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M a r t y n a  P a u l i n a  P r y s z m o n t - C i e s i e l s k a  

„AUTOBIOGRAFIE  MATEK”  
–  WPROWADZENIE  DO  PROJEKTU 

BADAWCZEGO 

Słowa kluczowe: autobiografia, autobiograficzne podejście badawcze, strategie ba-
dawcze z użyciem materiałów wizualnych, macierzyństwo, dydaktyka biograficzna. 

Streszczenie: Zamierzeniem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie założeń teore-
tycznych i metodologicznych projektu badawczego pt. „Autobiografie matek”. Jego 
cele koncentrują się na poznaniu wybranych, spisanych przez badane kobiety auto-
biografii. Równie ważne są także cele o charakterze społecznym, tj. uwrażliwienie na 
losy (edukacyjne i zawodowe) matek oraz pobudzenie autorefleksji badanych kobiet 
nad własnym życiem. Zastosowanym podejściem badawczym jest podejście auto-
biograficzne z wykorzystaniem materiałów wizualnych, w którym badacz występuje 
w podwójnej roli – podmiotu poznającego oraz poznawanego. Prócz zaprezentowa-
nia teoretycznych i metodologicznych założeń projektu, autorka podejmuje próbę 
krytycznej analizy kolejnych etapów projektu. 

Metodologia projektu 

Projekt badawczy zatytułowany „Autobiografie matek1” stanowi kontynuację 
zrealizowanego przedsięwzięcia badawczego pt. „Mikroświaty macierzyństwa2”. 
Celem obu projektów było unaocznienie wybranych mikroświatów matek i ich 
doświadczeń pochodzących z różnych obszarów życia, a w szczególności z nastę-
pujących sfer ich funkcjonowania: macierzyństwa i rodzicielstwa; życia rodzin-
nego; edukacji (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej); aktywności zawodo-
wej i społecznej. Zamierzeniem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie założeń 
badawczych i metodologicznych projektu. Aktualnie realizowanym etapem jest 

1   Formalnym tytułem projektu jest: „Trajektorie edukacyjne i zawodowe kobiet-matek – w perspek-
tywie badań autobiograficznych i fotografii”. Realizowany jest w Instytucie Pedagogiki Uniwer-
sytetu Wrocławskiego w ramach grantu wewnętrznego. Więcej informacji znajduje się na stronie 
projektu: http://mikroswiaty.enda.pl/.

2   Formalnym tytułem projektu jest: „Współczesne oblicza macierzyństwa w perspektywie eduka-
cji nieformalnej”. Zrealizowany został w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 
w 2012 r. w ramach grantu wewnętrznego. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: 
http://mikroswiaty.enda.pl/.
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wstępna analiza materiału badawczego zgromadzonego w oparciu o przedstawioną 
w artykule problematykę badań. 

Projekt „Autobiografie matek” koncentruje się na następujących celach: po-
znanie autobiografii matek, a w szczególności ich trajektorii edukacyjnych i zawo-
dowych; poznanie miejsca i roli doświadczeń macierzyńskich w skonstruowanych 
przez autorki autobiografiach; poznanie kompetencji biograficznych kobiet obej-
mujących wiedzę biograficzną i myślenie biograficzne; pobudzenie autorefleksji 
kobiet badanych nad własnym życiem; przygotowanie i opublikowanie materiałów 
badawczych, które posłużą w dydaktyce biograficznej studentów; uwrażliwienie 
na różnorodne trajektorie rozwoju edukacyjnego, zawodowego oraz doświadczenia 
macierzyńskie; uwrażliwienie na wyzwania, jakich doświadczają matki w związku 
z łączeniem aktywności edukacyjnej, zawodowej z obowiązkami macierzyńskimi, 
rodzicielskimi; zweryfikowanie możliwości zastosowania w podejściu badawczym 
perspektywy auto/biograficznej z wykorzystaniem materiałów wizualnych. 

Badania przyjęły charakter jakościowych, a wykorzystano w nich następujące 
podejścia, metody, techniki i narzędzia badawcze: 1) Podejście autobiograficzne, 
ponieważ źródłem wiedzy na temat macierzyństwa były doświadczenia badanych 
kobiet oraz wiedza badaczki wynikająca z osobistych doświadczeń macierzyńskich 
(zob. Miller 2003; Kafar 2011; Jakubowska-Malicka 2011; Pryszmont-Ciesielska 
2009). W podejściu tym badacz może potraktować swoją biografię jako jedno ze 
źródeł wiedzy o interesujących go zjawiskach i prócz tego włączyć do badań bio-
grafie innych badanych. Wówczas te odmienne od siebie biografie obu podmiotów 
badania stają się równymi sobie i istotnymi źródłami wiedzy, wyznaczając grani-
ce perspektywy badawczej. Badacz, prowadząc badania, (re)konstruuje zarówno 
własną biografię, jak i biografie osób badanych i w tym sensie stanowią one dla 
niego źródła wiedzy na temat świata społecznego (Pryszmont-Ciesielska 2009); 2) 
Strategie badawcze z użyciem materiałów wizualnych, ponieważ badane matki 
oraz badaczka, prezentując swoje autobiografie, odwoływały się do różnych tego 
typu dokumentów, np. fotografii, obrazów, rysunków; 3) Prezentacja autobio-
graficzna, dzięki której badane matki oraz badaczka przedstawiły własne histo-
rie życia skoncentrowane na trajektoriach edukacyjnych i zawodowych. Badane 
kobiety zostały poproszone o pisemne przedstawienie swoich historii, zgodnie 
z przygotowanym do tego celu narzędziem badawczym (tab. 1, załącznik nr 1). 
Narzędzie to zostało skonstruowane w taki sposób, aby nie narzucać badanym toku 
autonarracji, lecz jedynie wskazywać ważne (z punktu widzenia podjętego tematu) 
obszary zainteresowań. Ponadto narzędzie to umożliwiło badanym dowolny wybór 
formy relacji autobiograficznej. W tym celu poprosiłam osoby badane o to, aby 
opisując swoją historię życia skorzystały z dowolnych form jej zapisu. W tym celu 
przedstawiłam im tabelę (tab. 2, załącznik nr 2), w której wymieniłam (z dostęp-
nym im szczegółowym opisem) wybrane formy relacji autobiograficznej, przy 
czym podkreśliłam, iż mogą one dowolnie połączyć je ze sobą lub zaproponować 
swoją własną formę relacji. 
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Wszystkie badane zostały poinformowane o wymogach formalnych odnośnie 
do przygotowanej autobiografii, tj.: całość powinna mieć min. 10 stron i max. 20 
stron A4; powinna być udostępniona w formie elektronicznej (przesłana mailem, 
na płycie CD lub innym nośniku). Przekazałam im także, iż każda analiza auto-
biografii (przeprowadzona do celów naukowych) będzie autoryzowana przez ich 
autorki. Natomiast przygotowane autobiografie mogą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem lub pseudonimem. 

Do badań zaprosiłam osiem kobiet, kierując się dwoma kryteriami: wiek oraz 
posiadanie osobistych doświadczeń macierzyńskich. Zależało mi na tym, aby 
w badaniach wzięły udział kobiety będące w różnym wieku oraz znajdujące się 
w różnych sytuacjach macierzyńskich pod względem ich zaawansowania w opiekę 
nad dziećmi. Ostatecznie uzyskałam zgodę na udział w badaniach od pięciu matek, 
z tym że jedna z nich do dnia dzisiejszego nie wywiązała się z powierzonego jej 
zadania badawczego. Zatem cztery autobiografie badanych kobiet oraz moja oso-
bista stały się przedmiotem (auto)analizy i interpretacji badawczej3.

Autobiografia z wykorzystaniem materiałów wizualnych 

Autobiografia jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk. Owa dyskusja 
nad możliwościami wykorzystania jej w badaniach naukowych przyjmuje często 
trans- i interdyscyplinarny wymiar. Przy tej okazji warto zaznaczyć, iż jest ona 
różnie definiowana i rozumiana przez reprezentantów poszczególnych nauk, dy-
scyplin itd. W swoich analizach skoncentruję się na tych ujęciach autobiografii, 
które bliskie są badaniom andragogicznym (Skibińska 2010)4, które nie ominął 
tzw. biograficzny zwrot (biographical turn) (zob. Bron 2010; Dubas, Świtalski 
2011). Zadaniem autobiografii jest odtworzenie przebiegu życia piszącej osoby, 
która rozpoczyna od początku, czyli od źródłowego byłem/byłam. Natomiast koń-
cowym punktem czasu autobiografii jest chwila pisania, a nie życia (Czermińska 
2009, s. 9). Ważną cechą autobiografii, jak zauważa Małgorzata Czermińska, jest 
to, że autobiograf z pytaniem kim jestem zwraca się przede wszystkim do siebie, 
ale odpowiedzi udziela już nie tylko sobie. Pisząc o sobie, wkracza w paradoks 
ekspresji intymnej, ponieważ to, co zapisane nawet dla siebie, może zostać odczy-
tane przez inne osoby (Czermińska 2009, s. 10). Niemniej, jak zauważa cytowana 
autorka, (...) spotkanie z czytelnikiem nie jest ryzykiem, ale celem (jednym z celów) 
powstawania opowieści (Czermińska 2009, s. 10–11). Tak też było w przypadku 
niniejszego projektu, gdyż badane narratorki, przygotowując swoje autobiografie, 
miały świadomość, iż zostaną one upublicznione. 

3   Materiały z badań dostępne są na stronie projektu: http://mikroswiaty.enda.pl/.
4   Interesujące przykłady projektów badawczych na temat autobiografii odnaleźć można m.in. 

w publikacji: E. Skibińskiej, Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne. Autorka w rozdziale 
zatytułowanym „Autobiografia w obszarze zainteresowań badawczych subdyscyplin pedagogicz-
nych” omawia wybrane badania skoncentrowane na tej tematyce.



Martyna Paulina Pryszmont-Ciesielska146

Na kształt autobiografii ma wpływ wiele czynników i zmieniających się 
w czasie okoliczności – jest ona zatem, zauważa Anna Giza-Poleszczuk, (...) cią-
głym procesem, w którego obrębie życie jest wciąż na nowo i, być może, wciąż 
inaczej rozumiane i przedstawiane niż akt jednorazowy (Giza-Poleszczuk 1991, 
s. 96). Jej przedmiotem jest przeżyte życie, które przybliżone zostaje przez jed-
nostkę przy pomocy opisanych faktów, wydarzeń, osób. Jest ona zatem czymś, 
co odsyła do obiektywnych faktów i jednocześnie do subiektywnego znaczenia 
nadawanego im przez autora. W tym sensie autobiografia przedstawia biografię: 
przebieg życia kształtowany przez ogólne mechanizmy życia zbiorowego (Giza-
-Poleszczuk 1991, s. 98–99). 

Dla badaczy społecznych, w tym andragogów, badania nad autobiografią po-
siadają przynajmniej dwie funkcje. Pierwsza to właśnie opis życia społecznego, 
w perspektywie indywidualnej drogi życiowej jednostki i opisanych przez nią eta-
pów, okresów i wydarzeń życiowych. Druga związana jest z edukacyjnym, a zara-
zem terapeutycznym wymiarem autobiografii. Opowiadanie o życiu może pomóc 
autobiografowi odnaleźć znaczenie i sens życia, porządkować najbliższy i daleki 
świat, wewnętrzny i zewnętrzny, czy wreszcie uporać się z naszą emocjonalnością 
(Bron 2010, s. 44). Owej terapeutycznej funkcji autobiografii szczególną uwagę 
poświęca Duccio Demetrio. Autor podkreśla, iż myśl autobiograficzna stanowić 
może rodzaj terapii, ponieważ odtwarzanie obrazów z przeszłości wprawia opo-
wiadającego w lepsze samopoczucie. W tym sensie opowiadanie może stać się me-
todą lepszego poznania, a nawet pewną formą wyzwolenia (Demetrio 2000, s. 11). 

Założone w projekcie cele badawcze wpisują się zarówno w pierwszą, jak 
również w drugą z wyróżnionych funkcji autobiografii. Celem jest m.in. poznanie 
autobiografii matek (w szczególności ich trajektorii edukacyjnych i zawodowych), 
a także pobudzenie autorefleksji kobiet badanych nad własnym życiem. Zatem do-
tykają one wymiaru poznawczego, a także terapeutycznego. Niemniej czynnikiem, 
od którego wydaje się zależeć przebieg tego procesu, zdaje się być refleksyjność 
jednostki oraz jej kompetencje biograficzne. Są one rozumiane jako (...) zdol-
ność nie tylko do całościowego i perspektywicznego ujmowania własnego życia 
wraz z określeniem własnego miejsca na drodze rozwoju, ale również – poparta  
realnymi działaniami – gotowość do decyzyjnego i behawioralnego intencjonal-
nego współtworzenia własnej biografii (Tokarska 2011, s. 68). 

Z różnorodnością w rozumieniu autobiografii, a szczególnie w podejściu do 
jej analizy, mamy do czynienia w metodologii badań skoncentrowanej na oma-
wianym przedmiocie zainteresowań. Na owy problem zwraca uwagę Danuta Ur-
baniak-Zając, zauważając, iż nie ma jednej metody biograficznej, a jest ich wiele. 
Zatem w tym kontekście adekwatne jest mówienie o biograficznych perspekty-
wach badawczych aniżeli (wąsko pojmowanych) metodach badań, ponieważ pod 
nazwą biografia kryją się odmienne konstrukty teoretyczne (Urbaniak-Zając 2011, 
s. 16). Jedną z tego typu perspektyw może być, wykorzystywane w niniejszym 
projekcie, podejście autobiograficzne, które scharakteryzowałam już w poprzed-
niej części tekstu. 
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Myślę, że interesującym kierunkiem uprawiania tego typu badań jest wybór 
takiej formy relacji autobiograficznej (Czermińska 2009)5, która wzbogacona jest 
o materiały wizualne. D. Demetrio, charakteryzując twórcę autobiografii, zauważa, 
iż w skład jego podstawowego wyposażenia wchodzą: stare zdjęcia, kartki z zapi-
skami, przeróżne przedmioty, kolory, zapachy, książki, obejrzane filmy, wiersze, 
piosenki (Demetrio 2000, s. 16). Zatem są to pewne narzędzia, za pomocą których 
autobiograf konstruuje swoją historię. Sięganie po tego typu materiały wizualne 
ma swoją bogatą tradycję w badaniach socjologicznych, antropologicznych czy 
w etnografii. Przez wzgląd na żywe i wciąż rosnące zainteresowanie obrazami 
Piotr Sztompka zwraca uwagę na obecny w społeczeństwie zwrot wizualny, który 
obejmuje postulaty formułowane przez Boehma i Mitchella, że przedmiotem ba-
dań muszą być wszelkie rodzaje obrazów, nie tylko artystycznych, ale także tych, 
które wypełniają ikonosferę naszego życia codziennego (…) (Sztompka 2012, 
s. 22). Jednym z istotnych zamiarów niniejszego projektu było sięganie nie tylko 
do opowieści tworzonych za pomocą słów, lecz właśnie zachęcenie badanych do 
uzupełnienia ich materiałami wizualnymi. 

Połączenie autobiografii z materiałami wizualnymi daje nam szczególną per-
spektywę analizowania otrzymanej historii życia. Przede wszystkim dana relacja 
autobiograficzna uzyskuje bardziej dokumentalny charakter, przez co może ona zy-
skać na swojej autentyczności. Włączenie różnego rodzaju materiałów wizualnych 
rozszerza i pogłębia kontekst jej analizy. Przy czym możemy się spotkać z dwiema 
różnymi sytuacjami badawczymi. Pierwsza, kiedy słowo współgra z zawartymi 
materiałami oraz druga – kiedy oba elementy tekstu dotykają odmiennych treści. 
Niemniej w obu przypadkach mamy do czynienia z pewną komplementarnością, 
czyli pogłębianiem i poszerzaniem tak istotnego w badaniu jakościowym kon-
tekstu badań. 

Tego typu podejście do badań – autobiograficzne z wykorzystaniem mate-
riałów wizualnych – stawia nowe wyzwania wobec rozpowszechnionych zasad 
etyki badań naukowych. Mianowicie jedną z nich jest ich anonimowość i poufność 
(Frankfort-Nachmas, Nachmias 2001), z której często rezygnują osoby biorące 
udział w tego typu badaniach, a także sam badacz. Odwołanie się bowiem do ma-
teriałów wizualnych, w tym szczególnie prywatnych fotografii, sprawia, iż osoby 
badane mogą zostać zidentyfikowane przez czytelnika. Wydaje się, iż niezbędnym 
warunkiem jest tu wcześniejsze i odpowiednie poinformowanie badanych o bra-
ku owej anonimowości oraz ewentualnych konsekwencjach tej sytuacji. W tym 
kontekście interesującym pytaniem jest to, czy badacz (zwłaszcza będący na po-
czątku badań) jest w stanie zapoznać osoby badane ze wszystkimi możliwymi 
konsekwencjami realizowanych badań. Niewątpliwym problemem etycznym jest 

5   Małgorzata Czermińska podkreśla, iż zbiór pokrewnych gatunków autobiografii określa się w pol-
skiej literaturze jako „formy autobiograficzne”. Z kolei w omawianym projekcie stosuję okre-
ślenie „formy relacji autobiograficznej”, które oznaczają owe różnorodne formy autoprezentacji 
autobiograficznej, po które sięgają badane kobiety. 
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tu także prywatność osób badanych. Trudność ta nabiera szczególnego znaczenia 
w sytuacji, gdy materiały z badań (autobiografie matek) zostaną opublikowane na 
stronie internetowej i poddawane analizom ich czytelników. W tym przypadku 
mamy bowiem do czynienia z wystawieniem sfery prywatnej badanego na widok 
publiczny (zob. Hammersley, Atkinson 2000). Te i inne problemy sprawiają, iż 
badacz powinien pozostać szczególnie wrażliwy na kwestie etyczne prowadzo-
nych przez siebie badań. Myślę, iż czynnikiem, który może minimalizować tego 
typu błędy etyczne, jest ciągłe komunikowanie zwrotne z badanymi, a przez to 
informowanie ich o kolejnych etapach procesu badawczego oraz ich konsekwen-
cjach. Na koniec chciałabym zwrócić uwagę, iż wspomniane problemy dotykają 
także bezpośrednio badacza, ponieważ w badaniach autobiograficznych także i on 
ujawnia swoją sferę prywatną. 

Zamiast zakończenia – problemy i wyzwania projektu 

W związku z tym, iż niniejszy projekt jest w trakcie realizacji, chciałabym 
omówić wybrane problemy i trudności, jakie wystąpiły w trakcie jego prowadzenia 
oraz te, które mogą pojawić się podczas jego kontynuacji. 

Odnosząc się do pierwszego celu, jakim jest poznanie autobiografii matek, 
a w szczególności ich trajektorii edukacyjnych i zawodowych, odnoszę wraże-
nie, iż badane matki skoncentrowały się głównie na edukacji formalnej i pozafor-
malnej. Ze wstępnej lektury przygotowanych autobiografii wynika, iż edukacja 
instytucjonalna sytuuje się na pierwszym planie narracji badanych. Chciałabym 
zaznaczyć, iż w narzędziu badawczym wyraźnie zaznaczyłam, co powinno być 
przedmiotem rozważań i przy tej okazji dowartościowałam uczenie się pozainsty-
tucjonalne. Myślę jednak, że potoczne rozumienie terminu edukacja sprawiło, iż 
został on skojarzony przez badane wyłącznie ze szkołą, uczelnią i innymi insty-
tucjami kształcącymi. 

Wstępna analiza materiału pod względem drugiego celu badawczego, tj. 
poznanie miejsca i roli doświadczeń macierzyńskich w skonstruowanych przez 
autorki autobiografiach, ukazała, iż badane dowolnie zinterpretowały fakt, iż ni-
niejszy projekt dedykowany jest kobietom, które są również matkami. W związku 
z tym dla większości z nich fakt posiadania dziecka jest kwestią drugoplanową 
w prowadzonej narracji. Jedna narratorka wyraźnie gloryfikuje doświadczenie 
macierzyństwa (ponad inne), co być może wiąże się z faktem, iż od niedawna 
(niespełna roku) jest matką i przeżycia te są na tyle intensywne, iż dominują w jej 
autobiograficznej prezentacji. 

W przypadku trzeciego i czwartego celu – poznanie kompetencji biograficz-
nych kobiet obejmujących wiedzę biograficzną i myślenie biograficzne; pobudze-
nie autorefleksji kobiet badanych nad własnym życiem – trudno jest mi formu-
łować jakiekolwiek wnioski, będąc na obecnym, czyli wstępnym etapie analizy 
zebranego materiału. Wiele w tym temacie zależy bowiem od dalszej współpracy 
z badanymi. Taka możliwość pojawi się na etapie komunikowania zwrotnego, 



„Autobiografie matek” – wprowadzenie do projektu badawczego 149

kiedy to będę prosiła je o refleksję nad sformułowanymi przeze mnie wnioskami 
z badań. Wówczas badane będą miały okazję wykazać się ową autorefleksją nad 
własnym życiem. 

Kolejny cel, czyli przygotowanie i opublikowanie materiałów badawczych, 
które posłużą w dydaktyce biograficznej studentów, jest również w trakcie rea-
lizacji. Myślę, iż w tym przypadku szczególnie ważne jest zadbanie o kwestie 
związane z etyką badań. Przede wszystkim, aby upublicznione na stronie materiały 
– autobiografie matek – w żadnym razie nie narażały badanych kobiet na negatyw-
ną ocenę ze strony czytelników i odbiorców tych treści. 

Cele o charakterze społecznym, tj. uwrażliwienie na różnorodne trajektorie 
rozwoju edukacyjnego, zawodowego oraz doświadczenia macierzyńskie; uwraż-
liwienie na wyzwania, jakich doświadczają matki w związku z łączeniem aktyw-
ności edukacyjnej, zawodowej z obowiązkami macierzyńskimi, rodzicielskimi, 
wpisują się w te najtrudniej weryfikowane efekty projektu. Wiążą się one bowiem 
z trudnym do zaplanowania i przewidzenia procesem budowania świadomości 
zarówno osób badanych, jak i potencjalnych odbiorców projektu. 

Wreszcie ostatni cel o charakterze metodologicznym – zastosowanie w po-
dejściu badawczym perspektywy autobiograficznej z wykorzystaniem materiałów 
wizualnych – w dużej mierze zależy od inwencji (twórczej) i zaangażowania osób 
badanych. Co prawda, badane zostały uwrażliwione na potrzebę włączania mate-
riałów wizualnych w treść autobiografii, niemniej każda z nich dowolnie zasto-
sowała się do tej sugestii. Ze wstępnej analizy materiału wynika, iż w autobio-
grafiach dominują głównie fotografie z prywatnych kolekcji narratorek. Rzadziej 
pojawiają się w nich innego rodzaju materiały. Jednak pytanie o przyczynę takiego 
stanu rzeczy pozostawiam sobie na dalsze etapy analizy projektu. 
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Załącznik nr 1
Tabela 1. Narzędzie badawcze 
 

NARZĘDZIE BADAWCZE W PROJEKCIE
PT. „TRAJEKTORIE EDUKACYJNE I ZAWODOWE MATEK”.

Autorka: Martyna Pryszmont-Ciesielska, Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych, 
Instytut Pedagogiki UWr.; e-mail: mpc@pedagogika.uni.wroc.pl 

Cel projektu: przygotowanie strony internetowej, na której zaprezentowane zostaną różne 
mikroświaty matek w ramach dydaktyki biograficznej

MOJA AUTOBIOGRAFIA

CZEŚĆ I 
BIOGRAFIA PRZEŻYTA 

1) Opisz mi swoje drogi i sytuacje edukacyjne:
a) w odniesieniu do odbytych warsztatów, kursów, szkół, zdobytych świadectw, dyplomów 
   i innych kwalifikacji, 
b) w odniesieniu do wydarzeń codziennych, a także niecodziennych, spotkań, podróży, przyjaźni  
   itd., które były dla ciebie kształcące.
2) Opisz proszę swoje drogi zawodowe, czyli aktywność, praktyki, specjalizacje i awanse 
zawodowe. 

CZĘŚĆ II 
BIOGRAFIA NIEPRZEŻYTA 

Opisz mi proszę taką historię życia, jaką chciałabyś przeżyć (zarówno mając na uwadze swoją 
przeszłość, jak i przyszłość). 

Źródło: opracowanie własne. 

Załącznik nr 2

Tabela 2. Formy relacji autobiograficznej 

FORMY RELACJI AUTOBIOGRAFICZNEJ
PISEMNE OBRAZOWO-DŹWIĘKOWE PERFORMANCE 

Poemat Fotografia Happening 
Opowiadanie Film Inne 
Reportaż Fotoreportaż 
Dziennik Fotoblog
Życiorys Obrazy, grafiki 
Esej Inne
List 
Portfolio
Inne

Źródło: opracowanie własne1.

1  Poszczególne formy relacji autobiograficznej omawiam w tekście pt. „Ja” badacza w podejściu auto/
biograficznym. Ujęcie metodologiczne; tekst znajduje się w pracy pod redakcją Marcina Kafara 
(w druku). 
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Autobiographies of mothers – introduction to the research project

Key words: autobiography, auto/biographical research approach, research strategies 
involving visual material, motherhood, biographical didactics.

Summary: The aim of this text is to present the theoretical and methodological 
assumptions of the research project entitled „Autobiographies of women as 
mothers”. Its goal is focused on researching personal autobiographies written by 
selected women. The social goals are equally important: they include demonstrating 
the importance of educational and professional experiences of women as mothers 
and provoking self-reflection concerning life in the researched women. The auto/
biographical approach has been chosen as the research approach and it includes 
the usage of visual material, in which the researcher plays a double role – of the 
investigating as well as the investigated subject. Apart from presenting theoretical 
and methodological foundations of the project, the author attempts to perform critical 
analysis of the consecutive stages of the project.
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