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Protokół z zebrania plenarnego z dnia 4 czerwca 2008 r. 

 

Zebranie odbyło się w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, w sali 2604.  

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokółu z zebrania 
plenarnego w dniu 20 lutego 2008. 

2. Sprawa zmiany na stanowisku przewodniczącego Komitetu (w załączeniu: 
Regulamin wyborów członków komitetów naukowych i komitetów 
problemowych PAN i ich organów). 

3. Dyskusja nad projektem ekspertyzy: Polska XXI stulecia. Przemiany 
cywilizacyjne i kulturowe opracowanym przez zespół w składzie: prof. Piotr 
Sztompka – przewodniczący, prof. Elżbieta Hałas, prof. Krzysztof Frysztacki. 

4. Sprawy różne. 
5. Wolne wnioski. 

Na posiedzeniu obecnych było 19 członków Komitetu, oraz prof. Jolanta Kulpińska – 
przewodnicząca Konferencji Instytutów Socjologii. 

 

Ad. 1.  

Przewodniczący, prof. Andrzej Kojder powitał zebranych, po czym poinformował o 
nowych socjologicznych wydawnictwach ( m. in. o książce: „Socjologia codzienności” 
pod redakcją P. Sztompki i M. Boguni-Borowskiej, „Naznaczeni i napiętnowani” pod 
redakcją M. Jarosz), oraz o planowanych w najbliższym czasie konferencjach. 
Przypomniał o współorganizowanej przez KS PAN konferencji poświęconej 
Florianowi Znanieckiemu, która odbyła się 9 kwietnia 2008 i zapowiedział, że 
pokonferencyjny zbiór tekstów zostanie zredagowany przez prof. Elżbietę Hałas. 

Przewodniczący poinformował zebranych także o tym, że profesor Andrzej Kwilecki, 
decyzją Wydziału I PAN został powołany na honorowego przewodniczącego 
Komitetu Socjologii. Poruszył także sprawę powołania przewodniczącego zespołu KS 
do spraw współpracy z zagranicą; w związku z tym jednak, że profesorowie Piotr 
Sztompka i  Andrzej Rychard odmówili przyjęcia funkcji, a na posiedzeniu nie był 
obecny trzeci członek zespołu -  prof. Janusz Mucha, kwestia została odłożona do 
następnego posiedzenia. 

 

Ad. 2.  
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Przewodniczący wyjaśnił, że sprawę zmiany na stanowisku przewodniczącego 
umieścił w porządku obrad w przeświadczeniu, że w pierwszym roku drugiej kadencji 
funkcjonował mało energicznie. Jeśli więc Komitet oczekuje bardziej ofensywnych 
działań (także ze strony Prezydium), to powinien wyłonić kandydata na 
przewodniczącego, który te oczekiwania spełni. Poza tym przeświadczeniem nie 
zaistniały żadne inne okoliczności, które by uzasadniały wstawienie do porządku 
obrad drugiego punktu w przytoczonym brzmieniu. 

Prof. Sztompka podkreślił, że poddanie się przewodniczącego pod ocenę przed 
upływem kadencji jest wyjątkowe i nie ma precedensu. Nie ma też – mówił – żadnych 
powodów ani potrzeby, żeby taką ocenę przeprowadzić. Funkcjonowanie Komitetu w 
ciągu ostatnich kadencji było doskonałe, a punkt porządku dziennego należy w ogóle 
skreślić.  

Prof. Jerzy Szacki zgłosił wniosek o zdjęcie punktu porządku dziennego z porządku 
obrad, a prof. Antoni Sułek uznał, że dyskusję w kwestii w ogóle można zakończyć, 
co też zrobiono.  

 

Ad. 3.  

Prof. Piotr Sztompka krótko omówił rozesłany wcześniej projekt ekspertyzy 
podkreślając, że jest on wynikiem pracy także prof. Elżbiety Hałas i prof. Krzysztofa 
Frysztackiego, i że ma on charakter wstępny. Wstępna jest także lista 
proponowanych autorów, która w zamierzeniu abstrahuje od członkostwa w 
Komitecie, uwzględniając przede wszystkim merytoryczne kompetencje osób, które 
były brane pod uwagę. Zaznaczył także, że stanowisko Komitetu w sprawi etak listy 
zagadnień, jak i listy autorów będzie miało dla redagowania tomu wiążący charakter i 
wyraził nadzieję, że na pierwszym w 2009 roku posiedzeniu autorzy będą już w 
stanie przedstawić konspekty swoich opracowań, a w czerwcu 2009 gotowe będą 
pierwsze wersje tekstów. Druk tomu planowany jest – wstępnie – na wiosnę 2010 
roku.  

Prof. Krzysztof Frysztacki dodał, że tom – mimo różnorodności tematycznej - w 
zamierzeniu będzie miał swoje atrybuty metodologiczne; będzie mianowicie oparty 
na socjologii ‘miękkiej’, interpretatywnej. 

Prof. Elżbieta Tarkowska poparła podstawowe założenia projektu – nacisk na 
perspektywę kulturową i metodologiczną ‘miękkość’. Zaproponowała uwzględnienie 
w większym stopniu problematykę mniejszości i kwestii wykluczenia jako problemu 
kulturowego (czwarty blok tematyczny projektu). Zasugerowała także współprace z 
autorami spoza środowiska socjologów – np. z prof. Janion jeżeli idzie o 
problematykę narodu. Jeżeli idzie o temat ‘konsumpcja i hedonizm’ zasugerowała 
rozważenie jako autora Marka Drozdowskiego, a Annę Wieczorkiewicz lub Zbyszko 
Melosika jeżeli idzie o temat ‘ciało, zdrowie, choroba i śmierć’. 

Prof. Andrzej Rychard stwierdził, że obecne w projekcie przeciwstawienie 
perspektywy ‘miękkiej’ perspektywie funkcjonalnej jest kontrowersyjne. Polska 
socjologia nie cierpi na brak ujęcia kulturowego, a przeciwstawienie kultury 
instytucjom zakłada redukcjonizm – proponuje się opis rozmaitych aspektów życia 
zbiorowego bez propozycji budowania wizji całościowej. Struktura proponowanego 
tekstu jest zbyt analityczna, brakuje w niej płaszczyzny i propozycji integracji 
rozmaitych zagadnień. Istnieje także wyraźna rozbieżność między tytułem a treścią 
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ekspertyzy. Opis polski XXI stulecia wymagałby wyjścia poza proponowaną 
redukcjonistyczną perspektywę; brakuje także zapowiadanego w tytule opisu 
dynamiki zjawisk właściwych dla polskiego społeczeństwa – projekt koncentruje się 
raczej na wybranych aspektrach sytuacji społecznej i kulturowej w Polsce. W związku 
z tym należałoby dopasować tytuł do proponowanej treści ekspertyzy. 

Prof. Barbara Fatyga zauważyła, że projekt nie wykorzystuje potencjały samego 
Komitetu Socjologii – zapraszanie osób spoza Komitetu sugeruje, że w  przypadku 
pewnych zagadnień socjologowie niekoniecznie dają sobie radę, co niekoniecznie 
jest prawdą. Zgodziła się także z prof. Rychardem jeżeli idzie o nadmierne 
przeciwstawienie paradygmatów strukturalnego i kulturowego. Zaproponowała 
uwzględnienie w większym stopniu problematyki związanej ze starością (projekt 
obecnie koncentruje się raczej na młodzieży); istotne i celowe jest też 
przeformułowanie tej części, która ma traktować o socjalizacji i edukacji w taki 
sposób, żeby uwzględnione zostały kwestie relacji międzygeneracyjnych i zmian w 
stylach życia. Rozdział ‘Ku społeczeństwu wiedzy’ nie powinien natomiast zawierać 
analiz instytucjonalnych czy opisów modeli szkolnictwa, a raczej analizę oparta na 
socjologii wiedzy.  

Prof. Janusz Mariański zwrócił uwagę na to, że projekt uwzględnia wymiar ‘makro’ i 
nie ma w nim zauważonej przez prof. Rycharda dysproporcji. Nawiązał także do 
(zarzuconej we wcześniejszych dyskusjach) tematyki duchowości zwracając uwagę 
że problematyka ta staje się coraz bardziej popularna w socjologii niemieckiej i 
amerykańskiej. Można i należy ją uwzględnić – dobrostan na przykład ma przecież 
wymiar duchowy, a nie tylko materialny, a rozważania o polskim społeczeństwie 
powinny uwzględniać np. kwestię sensu życia i rozdźwięku między poczuciem sensu 
życia czy zadowoleniem z życia a poczuciem dobrostanu materialnego. Zasugerował 
także Prof. Dyczewskiego jako autora tekstu dotyczącego rodziny i zycia rodzinnego.  

Według prof. Leona Dyczewskiego brakuje w projekcie problematyki społeczeństwa 
informacyjnego. Należy rozszerzyć także problematykę grup mniejszościowych w 
kontekście kultury, oraz uwzględnić problematykę kultury konsumpcji z jej aspektami 
pozytywnymi (jest np. czynnikiem rozwoju) i negatywnymi. Problematyki rodziny 
dotyczą natomiast inne publikacje – nie ma więc sensu nadmiernie kłaść nacisk na 
np. na nowe formy zycia rodzinnego czy na życie seksualne. Warto natomiast 
traktować rodzinę jako system bezpieczeństwa indywidualnego i grupowego. 

Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaproponowała, żeby na ekspertyzę spojrzeć na tle 
ekspertyz wcześniejszych – po to, żeby ustrzec się przed powtarzaniem tematów. 
Kwestia duchowości była przedmiotem zbioru pod redakcją prof. Mariańskiego. 
Podziały społeczne (np. miasto-wieś) były przedmiotem ekspertyzy poprzedniej. 
Przedstawiony projekt powtarza niektóre zagadnienia, a powinien proponować 
podejście odmienne. 

Prof. Antoni Sułek zauważył, że nowa książka i nowe zagadnienia wymagają też 
nowych autorów – takich, którzy ‘czują’ temat i są wrażliwi na nowe zjawiska. Takiej 
osoby wymaga np. omówienie tzw. digital divide czy kulturowych aspektów Internetu 
w kontekście społeczeństwie wiedzy. Być może warto rozważyć podwójne autorstwo 
– pisanie rozdziałów np. przez młodego i starszego badacza. Nowość ekspertyzy 
powinna także polegać na tym, że nie będzie ona poruszać tematów, o których 
można przeczytać w gazetach i które w związku z tym wydają się mniej nośne. 
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Prof. Edmund Wnuk-Lipiński nawiązał do wypowiedzi prof. Rycharda; zastanawiając 
się nad dostosowaniem treści do tytułu warto wziąć pod uwagę wyzwania, jakie w 
XXI wieku stoją przed Polakami, i wokół tych zidentyfikowanych wyzwań budować 
treść książki. W tej chwili projekt zawiera – w jakimś sensie – inwentarz tematów 
obecnych w polskiej socjologii. Chodzi np. o kwestię ryzyka, zagrożeń ekologicznych, 
kryzysu zaufania i jego konsekwencje. Głos prof. Wnuka-Lipińskiego poparła prof. 
Joanna Kurczewska, oraz prof. Kojder, który zwrócił uwagę i na to, że w projekcie 
brakuje rozmaitych tematów – wykluczenia, przemocy czy biedy. Uwzględnienie 
propozycji prof. Lipińskiego pozwoliłoby uporządkować zasady doboru tematów 
opracowań. Projekt bez wątpienia powinien w większym stopniu uwzględniać 
dynamikę zmian.  

Prof. Sztompka podziękował za uwagi do projektu; zauważył także, że kwestie 
poruszone w czasie dyskusji były przedmiotem troski twórców projektu. Duchowość 
obecna jest w założeniach, dynamikę zmian uwzględnia drugi blok zagadnień, a blok 
czwarty obejmuje makroprocesy będące źródłem rozmaitych wyzwań.  Omawiane 
kwestie będą zapewne uwzględniane przez poszczególnych autorów. Jeżeli 
natomiast o przeciwstawienie makro-mikro, to na pewno nie było ono intencją 
autorów projektu; takie przeciwstawienie jest zresztą wielce anachroniczne. Było 
natomiast intencją pokazywanie związków miedzy zjawiskami z obu poziomów. Prof. 
Sztompka – w imieniu autorów projektu – zobowiązał się do uwzględnienia 
dyskutowanych uwag i przedstawienia zmodyfikowanego i zawierającego dodatkowe 
proponowane tematy (np. wykluczenie) projektu ekspertyzy na kolejnym posiedzeniu.  

Prof. Janusz Mariański zauważył, że problem wykluczenia społecznego pojawił się w 
poprzedniej ekspertyzie, podobnie jak zagadnienia związane z rodziną. Tematów 
tych nie należy – jego zdaniem – powtarzać, chyba że będą one traktowane z 
zupełnie odmiennej perspektywy. Zalecił także rozważne gospodarowanie objętością 
tomu; lepiej zaplanować większą liczbę artykułów czy tematów – z doświadczenia 
wynika, że nie wszyscy autorzy wywiązują się ze zobowiązań.  

Na koniec dyskusji projekt został zatwierdzony – z zaleceniem uwzględnienia zmian 
z dyskusji wynikających. Ustalono także, że na wiosnę 2009 roku odbędzie się 
posiedzenie KS z udziałem autorów poszczególnych tekstów.  

 

Ad. 4. 

Prof. Antoni Sułek zaproponował, żeby uregulować kwestię głosowania KS w 
sprawach nagród naukowych – powinny one być tajne. Zebrani przyjęli propozycję.  

Termin kolejnego posiedzenia został ustalony na 5 listopada 2008. Z referatem 
dotyczącym walorów i niedostatków badań opinii publicznej wystąpi prof. Mirosława 
Grabowska, dyrektor CBOS. 

 

Sporządził Paweł Poławski 

 

 

 


