
polemiki. Pojawiają się 

nowe zagadnienia (np. 

zmiana klimatu) i no-

we propozycje teore-

tyczne (np. koncepcja 

świadczeń ekosyste-

mów).  

W efekcie grono socjologów 

zajmujących się środowiskiem 

zdecydowało o utworzeniu 

Sekcji Socjologii Środowiska 

w ramach PTS. Intencją tego 

przedsięwzięcia jest wymiana 

informacji, konsolidacja badań 

i współpraca. Dobra nauka 

wymaga kontaktów wzajem-

nych, naukowej krytyki i 

otwartości na nowe idee. 

Pragniemy, by działanie Sekcji 

tworzyło wartość dodaną, by 

pomagało w rozwoju dyscypli-

ny. To jest nasz wspólny oraz 

indywidualny interes.  

Biuletyn, który masz przed 

sobą, ma pełnić funkcje infor-

macyjne i sprawozdawcze. 

Zapraszamy do zgłaszania 

informacji o badaniach, spra-

wozdań, opisów nowych 

przedsięwzięć, pomysłów, 

recenzji. Obecny numer Biu-

letynu zawiera podstawowe 

informacje na temat Sekcji, 

informację o konferencji sek-

Miło nam powitać 

czytelników pierw-

szego numeru Biule-

tynu Sekcji Socjologii 

Środowiska Polskiego 

Towarzystwa Socjo-

logicznego. Ludzie 

żyją w otoczeniu 

przyrody. Bez wody, powie-

trza, żywności nikt nie prze-

trwa. Jest to na tyle oczywi-

ste, że socjologowie przez 

długi czas ignorowali znacze-

nie środowiska. Koncentracja 

na życiu społecznym i nie-

uwzględnianie środowiska 

miała swoje uzasadnienie tak 

długo, jak zasoby przyrodni-

cze były wystarczające. Jednak 

rewolucja przemysłowa dała 

ludziom narzędzia eksploatacji 

przyrody w stopniu wcześniej 

niespotykanym. W efekcie, 

znaczenie środowiska przy-

rodniczego dla życia społecz-

nego zaczęło wzrastać. Środo-

wisko przyrodnicze stało się 

ważne społecznie. Rosnące 

znaczenie aktywności ruchów 

ekologicznych w latach 70-

tych XX wieku zyskało zainte-

resowanie socjologów i obec-

nie socjologia środowiskowa 

(environmental sociology) to 

jedna z dynamicznie rozwijają-

cych się subdyscyplin socjolo-

gicznych w Stanach Zjedno-

czonych, Europie i innych 

częściach świata. W Polsce, 

socjologowie zajmowali się 

środowiskiem raczej okazjo-

nalnie, lecz po 1990 roku, 

badania dotyczące świadomo-

ści ekologicznej, konfliktów 

ekologicznych, ochrony przy-

rody prowadzone były dość 

systematycznie. Polscy socjo-

logowie zajmujący się środo-

wiskiem prezentują referaty 

na sesjach Sieci Badawczej 

Środowisko i Społeczeństwo 

Europejskiego Towarzystwa 

Socjologicznego, publikują w 

uznanych międzynarodowych 

czasopismach, organizują kon-

ferencje, prowadzą projekty 

badawcze. Wreszcie, znacze-

nie problematyki środowisko-

wej wzrasta. Nowe regulacje 

dotyczące energii, ochrony 

bioróżnorodności, ochrony 

zasobów inicjują dyskusje i 

Pierwszy numer Biuletynu Sekcji Socjologii Środowiska PTS! 

  Sekcja Socjologii Środowiska PTS 
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Rok 2018, numer 1 

BIULETYN   

 Sekcj i  Socjologi i  Środowiska  

 Polskiego Towarzystwa Socjo log icznego  

Ważne tematy: 

• Pierwsza konferen-

cja Sekcji Socjologii 

Środowiska - zgło-

szenia do 

15.06.2018 r. 

• Poznaj członków 

Sekcji! 

W tym numerze: 

Konferencja Sekcji 2 

Poznajmy się 3 

Projekty badawcze 

członków Sekcji 

7 

O ptakach czyli o 

ludziach” -  recen-

zja książki Piotra 

Tryjanowskiego 

8 



cyjnej, a także rubrykę 

„poznajmy się”, gdzie przesta-

wiać będziemy członków Sek-

cji, informacje o projektach 

członków Sekcji, które uzy-

skały dofinansowanie w 2017 i 

2018 roku, oraz recenzję 

książki Piotra Tryjanowskiego 

„Rozum z ptakami odlatuje”. 

Zebrane informacje na temat 

projektów badawczych pro-

wadzonych przez członków 

Sekcji dały dość imponujący 

obraz aktywności. Na pewno 

jednak nie o wszystkim wie-

my. Zapraszamy do przesyła-

nia informacji i współredago-

wania Biuletynu. Prowadzimy 

również bloga Sekcji na stro-

nie internetowej https://

socjologiasrodowi-

ska.wordpress.com/ oraz gru-

pę dla użytkowników portalu 

Facebook Sekcja Socjologii 

Środowiska PTS https://

www.facebook.com/groups/

socjologiasrodowiska/. Wszel-

kie pomysły dotyczące działa-

nia Sekcji oraz kształtu Biule-

tynu i innych form wymiany 

informacji będą mile witane.         

Piotr Matczak, Krzysztof Nie-

działkowski i Joanna Tusznio  

społeczny, wyrażony nie tylko 

określonymi formami jego 

użytkowania, ale także sferą 

pozamaterialną. Wśród spo-

łecznych wymiarów lasu nale-

ży wymienić m.in. dostęp do 

zasobów surowca drzewnego 

i regulacje w tym zakresie 

(prawne i zwyczajowe); 

ochrona lasu i różnorodności 

biologicznej w lasach; warto-

ści, normy i postawy społecz-

ne wobec lasu; społeczne 

funkcje lasu (rekreacyjne, kul-

turowe, estetyczne itp.); za-

rządzanie zasobami leśnymi 

(synergie, konflikty i kolizje); 

las jako przedmiot zaintereso-

wań grup społecznych 

(społeczności lokalne; organi-

zacje pozarządowe; partycy-

pacja społeczna); las w eduka-

cji formalnej i nieformalnej. 

Badania dotyczące społeczne-

go znaczenia lasu są prowa-

dzone od dawna, w szczegól-

ności w Stanach Zjednoczo-

nych oraz w Skandynawii. W 

Polsce prowadzono do tej 

pory przede wszystkim bada-

W październiku tego roku 

jako Sekcja Socjologii Środo-

wiska organizujemy naszą 

pierwszą konferencję, pt. 

„Społeczna rola lasu i środo-

wiska przyrodniczego”. Kon-

ferencja, któa odbędzie się w 

dniach 18-19 października w 

Gołuchowie, koło Kalisza, 

organizowana jest wspólnie z 

Ośrodkiem Kultury Leśnej 

Lasów Państwowych w Gołu-

chowie. Miejsce konferencji 

wpisuje się doskonale w zaintere-

sowania Sekcji, łączac ze sobą 

wspaniałe otoczenie przyrodni-

cze (Park-Arboretum) oraz 

aspekt kulturowy (Muzeum 

Leśnictwa oraz Muzeum w 

zamku Czartoryskich). Konfe-

rencja da nam możliwość po-

znania się, wymiany doświad-

czeń naukowych oraz integra-

cji, stąd bardzo serdecznie 

zachęcamy do udziału w tym 

wydarzeniu. 

Tematem przewodnim konfe-

rencji jest las. Las jako ele-

ment środowiska przyrodni-

czego ma istotny kontekst 

nia dotyczące problemów 

ochrony przyrody w lasach i 

konfliktów społecznych w 

zarządzaniu zasobami leśnymi. 

Szczególnym obiektem zainte-

resowania była Puszcza Biało-

wieska, gdzie analizowano 

długotrwały konflikt wokół 

definicji i sposobów ochrony 

lasu angażujący wiele grup 

społecznych na różnych po-

ziomach podejmowania decy-

zji i w zmieniającym się oto-

czeniu prawnym. Choć pol-

skie badania społecznego zna-

czenia lasu są – jak dotychczas 

– wycinkowe, nauki społeczne 

mają potencjalnie do zaofero-

wania wiele istotnych per-

spektyw teoretycznych i me-

todologicznych. 

Celem konferencji jest doko-

nanie przeglądu istniejących 

badań i istniejącej wiedzy na 

temat społecznego znaczenia 

lasu, a także zaproponowanie 

nowych perspektyw badaw-

czych. Służyć to ma zarówno 

celom poznawczym jak i prak-

Pierwszy numer Biuletynu Sekcji Socjologii Środowiska PTS! 

Zapraszamy na pierwszą konferencję Sekcji!  
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tycznym, związanym z zarzą-

dzaniem lasami. Do udziału w 

konferencji zapraszamy nau-

kowców i praktyków związa-

nych z budowaniem i stoso-

waniem wiedzy o społecznych 

aspektach lasu. Zapraszamy 

do wygłaszania referatów 

prezentujących wyniki orygi-

nalnych badań poruszających 

tematykę lasu w kontekście 

społecznym, prezentacji inno-

wacyjnych metod i technik 

badań społecznych mających 

szczególne zastosowanie do 

badania społecznego znacze-

nia lasu, a także wyników i 

doświadczeń z badań innych 

elementów środowiska natu-

ralnego, z których wynikają 

istotne wnioski dla nowych 

perspektyw badania lasów i 

innych elementów środowiska 

w naukach społecznych. W 

szczególności, zapraszamy do 

prezentacji propozycji pól 

badawczych, które warte są 

zainteresowania z poznawcze-

go i praktycznego punktu wi-

dzenia. 

Osoby, których referat zosta-

nie zaakceptowany przez or-

ganizatorów nie ponoszą 

kosztów uczestnictwa w kon-

ferencji. Pozostałe osoby po-

krywają koszty noclegów i 

wyżywienia w kwocie 400 zł. 

Zgłoszenia, zawierające abs-

trakt (do 100 słów), można 

nadsyłać do (15.06.2018), do 

sekretarza konferencji Konra-

da Bula, OKL Gołuchów, 

email:  

konrad.bul@okl.lasy.gov.pl i/

lub do Joanny Tusznio, email: 

joanna.tusznio@uj.edu.pl. 

Karta zgłoszeniowa dostępna 

jest w ogłoszeniu na stronie 

https://

socjologiasrodowi-

ska.wordpress.com/2018/04/2

5/zapraszamy-na-konferencje-

spoleczna-rola-lasu-i-

srodowiska-przyrodniczego-

goluchow-18-19-pazdziernika-

2018/  

 

Zapraszamy na pierwszą konferencję Sekcji! 

Serdecznie zapraszamy 
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Obecnie Sekcja Socjologii Środowiska liczy 24 członków. Poniżej przedstawiamy pokrótce sylwetki osób, 

które chciały podzielić się informacją o zainteresowaniach badawczych oraz aktualnie realizowanych projek-

tach. Dalsze informacje będziemy sukcesywnie umieszczać w Biuletynie.  

dr hab. Piotr Matczak, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Matczak  

Zainteresowania badawcze: lokalne polityki publiczne dot. środowiska; ochrona bioróżnorodności, 

adaptacja do zagrożeń naturalnych (w szczególności - powodzi); adaptacja do zmiany klimatu; bezpieczeń-

stwo i zarządzanie kryzysowe.  

Aktualnie realizowane projekty badawcze:  Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosyste-

mów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy (OPUS 13), 2018-21; Natural retention 

on private land, COST Action, 2017-19; Monitoring wizyjny jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości 

(OPUS 11), 2017-18.  

dr Joanna Tusznio, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński 

http://ee.uj.edu.pl/pl/pracownicy/dr-joanna-tusznio/o-mnie; https://scholar.google.pl/citations?

user=thODcEoAAAAJ&hl=pl  

Zainteresowania badawcze: konflikty wokół obszarów chronionych, udział społeczeństwa w ochronie 

przyrody, mapowanie partycypacyjne, społeczne aspekty ochrony różnorodności biologicznej, rewilding. 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: Rekonstrukcje dzikiej przyrody. Postrzeganie przyrody i 

przywiązanie do miejsca zamieszkania na terenach reintrodukcji żubrów w Polsce (NCN, SONATA 10), 

2016-2020.  

Poznajmy się! Członkowie Sekcji Socjologii Środowiska 
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dr Aleksandra Wagner, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 

www.dialogueforpolicy.pl 

Zainteresowania badawcze: socjologia energii, dyskursy wokół energetyki, 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: Tempus Fugit – wizje przyszłości w politykach energetycz-

nych (kierownik);  Anatomy of Disbelief- Explaining Polish Climate Scepticism (udział w zepsołach badaw-

czych); Envisaging the unintended social consequences of a transition from fossil fuel based to electric and 

electronic mobility (udział w zepsołach badawczych). 

dr Katarzyna Iwińska, Collegium Civitas  

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=G2uHfMcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate ; 

https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/nasi-wykladowcy/iwinska-katarzyna-dr   

Zainteresowania badawcze: partycypacja obywatelska, świadomość ekologiczna, świadomość energe-

tyczna, zrównoważony rozwój, badania jakościowe i partycypatywne, teorie podmiotowego sprawstwa, 

społeczeństwo obywatelskie 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: "Public attitudes to nuclear power"; "Kobiety jako liderki 

zmian - postrzeganie zmian energetycznych w konurbacji śląskiej”; "Edukacja dla zrównoważonego rozwo-

ju"; "You vote EU". 

dr hab. Piotr Nowak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

http://www.socjologia.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/piotrnowak  

Zainteresowania badawcze: socjologia obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, turystyka (głównie 

turystyka wiejska), bezpieczeństwo żywnościowe 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: Gospodarstwa Opiekuńcze w Rozwoju Obszarów Wiej-

skich Wobec Wyzwań Demograficznych (GROWID). Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju (Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków 

„GOSPOSTRATEG”). Czas realizacji 36 miesięcy, lata 2018 – 2021; Sustainable finance for sustainable agri-

culture and fisheries (SUFISA). Projekt uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu Hory-

zont 2020. Czas trwania projektu: 2015-2018. 

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański 

https://www.researchgate.net/profile/Dorota_Rancew-Sikora/contributions 

Zainteresowania badawcze: antropologia ekologiczna, relacje człowiek-zwierzęta, relacje człowiek-

morze, woda, analiza dyskursu, analiza konwersacyjna, socjologia jakościowa 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: Gościnność. 

dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN; Instytut Biologii Ssaków PAN 

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Niedzialkowski; https://scholar.google.com/citations?

user=46Zu9DAAAAAJ&hl=en   

Zainteresowania badawcze: socjologia środowiska, zarządzanie środowiskiem (environmental governan-

ce), polityka ochrony środowiska i przyrody, obszary chronione, gatunki chronione, nowy instytucjonalizm, 

polityka publiczna 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: Przemiany społeczno-polityczne a dynamika i kierunki 

polityki publicznej - Analiza czynników determinujących politykę ochrony gatunkowej w Polsce w latach 

1918-2015 w perspektywie teorii instytucjonalizmu historycznego. 

Poznajmy się! Członkowie Sekcji Socjologii Środowiska 
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dr Aleksandra Lis, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

http://etnologia.amu.edu.pl/index.php/instytut/pracownicy/pracownicy-naukowo-dydaktyczni/70-dr-aleksandra-

lis 

Zainteresowania badawcze: technologie, środowisko, wiedza, państwo 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: "Gaz z łupków nowym wyzwaniem dla Europy: rola wiedzy 

eksperckiej w procesach integracji europejskiej" NCN; “Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional 

Risks (SECURe)” H2020; "Energetyzując świat: STS i antropologia ku społecznym studiom nad nowymi energia-

mi" NCN. 

dr Ewa Kopczyńska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 

https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Kopczynska2 

Zainteresowania badawcze: socjologia i antropologia jedzenia, obawy żywieniowe, społeczne dyskursy o 

socjonaturach 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: "Znaczenie obaw żywieniowych w alternatywnych strategiach 

zaopatrzenia w żywność gospodarstw domowych" (OPUS NCN). 

dr Piotr Pawliszak, Uniwersytet Gdański 

https://wns.ug.edu.pl/pracownik/2269/piotr_pawliszak 

Zainteresowania badawcze: analiza dyskursu, analiza narracyjna, dyskurs ekologiczny, dyskursywne kon-

struowanie polityki ekologicznej, teoria relacyjna 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: narracyjna analiza dyskursu publicznego - aspekty teoretyczne 

i metodologiczne. 

prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński  

http://ee.uj.edu.pl/pl/pracownicy/prof-dr-hab-malgorzata-grodzinska-jurczak/o-mnie  

Zainteresowania badawcze: społeczne aspekty ochrony przyrody, edukacja ekologiczna, popularyzacja 

nauki 

Aktualnie realizowane projekty badawcze: POLONEZ 3 - Does ecoturism have ability to empower resi-

dents to overcome environmental discrimination due to Natura 2000 in Poland? An examination through the 

lens of Weber’s theory of formal and substantive rationality; Rzeki karpackie - czysta Natura 2000. Kampania 

edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z 

dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu - projekt POIiŚ; COST Action: CA15212 - Citizen Science to promote 

creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe (Management Committee member); SERVICES 

- Social-Ecological Research and technological innoVations for improved Integration of Cultural Ecosystem 

Services in participatory planning processes „Internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung, Region 

Mittelost- und Südosteuropa (MOEL-SOEL-Bekanntmachung)”. 

mgr Krzysztof Mączka, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Maczka 

Zainteresowania badawcze: partycypacja, konsultacje społeczne, Natura 2000, świadczenia ekosystemowe, 

budżety obywatelskie, udział interesariuszy w podejmowaniu decyzji, polityki publiczne 

Aktualnie realizowane projektu badawcze: "Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosyste-

mów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy" (projekt w ramach konkursu OPUS 13 

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2017/25/B/HS6/00954), jako wykonawca, kierownik projek-

tu: dr hab. Piotr Matczak; "Recepcja konsultacji społecznych przez elity lokalne - porównawcze studium przy-

padku" (projekt w ramach konkursu PRELUDIUM 11 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 

2016/21/N/HS6/02822), jako kierownik projektu. 
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http://etnologia.amu.edu.pl/index.php/instytut/pracownicy/pracownicy-naukowo-dydaktyczni/70-dr-aleksandra-lis
http://etnologia.amu.edu.pl/index.php/instytut/pracownicy/pracownicy-naukowo-dydaktyczni/70-dr-aleksandra-lis
https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Kopczynska2
https://wns.ug.edu.pl/pracownik/2269/piotr_pawliszak
http://ee.uj.edu.pl/pl/pracownicy/prof-dr-hab-malgorzata-grodzinska-jurczak/o-mnie
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Maczka


dr Katarzyna Nieszporek, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński 

http://ee.uj.edu.pl/pl/pracownicy/dr-katarzyna-nieszporek/o-mnie 

Zainteresowania badawcze: lokalne działania na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego, z 

uwzględnieniem edukacji środowiskowej, a w szczególności świadomości środowiskowej 

Aktualnie realizowane projektu badawcze: Projekt POIŚ „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. 

Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności”; Udział w projekcie NCN „Rekonstrukcja dzikiej przyro-

dy. Postrzeganie przyrody i przywiązanie do miejsca zamieszkania na terenach reintrodukcji żubrów w 

Polsce”. 

dr Agnieszka Olszańska, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk 

https://scholar.google.pl/citations?user=PtvoFRUAAAAJ&hl=pl  https://www.researchgate.net/profile/

Agnieszka_Olszanska 

Zainteresowania badawcze: społeczne aspekty ochrony przyrody, zarządzanie zasobami przyrodniczy-

mi, relacje człowiek-dzika przyroda, usługi ekosystemowe, konflikty społeczne w ochronie przyrody i za-

rządzaniu zasobami przyrodniczymi 

Aktualnie realizowane projektu badawcze: "Understanding human-carnivore relationships: from 

social conflicts to ecosystem services" (projekt kierowany przez dr Bertę Martin-Lopez);  

"Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w 

polityce ochrony przyrody" (NCN Sonata, projekt kierowany przez dr Agatę Pietrzyk-Kaszyńską); 

"Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000 - w zakresie gatunków zwierząt" (projekt kierowany w IOP PAN przez mgr 

Grzegorza Cierlika). 

dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk 

https://www.researchgate.net/profile/Agata_Pietrzyk-Kaszynska; https://scholar.google.pl/citations?

user=rnKdZu4AAAAJ&hl=pl&oi=ao 

Zainteresowania badawcze: społeczne aspekty ochrony przyrody, systemy społeczno-ekologiczne, 

polityka publiczna, relacje człowiek-dzika przyroda, usługi ekosystemowe 

Aktualnie realizowane projektu badawcze: „Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodni-

cze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w polityce ochrony przyrody” (NCN Sonata 13). 

mgr dr Arkadiusz Peisert, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG 

https://ug.edu.pl/pracownik/2283/arkadiusz_peisert 

Zainteresowania badawcze: obywatelskość lokalna, konflikty ekologiczno-przestrzenne, spółdzielczość 

mieszkaniowa, housing, socjologia prawa, transformacja społeczna 

Aktualnie realizowane projektu badawcze: projekt NPRH, Tradycje polskiego kooperatyzmu; autor 

książki po roboczym tytułem tradycje polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. 

mgr Dominik Krzymiński, Uniwersytet Gdański 

https://ug.academia.edu/DominikKrzymiński  

Zainteresowania badawcze: konflikty ekologiczne, problematyka przestrzeni i miejsca 

Aktualnie realizowane projektu badawcze: Konflikt ekologiczny jako spór o miejsce (doktorat). 
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http://ee.uj.edu.pl/pl/pracownicy/dr-katarzyna-nieszporek/o-mnie
https://scholar.google.pl/citations?user=PtvoFRUAAAAJ&hl=pl%20%20https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Olszanska
https://scholar.google.pl/citations?user=PtvoFRUAAAAJ&hl=pl%20%20https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Olszanska
https://www.researchgate.net/profile/Agata_Pietrzyk-Kaszynska
https://scholar.google.pl/citations?user=rnKdZu4AAAAJ&hl=pl&oi=ao
https://scholar.google.pl/citations?user=rnKdZu4AAAAJ&hl=pl&oi=ao
https://ug.edu.pl/pracownik/2283/arkadiusz_peisert
https://ug.academia.edu/DominikKrzymiński


mgr Iwona Bojadżijewa, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski  

Zainteresowania badawcze: teorie dyskursu, dyskursy ekologiczne, studia miejskie, sprawiedliwość 

środowiskowa,  ryzyko 

Aktualnie realizowane projektu badawcze: Analiza dyskursów ekologicznych w okresie polskiej trans-

formacji ustrojowej. 

mgr Adam Choryński, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN 

https://www.researchgate.net/profile/Adam_Chorynski2 

Zainteresowania badawcze: Społeczności lokalne wobec zagrożeń naturalnych, system zarządzania kry-

zysowego głównie w kontekście zagrożeń ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, elastyczność (resilience) 

Aktualnie realizowane projektu badawcze: Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorzą-

dów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnymi (NCN). 
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Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społeczno-

ściom przez drzewa i krzewy. Projekt NCN, OPUS 13 

Kierownik: dr hab. Piotr Matczak  

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/372726-pl.pdf 

Does ecotourism have ability to empower residents to overcome environmental discrimination 

due to Natura 2000 in Poland ?- An examination through the lens of Weber's theory of formal 

and substantive rationality, Projekt NCN, POLONEZ 3 

Kierownik: dr Marianna Strzelecka  

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/351560-en.pdf  

Energetyzując świat: STS i antropologia ku społecznym studiom nad nowymi energiami, Projekt 

NCN, OPUS 13 

Kierownik: dr Aleksandra Lis 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/371487-pl.pdf 

Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecz-

nicze w polityce ochrony przyrody. Projekt NCN, SONATA 13 

kierownik: dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/385291-pl.pdf 

Europeizacja polityki ochrony przyrody w ujęciu teorii instytucji - Zarządzanie transnarodowymi 

populacjami wilka w Polsce, w Niemczech i na Białorusi. Projekt NCN, OPUS 14 

Kierownik: dr Krzysztof Niedziałkowski  

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/394633-pl.pdf  

Projekty badawcze członków Sekcji, uzyskane w 2017 oraz 

pierwszej połowie 2018 roku  

https://www.researchgate.net/profile/Adam_Chorynski2
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/372726-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/351560-en.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/371487-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/385291-pl.pdf
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/394633-pl.pdf
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lub „Ptaki” Hitchcocka). W efek-

cie tracą oni zdrowie, pieniądze, 

kontakty z bliskimi na rzecz od-

dawania się obserwacji rozmai-

tych gatunków pierzastych stwo-

rzeń. Kilkanaście rozdziałów 

książki pokazuje rozliczne przeja-

wy ptasiej pasji.   

Piotr Tryjanowski sam jest, od 

młodości, trafiony ptasią obsesją. 

Trudno zatem oczekiwać, by był 

neutralnym obserwatorem. Na 

szczęście jest on także naukow-

cem, co ułatwia dystans i bez-

stronną refleksję. Książka jest 

zapisem obserwacji ptasiarzy i 

ornitologów. Jest to zatem meta 

obserwacja (wyznawca teorii 

systemów N.Luhmanna ma tu 

pole do popisu). Autor czyni to z 

sympatią, ale bez taryfy ulgowej. 

Podaje on mnóstwo anegdot, 

ciekawostek, przygód. Znajdzie-

my historyjki i śmieszne i strasz-

ne. Książka przypomina nieco 

książki podróżnicze. Autor zabie-

ra nas z miejsca na miejsce, prze-

nosząc się od Zielonej Góry do 

tropików i z powrotem, pokazu-

jąc dole i niedole ptasiarzy.       

Metodologicznie książka bazuje 

na analizach przypadków oraz 

dość intensywnie wykorzystuje 

typologie. Z punktu widzenia 

teorii nauk społecznych, trzeba 

zauważyć, że autor wykorzystuje 

pojęcie rzadkości, co jak wiado-

mo jest elementarnym pojęciem 

nauk ekonomicznych. W przy-

padku ornitologów i ptasiarzy, 

maksymalizacja użyteczności 

polega zasadniczo na obserwacji 

na udokumentowanym dostrze-

żeniu egzemplarza gatunku, który 

jest trudny do zaobserwowania. 

Nietrudno się domyślić, że jed-

nym z podskórnych tematów 

Namiętności czy interesy kierują 

ludzkim zachowaniem? Albert 

Hirschman poświęcił temu tema-

towi swoją znaną książkę. Wielu 

innych badaczy drąży to odwiecz-

ne i trudne do rozstrzygnięcia 

pytanie. Piotr Tryjanowski w 

swojej książce „Rozum z ptakami 

odlatuje” staje zdecydowanie po 

stronie namiętności. Autor jest 

biologiem, a ściślej mówiąc – 

ornitologiem, kierownikiem Ka-

tedry Zoologii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Jego 

książka dotyczy jednak ludzi a nie 

ptaków. Jak się bowiem dowiadu-

jemy, pewna część populacji ludz-

kiej, jak można sądzić jest to 

część stosunkowo niewielka, acz 

grupująca osoby często wybitne i 

znane, interesuje się ptakami. Co 

więcej, w swych przejawach, 

zainteresowanie to przekracza 

często miary zdrowego rozsądku. 

Bywa, że przybiera ono postać 

nieszkodliwej obsesji, ale ma też 

czasami formę niemalże patolo-

giczną. W książce znajdziemy 

nagromadzenie przypadków dzi-

wactw, natręctw i ekscentry-

zmów (obok przykładów szla-

chetnych pobudek, odruchów 

serca i empatii dla zwierząt). 

Ludzi zainteresowani ptakami nie 

stanowią bowiem jednorodnej 

grupy. Podstawowy podział każe 

odróżnić „ptasiarzy” od ornitolo-

gów. Pierwsi, to przed wszystkim 

pasjonaci, drudzy zaś – to profe-

sjonaliści (najczęściej naukowcy). 

Sporo ich dzieli ale jeszcze więcej 

ich łączy. Zarówno jedni jak i 

drudzy w swej hierarchii prefe-

rencji wyżej wysoko umieszczają 

obserwacje ptaków. Czasem jest 

to ważniejsze od własnej rodziny, 

kariery, rozrywki (chyba, że jest 

to „Ognisty ptak” Strawińskiego 

książki jest dialektyka współpracy 

i rywalizacji. Ptasiarze budują 

swoją pozycję poprzez większą 

sprawność od innych. Najczęściej 

oznacza to większe poświęcenie i 

determinację. Jednak książka 

pokazuje też wiele uroczych 

przykładów wspólnotowego życia 

ptasiarzy.  

Życie prasiarza nie jest łatwe ani 

jednoznaczne. Koncentracja uwa-

gi na pewnym wycinku rzeczywi-

stości nie odbywa się bezkoszto-

wo. Tryjanowski pisze o ornito-

logach, którzy przyjeżdżają w 

miejsca atrakcyjne przyrodniczo i 

zupełnie nie interesują się historią 

miejsca i ludźmi, którzy tam żyją. 

W istocie, jest to podobna wy-

biórczość spojrzenia, jak u tury-

sty, który ogląda historyczny 

zamek i nie ma pojęcia o gatun-

kach roślin i zwierząt, które tam 

można spotkać. Czym zatem 

różni się pasja ptasiarzy od in-

nych pasji: alpinistów, którzy 

latami przygotowują się na wspi-

naczkę, kibiców którzy spędzają 

weekendy jeżdżąc na mecze wy-

jazdowe; wielbicieli zespołów 

muzycznych, którzy starają się 

być na każdym koncercie; moto-

cyklistów, którzy spędzają całe 

dnie na czyszczeniu swoich ma-

szyn; maratończyków, którzy cały 

sezon przygotowują się do jedne-

go biegu? Makroscojologiczne 

spojrzenie kazałoby odpowie-

dzieć: niczym się nie różnią. W 

każdym przypadku mamy do 

czynienia z produktem społe-

czeństwa dobrobytu, który 

umożliwia w szerokiej skali zaj-

mowanie się sprawami, które 

jeszcze 50 lat temu było dostęp-

ne zamożnym nielicznym. Czy 

jednak ptasiarze są bardziej sym-

patyczni od innych pasjonatów? 

„O ptakach czyli o ludziach” -  recenzja książki Piotra Tryjanowskiego 

„Rozum z ptakami odlatuje”, Poznań 2018,  Wydawnictwo Lanius  

„Piotr Tryjanowski w 

swojej książce 

„Rozum z ptakami 

odlatuje” staje 

zdecydowanie po 

stronie namiętności” 



Kontakt: 

Piotr Matczak 

Przewodniczący Sekcji  

E-mail: matczak@amu.edu.pl 

 

Opracowanie graficzne i skład: 

Adam Choryński 

www.socjologiasrodowiska.wordpress.com 
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książka będzie interesująca dla 

ludzi z ptasiego towarzystwa. 

Osoby spoza towarzystwa mu-

szą się pogodzić z tym, że pew-

ne kody są zrozumiałe tylko dla 

wyznawców (co to jest 

„czerwona kropeczka” i 

„niebieski kwadrat”?).       

Czytając książkę Piotra Tryja-

nowskiego, czytelnik sporo się 

może dowiedzieć na temat 

Książka prof. Tryjanowskiego 

nie daje oczywiści takiej odpo-

wiedzi, ale daje szanse poznania 

ciekawej subkultury.     

„Rozum z ptakami odlatuje” jest 

książką dla każdego. Jest to 

barwna opowieść o ptasiarzach 

i ornitologach. Są to ludzie ma-

lowniczy, więc ich przygody, 

przymioty i ułomności warto są 

uwagi. W szczególności jednak, 

pewnej podgrupy gatunku ludz-

kiego. Nie jest to jednak praca 

wyłącznie „socjologiczna”. 

Oprócz tego, autor pisze też o 

ptakach. Krótko podsumowu-

jąc: wśród ptaków znajdziemy 

równie wiele dziwactw co u 

ludzi. Niech to będzie pociesze-

nie.  

Piotr Matczak 

  

„O ptakach czyli o ludziach” -  recenzja książki Piotra Tryjanowskiego 

„Rozum z ptakami odlatuje”, Poznań 2018, Wydawnictwo Lanius  

Zapraszamy na nasz 

profil 

Odwiedź 

 naszą stronę 

Drodzy Czytelnicy! 

Do Waszych rąk trafił pierwszy numer Biuletynu Sekcji Socjologii Środowiska PTS. Staraliśmy się zawrzeć w 

nim najpilniejsze informacje dotyczące Sekcji, a także przedstawić członków i przybliżyć nieco naszą działal-

ność. Mamy nadzieję, że zawarty materiał okazał się dla Was interesujący. Nic natomiast nie stoi na prze-

szkodzie, by w kolejnych wydaniach Biuletynu włączyć inne tematy i zagadnienia, które są dla Was szczegól-

nie istotne. Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu, do przesyłania swoich komentarzy, opinii, sugestii co 

do treści. Ponadto jesteśmy bardzo ciekawi, czy przypadła Wam do gustu forma Biuletynu i sposób prezenta-

cji zawartości. Może czegoś brakuje, a może materiał byłby bardziej czytelny w innej postaci? Jesteśmy bar-

dzo otwarci na wszelkie pomysły i sugestie, są one wręcz niezbędne, by móc rozwijać zarówno Biuletyn, jak i 

naszą działalność. Stąd raz jeszcze zapraszamy do kontaktu czy to poprzez Facebooka czy bezpośrednio 

przez e-mail. I, choć mamy nadzieję, że wystrzegaliśmy się błędów, w pierwszym podejściu są one nieuniknio-

ne, dlatego uprzejmie prosimy o wyrozumiałość.  

Podziel się swoją opinią! 
 

https://socjologiasrodowiska.wordpress.com/o-sekcji-socjologii-srodowiska/
https://www.facebook.com/groups/socjologiasrodowiska/
https://socjologiasrodowiska.wordpress.com/o-sekcji-socjologii-srodowiska/

