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Zapraszamy na seminarium, na którym 

KAJA KAŹMIERSKA (UŁ) 
i KATARZYNA WANIEK (UŁ) 

wygłoszą wystąpienie 

MIĘDZY TRANSFORMACJĄ A JEJ 
BIOGRAFICZNYM DOŚWIADCZENIEM 

 

Komentować będzie:  
BARBARA KLICH-KLUCZEWSKA (UJ) 

 

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2021 r. 
o godz. 17.00, w sali 3.012 Ośrodka Kultury Francu-
skiej UW, ul. Dobra 55 w Warszawie. Możliwe będzie 

uczestnictwo zdalne za pośrednictwem programu 
Zoom. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z 

Anną Sosnowską (aksosnow1@uw.edu.pl) lub 
Jarosławem Kiliasem (kilias@chello.pl) do 18 listo-
pada 2021 r. do godz. 14.00. Łącza zostaną wysłane 

drogą mailową. 
 

Anna Sosnowska 
z zespołem Czwartków  

  



 

 

Między transformacją a jej biograficznym doświadczeniem 
 

Kaja Kaźmierska i Katarzyna Waniek, redak-

torki książki: Telling the Great Change (2020), po-

dejmą dyskusję na temat biograficznego doświad-

czenia okresu transformacji, odnosząc się do od-

miennych konceptualizacji pojęcia „transformacja” 

w dyskursie publicznym i naukowym.  

Książkę tę, będąca efektem projektu mającego 

na celu zbadanie doświadczania transformacji w in-

dywidualnym, wyróżnia bogaty materiał empi-

ryczny, reprezentujący trzy kohorty (urodzone w 

latach 60., 70. i 80.), różne środowiska społeczne oraz doświadczenia zawo-

dowe i życiowe. Pokazuje ona zastosowanie metodologii badań biograficznych 

Fritza Schützego, w tym znaczenie pojedynczego studium przypadku dla zro-

zumienia mechanizmów i charakteru procesów i zjawisk społecznych. Jest to 

również ważny głos w dyskusji na temat mechanizmów adaptacji do zmian za-

chodzących w Polsce po 1989 roku. Podkreślając indywidualną sprawczość, au-

torzy unikają pułapek neoliberalnego dyskursu, przerzucającego odpowiedzial-

ność za swój los na jednostki. Praca stanowi kontynuację tradycji teoretycznej 

i metodologicznej Łódzkiej Szkoły Metodologicznej. 
  

Prof. Kaja Kaźmierska to dyrektor IS UŁ, kierowniczka Katedry Socjolo-

gii Kultury oraz Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej. Zajmuje 

się badaniami biograficznymi, pamięcią biograficzną i zbiorową, doświadcze-

niami biograficznymi i procesami społecznymi w ujęciu generacyjnym. Autorka 

lub współautorka, m.in. Biography and Memory (2012) i Autobiograficzny wy-

wiad narracyjny (2020, z Katarzyną Waniek). 

Dr Katarzyna Waniek to członkini Centrum Badań Biograficznych i Hi-

storii Mówionej oraz Centrum Studiów nad Migracjami UŁ, współautorka m.in. 

pracy Opowiedzieć Uniwersytet (2015, z Kają Kaźmierską i Agatą Zysiak), au-

torka książki Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków (2020).  


