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M i c h a ł  D a h l   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sprawozdanie z III Zimowej Szkoły Metodologicznej,  
Toruń, 17 marca 2018 roku

Report from the III Winter Methodological  
Workshops, Toruń, March 17, 2018

Отчет о Третьей методической школе,  
Торунь, 17 марта 2018 года

Dnia 17 marca 2018 roku w budynku Wydziału Politologii i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

odbyła się III Zimowa Szkoła Metodologiczna. Organizatorami konferen-
cji po raz kolejny zostali: Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Teorii Polity-
ki WPiSM UMK. Podobnie jak poprzednie edycje, tegoroczne wydarze-
nie adresowane było do młodych naukowców prowadzących badania z za-
kresu politologii, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, 
nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych, którzy wyrazili chęć podda-
nia swoich projektów pod dyskusję oraz uzyskania wskazówek sformuło-
wanych przez uznane autorytety w dziedzinie metodologii. Projekty ba-
dawcze omawiane w ramach Zimowej Szkoły Metodologicznej stanowić 
mogą zarówno koncepcję wniosku grantowego, jak i założenia pracy li-
cencjackiej, magisterskiej, dysertacji doktorskiej i rozprawy habilitacyjnej.

W tegorocznej edycji konferencji wzięło udział dziesięcioro prelegen-
tów, reprezentujących: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
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Uniwersytet Wrocławski. Oceny projektów badawczych podjęli się Prze-
wodniczący Komitetu Naukowego konferencji: prof. dr hab. Roman Bäc-
ker (UMK) i dr Krzysztof Kasianiuk (Collegium Civitas), a także dr Dorota 
Kiebzak-Mandera (była koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humani-
stycznych, Społecznych i o Sztuce Narodowego Centrum Nauki) i dr Wik-
tor Szewczak (UMK).

Uroczystego otwarcia obrad i powitania zaproszonych gości dokonał 
pomysłodawca konferencji, prof. dr hab. Roman Bäcker. Wykład eksperc-
ki pt. „Wniosek o finansowanie badań – okiem językoznawczyni” wy-
głosiła dr Dorota Kiebzak-Mandera. Uczestnicy konferencji obradowali 
w trzech panelach, z których każdy miał jednakową strukturę. Sekcję roz-
poczynało przedstawienie założeń projektu badawczego przez jego autora 
(ok. 15 min.), po którym uczestnik konferencji miał możliwość wysłucha-
nia uwag recenzentów oraz pozostałych prelegentów.

Jako pierwsza swój projekt zaprezentowała lic. Kamila Rezmer (UMK; 
„Katolicka nauka społeczna wobec systemu politycznego Polski w latach 
1989-2015”). Kolejną prelegentką była mgr Maria Lewandowska (UMK), 
która przygotowała projekt dysertacji doktorskiej zatytułowany „Obiek-
tywizm dziennikarski polskich stacji telewizyjnych”. Ostatnim uczestni-
kiem pierwszego panelu był dr Maciej Bachryj-Krzywaźnia (UWr), autor 
wystąpienia poświęconego antropodoksie politycznej jako kategorii teore-
tycznej i przedmiotowi badań.

Panel drugi zainaugurowało wystąpienie mgr Marty Hoffmann (UJ), 
dotyczące strategii medykalizacyjnych WHO. Jako druga w kolejności wy-
stąpiła kolejna reprezentantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Agata 
Kałabunowska („Analiza programu ideowego wybranych niemieckich or-
ganizacji skrajnie prawicowych”). Dwie ostatnie prelekcje zostały wygło-
szone przez przedstawicieli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, mgr Iwo-
nę Romaniec i dra Tomasza Jarockiego (odpowiednio: „Dyskurs publiczny 
na temat roli i miejsca kobiety w życiu społecznym. Analiza na podsta-
wie wybranej prasy katolickiej w Polsce w latach 2015-2019” oraz „Między 
rynkiem a polityką socjalną. Unia Europejska wobec problemu ubóstwa 
pracujących”).

Pierwszą panelistką ostatniej części konferencji była lic. Paulina Chmie-
lecka (UMK), która poddała pod dyskusję swój projekt badawczy zatytu-
łowany „Narzędzia public relations w kreowaniu kulturalnego wizerun-
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ku miasta. Studium przypadku”. Kolejne wystąpienie, przygotowane przez 
mgr. Michała Dahla (UMK), dotyczyło problematyki uzależnienia mocar-
stwowego w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Autorem ostatniego 
projektu zaprezentowanego w ramach III Zimowej Szkoły Metodologicz-
nej był mgr Bartosz Płotka (UMK; „Myśl antynatalistyczna w polskim dys-
kursie politycznym”). 

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta 
Torunia Michała Zaleskiego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycz-
nych. Wysoki poziom merytoryczny tegorocznej edycji konferencji, spraw-
na organizacja, a także słowa uznania formułowane przez uczestników na-
ukowego spotkania prowadzą do wniosku, iż odbywająca się od 2016 r. 
w Toruniu Zimowa Szkoła Metodologiczna to inicjatywa doceniana i po-
trzebna, której kontynuacja przyczynić się może do poprawy jakości pro-
jektów realizowanych przez polskich przedstawicieli nauk społecznych.
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