego nastapila w 2013 roku (prawo 
glosowania do Bundestagu otrzymaly osoby maj^ce niemieckie 
obywatelstwo, ktöre nigdy nie zamieszkiwaly w Niemczech)13. Chociaz 
Autor podkreslil rolç mniejszosci niemieckiej w Polsce w polskich 
dazeniach do wstapienia do Unii Europejskiej1 to brakuje informacji o 
zaangazowaniu mniejszosci niemieckiej w tworzeniu partnerstwa gmin, 
powiatöw i regionöw. Wartosciowe poznawczo i aplikacyjnie byloby 
opracowanie wykazu partnerskich gmin, powiatöw i regionöw.

Stosunki polsko-niemieckie w latach 1998-2007 przezywaly kryzys. 
Autor ukazal ich tlo polityczne. Wskazal, ze Zwiqzek Wypçdzonych oraz 
utworzone w 2000 roku Powiemictwo Pruskie mialy wplyw na napiçcia 
miçdzy Warszaw^ a Berlinern, podkreslaj^c jednoznacznie stanowisko 
mniejszosci niemieckiej w Polsce, wyrazone przez Henryka Krolla 
(przewodniczqcego Towarzystwa Spoleczno-Kulturainego Niemcow na 
Sl^sku Opolskim i posla mniejszosci niemieckiej w Polsce), ze mniejszosc 
niemiecka nie popiera dzialalnosci Powiernictwa Pruskiego d ^ c e g o  do 
odzyskania majqtköw pozostawionych przez wysiedlonych na terenach 
Polski i Czech

11 Ibidem, s. 43.
12 Ibidem, s. 51-55.
13 Ibidem, s. 55.
14 Ibidem, s. 55.
15 Ibidem, s. 58-59.



Wazn^ rolç w stosunkach polsko-niemieckich, jesli chodzi o prawa 
mniejszosci niemieckiej w Polsce i Polakôw w Niemczech, odgrywa 
polsko-niemiecki Okr^gty Stôl utworzony w 2010 roku. Autor 
recenzowanej pracy przedstawil glôwne osiagniçcia tej dwustronnej 
inicjatywy16. Sluszny jest wniosek Habilitanta, ze „polsko-niemiecki 
Okrçgly Stôl mial wyrôwnac asymetriç w realizacji polsko-niemieckiego 
traktatu, jednak do tej pory nie udafo sie tego zrobic” 17, gdyz ostatnie 
spotkanie w tej formule dwustronnych kontaktôw mialo miejsce w lutym 
2015 roku.

Wsrôd polskich instytucji i organôw odpowiedzialnych za politykç 
wobec mniejszosci narodowych Autor wymienif instytucje i organy 
parlamentame, w tym powolan^ 3 1 lipca 1989 roku Komisjç Mniejszosci 
Narodowych i Etnicznych oraz administracji rzadowej, w tym powolanq na 
mocy ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych z 2005 roku 
Komisjç Wspôln^ Rz^du i Mniejszosci Narodowych i Etnicznych. 
Przedstawil takze zaangazowanie Ministerstwa Spraw Wewnçtrznych i 
Administracji w kreowanie polityki etnicznej panstwa polskiego18 oraz 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie koordynowania polityki 
oswiatowej wobec mniejszosci narodowych i etnicznych14. Omôwïl 
rôwniez kompetencje wojewody w ustanawianiu swojego pelnomocnika do 
spraw mniejszosci narodowych i etnicznych20 oraz kompetencje 
pelnomocnikôw wojewodôw21. Habilitant przywolal fakt powolania w 
1993 roku pelnomocnika wojewody ds. mniejszosci narodowych w 
wojewôdztwie opolskim i tylko wspomnial o tym, ze w wojewôdztwie 
olsztynskim w 1994 roku wojewoda powolal swojego pelnomocnika ds. 
mniejszosci narodowych, aie nie ukazal szerszego tla tego powolania. Otoz 
wojewoda olsztynski dr inz. Janusz Lorenz na tç funkcjç powolal 
wywodz^cego siç z rodziny mazurskiej Wiktora Marka Leyka. Podobnie 
jak w wojewôdztwie opolskim rôwniez w wojewôdztwie olsztynskim 
decyzja wojewody spotkala siç z krytyk^ ze strony mniejszosci 
narodowych, zwlaszcza najliczniejszej w tym regionie mniejszosci 
ukrainskiej. Mniejszosci chcialy miec „swojego” pelnomocnika, a 
wojewoda podkreslal, ze to przeciez jest jego pelnomocnik ds. mniejszosci 
narodowych i etnicznych. W.M. Leyk pozostaje pelnomocnikiem od 27 lat

16 Ibidem, s. 63-69.
17 Ibidem, s. 68.
18 Ibidem, s. 78-80.
19 Ibidem, s. 80-81.
20 Ibidem, s. 81-82.
21 Ibidem, s. 82.



(z przerwq, gdy w wyniku reformy administracyjnej zostal przeniesiony do 
Urzçdu Marszalkowskiego i wywodz^cy siç z Pi S pierwszy marszalek 
wojewödztwa warminsko-mazurskiego Jerzy Szmit po 6 miesiqcach od 
przeniesienia Pelnomocnika do Urzçdu Marszalkowskiego zlikwidowal tç 
funkcjç i zwolnil Leyka z pracy. Leyka na tç funkcjç w pazdziemiku 1999 
r. ponownie powolal kolejny marszalek - z SLD - Andrzej Rynski). Dzisiaj 
liderzy mniejszosci narodowych na Warmii i Mazurach, w tym niemieckiej, 
uznaj^ Leyka za „swojego” pelnomocnika. Nieprawdq jest, ze na Warmii i 
Mazurach pelnomocnik Marszalka zajmuje siç glôwnie sprawami 
mniejszosci niemieckiej22. Wojewôdztwo warminsko-mazurskie jest 
najbardziej zrôznicowanym regionem pod wzglçdem narodowym i 
etnicznym w Polsce, a Pelnomocnik Marszalka zajmuje sie wszystkimi 
mniejszosci ami, w tym najliczniejsz^ mniejszosci^ ukrainskq. Szkoda, ze 
Autor nie przeprowadzil wywiadu z Pelnomocnikiem Marszalka, ani nie 
podj^l kwestii oceny jego pracy przez liderôw z mniejszosci niemieckiej, 
co bez wçtpienia wzbogaciloby badania i dostarczylo nowych wnioskôw.

Wsrôd polskich instytucji i organôw odpowiedzialnych za realizaejç 
polityki wobec mniejszosci narodowych Autor wskazuje na rolç Rzecznika 
Praw Obywatelskich, ktôry wspôlpracuje z Komisj^ Mniejszosci 
Narodowych i Etnicznych Sejmu oraz z organami administraeji publicznej. 
W tej czçsci pracy nie zabraklo rôwniez passusu dotyczqcego Rady 
Ochrony Pamiçci Walk i Mçczeristwa2’, zlikwidowanej w 2016 roku (jej 
kompetencje przej^l Instytut Pamiçci Narodowej), a ktôra w polityce 
mniejszosciowej paristw'a polskiego odegrala waznq rolç.

Autor marginalnie potraktowal kwestie kontaktôw partnerskich, a te 
zwlaszcza w latach przed akeesj^ Polski do UE odgrywaly istotn^ rolç, 
tworzqc przyjazn^ atmosferç wokôl polskich d^zeri przystapienia do UE, a 
organizaeje mniejszosci niemieckiej odegraly tu w'ielk^ rolç. Tak, jak 
wspomnialam powyzej wartosciowe poznawczo i aplikacyjnie byloby 
sporz^dzone zestawienie miast, gmin, powiatöw i regionôw partnerskich, a 
tego niestety w pracy zabraklo. Warto miec to na uwadze i przy 
ewentualnym kolejnym wydaniu uzupelnic monografiç o to zestawienie. 
Chociaz na s. 226 habilitant wspomnial, ze dziçki stowarzyszeniom 
mniejszosci niemieckiej i radnym z tej mniejszosci nawi^zywane byly 
kontakty partnerskic miast.

22 Ibidem, s. 87.
23 Ibidem, s. 85.



W drugim rozdziale recenzowanej pracy dr Pawel Popielinski 
przedstawil liczebnosc mniejszosci niemieckiej w Polsce, ukazujac 
kontrowersyjne dane z powszechnych spisôw ludnosci z 2002 i 2011 roku, 
wymieniaj^c czynniki, ktôre wplynçtv Jego zdaniem na nizszy wynik 
liczebnosci osôb deklarujacych w 2011 roku narodowosc niemieck^24. Za 
trafne nalezy uznac wywody Habilitanta na temat rywalizacji miçdzy 
mniejszosci^ niemieckq a ruchami spolecznymi na rzecz sl^skosci2". Tu 
waznym zrôdlem opinii o tej rywalizacji s^ zamieszczone fragmenty 
wywiadôw z przedstawicielem mniejszosci niemieckiej z Gôrnego Sl^ska26 
i przedstawicielem ruchu slaskiego2/. Trzeba przyznac racjç Habilitantowi, 
gdy pisze, ze „(...) Sl^zacy bed^ mieli problemy z ustawowym uznaniem 
swojej odrçbnosci, bo nalezy siç spodziewac reakcji ze strony wladz 
polskich oraz spoleczenstwa polskiego”28.

W rozdziale tym, omawiajac kwestie migracji zarobkowej osôb z 
mniejszosci niemieckiej, Autor wskazai jako korzysci mozliwosc poznania 
idei wspôlnej Europy, zasad integracji europejskiej, wzorôw kultury, 
mozliwosc poznania mentalnosci spoleczenstw zachodnioeuropejskich, 
wyzszy poziom zycia i nowosci techniczne. To rzeczywiscie wazne efekty 
swobody podrôzowania i zarobkowania osôb z mniejszosci niemieckiej29, 
ktôra juz przed akcesj^ Polski do Struktur Uni i Europejskiej, dziçki 
posiadaniu niemieckiego obywatelstwa miala takie mozliwosci.

W rozdziale trzecim Pan dr Pawel Popiel inski wsrôd samodzielnych 
organizacji mniejszosci niemieckiej nie wymienil Olsztynskiego 
Stowarzyszenia Mniejszosci Niemieckiej30, mimo iz w zal^czonym do 
dokumentacji artykule31 opisal to stowarzyszenie32. Wsrôd wydarzen 
masowych (s. 218) Autor nie wymienil „Dnia Mniejszosci Narodowych” 
organizowanego przez. Olsztynskie Stowarzyszenie Mniejszosci 
Niemieckiej, a jest to wydarzenie, w ktôrym uczestnicza kazdego roku 
(oprôcz 2020 r. ze wzglçdu na pandemie) niemalze wszystkie mniejszosci 
narodowe zamieszkujqce Warmiç, Mazury i Powisle.

24 Ibidem, s. 107-108.
25 Ibidem, s. 110-115
26 Ibidem, s. 111-112.
27 Ibidem, s. 112.
28 Ibidem, s. 114.
29 Ibidem, s. 127.
30 Ibidem, s. 207.
31 P. Popielinski, Roi a srodkôw mas ow ego przekazu mniejszosci niemieckiej na War nui i Mazurach, w; Media 
mniejszosci, Mniejszosci vr mediach, red. M. Adamiak. \ Godlewska, IJM C S, Lublin 2014. s. 59-60.
32 Olsztynskie Stowarzyszenie Mniejszosci Niemieckiej organizuje „Dzien Mniejszosci Narodowych“ z udzialem 
innych mniejszosci, a nie „Dzien Mniejszosci Narodowej". Zob. Ibidem, s. 60.



Na s. 226 Habilitant przytoczyl slowa dzialaczki stowarzyszenia 
mniejszosci niemieckiej, z ktôrych wynika, ze wspölpraca z wladzami 
samorz^du wojewödztwa warminsko-mazurskiego, wojewod^ і 
Prezydentem Olsztyna uklada siç bardzo dobrze (wywiad z 2015 roku). 
Brakuje tu informacji o wspölpracy z. Komisja Mniejszosci Narodowych і 
Etnicznych Sejmiku Wojewödztwa Warmihsko-Mazurskiego і z 
Pelnomocnikiem Marszalka. Ponadto rozmöwczyni zaznaczyla, ze 
wspölpraca z Urzedem Wojewödzkim ukladala siç dobrze do 2015 roku, a 
jak bedzie po zmianie to jej zdaniem nie wiadomo. Warto wiçc bylo 
dopytac o tç ocenç po czterech latach od zmiany sil politycznych w Polsce, 
gdyz Autor swoje badania zakoriczyl w 2019 roku.

Nie budzi zastrzezeri przyjçty przez Habilitanta podzial periodyköw 
mniejszosci niemieckiej na spoleczno-polityczne і spoleczno-kulturalne3\  
przy czym „Mitteilungsblatt” zaliczyc trzeba do periodyköw spoleczno- 
kulturalnych. Autor sam zauwazyl, ze „W miesiçczniku „Mitteilungsblatt” 
prezentowana jest przede wszystkim dzialalnosc kulturalna mniejszosci 
niemieckiej w wojewödztwie warminsko-mazurskim. (...) Wydarzenia 
polityczne stanowi^ jednak niewielk^ czesc podejmowanych tematöw” '4.

Na s. 321 Autor podal informacjç dotycz^c^ Urszuli Paslawskiej, 
ktöra jest zwi^zana z mniejszosci^ niemieck^. Urszula Paslawska byla nie 
tylko radn^ wojewödztwa, wicemarszlkinia wojewödztwa warminsko- 
mazurskiego, ale byla і jest poslanka na Sejm z 1 і sty PSL, a dr P. Popielinski 
umiescil informacjç wsröd danych dotycz^cych wyboröw samorz^dowych, 
a nie parlamentamych. Ponadto warto byloby przeprowadzic wywiad z 
polityczkq, by möc okreslic, czy dzisiaj czuje siç czlonkini^ mniejszosci 
niemieckiej czy Mazurk^, nalezac^ do Kosciola Fîwangelicko- 
Augsburskiego, jak podkresla w licznych rozmowach z mediami.

Rozdzial czwarty Autor poswiçcil problematyce szkolnictwa 
mniejszosci niemieckiej. Na s. 354 przywolana jest wypowiedz dotycz^ca 
szköl z 2015 roku, a przeciez w miçdzyczasie byla kolejna reforma oswiaty 
і warto byloby siegnac po opinie biezacc, bo cezura pracy jest rok 2019. W 
latach 2015-2019 zaszly w Polsce powazne zmiany polityczne і badania 
powinny bye uaktualnione.

Na s. 361 Habilitant podal, ze w szkolach zawodowych і w 
technikach nie odbywalo siç nauczanie jçzyka niemieckiego jako jçzyka 
mniejszosci narodowej, a „(...) od ponad dekady zaczçlo funkcjonowac

33 Ibidem, s. 243-254.
34 P. Popielinski, Mniejszosc niemiecka w I I I  Rzeczypospolitej Polskiej,... s. 248.



kilka tego typu szkôJ” -  tu nalezalo podac ile konkretnie i w jakich 
miejscowosciach. Tego typu sformulowan nieprecyzyjnych jest w pracy 
wiçcej.

Na s. 378 i nast. Brakuje danych z Kuratoriôw Oswiaty, a na s. 380 
Autor recenzowanej monografii powoluje siç na dane Kuratorium Oswiaty 
w Opolu z 2013 roku i na ich podstawie formutuje wnioski dotycz^ce tego, 
czego mozna siç spodziewac w najblizszych latach (czyli po 2019 roku). 
Wfasciwe byloby tez nie pisac wniosku, ze „W ci^gu lat liczba 
dwujçzycznych placôwek oswiatowych powinna siç zwiçkszyc od kilku do 
kilkunastu”35, gdyz ten wniosek Autor wyprowadza z danych zawartych w 
artykule A. Popiolka, opublikowanym w 2015 roku36.

W rozdziale pi^tym Autor zawarl rozwazania na temat praw 
jçzykowych osôb nalezqcych do mniejszosci niemieckiej. Brakuje tu 
danych dotyczqcych wnioskôw o przywrôcenie pierwotnego nazwiska (sa 
przytoczone dane za lata 1990-2000), a interesujace jest to ile osôb 
wyst^pilo z takimi w nioskami w nastepnym prawie 20 -leciu37.

W rozdziale szôstym Autor przywotuje sondaze opinii publicznej 
dotycz^ce stosunku polskiego spoleczenstwa wiçkszosciowego do 
mniejszosci narodowych z lat dziewiçcdziesiqtych XX wieku i 2005 oraz 
2015 roku, a ewidentnie brakuje danych po 2015 roku, kiedy to prawicowa 
koalicja parti i rzqdzacych w dyskursie publicznym zjawiska i rôzne 
inicjatywy okresla jako „narodowe”, maj^c na mysli wyl^cznie polskq 
narodowosc, co jest odbierane przez czîonkôw mniejszosci narodowych 
jako podejscie ich wykluczaj^ce, i stojace w sprzecznosci z polska 
Konstytucja z 1997 roku, definiujac^ Narôd jako wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej.

Wyrôznione na s. 419 okresy w dziejach stereotypu Niemca w Polsce 
nie budz^ zastrzezen.

Na s. 440-444 przy omawianiu kwestii pomnikôw Autor 
recenzowanej monografii pozostal w krçgu zainteresowan Sl^skiem, a 
tymczasem w sprawie upamiçtnienia ofiar 1 wojny swiatowej na Warmii i 
Mazurach realizowaio interesujace projekty olsztynskie Stowarzyszenie

35 Ibidem, s. 380.
36 A. Popiotek, Znoczenie edukocji dla mniejszosci narodowych i etnicznych z perspektywy rozwoju oswiaty w 
regionie. Perspektywy rozwojowe i problemy na przykfadzie wojewôdztwa opolskiego, „Przegl^d 
Narodowosciowy" 2015, nr 4.
37 P. Popielinski, Mniejszosc niemiecka w I I I  Rzeczypospolitej Polskiej.... s. 386-388.



Wspôlnota Kulturowa „Borussia”, o czym warto byloby chocby
wspomniec.

Wsrôd uprzedzen nalezy wspomniec o zniszczeniu godla RFN na
tokalu, w ktôrym miesci siç siedziba Konsula Flonorowego RFN w
Olsztynie w 2018 roku.

Inné uwagi dotycz^ce recenzowanej monografii:

Na stronie 115 Autor zawarl rozwazania odnoszace siç do
perspektywy funkcjonowania mniejszosci niemieckiej w Polsce piszqc, ze 
„Zmniejszy siç do kilkunastu niezbyt licznych (...) grup, ktôre bçd^ 
tworzyc nieliczn^ niemieckq mniejszosc narodow^ w Polsce. Bçdzie j^ 
stanowic kilku- lub kilkudziesiçciotysiçczna grupa spoleczna glôwnie na 
Gôrnym Sl^sku ( . . .)”, a na s. 160 piszac o problemach w przekazywaniu 
niemieckiej kultury z pokolenia na pokolenia napisal, ze „Nie wiadomo, 
czy wplynie to na ruch mniejszosci niemieckiej i nie skurczy siç on w 
przyszlosci do znacznie mniejszych rozmiarôw w porôwnaniu ze stanem 
obecnym”. Moze w tych dwôch fragmentach nie ma blçdu logicznego, aie 
w pierwszym Habilitant sformulowal wniosek, ktôry w drugim poddaje 
w^tpliwosciom i przypuszczeniom.

Na stronie 154 recenzowanej pracy Autor ponownie podaje dane 
dotycz^ce spisu powszechnego z 2002 roku (zob. s. 100 niniejszego? 
opracowania). Takze dane ze strony 154-155, dotycz^ce spisu 
powszechnego ludnosci z 201 1 roku s^ powtôrzone. Powtôrzeniem jest 
takze wniosek dotycz^cy porôw'nania Narodowego Spisu Powszechnego z 
2011 roku z tym z 2002 roku (s. 156). Podobnie jak rozwazania dotyczqce 
wzrostu liczby deklaruj^cych narodowosc sl^sk^ (s. 156 a s. 107).

Na s. 234 w passusie dotycz^cym wspôlczesnych mediôw brakuje 
przywolania literatury polskich autorôw.

Na s. 359-360 Autor podaje nazwy uniwersytetôw Olsztynskiego, 
Torunskiego czy Poznariskiego. Tu nalezy podac ustawow^ nazwç uczelni.

Recenzowana praca jest bez w^tpienia waznym osi^gniçciem 
naukowym i stanowi znaczny wklad w rozwôj nauk spolecznych w 
dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Zawiera kompetentnq i 
kompleksow^ analizç sytuacji mniejszosci niemieckiej w Polsce od 
pocz^tku mozliwosci jej samoorganizowania siç ( 1989) do 2019 roku, czyli 
trzydziesci lat jej dzialalnosci. Dotychczas nie bylo tak komplementarnego 
opracowania poswiçconego tej najliczniejszej w Polsce mniejszosci 
narodowej i bardzo aktywnej programowo. Wskazane powyzej uwagi s^



moimi propozycjami uzupetnienia tej wartosciowej monografii, ktôre 
Autor w nastçpnych wydaniach moze zechce uwzglednic, ale z pewnosci^ 
uwagi te nie dyskwalifikuj^ recenzowanego opracowania. Niniejsza 
recenzja jest jedynie prôb^ podjçcia dyskusji z Autorem.

3. Informacja o wykazywaniu siç istotnq aktywnosciïj naukow^ 
realizowanq w wiçcej niz jednej uczelni, instytucji naukowej lub 
instytucji kultury, w szczegôlnosci zagranicznej:

Pan dr Pawel Popielinski w swoim dorobku zawodowym posiada istotne 
Osiagniecia naukowe. W latach 2011-2014 wspôlpracowal z Deutsche 
Forszungsgemeinschaft (DFG), Deutsches Historisches Institut Warschau 
(DHI) i Instytutem Pamiçci Narodowej (IPN) przy organizowaniu wystawy pt. 
„Nauka, planowanie, wypçdzenie -  Generalny Plan Wschodni (Generalplan 
OST) Narodowych Socjalistôw”, Berlin - Warszawa 201-2013. Projekt ten 
oprôcz wspomnianej wystawy obejmowal zorganizowanie konferencji 
miçdzynarodowej pt.: Inzynieria spoleczna w Europie Srodkowej w XX wieku 
(2-4.04.2012 w Warszawie); dr P. Popielinski pelnit funkcjç sekretarza tej 
konferencji. W ramach w/w projektu wydano takze 2 (dwie) monografie: Piotr 
Madajczyk, Pawel Popielinski (red.), Inzynieria spoleczna. Miçdzy totalitarnq 
utopiq a czçsciowym pragmatyzmem , Instytut Nauk Politycznych PAN, 
Warszawa 2012 oraz Piotr Madajczyk, Pawel Popielinski (Flg.), Social 
Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und ,,Piecemeal-Pragmatismus”, 
Institut fur Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschften, 
Warschau 2014. Od 2012 roku Habilitant wspôtpracuje naukowo z zespoiem 
Akademickiego Centrum Badan Euroregionalnych (ACBE) Instytutu 
Slawistyki PAN w Warszawie przy Akademii im. Jakuba Paradyza w 
Gorzowie Wielkopolskim. Wspölpraca ta zaowocowala uczestnictwem 
Flabilitanta w projekcie miedzynarodowym (2015-2017): Stereotypy
narodowe Cygana/Roma, Ukrainca, Niemca i Polaka (Akademickie Centrum 
Badan Euroregionalnych ACBE/1/2015, a takze uczestnictwem Pana Doktora 
w konferencjach miçdzynarodowych i krajowych. Udziai w tym projekcie 
umozliwif takze Habilitantowi zwiçkszenie dorobku naukowego poprzez 
publikacje naukowe. Ponadto w grudniu 2019 roku dr P. Popielinski (wraz z 
badaczami ACBE i Wojewôdzkiej i Miejskiej Bibiioteki Publicznej w 
Gorzowie Wielkopolskim) uczestniczyl w wyjezdzie studyjnym do Berlina 
(Niemcy) do miejsc kazni i upamiçtnienia Sinti i Romöw (Berlin-Marzahn, 
Berlin-Lichtenberg, Berlin-Tiergarten). Wyjazd ten posluzyl Flabilitantowi do 
zebrania materiaföw do dalszej pracy badawczej.



Od 2015 roku Habilitant jest czlonkiem Rady Naukowej Centrum Badan 
Mniejszosci Niemieckiej (CBMN). Jego aktywnosc w pracach Rady 
Naukowej jest ceniona, a zwiaszcza jego raport napisany dla Domu 
Wspolpracy Polsko-Niemieckiej, pt. Raport ze spotkan Grupy Roboczej 
Centrum Badan Mniejszosci Niemieckiej. Oprôcz wspomnianego raportu Pan 
dr Pawel Popiel inski, wspôlnie z Magdalena Leman.czyk (wôwczas Instytut 
Kaszubski w Gdansku), na podstawie przeprowadzonych badan terenowych 
napisal 2 (dwa) artykuly naukowe: Mniejszosc niemiecka vv wojewôdztwie 
opolskim: poczqtki і pierwsze lata funkcjonowania 15 DFK, Dom Wspolpracy 
Polsko-Niemieckiej, Opole 2016, http://all.haus.pl'pi і ki/ebmn/2-
pawelpopielinski.pdf oraz artykul Endlich ta wo Inos c... czyli o poczqtkach 
mniejszosci niemieckiej w wojewôdztwie opolskim w latach 90-tych X X  wieku, 
„Rocznik Polsko-Niemiecki” 2018, nr 26. W 2020 roku Habilitant zostal 
uczestnikiem projektu CBMN pt. Pamiçc o obozach dla ludnosci niemieckiej 
wpowojennej Polsce (PRL і III RP), CBMN/2020/03. Swoja vviedze і dorobek 
naukowy Habilitant wykorzystal pelni^c funkcje promotora pomocniczego 
rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Adrzejewskiego, ktôrego praca: The creation 
o f  the postwar Austrian nation zostala obroniona jednoczesnie w Instytucie 
Studiôw Politycznych PAN oraz na Uniwersität Rostock w Niemczech. W 
latach 2017-2018 dr P. Popielinski byl ekspertem zewnçtrznym Komisji ds. 
Weryfikacji Efektôw Uczenia siç Wydzialu Lkonomii і Zarzadzania Uczelni 
Lazarskiego przy rekrutacji studentôw na kierunek Miçdzynarodowe Stosunki 
Polityczne Wydzialu Ekonomii і Zarzadzania na Uczelni Lazarskiego w 
Warszawie.

Na pozytywn^ ocenç zasiuguje udzial Pana dr. Pawla Popielinskiego w 
konferencjach krajowych (18 konferencji), w tym w najwazniejszych dla 
srodowiska polskich politologôw Ogölnopolskich Kongresach Politologiі (III 
Kongres w Krakowie -  2015 rok і IV Kongres w Lublinie -  2018 r.) і 
miçdzynarodowych (12 konferencji).

W mojej ocenie Pan dr Pawel Popiel inski posiada istotne osi^gniçcia 
.naukowe, a Jego aktywnosc ma istotne znaczenie naukowe.

4. Osi^gniçcia dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzujqce naukç:

LIabilitant angazuje siç w popularyzacje nauki publikujac w gazetach oraz 
periodykach mniejszosci niemieckiej („VDH-Mitteilungen”, „Aliensteiner 
Nachrichten”, „Masurische Storchenpost”, „Dziennik Zachodni”), a 
ostatnio takze mniejszosci tatarskiej („Przeglad Tatarski”). Ma na swym

http://all.haus.pl'pi


koncie liczne wyst^pienia popularyzuj^ce naukç (II).  S3 to glöwnie 
wyst^pienia na otwartych spotkaniach Zakladu Studiöw nad Niemcami ISP 
PAN, czyli w miejscu swojego zatrudnienia. Dr P. Popielinski udzielal 
rôwniez wywiadöw rozglosniom radiowym w Opolu, Olsztynie i Lublinie. 
W 2018 roku napisal rekomendacjç dla ksiazki niemieckiego historyka dr. 
Ralfa Meindla pt. Ostpreußens Gauleiter. Erich Koch -  eine politische 
Biographie, ktôra ma byc opublikowana w 2021 roku.

Nietuzinkowe s^ zainteresowania Habilitanta polskimi Tatarami, 
gdyz byl on inicjatorem powstania tablicy pami^tkowej poswiçconej 
polskim Tatarom, poleglym w walkach o niepodleglosc Polski, na 
Muzulmanskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie. Odstoniçcie tej 
tablicy odbylo siç w 100. Rocznicç Bitwy Warszawskiej 1920 roku w dniu 
15 sierpnia 2020 roku w Warszawie na tymze cmentarzu. Swoj^ 
prezentacje, pt. Tablica pamiqtkowa na Muzulmanskim Cmentarzu 
Tatarskim na 100. Rocznieç Bitwy Warszawskiej, Pan Doktor P. Popielinski 
opublikowal na stronie internetowej Regionalnego Osrodka Debaty 
Miçdzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim: http://rodm-
gorzowwielkopolski.pl/tablica-pamiatkowa-na-muz.ulmanskim- 
cmentarzu-tatarskim-na-100-roczn i ce-b i t wy-w arszaw sk iej/

5. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych 
konferencji krajowych lub miçdzynarodowych, z podaniem pefnionej 
funkcji:

To zaangazowanie dotychczas nie bylo imponujqce, gdyz jak podaje 
Habilitant byl czlonkiem komitetu naukowego 1 (jednej) ogôlnopolskiej 
konferencji naukowej i sekretarzem 1 (jednej) konferencji 
miçdzynarodowej. Jednak na wyrôznienie zasluguje zaangazowanie jako 
czlonka komitetu naukowego oraz komitetu organizacyjnego planowanej 
w 2021 roku konferencji miçdzynarodowej pt. Od pojednania do 
codziennosci? 30 lat polsko-niemieckiego sqsiedztwa. Konferencja ta, 
organizowana przez Instytut Studiöw Politycznych PAN, Deutsches Polen- 
Institut Darmstadt, Uczelniç Lazarskiego, odbyla sie w Warszawie, Opolu 
i Berlinie.

6. Uczestnictwo w pracach zespolôw badawczych realizuj^cyeh projekty 
finansowane w drodze konkursôw krajowych lub zagranicznych, z 
podzialem na projekty zrealizowane i bçdqce w toku realizacji, oraz z
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uwzglçdnieniem informacji o pelnionej funkcji w ramach prac 
zespoiôw:

Jak wynika z zal^czonej dokumentacji Habilitant byl uczestnikiem 3 (trzech)
miçd'zy narodowych projektôw:

1 ) 2007-2011 -  projekt pt. W tyglu pokoleh rok 1968 i jego wptyw na stosunki 
polsko-niemieckie (Narodowe Centrum Nauki nr N N108103534);

2) 2012-2013 — projekt pt. Inzynieria spoleczna w Europie Srodkowej w XX  
wieku (Fundacja Wspolpracy Polsko-Niemieckiej nr 00060/2012/TM);

3) 2015-2017 -  projekt pt. Stereotypy narodowe Cygana/Roma, Ukraihca, 
Niemca i Polaka (Akademickie Centrum Badan Euroregionalnych przy 
Akademii im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim pod 
patronatem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 
ACBE/1/2015).

Ponadto dr Pawel Popielinski byl uczestnikiem projektu Centrum Badan 
Mniejszosci Niemieckiej w Opolu pt. Pamiçc o obozaeh dla ludnosci 
niemieckiej w powojennej Polsce (PRL i III RP), (nr CBMN/2020/03). 
Habilitant jest czlonkiem Rady Naukowej Centrum Badan Mniejszosci 
Niemieckiej w Opolu.

7. Odbyte staze w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, z 
podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stazu i jego charakteru:

Niestety Habilitant nie odbyl zadnego stazu naukowego, ani w krajowego, 
ani zagranicznego, co jest bez w^tpienia najslabszym punktem w bardzo 
wartosciowym dorobku naukowym dr. Pawla Popielinskiego. Jedyna 
aktywnosci^, ktôr^ mozna tutaj zaliczyc byl odbyty w 2019 roku wyjazd 
studyjny do Berlina (Niemcy) (wraz z badaczami ACBE i Wojewôdzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim) do miejsc 
kazni i upamiçtnienia Sinti i Romöw (Berlin-Marzahn, Berlin-Lichtenberg, 
Berlin-Tiergarten). Zachçcam Pana Doktora do odbywania stazy 
naukowych w przyszlosci, gdyz zwlaszcza te w zagranicznych osrodkach 
naukowych, czçsto owocuja nowymi kontaktami, projektami badawczymi, 
publikacjami miçdzynarodowymi i sluz^ wymianie mysli naukowej.

8. Czlonkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych 
czasopism wraz z informacjq o petnionych funkcjach (np. redaktora 
naczelnego, przewodnicz^cego rady naukowej, itp.):



Dr Pawel Popielinski jest uznanym badaczem stosunköw polsko- 
niemieckich. W uznaniu dla Jego wiedzy i umiejçtnosci redakcyjnych 
powierzono Mu funkcjç sekretarza „Rocznika Polsko-Niemieckiego” -  
czasopisma naukowego wydawanego przez Instytut Studiow Politycznych 
PAN, ktôr^ sprawuje od 2010 roku. Aktualnie czasopismo to ma 40 
punktow na liscie czasopism MEiN. Ponadto od 2016 roku jest czlonkiem 
rady naukowej, a w 2019 roku zostal czlonkiem redakcji czasopisma 
naukowego „Studia -  konteksty pogranicza”, publikowanego przez 
Akademickie Centrum Badan Euroregionalnych (pod patronatem Instytutu 
Slawistyki PAN w Warszawie) przy Akademii im. Jakuba z Paradyza w 
Gorzowie Wielkopolskim.

9. Recenzowane prace naukowe, w szczegôlnosci publikowane w 
czasopismach miçdzynarodowych:

Habilitant w 2017 roku byl recenzentem czasopisma „Przegl^d 
Historyczny”; Od 2019 roku jest recenzentem czasopisma „Institute of 
Nationale Remembrance Review” (Instytut Pamiçci Narodowej), a w 2020 
roku byl recenzentem czasopisma Instytutu Politologii Uniwersytetu 
Zielonogörskiego „Przegl^d Narodowosciowy -  Review of Nationalities”. 
Ponadto posiada znacz^c§ liczbç recenzji (20) opublikowanych w latach 
2010-2020, z czego 17 recenzji zostalo opublikowanych w „Roczniku 
Polsko-Niemieckim”. Warto byloby rozszerzyc wykaz czasopism z 
publikowanymi recenzjami.

10.Uczestnictwo w programach europejskich lub innych programach 
miçdzy narodowych:

Habilitant nie bral udzialu w zadnym z takich programôw.

11.Udzial w zespolach badawczych, realizujqcych projekty inne niz 
okreslone w pkt. 11.9:

Pan dr Pawel Popielinski w latach 2019-2020 bral udzial w realizacji grantu 
MNiSW (Umowa o realizacjç projektu nr 108/WCN/2019/1 ) w celu 
umiçdzynarodowienia czasopisma „Rocznik Polsko-Niemiecki”.
Ponadto realizowal swoje jednoosobowe projekty badawcze w ramach 
zadari statutowych ISP PAN:
1) 2010-2014 -  Otwarcie gran icy miçdzy PRL a NRD. Prawdziwa czy 

przymuszona przyjazn?



2) 2011-2015 -  Sukcesy і porazki pierwszego cwiercwiecza istnienia 
mniejszosci niemieckiej w III Rzeczypospolitej zarvs spoieczno- 
polityczny.

3) Od 2016 r. -  Sytuacja spoteczno-prawna Sinti i Romôw w RFN - przed  
і po zjednoczeniu Niemiec.

12.Informacje naukometryczne:

Habilitant ma ogôlem 48 cytowan, w tym od 2015 roku 38. H-indeks 
wynosi 3, а і 10-indeks 1.
Od 2010 r. po uzyskaniu stopnia doktora posiada:
punkty za monografie (80 punktow nowych -  20 starych) przy czym warto 
podkreslic, ze jest to bardzo obszerna monografia, licz^ca 514 stron; za 
monografie pod red. 8 punktôw (starych); w rozdzialach w monografiach 
naukowych 85 punktow (nowych) і 108 punktow (starych). Punkty za 
artykuly opublikowane w czasopismach naukowych: 5 1, w tym za artykut 
w druku 40 (nowe punkty ministerialne); stare punkty ministerialne 0- 117 
punktow. Warto zwiçkszyc liczbç publikacji w czasopismach.

ІЗ.Іппе wazne informacje dotycz^ce kariery zawodowej Habilitanta:

Habilitant w swojej pracy naukowo-badawczej nawi^zal liczne kontakty z 
badaczami z polskich і zagranicznych osrodkôw naukowych.

14. Konkluzja

Na podstawie analizy dorobku naukowego Pana dr. Pawla Popielinskiego, 
w tym monografii pt. Mniejszosc niemiecka w II I  Rzeczypospolitej 
Polskiej (1989-2019) w procesie integracji ze spoleczenstwem  
wifkszosciowym , wskazanej jako osiagniecie naukowe, stwierdzam, iz 
dorobek ten stanowi znaczny wklad w rozwôj dyscypliny nauk o 
polityce і administracji. To osiqgniçcie naukowe odpowiada wymogom, 
warunkom і kryteriom okreslonym w art. 219 ust. 1 pkt. 2 і 3 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym і nance (Dz. U.



z 2020 r. poz. 85 z pözn. zm.), Wnoszç о dopuszczenie Pana dr. Pawla 
Popielinskiego do kolejnych etapôw postçpowania і jednoznacznie 
opowiadam siç za nadaniem Mu stopnia doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk spotecznyeh w dyscyplinie nauki о polityce і 
administracji.

Olsztyn, 20 sierpnia 2021 r.
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