
	
	

	

			 							 					 		 	
	
	
	

Sympozjum	SAS	PTS	pt.	“Antropologia	w	stanie	wyjątkowym”	
27-28	września	2021	r.,	Warszawa	

	
PROGRAM	

	
Dzień	1:	poniedziałek,	27	września	2021	r.	

	
13.00	–	13.15:		 	 Otwarcie	Sympozjum	SAS	PTS	

Instytut	Etnologii	i	Antropologii	Kulturowej	Uniwersytetu	Warszawskiego	
(IEiAK	UW,	ul.	Żurawia	4,	sala	104)	

	
13.15	–	15.45:		 	 Sesje	równoległe	(IEiAK	UW,	ul.	Żurawia	4)	

	
Sesja	A	(13.15-15.15):	Antropologia	i	zaangażowanie	(sala	104)	
Prowadzenie:	Dorota	Hall	(IFiS	PAN)	
	

Sesja	 B	 (13.15-15.45):	 Kategorie,	 metody	 i	 etyka	 badań	
antropologicznych	(sala	108)	
Prowadzenie:	Anna	Horolets	(IEiAK	UW)	

Inga	 B.	 Kuźma	 (IEiAK	 UŁ)	 “Przypadek	 antropologii	 kulturowej	
uprawianej	w	mieście	i	na	temat	kobiet”		
	

Justyna	Straczuk	(IFiS	PAN)	„Dlaczego	antropologiczne	
projekty	przepadają	w	konkursach	o	finansowanie?”	
	

Magdalena	 Sztandara	 (IEiAK	 UJ)	 „Jeden	 krok	 w	 tył,	 dwa	 kroki	
naprzód:	 wytwarzanie	 wiedzy	 i	 solidarność	 w	 „zatłoczonych”	
terenach”	
	

Adrianna	 Surmiak	 (ISNS	 UW)	 „Czy	 etnografię	 niejawną	
można	 uzasadnić	 etycznie?	 Perspektywa	 antropologów	
społeczno-kulturowych	i	socjologów”	
	

Monika	 Baer	 (KEiAK	 UWr)	 „Antropologia	 jako	 narzędzie	 zmiany:	
Prawa	LGBT	we	współczesnej	Polsce”	
	

Anna	 Malewska-Szałygin	 (IEiAK	 UW)	 „Zastosowania	
netnografii	w	antropologii	politycznej"	
	

Łukasz	Kaczmarek	(IEIAK	UAM)	„Praktyka	antropologiczna	w	Polsce	
XXI	wieku:	publiczne	pola	oddziaływania	i	nieobecność”	
	

Marcin	 Lubaś	 (IS	 UJ)	 “Po	 drodze	 do	 teorii:	 wiedza	
etnograficzna	jako	wyzwanie	i	domysł”	

	 Marek	 Pawlak	 (IEiAK	 UJ)	 „Niepewność	 i	 przyszłość	 jako	
orientacje	etnograficzne”	

	
15:45	–	17.00:		 	 Przerwa	
	
17.00-19.00:		 	 Pracownia	Etnograficzna	(ul.	Warecka	4/6,	wejście	od	ul.	Kubusia	Puchatka)	

	
Okrągły	stół:	Sekcja	Antropologii	Społecznej	PTS:	30	lat	wytwarzania	pola	naukowego	
Uczestnicy:	Grażyna	Woroniecka	(ISNS	UW),	 Janusz	Mucha	(IS	UwB),	Grażyna	Kubica-Heller	 (IS	UJ),	Barbara	Fatyga	(ISNS	UW),	
Michał	Buchowski	(IEiAK	UAM)	
Prowadzenie:	Dorota	Rancew-Sikora	(IS	UG)	
	
19.15	-	:		 	 Wspólne	„wyjście	w	miasto”		
	 	



	
	

	
Dzień	2:	wtorek,	28	września	2021	r.	

	
9.00-11.00:		 	 Sesje	równoległe	(IEiAK	UW,	ul.	Żurawia	4)	

	
Sesja	C:	Antropologia	czy	antropologie:	wewnętrzne	zróżnicowanie	
a	tożsamość	dyscypliny	(sala	104)	
Prowadzenie:	Karolina	Ciechorska-Kulesza	(IS	UG)	
	

Sesja	 D:	 Wiedza	 antropologiczna	 jako	 praktyka	
akademicka	i	społeczna	(sala	108)	
Prowadzenie:	Katarzyna	Warmińska	(KGiAP	UEK)	
	

Ewa	 Garstka	 (IS	 UKSW)	 „Relacje	 między	 socjologią	 a	 antropologią	
kulturową	 w	 badaniach	 imigrantów	 (casus	 młodych	 Polaków	 w	
Dublinie)”	
	

Kala	 Dobosz,	 Paweł	 Lenartowicz	 (Instytut	 Ekologii	
Społeczeństwa)	 „Możliwości	 nowej	praktyki	 antropologii	
jako	 dyscypliny	 i	 kierunku	 nauczania	 uniwersyteckiego	 -	
projekt	koleżeńskiej	superwizji”	
	

Kamilla	 Biskupska	 (IS	 UO)	 „Antropologia	 pamięci	 a	 poniemieckie	
dziedzictwo	miasta	–	przypadek	Wrocławia”	
	

Bartłomiej	Walczak	(ISNS	UW)	„Antropologia	a	ewaluacja	
edukacyjna”		
	

Tomasz	 Raczkowski	 (KEiAK	 UWr)	 „Antropologie	 filmu:	 W	 stronę	
(re)definicji	antropologicznych	badań	kina”	

Anna	 Pospieszna	 (IEiAK	 UAM)	 „Czego	 chcą	 nauczać	
antropolodzy?	 Wnioski	 z	 badań	 nad	 wiedzą	
antropologiczną	w	Polsce”	
	

Anna	 Szołucha	 (IEiAK	 UJ)	 „Gaz	 łupkowy	 i	 antropologia:	 Metody,	
zastosowania	i	<<relacja	wydobywcza>>	

Michał	 Mokrzan	 	 (KEiAK	 UWr)	 „Paralipsa,	 metonimia	 i	
efekt	 chiazmu:	 klasa	 w	 antropologii	 społeczno-
kulturowej”		
	

	
11.00-11.30:	 	 Przerwa	
	
11.30-13.30:		 	 Końcowa	sesja	(IEiAK	UW,	ul.	Żurawia	4,	sala	104)	

	
Panel	laureatów	nagrody	za	najlepsze	badanie	antropologiczne	roku	SAS	PTS	i	autorek	prac	wyróżnionych	
Uczestnicy:	 Natalia	 Bloch	 (IEiAK	 UAM);	 Magdalena	 Chułek	 (OBM	 UW);	 Anna	 Witeska-Młynarczyk	 (niezależna	 badaczka);	
Magdalena	Brzezińska	(IS	UG)	
Prowadzenie:	Ewa	Michna	(IAiSP	UJ)	
	
13.30-13.45:		 	 Zamknięcie	Sympozjum	SAS	PTS	(IEiAK	UW,	ul.	Żurawia	4,	sala	104)	
	

	

			 							 					 		 	
 

                                            	


