Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Sprawozdanie z działalności naukowej za rok 2016
I. GRANTY NAUKOWE:
Dlaczego paraformalność działa. Dyfuzja "chwilówki" w Polsce.
Grant NCN, OPUS 6. Kierownik grantu: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka (ISNS
UW), główni wykonawcy: dr Aleksandra Herman (ISNS UW), dr Adriana Mica (IPSiR
UW). Grant realizowany jest od 2014 r.
Proponowany temat badań wprowadza nowe socjologiczne pojęcie –
paraformalność – oraz perspektywę teoretyczną, która ujmuje paraformalność jako
proces, instytucję podlegającą dyfuzji. Omawiany problem będzie analizowany
w odniesieniu do stosunkowo nowego w Polsce zjawiska społecznego funkcjonowania
coraz liczniejszych instytucji udzielających tzw. szybkich pożyczek – „chwilówek” oraz
coraz większego popytu na te usługi. Planowany projekt badań stawia sobie za cel
analizę trzech głównych problemów. Po pierwsze, analizę pojęcia „paraformalność”
w odniesieniu do instytucji funkcjonujących w omawianym obszarze: co oznacza
w kontekście obowiązującego prawa „paraformalność” jako pojęcie mieszczące się
między „formalnością” a „nieformalnością”. Po drugie, opis oraz analizę mechanizmów
i sposobu funkcjonowania instytucji paraformalnych w omawianym obszarze. Po
trzecie, analizę zakresu i kształtu społecznego popytu na usługi udzielania szybkich
pożyczek przez instytucje paraformalne, z uwzględnieniem problemu postrzegania
przez respondentów miejsca tych instytucji w strukturze formalnej otaczającej
rzeczywistości. Prezentowane podejście zakorzenione jest w socjologii prawa
i socjologii dyfuzji.
Etyka badań jakościowych w społecznościach zmarginalizowanych. Analiza doświadczeń
badaczy.
Grant NCN, FUGA 5. Kierownik grantu: dr Adrianna Surmiak (ISNS UW), Grant
realizowany jest od 2016 r.
Celem projektu jest analiza doświadczeń i poglądów etycznych badaczy prowadzących
badania jakościowe w społecznościach zmarginalizowanych. Przeprowadzone zostaną
badania z udziałem socjologów i antropologów społeczno-kulturowych, którzy
za pomocą takich metod jak wywiad czy obserwacja badają społeczności
nieuczestniczące, z różnych względów w ważnych aspektach życia społecznego
(np. z powodu długotrwałego bezrobocia, biedy czy bezdomności). Równocześnie
przedmiotem badania będzie etyka, czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu, właściwe
i niewłaściwe postępowanie badaczy. Chociaż istnieje spora literatura na temat etyki
badań, a także kodeksy etyki zawodowej, to niewiele wiemy na temat tego, co sami
badacze sądzą na ten temat. Jakimi zasadami i wartościami kierują się w swoich
badaniach?
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Wiedza kulturowa kobiet i jej transfer w wysiedlonej i wykorzenionej wspólnocie.
Perspektywa podmiotowości sprawczej w warunkach strukturalnej nieprzychylności.
Grant NCN, SONATA 6. Kierownik grantu: dr Aleksandra Herman (ISNS UW), Grant
realizowany jest od 2014 r.
Głównym celem projektu badawczego jest rozpoznanie kulturotwórczej podmiotowej
sprawczości kobiet w warunkach wykorzenienia i wysiedlenia, na przykładzie
społeczności ukraińskiej doświadczonej akcją „Wisła”. W literaturze polskojęzycznej
społeczna sytuacja wysiedleńców jest opisana głównie w perspektywie identyfikacji
narodowej i procesów zakorzeniania, w badaniach tych przeważa symboliczna
perspektywa męska („Ukraińcy”, „Łemkowie”, „wysiedleńcy”, „migranci”, „sąsiedzi”,
„działacze”, „kultura ojców”, itp.). Niniejszy projekt przekracza dotychczasowe ujęcia,
gdyż eksploruje celowe, jednak niedostrzegane społecznie, zaangażowanie
kulturotwórcze kobiet w utrzymanie zbiorowej tożsamości etnicznej i religijnej
w szczególnych warunkach zerwanych więzi terytorialnych, kulturowych i sąsiedzkich.
W centrum badawczego zainteresowania postawiono kobiecy transfer kultury, zarówno
ten prywatny – rodzinny, międzypokoleniowy, jak i publiczny – w szkołach, przez
instytucje kulturalne i w ramach działalności politycznej. Międzypokoleniowa
zmienność wiedzy kobiet i sposobów jej wykorzystywania ujmowana jest jako skutek
dokonywanych translacji w transferze kulturowym, w celu jej dostosowania do
zmieniających się warunków politycznych i społecznych. W ten sposób badania dążą
do inkluzji doświadczenia kobiet i przełamania dotychczasowej epistemologii
z perspektywy mężczyzn.
Wzory sporów i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej.
Grant NCN, OPUS 4. Kierownik grantu: prof. dr hab. Jacek Kurczewski (ISNS UW, główny
wykonawca prof. dr hab. Małgorzata Fuszara (ISNS UW). Grant realizowany był od 2013.
Celem badań było sprawdzenie hipotezy o utrzymywaniu się wzorów sporu i jego
rozwiązywania niezależnie od zmian ustroju politycznego i gospodarczego. Zbadano,
czy dawne tendencje w społeczeństwie polskim (dominacja postawy kompromisu nad
egzekwowaniem roszczeń oraz prywatyzacja sporów) są trwałe i czy ogólny ideał
pokojowego i kompromisowego rozwiązywania sporów jest specyficzny dla popularnej
polskiej kultury prawnej. Podstawowa ankieta zrealizowana przez CBOS adresowana
była do ogólnopolskiej próby losowej. Niezależnie od zmiany ustrojowej jako zmiennej
różnicującej wprowadzono zmienną etniczną jako kontrolną w badaniach w dwóch
rejonach wielonarodowych (Iłowo Góreckie i Olesno) w Polsce. Dla porównania
wykonano badanie ankietowe mieszkańców Daugavpils (Łotwa) z uwzględnianiem
deklaracji tożsamości etnicznej (Łotysze, Rosjanie i Polacy) jako zmiennej kontrolnej,
rumuńskiego dwu-etnicznego (Rumuni, Węgrzy) miasta w Transylwanii (Cluj-Napoca)
i na Ukrainie (Drohobycz i Mariupol).
Tradycje polskiego kooperatyzmu. Od idei do praktyki
Grant MNiSW, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – IV edycja, moduł 1B Tradycja
Kierownik grantu: prof. dr hab. Marcin Król (ISNS UW), główni wykonawcy:
dr Bartłomiej Błesznowski (ISNS UW), dr Aleksandra Bilewicz (ISS UW). Grant
realizowany jest od 2015.
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Głównym celem projektu jest analiza i popularyzacja zapomnianego dziedzictwa
polskiej myśli i praktyki kooperatywnej (spółdzielczej) poprzez krytyczne opracowanie
szerokiego wyboru źródeł. Analiza źródeł od drugiej połowy XIX wieku, przez okres
międzywojenny, po czasy PRL i transformacji (w odniesieniu do kontekstu
współczesnego) ma na celu przywrócenie tego dziedzictwa i tym samym dostarczenie
istotnego materiału i interpretacji naukom humanistycznym i społecznym. Materiał
analizowany posłuży też do refleksji badaczom zainteresowanym „nowym
kooperatyzmem”, rozwijającym się zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce, a także
nowymi ruchami społecznymi w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rozmaitymi
formami alternatywnej ekonomii jak, np. ekonomia dzielenia, wymiana bezgotówkowa
czy alternatywne sieci żywnościowe.
Ponadto, w 2016 roku w Instytucie realizowane były projekty badawcze podejmujące ważne
tematy społeczne, prowadzono badania z 42 tematów BST i 14 DSM.
II. WSPÓŁPRACA BADAWCZA MIĘDZY OŚRODKAMI NAUKOWYMI:
Dr Bartłomiej Błesznowski, prof. dr hab. Marcin Król – partnerstwo projektowe w grancie
„Warszawska Szkoła Historii Idei (WSHI) i jej znaczenie w humanistyce polskiej”.
Grant badawczy MNiSW, NPRH. Kierownik: dr hab. Andrzej Gniazdowski (IFiS
PAN). ISNS UW uczestniczy jako partner w koordynacji grupy badawczej zajmującej
się badaniami biograficznymi. Grant realizowany jest od 2011 r. Celem jest
opracowanie zespołu archiwalnego, dokumentacja i edycja dorobku Warszawskiej
Szkoły Historii Idei, a także upowszechnienie wyników badań nad jej znaczeniem w
humanistyce polskiej na tle humanistyki europejskiej. Przedstawiony projekt został
opracowany na podstawie partnerskiego porozumienia instytucji, których tożsamość
oraz profil badawczy w istotny sposób związane są z historią Warszawskiej Szkoły
Historii Idei oraz tworzącego ją środowiska.
Dr hab. Piotr Laskowski – udział w projekcie „Archiwum Ringelbluma”, pełna edycja,
nr 11H12030781. Projekt realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im.
Emanuela Ringelbluma w Warszawie – pracownia badań nad edycją Archiwum
Ringelbluma. Pracownia, w ramach grantu NPRH, przygotowuje pełną, liczącą ponad
30 tomów, edycję dokumentów z Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego
(Archiwum Ringelbluma) – kolekcji wpisanej w 1999 r. przez UNESCO na listę
światowego dziedzictwa kulturalnego „Pamięć Świata”. Czas trwania: 2012-2017.
Kierownik: Tadeusz Epsztein, Eleonora Bergman. Wstęp i redakcja naukowa (wraz z
Sebastianem Matuszewskim) tomu 21: Prasa getta warszawskiego: radykalna lewica
niesyjonistyczna, Warszawa (ŻIH) 2016.
Dr hab. Barbara Lewenstein – udział w sieci badawczej europejskiego projektu naukowego
“Living with Hard Times: How Citizens React to Economic Crises and Their Social and
Political Consequences” (LIVEWHAT). Projekt ten był finansowany przez Komisję
Europejską w Siódmym Programie Ramowym (nr umowy: 613237). Celem badania jest
wieloaspektowa charakterystyka reakcji społecznych na konsekwencje kryzysu
ekonomicznego w Europie. Udział w nim bierze 8 ośrodków naukowych z 8 krajów
(Niemcy, Francja, Szwajcaria, Włochy, Anglia, Grecja, Hiszpania, Polska). Członkowie
polskiej sieci: koordynator - dr M. Theiss ISP UW, dr A. Kurowska, dr hab. B.
Lewenstein (ISNS UW), dr J. Petelczyk ISP UW, mgr E. Zielińska (ISNS UW).
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Prof. dr hab. Jacek Kurczewski – udział jako przedstawiciel Polski w europejskim działaniu
COST - PROSPOL - Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales
and Cultures of Governance kierowanym przez dr Isabel Crowhurst z Uniwersytetu
Essex (W. Brytania) i obejmującym uczone oraz działaczki społeczne z kilkunastu
krajów europejskich, USA i Nowej Zelandii. Odbyły się zebrania w Ljubljanie
i w Zagrzebiu, podczas których relacjonowano badania własne, wymieniano się
informacjami naukowymi. J. Kurczewski wraz z U. Szczepankowską (ISNS UW)
i G. Farinha (Uniwersytet w Mediolanie) zorganizował konferencje międzynarodową
nt. polityki prawnej ws. prostytucji (Sex Work in the 21st Century) w
Międzynarodowym Instytucie Socjologii Prawa w Onati (Gipuzkoa, Hiszpania),
21-23 kwietnia 2016 z udziałem uczonych z Polski, W. Brytanii, Hiszpanii, Włoch,
Niemiec, Szwajcarii, USA, Belgii, Australii, Szwecji i Rosji.
Ponadto:
Dr hab. Jolanta Arcimowicz, dr Joanna Śmigielska – udział w projekcie z IFiS PAN w
ramach grantu z NCK „Odświętne tworzenie i propagowanie marek/narodowej,
lokalnej, regionalnej w społecznościach lokalnych”.
Dr hab. Mariola Bieńko, mgr Paulina Trojanowska - udział w projekcie „Kontrola realizacji
prawa młodzieży do edukacji seksualnej” pod patronatem merytorycznym
prof. Zbigniewa Izdebskiego. Projekt był realizowany przez Federację na Rzecz Kobiet
i Planowania Rodziny w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego
z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W składzie: dr hab. Mariola
Bieńko, dr Iwona Chmura-Rutkowska, dr Krzysztof Wąż, dr Anna Gulczyńska, mgr
Adrian Tabaczuk. Projekt zakłada monitoring realizacji przepisów odnoszących się do
edukacji seksualnej młodzieży oraz działaniach rzeczniczych zmierzających do
poprawy sytuacji w tym zakresie. Kontroli poddane będą zapisy Ustawy o planowaniu
rodziny i odpowiednie rozporządzenia w zakresie realizacji przedmiotu Wychowanie
do życia w rodzinie w szkołach. W analizie szczególnie uwzględnione będą kwestie
dotyczące dostępności i jakości realizowanych zajęć WdŻ, merytoryczności programów
i materiałów edukacyjnych oraz kwalifikacji osób prowadzących przedmiot. Ważnym
elementem analizy będą również doświadczenia i opinie młodzieży.
Dr Bartłomiej Błesznowski - współpraca badawcza ISNS UW i wydawnictwa Brill z Holandii
przy publikacji tomu „Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish
Cooperative Thinkers”. Grant MNiSW, NPRH. Kierownik: dr Bartłomiej
Błesznowski (ISNS UW). Celem projektu jest przetłumaczenie na język angielski,
opublikowanie i udostępnienie zachodniemu czytelnikowi tomu Kooperatyzm,
spółdzielczość, demokracja – jedynego po II wojnie reprezentatywnego przeglądu pism
polskich myślicieli i działaczy spółdzielczych. Publikacja Kooperatyzmu… w języku
angielskim pt. Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Thinkers to
ważny krok na drodze do przywrócenia łączności pomiędzy polską myślą polityczną
a europejskim obiegiem kulturowym. Książka ukaże się w serii „Studies in Critical
Social Sciences” pod red. prof. Davida Fasenfesta.
Dr Elżbieta Ciżewska – uczestnictwo w projekcie „Nowe podejścia do analizy ruchu
społecznego Solidarność”. Collegium Civitas, Warszawa. Projekt „Solidarność – nowe
podejścia do analizy ruchu społecznego” realizowany będzie w formie seminariów
służących dyskusji nad różnymi podejściami i narzędziami badania ruchu
„Solidarność”, polepszeniu wymiany myśli i danych między historykami i niehistorykami oraz wspólnym projektom.
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Prof. dr hab. Barbara Fatyga - uczestnictwo w sieci badawczej - kierowanie siecią badawczą
„Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury”. W 2016 roku w celu realizacji
ogólnopolskich badań dla Instytutu Teatralnego objęła 70 pracowników, doktorantów,
studentów z instytutów socjologii: UJ, UAM, UMK, KUL, UŚ, UWr, UB oraz
pracowników Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych z Olsztyna i regionalną Sieć
Korespondentów Lokalnych OŻK.
Dr hab. Ewa Giermanowska – uczestnictwo w sieci badawczej „Nestorzy socjologii pracy
w Polsce - socjologiczna analiza procesów instytucjonalizacji, deinstytucjonalizacji
i odbudowy subdyscypliny w oparciu o wywiady biograficzne” realizowane przez
Zarząd Sekcji i z udziałem członków Sekcji Socjologii Pracy PTS (m.in. ISNS i IS UW,
IS UWr., IS UG, IS UŚ, IS USz). Zasadniczym celem przedsięwzięcia badawczego
zainicjowanego przez Zarząd Sekcji Socjologii Pracy PTS w 2015 roku jest
udokumentowanie - za pomocą wywiadów pogłębionych z elementami metodologii
historii mówionej/wywiadów biograficznych - doświadczeń nestorów polskiej
socjologii pracy związanych z instytucjonalizacją tej subdyscypliny w okresie PRL,
a także ścieżek zawodowych i kierunków badań po 1989 roku, w warunkach jej kryzysu
i deinstytucjonalizacji.
Prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka - partnerstwo projektowe „Legitymizacja
porządku politycznego – elementy mentalności Polaków”. Realizatorzy: prof. dr hab.
Jadwiga Koralewicz, dr Jacek Bieliński (Collegium Civitas) oraz prof. dr hab. Iwona
Jakubowska-Branicka (ISNS UW). Badania realizowane wspólnie od 2015 roku,
wcześniej prowadzone były osobno prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz od 1978 roku,
Iwona Jakubowska-Branicka od 1996 roku. Celem badań jest opis/charakterystyka
mentalności społeczeństwa polskiego na skalach autorytaryzmu i dogmatyzmu oraz
badanie zależności między tymi zmiennymi oraz lękiem. Badania mają charakter badań
dynamicznych.
Prof. dr hab. Jacek Kurczewski i prof. dr hab. Małgorzata Fuszara - współpraca badawcza.
W ramach badań prowadzonych w projekcie badawczym poza Polską współpracowano
z ośrodkami na Łotwie (prof. V. Volkovs z Uniwersytetu Państwowego w Rydze),
Ukrainie (prof. S. Szczudło z Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki
w Drohobyczu, prof. B. Słuszczyński z Uniwersytetu Państwowego w Mariupolu)
i w Bułgarii (prof. S. Naumowa z Uniwersytetu Południowo-Zachodni
w Błagojewgradzie).
Dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW - współpraca z Działem Naukowym Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN i w organizowanym przez ten Dział Ogólnopolskim
Seminarium Doktoranckim w roku akademickim 2015-2016 oraz 2016-2017 – w
ramach porozumienia badaczy z UJ, UMCS, UWr, UW oraz IFiS PAN i ŻIH.
Dr Łukasz Mikołajewski - współpraca z międzynarodowymi historykami w ramach grantu
„Asymmetries in the European Intellectual Space. Centre-periphery tensions in Finnish,
Scandinavian and Hungarian Intellectual Life, 19th and 20th Centuries” Grant ten
finansowany przez Academy of Finland (2013-2016), ma na celu zbadanie w sposób
interdyscyplinarny intelektualistów między centrami i peryferiami. Projekt realizowany
jest na Uniwersytecie w Helsinkach. Projekt koncentruje się na centrach i peryferiach
z perspektywy peryferyjnych (Finlandia, Skandynawia, Węgry), opracowując badania
i metody transferów kulturowych i nawiązań ponadnarodowych. Złożoność dychotomii
centralno-peryferyjnej jest badana w trzech wymiarach: 1) asymetrii i wzajemności,
2) prymatu lokalnego, 3) wielokrotnego pozycjonowania i refleksyjnej świadomości
podmiotów peryferyjnych. Projekt jest multidyscyplinarny i porównawczy. Peryferie
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i centrum nie są postrzegane jako statyczne pojęcia geograficzne, lecz jako wyznaczniki
pola, które są skomplikowane i warunkowe. Definicja "centrum" i "obrzeża" jest samym
procesem obejmującym aspekty hierarchii i dominacji. Materiał badawczy składa się
przede wszystkim z notatek, korespondencji, opublikowanych materiałów i wywiadów.
Znaczenie projektu polega na pozycjonowaniu podmiotów peryferyjnych w sieciowej
przestrzeni międzynarodowej, nie naruszając narodowych ambicji.
Dr Tomasz Sobierajski – współpraca z Kliniką Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach edukacji lekarzy z zakresu
wiedzy o szczepieniach, technikach komunikacji na temat szczepień oraz możliwych
powikłań (zaburzenia ze spektrum autyzmu) w kontekście obaw rodziców:zbadanie,
analizę i opisanie postaw opiekunów dzieci wobec szczepień.
Dr Aleksandra Winiarska – udział w projekcie pt. „Adaptacja Kulturowa, Integracja i
Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych (SUPP)” realizowany przez
Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Norweskim Instytutem Nauki i
Techniki – uczestnictwo w zespole badawczym oraz projektowanie narzędzi wsparcia
w zakresie komunikacji międzykulturowej, integracji i rozwiązywania konfliktów.
Dr Bartłomiej Walczak - udział w projekcie badawczym “Schools under scrutinity”, 20152017, realizowany we współpracy z The Academy of Public Administration: the
Södertörn University Centre for Research and Higher Education in Public
Administration, Södertörn University, Sztokholm. Finansowanie: Vetenskapsrådet
(Swedish Research Council). Celem projektu była
porównawcza analiza
funkcjonowania szkół w polu organizacyjnym (DiMaggio, Powell, 1983), w oparciu o
badania prowadzone w Szwecji i w Polsce. Efektem projektu jest szereg prezentacji na
konferencjach naukowych i publikacja złożona w piśmie International Journal of
Educational Research (IF 1,244). Dotychczas opublikowano B. Walczak, A. Ivarsson
Westerberg The Organizational Field Of School Review In Sweden And Poland (w:) L.
Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (red.) EDULEARN16 Proceedings,
IATED Academy, Barcelona, 2016.
Dr Bartłomiej Walczak – udział w projekcie Volunteering Youth: routes and tools for
Competence's Emersion (VOYCE), 2016-2018. VOYCE jest międzynarodowym
projektem koordynowanym przez CERV (Rzym, Włochy), finansowanym ze środków
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Narodowa Rada ds. Badań, Włochy) z programu
Erasmus+. Zakres obowiązków: współkoordynacja jednego z elementów (Output 1)
projektu, konceptualizacja, operacjonalizacja i realizacja badań, współautorstwo raportu
krajowego i międzynarodowego.
Mgr Ewa Zielińska - udział w projekcie „Park Nieborowski - przestrzeń publiczna
kształtowana z udziałem mieszkańców”. Działania prowadzone były na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, a Gminą Miastem
Tomaszów Mazowiecki. Ze strony ASP w Warszawie zadanie realizowane było w
ramach tematu badawczego prowadzonego przez jednostkę naukową – Wydział
Architektury Wnętrz ASP w Warszawie pt. „Polski krajobraz kulturowy. Tożsamość,
dialog z otoczeniem, architektura zrównoważona” (ASP/AW/16/S/99).
Mgr Ewa Zielińska - udział w projekcie „Community Management Model for Jazdów
Settlement”, dofinansowanym przez European Cultural Foundation (członkami zespołu
są ponadto doktoranci SGGW, wykładowca ASP i reprezentanci Partnerstwa dla
Osiedla Jazdów w Warszawie). Projekt ma charakter naukowo – praktyczny, a jego
celem jest przeprowadzenie desk research europejskich mechanizmów funkcjonowania
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przestrzeni wspólnych i opracowanie na jego podstawie modelu zrównoważonego
funkcjonowania przestrzeni Osiedla Jazdów.
III. NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
1.

Arcimowicz J., Bieńko M., Łaciak B., 2016, Transformation of Polish habit and custom
in the early XXI century, AGAR, Warszawa

2.

Bieńko M., Izdebski Z., Wąż K., 2016, Edukacja seksualna w polskiej szkole.
Perspektywa uczniów i dyrektorów, Difin SA, Warszawa

3.

Błesznowski B., 2016, Niezłomna obrona wielości. Antyhumanistyczna teoria polityki w
myśli Michela Foucaulta, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków

4.

Fatyga B., Kietlińska B., (red.) 2016, My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne
chamstwo. Raport z badania "BILET ZA 400 GROSZY” zrealizowanego w dniu
14.05.2016 roku dla Instytutu Teatralnego przez Fundację Obserwatorium Żywej Kultury
– Sieć Badawcza, Instytut Teatralny, Warszawa

5.

Jakubowska-Branicka I. 2016, Hate Narratives. Language as a tool of intolerance, Peter
Lang, Frankfurt am Main

6.

Jewdokimow M., Łukasiuk M., 2016, Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje,
interwencje, Wydawnictwo UKSW, Warszawa

7.

Kietlińska B., Buchner A., Wierzbicka M., (red.), 2016, Głusi i słyszący - otwarte kultury
i przestrzeń dialogu, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa

8.

Król M., 2016, Lepiej już było, Czerwone i Czarne, Warszawa

9.

Kurczewski J., Tymoszenko L., Wojakowski D. (red.), 2016, O Drohobyczu, trójmieście
i zagłębiu, Wydawnictwa UR, Rzeszów

10.

Laskowski P., Machajski J. W., 2016, Pracownik umysłowy i inne pisma, WUW,
Warszawa

11.

Laskowski P., Matuszewski S., 2016, Prasa getta warszawskiego: radykalna lewica
niesyjonistyczna, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa

12.

Niedbalski J., Zakrzewska-Manterys E. (red.), 2016, Samodzielni, zaradni, niezależni.
Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji, Uniwersytet Łódzki, Łódź

13.

Pawlik W., (red.), 2016, Empatia, moralność a życie społeczne, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa

14.

Sobierajski T., 2016, Wybieram życie. Rozmowy o najważniejszym, MediSystem,
Warszawa

15.

Szymkiewicz-Kowalska B., 2016, Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet
doświadczających przemocy, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa

16.

Walczak B., 2016, Rodzina transnarodowa – konteksty i implikacje, Scholar, Warszawa

17.

Walczak B., Jewdokimow M., Pazderski F., 2016, Praktyki uczestnictwa w kulturze
wśród ludności wiejskiej. Studium socjologiczne, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Ponadto w 2016 roku ukazały się dwa tomy półrocznika Societas/Communitas:
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Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności pod redakcją prof. dr hab. Anny Kwak
i dr hab. Marioli Bieńko, 1 (21) 2016 oraz



Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) – In Memoriam pod redakcją
prof. dr hab. Jacka Kurczewskiego, tom 2 (22) 2016

IV. POPULARYZACJA NAUKI
1. Przedsięwzięcia o charakterze prestiżowym i wysokim wpływie na społeczeństwo
Dr Magdalena Arczewska – udział w komitecie organizacyjnym XVIII Kongresu
Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Zakopanem: http://www.sssrwp.pl/
Dr hab. Magdalena Dudkiewicz – udział w konferencji Fundacji Obserwatorium oraz Urzędu
m.st. Warszawy pt. Cudzoziemcy w Warszawie. Prowadzenie panelu dyskusyjnego
Wielokulturowa Warszawa: jaka wizja przyszłości? 22.03.2016, Warszawa.
Prof. dr hab. Barbara Fatyga – prowadzenie panelu podczas II Kongresu Regionów w
Nowym Sączu, poświęconego głównemu hasłu Kongresu: „U-Współ-Cześ-Śnić
tradycję”, dla twórców ludowych, animatorów kultury, kadry instytucji kultury
i samorządowców; dziedzina: antropologia kultury ludowej.
Prof. dr hab. Barbara Fatyga – uczestnictwo w panelu w ramach Niezależnego Kongresu
Kultury, 08.10.2016 „Edukacja artystyczna - edukacja kulturalna, gdzie jesteśmy?”
moderowanym przez b. ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, dziedzina: socjologia
kultury.
Dr hab. Aneta Gawkowska - udział w panelu tematycznym pt. „Ekonomia wartości.
Aksjologiczne podstawy rozwoju” w ramach bloku panelowego „Rola
pozaekonomicznych uwarunkowań rozwoju” podczas kongresu „Kongres 590.
Uwalniamy polski potencjał!”, Rzeszów, 17-18.11.2016, org. przez Fundację im.
Sławomira Skrzypka, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Kongres gościł prelegentów z kraju i z zagranicy ze środowisk biznesu, nauki i polityki.
Dr hab. Paweł Możdżyński - udział w panelu „Niekorzystny wizerunek nie-uczestnika w
oczach robotnika kultury”, Kongres Kultury, 07.10.2016.
Mgr Paweł Orzechowski - udział w projekcie „Druga Jesień” i Festiwalu NaukowoKulturalnym Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina). Organizator: Polonistyczne
Centrum im. Igora Menioka. Wygłoszenie referatu „Badania socjologicznego portretu
Drohobycza metodą zogniskowanego wywiadu grupowego”. Przedsięwzięcie odbyło
się w dniach: 19-20.11.2016 r. w Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie im.
Iwana Franki w Drohobyczu.
Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW - prezentacja socjologicznej części raportu przygotowanego
dla Rzecznika Praw Obywatelskich pt. "Dostępność lekcji religii wyznań
mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia"
(„Zasada równego traktowania - Prawo i Praktyka”, nr 17, Biuletyn Rzecznika Praw
Obywatelskich 2015, nr 6). Konferencja prasowa zespołu RPO z udziałem socjologów
4.01.2016. Omówienie konferencji i wyników badań ukazało się w „Głosie
Nauczycielskim”, 11.01.2016.
Dr Mariola Racław – udział w konferencji „Rady Seniorów – partnerstwo z samorządami”,
01.10.2016 r, Sejm RP, Warszawa (konferencja organizowana dla przedstawicieli
samorządów i Rad Seniorów z całego kraju przez Komisję Polityki Senioralnej Sejmu
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RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji). Wygłoszenie referatu: pt. „Ludzie starzy w rodzinie
i społeczeństwie”.
Dr. Maria Środoń - udział w panelu „Uniwersytet w przestrzeni miejskiej” (wraz z prorektor
prof. Anną Gizą-Poleszczuk oraz sekretarzem Miasta Stołecznego Warszawy Marcinem
Woydatem), podczas II Kongresu „Czyje jest miasto?” Stowarzyszenia Miasto jest
Nasze, 19.03.2016 Warszawa.
Prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska - Popularyzacja wiedzy na temat zatrudniania
wspomaganego osób niepełnosprawnych (funkcja wiceprezesa organizacji parasolowej
„Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego”) - reprezentowanie Unii podczas spotkań
z Pełnomocnikiem Rządu ds. osób Niepełnosprawnych.
Prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska - organizacja konferencji „Nowoczesny Warsztat Terapii
Zajęciowej. Nowoczesne metody pracy w ośrodkach typu WTZ. WTZ jako ważne i
skuteczne ogniwo w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z
niepełnosprawnościami.” Konferencja organizowana w ramach Ogólnopolskiego
Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, 9.06.2016 roku. Organizator: Uniwersytet
Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych oraz IS Łódź. Oprócz udziału
przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PFRON i Biura
Pełnomocnika Rządu, w konferencji uczestniczyli liczni kierownicy WTZ z całej
Polski. W konferencji uczestniczyło ok. 40 osób.
2. Obchody 200-lecia UW
Prof. dr hab. Barbara Fatyga - organizacja debaty „Kim jest dziś mistrz” 04.06.2016 w
Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w ramach obchodów 200-lecia UW.
Prof. dr hab. Jacek Kurczewski – przygotowanie koncepcji i współautorstwo „Akademickiej
książki kucharskiej” (Wydawnictwo UW 2016) zawierającej przepisy i szkice nt.
kultury kulinarnej autorstwa pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Przepisy
opublikowali m.in. dr Aleksandra Herman, dr Joanna Śmigielska i prof. dr hab.
Jacek Kurczewski.
Dr hab. Barbara Lewenstein – organizacja debaty „Co to znaczy być warszawiakiem”
04.06.2016 w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w ramach obchodów 200-lecia UW.
Udział wzięli: dr Magdalena Łukasiuk oraz Marcin Wojdat – sekretarz Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy.
Dr Magdalena Łukasiuk – prowadzenie otwartych warsztatów dla NGO: Reputacja
organizacji pozarządowych, w ramach obchodów 200-lecia UW. 2 części, edycja I
w dniach 12 i 27.02.2016, edycja II w dniach 15 i 29.04.2016.
Prowadzenie: dr hab. Magdalena Dudkiewicz, dr Magdalena Łukasiuk
Mgr Paweł Orzechowski - przygotowanie, organizacja wystawy oraz wernisażu „Pięć miast
Wschodu - Międzymorza 2016” wraz z prezentacją metodologii badań,
przeprowadzonych w latach 2014 – 2016 w miastach zagranicznych: Drohobyczu
(Ukraina), Mariupolu (Ukraina), Daugavpils (Łotwa), Razgradzie (Bułgaria) i Kluż
Napoka (Rumunii) w ramach projektu badawczego 501-66 GR 4422: „Wzory sporów
i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej”, finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki.
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3. Festiwal Nauki
Mgr Mateusz Pietryka – Lekcja „Co wie o Tobie Facebook? Prywatność i wiarygodność
w sieci” oraz „Zgubny wpływ autorytetu”. 27.09.2016, Uniwersytet Warszawski.
Mgr Paulina Trojanowska - prowadzenie 2 warsztatów : „Seks - co warto o nim wiedzieć?”
Podstawy edukacji seksualnej”. Warsztaty miały na celu popularyzację naukowej
wiedzy na temat seksualności człowieka. Osobami uczestniczącymi w warsztatach
były dwie klasy z warszawskich gimnazjów.
Mgr Edyta Umańska - zaprojektowanie i zrealizowanie autorskiego cyklu zajęć
przeznaczonych dla uczniów gimnazjum w ramach XX Festiwalu Nauki
„Smartfonowe dobre maniery” oraz „Komu grozi i co to jest uzależnienie od
smartfona?”
4. Aktywność medialna
Dr hab. Aneta Gawkowska - wystąpienie w audycji „Polska na dzień dobry - weekend”
nt. książki o Nowym Feminizmie, TV Republika.
Prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka – gość Grzegorza Miecugowa w programie „Inny
punkt widzenia”, rozmowa poświęcona problematyce mowy nienawiści.
Prof. dr hab. Krzysztof Kiciński – cykliczne komentarze eksperta w Polskim Radio 24.
(tematy: zaufanie społeczne Polaków a kwestie etyczne).
Prof. dr hab. Jacek Kurczewski - wywiady dla: Czasopismo „Dialog”, tytuł: „Polska,
podzielony naród” (wersja polska i niemiecka); Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza
„Większość popiera Trybunał”.
Dr Marcin Sińczuch - udział w programach radiowych na temat miejsca młodzieży
w społeczeństwie (PR III, Program IV PR)
Dr Marcin Sińczuch - wypowiedzi dla prasy dotyczące społecznego funkcjonowania
młodzieży (Newsweek Polska)
Dr Maria Środoń - Udział w audycji w radio RDC „Kobiety w życiu publicznym”, program
„Uwaga rozproszona”.
Prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys - cykliczne publikowanie artykułów
popularno-naukowych w kwartalniku „Bardziej Kochani” przeznaczonym dla
środowiska osób z zespołem Downa.
Ponadto, pracownicy Instytutu w roku 2016 udzielili wypowiedzi wielu stacjom telewizyjnym,
radiowym, internetowym portalom informacyjnym oraz opiniotwórczym miesięcznikom,
tygodnikom i dziennikom. Były to m.in.: Gazeta Wyborcza, Polsat News 2, Telewizja Lumen,
TVN, Polskie Radio 24, Polskie Radio Program I, Polskie Radio Program II, Radio Katowice,
Radio Tok Fm, Radio Zet, Radio Zet Chili, styl.pl, tv.rp.pl, wp.pl, Eleuteria (Pismo Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka), Newsweek (dodatek Psychologia), Rzeczpospolita, Tygodnik
Powszechny, Twoje Imperium i inne.
5. Inne działania popularyzatorskie
Dr Bartłomiej Błesznowski - Wystąpienie na seminarium redakcji „Kultury Liberalnej”
pt. „Skazani na nowoczesność”, referat pt. „Maria Dąbrowska i kooperatyzm” –
Warszawa 16.11.2016.
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Dr Bartłomiej Błesznowski - Prowadzenie trzech spotkań „Lato kooperacji” – poświęconych
grom kooperatywnym, kooperatywom mieszkaniowym i postaci Jana Wolskiego
w ramach cyklu poświęconego historii i współczesności ruchu kooperatywnego
zorganizowanego przez Kooperatywę spożywczą „Dobrze”, Laboratorium Kooperacji,
Kolektyw „Lepiej”, Pracownię Dóbr Wspólnych oraz Teatr Nowy w Warszawie,
Warszawa 6.08.2016.
Dr Bartłomiej Błesznowski - Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego „Kooperatyzm. Utopia
i praktyka” – z cyklu „Samoobsługa” organizowanego w ramach akcji „Architektura
niezrównoważona” przez Fundację Bęc Zmiana, Warszawa 13.06.2016.
Dr hab. Magdalena Dudkiewicz - udział w seminarium Stowarzyszenia CAL poświęconego
zjawisku tzw. sektora społecznościowego, referat: Różnorodność, zmiany, wyzwania
sektora obywatelskiego 27.04.2016, Warszawa.
Dr hab. Aneta Gawkowska - członkostwo w Radzie Programowej czasopisma „StRuNa”Biuletyn Młodych Naukowców
Dr hab. Aneta Gawkowska - wygłoszenie koreferatu pt. „Rozwijam swe kobiece uzdolnienia,
by żyć w pełni” w ramach Spotkań dla Kobiet z cyklu „Być kobietą dzisiaj” w Centrum
Ruchu Szensztackiego, Otwock-Świder, 15.05.2016
Dr hab. Aneta Gawkowska - udział w XXVIII Kolokwium „Aktualność dziedzictwa Jana
Pawła II”, org. przez Instytut Tertio Millennio, Warszawa, 8.10.2016 r.
Dr hab. Aneta Gawkowska - wieczór autorski poświęcony książce o Nowym Feminizmie
w ramach Warszawskiego Klubu Kobiet, Warszawa, 9.12.2016
Mgr Ewa Majdecka
- udział w konferencji o praktycznych aspektach popularyzacji
zdigitalizowanych zasobów kultury, Małopolski Instytut Kultury z Warsztatem Innowacji
Społecznych, Kraków, 28.01.2016.
Dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW – udział w cyklu wykładów dotyczących
problematyki tożsamości w JCC Warszawa (Jewish Commitee Center) w ramach
projektu otwartego bloku edukacyjnego Bereszit dla wszystkich zainteresowanych (majczerwiec 2016).
Dr Łukasz Mikołajewski – prowadzenie warsztatów w Podyplomowym Studium
Muzealniczym Instytutu Historii Sztuki UW (razem z Jagodą Kruszewską z Muzeum
Pałacu Jana III w Wilanowie) poświęconych roli tekstu w muzeum oraz najnowszym
trendom w studiach muzealniczych oraz badaniach nad pamięcią zbiorową.
Dr hab. Paweł Możdżyński - udział w panelu „O rewitalizacji Pragi", organizator: Muzeum
Warszawskiej Pragi, w dniach 03.02.2016.
Dr hab. Paweł Możdżyński - udział w panelu "Długie lata 1990. i dziś", organizator: Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 05.02.2016.
Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW - prezentacja wyników swoich prac badawczych
nt. cierpienia w ujęciu socjologicznym w formie czytania performatywnego autorskiego
tekstu scenicznego pt. „Witajcie w Honolulu”, połączonego z dyskusją z publicznością.
Prezentacja zorganizowana była przez Jewish Community Center oraz Polski Ośrodek
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego 20 października 2016 w Warszawie.
Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW - wykład dla uczestników warsztatów dla seniorów
„Archipelag pokoleń”, zorganizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
na temat metody biograficznej w badaniu trajektorii cierpienia i starości połączony
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z prezentacją zapisu video spektaklu performatywnego „Witajcie w Honolulu”.
8.12.2016. Uczestniczyło około 30 osób.
Mgr Mateusz Pietryka - prowadzenie kursu naukowego z zakresu socjologii mediów
społecznościowych. 4 godziny (nieodpłatny). 4 i 11.09.2016, Międzynarodowa Szkoła
Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie.
Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak - Wykład i warsztaty: „Kobiecość i męskość w cyklu
życia rodziny”, POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa, luty 2016.
Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak - Inauguracja projektu „Sieci wsparcia – Generator
Innowacji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, referat: „Dlaczego osoby starsze, które mają dobre relacje społeczne, żyją
dłużej i szczęśliwiej?”, Warszawa, listopad 2016
Dr hab. Marek Rymsza - organizacja debaty „Organizacje pozarządowe a młodzież
pokolenia Y”. Warszawa, 12 stycznia 2016.
Dr Marcin Sińczuch - udział w sympozjum naukowym „Pokolenie 89 plus. O innych
wtłoczonych w skostniałe ramy życia społecznego i o relacjach między pokoleniami” w
czasie XVI Zjazdu Socjologicznego PTS w Gdańsku 14-17.09.2016.
Dr Joanna Śmigielska - wygłoszenie dwóch wykładów: „Kulturowy wymiar jedzenia” oraz
„Przemiany obyczajów kulinarnych w Polsce” w Centrum Rozlewisko nad Bugiem.
Ośrodek edukacji, kultury i aktywności lokalnej w Popowie n/Bugiem.
Dr Maria Środoń - udział w panelu dyskusyjnym o pracy społecznej (wraz z ks. kardynałem
Kazimierzem Nyczem), Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 23.04.2016.
Dr Maria Środoń – wygłoszenie wykładu: „Partycypacyjne planowanie przestrzeni
publicznych na przykładzie dzielnicy Ochota w Warszawie”, Akcja Kreacja, Politechnika
Warszawska, 3.06.2016.
Mgr Paulina Trojanowska - wygłoszenie wykładu pt.: „Rola rodziny w terapii osoby chorej
na cukrzycę” podczas obchodów z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, Wołomin
24.10.2016 organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w
Wołominie.
Mgr Paulina Trojanowska– wygłoszenie wykładu pt.: „Rola rodziny w terapii osoby chorej
na cukrzycę” podczas spotkań otwartych i wykładów „Rozpoznaj cukrzycę”, 7.12.2016,
Zielonka organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce.
Dr Bartłomiej Walczak - wygłoszenie referatu pt. „Rodziny transnarodowe. Rodzic na
odległość – dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich?” w ramach projektu
„Archipelag Pokoleń. Wsparcie wolontariatu 55+” prowadzonego przez Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych “ę” w partnerstwie z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
Mgr Ewa Zielińska - Panelistka podczas debaty: “Archi detal a tożsamość miasta”, podczas
VI edycji Festiwalu Architektonicznego „Traffic Design” w Gdyni, uczestnikami debaty
byli ponadto: Jacek Dominiczak, architekt i profesor Akademii Sztuk Pięknych ASP w
Gdańsku, Krzysztof Polkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Jacek
Wielebski, założyciel i kurator Stowarzyszenia Traffic Design; 23.06.2016 r.
Mgr Ewa Zielińska - Organizacja i prowadzenie konferencji pt. „Community-powered Urban
Commons” współorganizowanaej przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie,
BORIS, Miastodwa, Pracownię Dóbr Wspólnych w ramach Otwartego Jazdowa –
Partnerstwa dla Osiedla Jazdów. Konferencja była podsumowaniem projektu:
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Community Management Model for Jazdów Settlement, dofinansowanego przez
European Cultural Foundation. Celem projektu była analiza istniejących modeli
współzarządzania przestrzenią miejską i stworzenie rekomendacji dla osiedla Jazdów w
Warszawie.
V. PRACE EKSPERCKIE
Dr hab. Mariola Bieńko, 2015-2016, ekspertka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania
Rodziny. Udział w zespole badawczym projektu realizowanego przez w ramach
programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG: „Kontrola
realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej”. Zadania i prace ekspertów:
przygotowano podstawy metodologiczne i teoretyczne koncepcji badań oraz dyspozycje
do wywiadów indywidualnych pogłębionych i fokusowych w zespole w składzie:
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, dr hab. Mariola Bieńko, dr Krzysztof Wąż, dr Iwona
Chmura-Rutkowska, dr Anna Gulczyńska, mgr Paulina Trojanowska, mgr Adrian
Tabaczuk.
Mgr Marta Czapnik - udział w projekcie „European Meeting of People Experiencing
Poverty”, polegającym na cyklu spotkań dydaktyczno-szkoleniowych z osobami
dotkniętymi ubóstwem, których celem jest wypracowanie rekomendacji w zakresie
polityki społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Efektem finalnym
projektu jest udział polskiej delegacji na corocznej konferencji podsumowującej
w Brukseli. Nadzór merytoryczny nad projektem z ramienia EAPN pełni prof. dr
hab. Ryszard Szarfenberg.
Dr hab. Magdalena Dudkiewicz, 2013-2016, członkini komisji ekspertów oceniających
projekty w ramach programu Równać Szanse Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Dr hab. Magdalena Dudkiewicz, 2016, członkini komisji ekspertów oceniającej wnioski
w ramach finansowanego przez MKiDN projektu Bardzo Młoda Kultura (komisja
operatora środków Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie).
Dr hab. Magdalena Dudkiewicz, 2016, ekspert UM Warszawa w ramach badania
ewaluacyjnego funkcjonowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w latach 2012-2016. Zadania
i prace ekspertów: Wyniki ewaluacji, w tym wnioski, rekomendacje, diagnoza zjawiska,
propozycje wskaźników i plan monitorowania zostały wykorzystane przy opracowaniu
przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Programu na lata
2017-2020.
Dr hab. Ewa Giermanowska: Udział w zespole eksperckim działającym w ramach projektu:
„Przygotowanie przez organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne diagnozy
o charakterze społecznym i polityczno-prawnym dla opracowania założeń do nowej
ustawy o polityce wobec osób z niepełnosprawnościami”. Projekt koordynowany przez
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i współfinansowany przez PFRON, 20152016. Opis zadań i prac ekspertów: przygotowanie ekspertyz dotyczących aktywności
zawodowej osób niepełnosprawnych (1. Modernizacja systemu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych i nowe formy zatrudnienia; 2. Możliwości zatrudnienia i rozwoju
na otwartym rynku pracy; 3. Jakość i dostęp do usług oraz programów rynku pracy,
w tym pośrednictwo pracy;) i udział w debacie 28.06.2016 r.
http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wpcontent/uploads/ksiazka_zatrudniajac_niepelnosprawnych_dobre_praktyki.pdf
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Dr hab. Ewa Giermanowska: członkini grupy ekspertów (2016) powołanych przez Polskie
Forum Osób Niepełnosprawnych do realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Przygotowanie opinii
doradczej i udział w debatach tematycznych (28-29.09.2016 r.): Problematyka pracy
i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych (23-24.06.2016 r.).
Dr Mariola Racław, 2016, ekspertka Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Zadania
i prace ekspertów: wykonanie ekspertyzy: Racław M., Trawkowska D., Wolność
wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji. Prawo do udziału w
życiu politycznym i publicznym (ekspertyza na debatę tematyczną dot. art. 21 i 29
KPON), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, 30.08.2016. Materiał
stanowił podstawę debat dot. wdrażania KPON, miał walor uwrażliwiający różne
środowiska społeczne i decydenckie. Ponadto w ramach tegoż projektu – przygotowanie
odpowiedzi na ankietę ekspercką i wystąpienie na debacie tematycznej „Aktywizacja
zawodowa, zatrudnienie i rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnościami w Polsce
(art. 27 KPON), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, 28.09.2016 r.
Dr Mariola Racław 2016. Ekspertka UM woj. Wielkopolskiego. Zadania i prace ekspertów:
prowadzenie warsztatu rekomendacyjnego, recenzja raportu badawczego oraz
przygotowanie rekomendacji kierunków rozwoju polityki społecznej dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, listopad-grudzień
2016 r. - na podstawie wypracowanych rekomendacji powstały kierunkowe założenia
dot. usług opiekuńczych w ramach polityki senioralnej dla woj. Wielkopolskiego.
Dr Bartłomiej Walczak, 2016, ekspert dla Office for Democratic Institutions and Human
Rights OSCE (OBWE), w projekcie “Turning words into action to address antisemitism”. Opis zadań i prac ekspertów: współautorstwo koncepcji badań, realizacja
badań, współautorstwo ekspertyzy (http://www.osce.org/project/words-into-action-toaddress-anti-semitism)
Dr Bartłomiej Walczak, 2016-2017, ewaluacja projektu CANSAT dla Centrum Nauki
Kopernik. Opis zadań i prac ekspertów: przygotowanie koncepcji, realizacja wywiadów
indywidualnych i grupowych, obserwacji, koordynacja badań ilościowych, analiza
statystyczna, współautorstwo raportu
Dr Bartłomiej Walczak, 2016-2017, ewaluacja pracy przewodników na wystawie stałej
muzeum POLIN dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Opis zadań i prac
ekspertów: przygotowanie koncepcji, realizacja obserwacji, wywiadów i warsztatów,
współautorstwo raportu.
VI. CZŁONKOSTWO W ZESPOŁACH EKSPERCKICH
Dr Magdalena Arczewska - Ekspert zespołu Obywatele dla Demokracji przy Biurze
Mechanizmów Finansowych w Brukseli, rok powołania - 2014
Dr Magdalena Arczewska - niezależny ekspert krajowy przy International Center for Not-forProfit Law (ICNL), rok powołania - 2011
Dr Magdalena Arczewska - niezależny ekspert krajowy w zakresie opracowania INDEX OF
PHILANTHROPIC FREEDOM przy Hudson Institute, rok powołania - 2015
Dr Aleksandra Herman - członkostwo w Zespole Ekspertów do spraw rozliczania projektów
badawczych Narodowego Centrum Nauki.
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Prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka – członek Zespołu Koordynującego
Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii
„Artes Liberales”
Dr hab. Marek Rymsza, 2016, członek Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra
Wspólnego”. Opis zadań i prac ekspertów: rekomendowanie kandydatów do tej
Nagrody w trzech kategoriach: (i) Człowiek – lider, (ii) Dzieło – przedsięwzięcie,
projekt, (iii) Instytucja – organizacja.
Dr hab. Marek Rymsza, 2016 roku – ekspert Caritas Polska, (członek stałego zespołu
ekspertów Caritas Polska); wcześniej ekspert współpracujący
Dr Bartłomiej Walczak, 2015 - 2016, członek zespołu ekspertów projektujących
i wdrażających system ewaluacji oświaty w Królestwie Arabii Saudyjskiej, „The Public
Education Evaluation Commission, Riyadh, 2015-2016. Opis zadań i prac ekspertów:
współautorstwo koncepcji systemu ewaluacji, współpraca z przedstawicielami PEEC,
szkolenie ewaluatorów.
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka - Nagroda naukowa Wydziału I Nauk
Humanistycznych i Społecznych PAN w dziedzinie socjologii im. Ludwika
Krzywickiego za publikację Hate Narratives. Language as a Tool of Intolerance,
wydaną przez Peter Lang Edition, Frankfurt nad Menem 2016.
Dr hab. Piotr Laskowski - Nagroda Edytorska im. Juliusza Żuławskiego za 2016 rok
przyznana przez Polski PEN Club zespołowi redagującemu pełną edycję Archiwum
Ringelbluma (dwa tomy – tom 19: Prasa getta warszawskiego: Hechaluc-Dror i
Gordonia, Warszawa 2015 oraz tom 21: Prasa getta warszawskiego: radykalna lewica
niesyjonistyczna, Warszawa 2016 zostały opracowane przez Piotra Laskowskiego [z
Sebastianem Matuszewskim]).
Mgr Karolina Panz– pierwsza nagroda im. Israela Gutmana dla autorki najlepszego artykułu
poświęconego tematyce zagłady Żydów opublikowanego w 2015 roku, 5.12.2016,
nagroda wręczona podczas uroczystego spotkania połączonego z prezentacją
najnowszego numeru rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały".
VI. KONFERENCJE
Konferencja krajowa „Rodzina. Przemiany, wizerunek, zagrożenia, wsparcie”, Rzeszów,
31.05.2016. Organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski (Wydział SocjologicznoHistoryczny Instytut Socjologii); ISNS UW (Katedra Studiów Rodziny i Patologii
Społecznej); Sekcja Socjologii Rodziny PTS, Fundacja na rzecz Rozwiązywania
Problemów Społecznych „Societatis”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 20
ośrodków polskich, 15 ośrodków zagranicznych. Przewodnicząca Komitetu
Naukowego – prof. dr hab. Anna Kwak; zastępca przewodniczącej: dr hab. Beata
Szluz, prof. UR; dr hab. Mariola Bieńko. Członkowie Komitetu Organizacyjnego –
m.in. dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, dr Ewa Wideł, doktoranci ISNS.
Patronat honorowy konferencji – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mgr
Elżbieta Rafalska oraz rektor UR – prof. dr hab. Sylwester Czopek.
„Praca socjalna i inne zawody pomocowe. Jaka wspólna tożsamość helping professions?”
Warszawa, 21.06.2016. Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW.
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Organizatorzy: Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Komitet Naukowy: prof. dr hab.
Krzysztof Frysztacki, UJ; dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ; dr hab. Jolanta GrotowskaLeder, prof. UŁ; dr hab. Marek Rymsza, UW; prof. dr hab. Krzysztof Piątek, UMK;
prof. dr hab. Kazimiera Wódz, UŚ; prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Usz; dr hab.
Dobroniega Trawkowska, prof. UAM; dr hab. Anna Michalska, prof. UAM; dr hab.
Tadeusz Kamiński, UKSW; dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW. Komitet
Organizacyjny: dr Magdalena Arczewska, UW, dr hab. Ewa Giermanowska, UW,
dr Mariola Racław UW, dr Marta Łuczyńska UW, dr hab. Tomasz Kaźmierczak UW.
„Przyszłość demokracji. Encyklika Centesimus annus po 25 latach”, data: 24.11.2016,
Uniwersytet Warszawski, organizatorzy: ISNS UW oraz Instytut Politologii Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Instytutem Tertio Millennio, Fundacją
Konrada Adenauera, Komitetem Dialogu Społecznego KIG i Collegium Interethnicum,
gość zaproszony prof. dr hab. Josef Isensee, prof. em. Uniwersytetu w Bonn.
„Uczony w drodze. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Stanisława Zapaśnika”,
data: 24.11.2016, Warszawa (BUW UW); Organizatorzy: ISNS UW. Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego: dr Albert Jawłowski.
„Różne obrazy solidarności w scenariuszach rodzinnych”, data: 15.12.2016, miejsce:
Warszawa: ISNS; Organizatorzy: Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej ISNS
UW (oraz Sekcja Socjologii Rodziny PTS). Prowadzenie obrad cz. I i II: prof. dr hab.
Anna Kwak i dr hab. Mariola Bieńko.
III Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Rzeczywistości kulturowe i
teksty pisane” pt. „Literackie i paraliterackie formy dokumentów osobistych w
doświadczeniach badawczych”, data: 15-16.12.2016 r., miejsce: Warszawa, ISNS UW;
organizatorzy: ISNS UW, IS, UWr, PTS. Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji:
dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW i dr Wojciech Doliński (UWr).
Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielokulturowość i pojednanie: Drohobycz,
Śląsk, Dyneburg i inne”, konferencja była podsumowaniem wydania dwóch monografii
naukowych: (1) Антагонізм і примирення у полікультурних середовищах pod
redakcją Jacka Kurczewskiego i Aleksandry Herman (w języku ukraińskim), wyd.
„Nika-Centr”, Kijów, seria „Зміна парадигми”, 2017 oraz (2) O Drohobyczu,
trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej, pod redakcją
Dariusza Wojakowskiego, Jacka Kurczewskiego i Leonida Tymoszenki, wyd. przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. Konferencja odbyła się 16.12.2016,
Pałac Kazimierzowski, główny kampus UW, Warszawa; Organizatorzy: Katedra
Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa, ISNS UW.
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