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LIST DO REDAKCJI 

Redakcja otrzymała list Mirosława Rewery, który poniżej zamieszczamy: 
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Do listu dołączone zostały kserokopie stron 65–74 artykułu Bożeny Tuziak i stron 
42–48 książki Mirosława Rewery z podkreślonymi akapitami zbieżnymi w obu tek-
stach. Redakcja dokonała wnikliwej analizy obu publikacji i przeprowadziła we-
wnątrzredakcyjną dyskusję na ten temat. Postanowiliśmy przekazać nadesłany ma-
teriał autorce artykułu i poprosić o zajęcie stanowiska w sprawie. Poniżej odpowiedź 
Bożeny Tuziak: 

Rzeszów, 15 listopada 2011 roku

Szanowna Redakcjo „Studiów Socjologicznych”

Ustosunkowując się do zarzutów i sugestii zawartych w liście pana Mirosława Rewery pra-

gnę złożyć następujące wyjaśnienia.

Przygotowując swój artykuł korzystałam między innymi z książki pana Mirosława Rewe-

ry Autorytet w świadomości młodzieży licealnej. Studium porównawcze na podstawie badań 

uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu i Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach.. Ze względu na wysoki – w mo-

jej ocenie – formalny i merytoryczny poziom tej publikacji odwoływałam się do niej kilkakrot-

nie we fragmencie artykułu dotyczącym typologii i funkcji autorytetu.

W odwołaniach użyłam podobnych sformułowań i określeń, do tych które występują w tek-

ście pana Mirosława Rewery uznając, że jest to najwłaściwszy sposób oddania istoty charakte-

ryzowanych typologii i funkcji autorytetu.

Trudno mi zgodzić się z zarzutem, że odnośny fragment mojego artykułu nosi znamiona 

plagiatu. W podpunktach Typologie autorytetu oraz Funkcje autorytetu nazwisko pana Rewery 

pojawia się w przypisach czterokrotnie, a w całym artykule  – siedmiokrotnie. Świadczy to 

o tym, że nie było moją intencją wykorzystanie fragmentu Jego pracy bez podawania źródła.

W moim przekonaniu zaistniała sytuacja może być – w pewnym stopniu – wynikiem różnic 

w preferowanym sposobie rozmieszczania przypisów w tekście. W swoim artykule przypisy 

z reguły umieszczałam tylko na początku fragmentu zawierającego odwołanie do danego au-

tora lub autorów. Być może, gdybym umieszczała przypisy w innej konwencji i częściej, nie 

doszłoby do tych nieporozumień.

Zdając sobie sprawę z niezręczności i dwuznaczności sytuacji oraz mając świadomość peł-

nej, osobistej odpowiedzialności za niedopatrzenia pragnę przeprosić zarówno pana Mirosława 

Rewerę,  jak i Redakcję „Studiów Socjologicznych”.

Z wyrazami szacunku

Bożena Tuziak
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Odpowiedź Mirosława Rewery na powyższe wyjaśnienia Bożeny Tuziak nadeszła 
w liście elektronicznym do redaktora naczelnego w dniu 29 listopada 2011:   

Szanowny Panie Redaktorze, 

Dziękuję bardzo za wiadomość i list. Nie zgadzam się z argumentacją Pani Tuziak. Z jej 

listu wynika, że fragmenty artykułu nie noszą znamion plagiatu. Pani Tuziak jak najbardziej 

ma prawo do własnej interpretacji. Ja wyraziłem swoje stanowisko w liście, jaki do Państwa 

napisałem. Bardzo proszę Szanowną Redakcję o zabranie głosu w tej sprawie. Myślę, że w zu-

pełności wystarczy opublikowanie mojego listu, Pani Tuziak i stanowiska Redakcji Studiów 

Socjologicznych. 

Uprzejmie dziękuję za zajęcie się tą sprawą i poświęcony czas. 

Z wyrazami szacunku 

Mirosław Rewera

Redakcja „Studiów Socjologicznych” nie może przyjąć wyjaśnień Bożeny Tuziak. 
W naszej opinii nie ma nic do rzeczy ani sposób rozmieszczenia przypisów w tek-
ście, ani fakt, że w innych fragmentach swojego tekstu autorka prawidłowo cytuje 
i przywołuje książkę Mirosława Rewery. Pomijając odwzorowanie w swoim artykule 
toku myślenia Mirosława Rewery, Bożeny Tuziak  kilkanaście razy powtarza zabieg 
polegający na przepisaniu zdań lub akapitów z jego książki z drobną modyfi kacją 
stylistyczną. Ilustracją tych zabiegów niech będzie następujący fragment: 

Rewera, s. 43: 
Autorytet osobowy i instytucjonalny często zatem zachodzą na siebie, uzupełniają i warun-

kują, co nie wyklucza sytuacji, iż mogą one funkcjonować samodzielnie, obok siebie. Sytuacja 
ta związana jest z tym, że zjawisko autorytetu ma niejako podwójną genezę osobową i instytu-
cjonalną. Prawidłowość tę dostrzegł Henryk Rowid, który przed pięćdziesięciu laty pisał, iż au-
torytet jest „pewną swoistą właściwością, tkwiącą immanentnie w osobie względnie instytucji, 
dzięki której to właściwości podporządkowują się jej inne osoby, instytucje i grupy społeczne, 
w sposób mniej lub bardziej dobrowolny” (Rowid 1957: 257). 

Tuziak, s. 70: 
Autorytet osobowy i instytucjonalny (formalny) często nakładają się na siebie, uzupełniają 

i warunkują, co nie oznacza, iż nie mogą one funkcjonować samodzielnie. Wynika to z faktu, 
że zjawisko autorytetu ma w istocie podwójną genezę: osobową i instytucjonalną. Zwrócił na 
to uwagę Henryk Rowid, stwierdzając, że autorytet jest „pewną swoistą właściwością, tkwiącą 
immanentnie w osobie względnie instytucji, dzięki której to właściwości podporządkowują się 
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jej inne osoby, instytucje i grupy społeczne, w sposób mniej lub bardziej dobrowolny” (Rowid 
1957: 257). 

Redakcja „Studiów Socjologicznych” nie jest powołana do wydawania werdyktów,  
nie jest też prawnym strażnikiem ochrony własności intelektualnej. Może natomiast – 
i naszym zdaniem powinna – zajmować stanowisko w kwestii etyki i dobrych praktyk 
w nauce. Dlatego podajemy do wiadomości środowiska socjologicznego w/w przy-
padek, także ku przestrodze. Nie zawahamy się także w przyszłości upubliczniać 
wszelkich naruszeń dobrych praktyk w nauce. 

Redakcja „Studiów Socjologicznych” 
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Wydawnictwo IFiS PAN

H. Domański i A. Pokropek: Podziały terytorialne, globalizacja
a nierówności społeczne (2011, 30 zł+VAT)

Katastrofa smoleńska. Reakcje społeczne, polityczne 
i medialne. Praca zbiorowa pod redakcją P. Glińskiego
i J. Wasilewskiego (2011, 35 zł+VAT)

Kobiety – feminizm – demokracja. Praca zbiorowa pod
redakcją B. Budrowskiej (2010, 30 zł+VAT)

L. Krzywicki: Za Atlantykiem. Wrażenia z podróży po Ameryce
(2011, 30 zł+VAT)

Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. 
Konstrukcje. Fasady. Praca zbiorowa pod redakcją P. Gliń-
skiego, I. Sadowskiego i A. Zawistowskiej (2010, 40 zł+VAT)

Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmie-
niających się warunkach? Praca zbiorowa pod redakcją 
A. Rycharda i H. Domańskiego (2010, 40 zł+VAT)

National and European? Polish Political Elite in 
Comparative Perspective. Eds. W. Wesołowski, 
K.M. Słomczyński i J.K. Dubrow (2011, 40 zł+VAT) 

Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy 
różnicowania. Praca zbiorowa pod redakcją H. Podedwornej 
i A. Pilichowskiego (2011, 30 zł+VAT)

Praktyki obywatelskie Polaków. Praca zbiorowa pod redakcją
J. Raciborskiego (2010, 40 zł+VAT)

Z. Sawiński: Zastosowania tablic w badaniach zjawisk 
społecznych (2010, 30 zł+VAT)

Socjologia i Siciński. Style życia. Społeczeństwo obywatel-
skie. Studia nad przyszłością. Praca zbiorowa pod redakcją
P. Glińskiego i A. Kościańskiego (2009, 40 zł+VAT)

Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie
analizy. Praca zbiorowa pod redakcją A. Ostrowskiej (2009,
30 zł+VAT)

Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej 
Magdaleny Sokołowskiej. Praca zbiorowa pod redakcją 
W. Piątkowskiego (2010, 30 zł+VAT)

W. Sombart. Żydzi i życie gospodarcze (2010, 50 zł+VAT)
P. Sorokin: Ruchliwość społeczna (2009, 50 zł+VAT)
Spektakle zmysłów. Praca zbiorowa pod redakcją A. Wieczor-

kiewicz i M. Kostaszuk-Romanowskiej (2010, 40 zł+VAT)
F. Sztabiński: Ocena jakości danych w badaniach surveyowych

(2011, 30 zł+VAT)
Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? Praca zbiorowa

pod redakcją A. Śliz i M.S. Szczepańskiego (2011, 30 zł+VAT)
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S. Borzym: Hamann i inni. Szkice filozoficzne (2009, 20 zł+VAT)
M. Czarnocka: Droga do koncepcji prawdy symbolicznej 

(2009, 30 zł+VAT)
A. Drozdek: Greccy filozofowie jako teolodzy (2011, 30 zł+VAT)
ks. P. Florenski: Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza 

oraz inne pisma (2009, 25 zł+VAT)
H. G. Gadamer: Początek filozofii (2008, 30 zł+VAT)
W. Hanuszkiewicz: Filozofia Hermana Cohena w perspektywie

sporu o jedność metody transcendentalnej (2011, 30 zł+VAT)
J. Jagiełło: Niedokończony spór o antropologię filozoficzną 

(2011, 30 zł+VAT)
W. Ługowski: Filozofia przyrody (2010, 25 zł+VAT)
Nauka a metafizyka. Praca zbiorowa pod redakcją Aliny 

Motyckiej (2009, 30 zł+VAT)
Nauka w filozofii. Oblicza obecności. Praca zbiorowa (2011, 

30 zł+VAT)

M. Dummett: Natura i przyszłość filozofii (2010, 20 zł+VAT)
E. Husserl: Medytacje kartezjańskie (2009, 30 zł+VAT, okładka 

twarda 40 zł+VAT)
E. Husserl: Logika formalna i logika transcendentalna (2011, 

40 zł+VAT)
N. Malebranche: Poszukiwanie prawdy, 2 tomy (2011, 110 zł+VAT)
J. Offray de La Mettrie: Dzieła filozoficzne (2010, 50 zł+VAT)
G. Pico della Mirandola: Oratio de hominis dignitate. Mowa 

o godności człowieka (2010, 25 zł+VAT)
J.J Rousseau: Projekt konstytucji dla Korsyki (2009, 25 zł+VAT)

Książki Wydawnictwa IFiS PAN do nabycia w Wydawnictwie 
(ul. Nowy Świat 72, 00–330 Warszawa, pok. 231), 
e-mail: publish@ifispan.waw.pl), w księgarni w Pałacu
Staszica, księgarniach naukowych oraz sieci AAzymut
na  terenie całego kraju. Sprzedaż wysyłkową prowadzi
księgarnia internetowa Merlin.com.pl.




