
Uz.sldlienig opinii dla Rady wydzi'|U Filologiczno.Eistorycznego AJD rv częstochoni. s

spraYic odmonT nadlnia stopni' naukoYcgo doktora habilitoł.n€go !.uk hun.nistycznych

w dyscyplinic historb dr wito|dołi M'rcoliołi

|. życioryŚn'Dkoyy Hrbilir'nb

D. Mlold Matoń jeś absolwenren InsBtufu llistońi Uniwers',tctu Śląskj€go' w 1936 r
jĄ .La l  oJp lom ma.Ńehu na podMwie  p t ! )  ' ' | t s |F  \ąv i  Io14 'o lo ' '  p r ]goo$r . .

Dod |.|elmien orc' vd'i w wJJowic/ w 2U0' |' fu | niwel 'le.'e Ś J Jm' po.]

kierun}iem prct Mańi w weatowicz obmnil pracę doklo^Ę .'Rola uslawodaqstwa

ogólńopolskiego { p.ocesie unilikacji wojewó'lfwa śląskiego z Dru8ą RzcząpospoliĘ ł

labch 1922 1939,.(recerenci: prcf' dr hab' Michal Lis'.!r hab' Atra GIinos.NadgóiŚka),

uyskując slopień doklom nauk humanistycaych w akJesie historii' od l paŹdfieńika 2004 .

pr&uje na ŚMdwisku adiunkla v lnśyfucie Historii  tademii im' Jfua Długosfa w

2. Udzi'| { prejeki..h mi9dzynlrodowych i konf€rencjach' efekty wspó|pracy

niędzynarodowcj

Habihant c?,}hńie uczeshiczyl v ]7 konferencjach nauło{ych, w tyn 7 niędfymdowych

zorgmizo]@ych jednak na tcrcnic kńju' Z autÓrc|enlu or dołączonej do Miosku

habiliiacyjneco dokmen|acji nie ĘTika by bFI udzial w realizcji niędzynfuodowych

plojeklów nauko9ych lub jakiejkolwi€k imej wspó]Fmy m polu nau]<ov}ń

3' oc€na najważli€jszych osiągnięć nlukołych silnowit|cych skhd liabiliianta do

oNojU dyś.ypliny

Dofub.k naukoRy dr Mlolda Mdconja po uyskmiu śÓpnia dokloń naŃ huńanistycmych B

dyscyplinie hisloria obcjmuje {y]ąchie jeden obsar badawcfy tj' dzieje ślqskicj aulonomii.

eksp]oatowany w ujęciu pnMo.insylu.jonalnyn (funkcjonosaie autonomii śląskiej) olu

biognfistycm)m (bioglany śląskich poslów i dfiałaczy politycaycb)' osjągnięci' na ltń polu

slanowią @czytvisty wklad Habilirfita w roeój dysyplinn choć ażc6 podktślić należy,

iŻ dolobek t€n cechują licae poMóŹcnia o aanionacb auloplagiaru.

4' Dale bib|ionetryenć

Dorobek naukos} Habilitant. po uzyskmiu slopnia dokora naŃ hmmistyĆaych w

dysc}Tlinie hi$ona obęjmuje 57 publiłacji' w tyn: 9 publikacji zqańycn, spośród którlch

.jednan qlko 4 spcłniają łr}'teria mońoelaIi naułowej' jedna jest opub|ikov$ą placą

doktolską a druga maeisleEką. 5 artykułów w prmach zbiorowych. ll anylułów w

c^ÓpiŚnach naukołych f listy MNisz.w (lisla B). 2 altyku]'w mukowe w cmopimach z lisry

''c.. MNiszv l erykul w fgBnicmyn casoPiśmie nau}oĘm. ]5 etykulów w
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c,4opńmach spoza |ńty MNiszW,2 hasla (biognml) cncyk|oped'Ćho ore 12 !flykulów

populmonaukolych. Dwa anykuły naukoive ińdeksowme są ł beie web Ól.scielce i na

5. osi{gńięcil dyd'ktyc'ne i oĘldzacyjle

liabililml prcwadfi] Zjęcia z zakJesu dydaltykinaucani! hislorii (w szkole podstawowcj,

8imżjoch. w szkolacn ponadcinnŁjalnych). konweśaton! specjalifeyjne (temaryka

lulonomii śląśkjej)' ćwiczenia i łYk]ady f wiedzy o społecreńsłie. ćwiĆfeni,, Eduk&ji

regionalnej' wchodzil w sklad ćspołu pŹygotoująceco niędfyna.odosą konfdencję

naul(ovą .Z dziejów eni8lacji lolskicj xv] .xx wieku..' ,nleoiawoego prez Insqtut

Ilistorii AlD w cfęśochowie we vspó|pi&y z Muem Polskjn w Rappesvilu

6' odtrigsieni.dorec€uji

ReceMmci zMjcili uwagę na jednomdnx monolenatyĆby doiobet ńlukowy Habilihlą

obcjnujący wylącaiejeden obsa badawczy .Lieje aulÓnoń'i śIąltiej Podkdljli zauem'

iż ponino peMych w.]ońv merytolycaych' c*hujc się on licb]mi towtó@niami
nosząc}mi mmiom auloplagiatu, odnosząc się do łskmnej re miosku habilitacin)m jato

podśawoBe osiągniecie naukowe monogiafii 'włodzimier Dąblowskj 1892 ]942 Biognija

polil'Ćh'.' odnotoując peMe walory lozńawcej wskeli jednak na licae b|ędy

nery1otycacj nctodologiche i stylisqcznc o@ jej słabą podśawę zódłÓłq w efekcie dwie

z lżech rcccMji kończą się kÓn}lują iż l'labilita de osiąr!ąljszcze vymaeeej doj'ałości

naukoPej i MsŹalowej. a tacia' iż j.d}nie asadniczo spc]nia LBtawowe kĄłeriun

hachego wk]adu w ronój dyscypliny naukowej oE istolrej ak}mości mŃowej'

7' odni €sieniz do pnebiegu dyskusji na posicdzeniu Konisji hlbilil'9jnÓj

Recenenci podtrz)mali swoje opitric złde w ,]ożonych EceMjach'

w tratcie d'skuji Ćzłonkowie konisji Nóci|i uwagę na iston. ńóimenty autore|eratu. w

klórym mias schankeryzoubia w]snej działalności naułowej (obszry bldawce'

a}t}wność ndukową najłażnejsz€ osiąglięcia iĘ.) aa|Mła się swoisli syntea agadnienia

au1ohomii śląskiej' Dorobek naukoł! Habiliimta uamy Zosa] 2 fdeĆydoBanie zb,r
jednorodny, i nonolemt}cay' oscylujący w}]ącaie wokó| pmblemaĄ/ki aulońońii śląskiej'

pozbawiony 7sczących publik&ji dokmenfujących inne obszary badawca' zBńcono

równief uwagę na fal(t, iż chmkte.yzuje się on liczyni po"lórzńimi noszącymi amiona

autoplĘialu. choć peMą jeBo częśó tzn' pŹede tvŚfysltiń opublikoMną pleę dokto6ka

o!ż kilka publikacji a f'łtsy bio$anstyki uzmo 2 wańościowc, stanowiące pevień {klad

w rceój dysypliny naułowej ze.m jednak podkreślono vybitnie odtwó(zy chdatter

pis&stwa Habilil,nta pozbasionego cech inlerdyscFlimych i końpdalysL}Ća]'ch'

sprcyadzjąccgo się ńienal s1Iącmie do odtMaia źńdel. bef ich e3li2oweia' cf!
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kolnontomia' odnosząc się do mtaaej we miosku habilitmyjnyn jako podstałoYe

osiągniecie naukow nonogEfii 'vłodzimierz Dąbmwski 1892 1942' BiogEna politycm.',

odnotowując peMe łalory poaawcze] skeao jednał na licde blędy n.Ą/tÓryc4,

ńetodo|Óc'ca. ' q)||$cac o.' d'Ę Aiq'$ę zodloqą'

w eiązl.a z poł'ższyn mmo' iż aómo doobek. jał i osiąg!'ęcia mŃowc Habililanta

nic Śp.łliają uslawowego kĄ,1erim mca€go wk]adu B błój dyscypliny Mulowej'

oposjadając się ł glosołmiu jauym a odmołq nadania dr witoldowi M{conjowi stopnia

dokoE habiiitowmego nauk hummjstycaych w dyscĘlilie histońa'

częŚocho$€. 20 maja 20|4 r
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