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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia plenarnego Komitetu Socjologii PAN  
z dnia 19 czerwca 2013 r. 

 

Obecni: prof. Mirosław Chałubiński, ks. prof. Leon Dyczewski., prof. Krzysztof 

Frysztacki, prof. Piotr Gliński, prof. Krzysztof Gorlach, prof. Krzysztof Konecki, prof. 

Ireneusz Krzemiński, prof. Joanna Kurczewska, ks. prof. Janusz Mariański, prof. Jacek 

Raciborski, prof. Andrzej Rychard, prof. Antoni Sułek, prof. Jerzy Szacki, prof. Marek S. 

Szczepański, prof. Elżbieta Tarkowska, prof. Edmund Wnuk-Lipiński, prof. Marek 

Ziółkowski, prof. Andrzej Zybertowicz.       

(protokołowała: Marcjanna Nóżka) 

Porządek spotkania: 

1. Informacja o sprawach bieżących. 

2. Pierwsza prezentacja Socjologicznej Platformy Informacyjnej (Pani Róża Sułek, 

Biblioteka ISNS UW). 

3. Dyskusja nad koncepcją tomu "Socjologia i socjologowie w polu władzy", która 

przedstawią Profesor. Jacek Raciborski (UW) i Profesor. Andrzej Zybertowicz 

(UMK). 

4. Wysunięcie kandydatury do Nagrody im. Ludwika Krzywickiego. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Przebieg spotkania: 

1. Informacja o sprawach bieżących 

Przekazano informację na temat planowanej oceny działalności Komitetu za lata 

2011 – 2013. Sporządzone zostało sprawozdanie, natomiast ocenę przesunięto na 

15 grudnia 2013 r.   

Plan zebrania przedstawił prof. Antoni Sułek.  

2. Pierwsza prezentacja Socjologicznej Platformy Informacyjnej  

Pani Róża Sułek zaprezentowała założenia, zakres prowadzonych prac oraz 

działanie Socjologicznej Platformy Informacyjnej, zlokalizowanej na stronie: 
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www.wiki.isns.uw.edu.pl Platforma jest nowoczesnym narzędziem, służy 

udostępnianiu na cały świat informacji na temat polskiej socjologii. Na stronie 

znajdują się dwie kategorie: osoby i instytucje. Hasło „osoby”: wyróżniono 4 

pokolenia socjologów: 1) 1-sze pokolenie, powojenne (magisterium do roku 1952 - 

56), zgromadzono już ponad 160 haseł osobowych, które są już prawie kompletne 

(jak dorobek opracowany jest w 90 % to hasło jest wywieszane), 2) 2-gie pokolenie 

(1956 – 68), 3) 3-cie pokolenie (po roku 68), 4) 4-te pokolenie (od 1989 roku). 

Hasło „instytucje”: obejmuje nie tylko instytucje, które mają urzędowy status, 

mogą to być doraźnie powoływane zespoły naukowe, zespoły dyskusyjne, które 

mają określony dorobek.  

W 2013 roku zostanie wywieszonych około 100 haseł. Rejestrowane są wszystkie 

publikacje (zagraniczne, krajowe), do których udaje się dotrzeć redaktorce. Ośrodki 

powstałe po wojnie są archiwizowane. Szczególnie pożądany jest kontakt z 

ośrodkami, które rozpoczęły swoją działalność po 1956 roku. Z czasem na stronie 

może zostać wprowadzona grafika, zbierane są materiały ikonograficzne, za około 

rok będą umieszczane fotografie socjologów i inne materiały udostępniane przez 

autorów. 

Hasła mogą być zgłaszane, tworzone, komentowane i uzupełniane, wymaga to 

kontaktu z redaktorem strony, panią Różą Sułek (kontakt: roza@marymont.pl). 

Kryterium kwalifikacji jest bardzo otwarte, przyjęto założenie, że na pograniczach 

nauk tworzone są prace niezwykle ciekawe z zakresu socjologii, stąd aby hasło 

znalazło się na stronie musi być ślad identyfikacji danej osoby z dyscypliną. 

Do publicznej wiadomości (być może już pod koniec 2013 roku) wywieszona 

zostanie na stronie nota metodyczna i metodologiczna.  

Uczestnicy zebrania wyrazili aprobatę w związku z inicjatywą budowy 

platformy, trudem włożonym w jej rozwijanie oraz wyrażono chęć współpracy  

W celu uzyskania źródeł finansowania projektu, zarekomendowano złożenie grantu 

w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, który mógłby poprzeć Komitet 

Socjologii PAN, czy też Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 

  

http://www.wiki.isns.uw.edu.pl/
mailto:roza@marymont.pl
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3. Dyskusja nad koncepcją tomu "Socjologia i socjologowie w polu władzy",  

 

Autorzy koncepcji przygotowali notatkę zawierającą propozycje dotyczące tytułu 

ekspertyzy, wydawnictwa, kalendarza prac, hasła problemowe, który został 

przekazany (w wersji papierowej) wszystkim uczestnikom zebrania, następnie 

szczegółowo ją omówiono i przedyskutowano.  

Przyjęto, że testy do ekspertyzy mogą, a nawet powinny mieć charakter eseistyczny.  

W ramach dyskusji zaproponowano rozważenie dwóch – nowych - tytułów 

ekspertyzy: Socjologia i socjologowie wobec władzy lub Socjologowie wobec władzy. 

Zaproponowano także, aby po wrześniowym zjeździe socjologicznym odbyła się 

kolejna dyskusja nad projektem ekspertyzy, a termin składania tekstów z 31 grudnia 

2013 roku został przesunięty na późniejszy. 

W nawiązaniu do jednego z wątków w dyskusji dodatkowo sprawdzono, że obecna 

kadencja Komitetu Socjologii oficjalnie trwa do roku 2014. 

Prof. Jacek Raciborski i Prof. Andrzej Zybertowicz zadeklarowali dalszą pracę nad 

koncepcją tomu – uwzględniając uwagi i propozycje zgłoszone w trakcie dyskusji.    

4. Wysunięcie kandydatury do Nagrody im. Ludwika Krzywickiego. 

Do nagrody im. Ludwika Krzywickiego zgłoszono 3 kandydatury: 

 Marta Klekotko, Rozwój po śląsku. Procesy kapitalizacji kultury w śląskiej 

społeczności górniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 

(wnioskodawca: prof. Krzysztof Gorlach). 

 Marta Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w 

okupowanej Polsce, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2012 (wnioskodawca: 

prof. Elżbieta Tarkowska). 

 Włodzimierz Wincławski, Słownik biograficzny socjologii polskiej, t. 1, 2, 3, 

PWN, Warszawa 2001; Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, 2007, 2011 

(wnioskodawca: prof. Andrzej Zybertowicz).  

Wszystkie zgłoszone testy były recenzowane. Prezydium Komitetu działając jako jury, 

przeprowadziło głosowanie: 5 członków prezydium (spośród 7) wskazało na 

kandydaturę Włodzimierza Wincławskiego, 1 osoba na Martę Cobel-Tokarską; 1 osoba 

nie wypowiedziała się. Uwzględniając wyniki głosowania Prezydium do nagrody im. 
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Ludwika Krzywickiego wysuwa kandydaturę Włodzimierza Wincławskiego. W 

uzasadnieniu zaznaczono, że wszystkie zgłoszone do nagrody książki są znaczące i 

ciekawe, należy jednak odróżnić debiuty od tekstów, które są wielkim życiowym 

osiągnięciem i które tym samym należy honorować nagrodą Ludwika Krzywickiego, a za 

taką pracę uznano dzieło Włodzimierza Wincławskiego. 

Odbyło się głosowanie członków Komitetu nad wysuniętą przez Prezydium 

kandydaturą. Udział w głosowaniu wzięło 17 osób: 

 15 osób poparło kandydaturę Włodzimierza Wincławskiego, 

 2 osoby wstrzymały się od głosu.   

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Prof. Krzysztof Konecki przygotował materiał dotyczący mapowania polskiej 

socjologii – zostanie on przesłany mailem do członków Komitetu. Autor prosi o 

komentarze. 

 Ukazał się nowy numer Studiów Socjologicznych 1/2013 (2008), Sfera publiczna 

– funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, red. Kaja Gadowska i Jan 

Winczorek. Współwydawcą Studiów Socjologicznych jest Komitet Socjologii PAN, 

Instytut Filozofii i Socjologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii UW.  

 Wnioskowano, aby Komitet Socjologii zajął stanowisko w związku z wypowiedzią 

minister Barbary Kudryckiej na temat socjologii, że ta, podobnie jak politologia 

„produkuje” bezrobotnych. Prof. Elżbieta Tarkowska przywołała wyniki badań 

dotyczących kariery studentów socjologii (własnej uczelni) z ostatnich 5 lat, 

zgodnie z którymi tylko 9 % z nich ma problemy z zatrudnieniem, a aż 50 % 

pracuje w zawodzie socjologa, w instytucjach naukowych i/lub badawczych.   

- Podjęto decyzję, że prezydium przygotuje pismo w odpowiedzi na 

wypowiadane przez p. Minister opinie.  

- Sprawa wypowiedzi polskich władz na temat sytuacji absolwentów socjologii na 

rynku pracy powinna się znaleźć w planowanej ekspertyzie.   

 Kolejne spotkanie Komitetu odbędzie się jesienią 2013 r. (koniec października 

lub początek listopada). 

 

Protokołowała dr Marcjanna Nóżka 


