
ZJAZDY, KONFERENCJE, SEMINARIA 

21 - 25.09.2016  

Konferencja Naukowa pt. „Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, 

perspektywy”, UWr, Wrocław. Tytuł referatu: Polityka pamięci. Historia i nacjonalizm w edukacji szkolnej 
(współautor Krzysztof Jaskułowski) 

14 - 17.09.2016  

XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. „Solidarność w czasach nieufności”, UG, Gdańsk, Tytuł referatu: Pomoc 
kobietom, które chcą porzucić prostytucję – działania, problemy oraz wyzwania. 

27 - 30.05.2015  

IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, UAM, Poznań. Tytuł referatu: Blaski i cienie niejawnej 
obserwacji uczestniczącej w badaniu środowisk trudnych. Perspektywa etyczna. 

20 - 21.11.2014  

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Antropologia narodu”, UMK, Toruń. Tytuł referatu: Naród w szkole. 
Etnograficzne badania nauczycieli w szkole (współautor Krzysztof Jaskułowski). 

25-27.09.2014  

Konferencja Naukowa pt. „Etyka w antropologicznych i socjologicznych  badaniach jakościowych”, UO, Góra św. 

Anny. Tytuł referatu: „Śmieciowy” antropolog? Dylematy etyczne związane z prowadzeniem naukowych badań 
na zlecenie. 

08 - 10.09.2014  

III Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych pt. „W poszukiwaniu dróg i inspiracji”, UZ, Zielona Góra. 

Tytuł referatu: Kłamstwo jako przedmiot badań jakościowych. Ograniczenia i możliwości. 

11.04.2014  

Konferencja Naukowa pt. „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy, zjawiska i problemy do analizy”, 

IPSiR UW, Warszawa. Tytuł referatu: Dewiacja jako choroba. Proces „zdrowienia” oraz problem kłamstwa w 

kontekście katolickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet zagrożonych prostytucją lub chcących 
porzucić jej uprawianie. 

01 - 03.12.2008  

XV Międzynarodowa Konferencja pt. „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, Res Humanae, 

Warszawa. Tytuł referatu: Strefa seksbiznesu a używania narkotyków. Doświadczenia „Misji Dworcowej”. 

14 - 16.11.2008  

Międzynarodowa Konferencja Antropologiczna pt. „Antropologia zaangażowana (?)”, IEiAK UJ, Kraków. Tytuł 

referatu: Antropologia in praxis. Zaangażowanie badań antropologicznych w pomoc osobom prostytuującym się 
i zagrożonym prostytucją. 

08 - 09.05.2008  

II Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna pt. „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu”, IEiAK UW, 

Warszawa. Tytuł referatu: Implikacje tymczasowej zmiany tożsamości w badaniu środowiska kobiet zaburzonych 
emocjonalnie. 

22 - 23.11.2007  

Konferencja Naukowa pt. „Kraina obcych, czyli świat pozaeuropejski?”, KEiAK UWr, Wrocław. Tytuł referatu: 

Maski i kłamstwa w kontakcie swój – obcy. Antropologiczne refleksje z wakacyjnych podróży do Indii i Turcji. 

07 - 09.11. 2007  



Konferencja Naukowa pt. „Cisza, milczenie, wykluczenie. Społeczno - kulturowe mechanizmy kreowania emocji”, 

KEiAK UWr, Wrocław. Tytuł referatu: Problem wykluczenia prostytutek ulicznych z dyskursu społecznego z 
perspektywy pracy streetworkera. 

13.06.2007  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawno - społeczny system przeciwdziałania przemocy”, WSH-E, 

Sieradz. Tytuł referatu: Miłość, seks, pornografia – tematy ważne dla młodzieży (współautor Aleksander Samek). 

17 - 18.05.2007  

I Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna pt. „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu”, IEiAK UAM, Poznań. 

Tytuł referatu: Kłopoty z kłamstwem. Doświadczenie ze wstępnych badań terenowych. 

30.11.2006  

Konferencja Naukowa pt. „Etyczne problemy socjologii”, IS UWr, Wrocław. Tytuł referatu: Dylematy etyczne w 
prowadzeniu badań jakościowych w środowisku prostytutek ulicznych. 

23.05.2006  

Konferencja Naukowa pt. „Profilaktyka prostytucji wśród dzieci i młodzieży”, Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna, Jelenia Góra. Tytuł referatu: Prostytucja – charakterystyka seksbiznesu wśród młodzieży licealnej 
i gimnazjalnej. 

27 - 28.04.2006  

Konferencja Naukowa pt. „Fantastyka - między rzeczywistością a fikcją”, KEiAK UWr, Wrocław. Tytuł referatu: 

Kłamstwo a fantastyka. Podobieństwa i różnice. 

 


