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Nagrodę główną w konkursie pod patronatem Prezydenta RP
„Polskie wyzwania: państwo–tożsamość–rozwój”,

w którym wybierani są autorzy najlepszych prac doktorskich 
w dziedzinie nauk społecznych zdobył Paweł Ciołkiewicz 

za pracę „Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty 
na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej” 

napisaną na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 
pod kierunkiem Marka Czyżewskiego. 

Pracę nagrodzono w kategorii „Debata publiczna”

*  *  *
Nagrodę Miasta Łodzi, uchwałą Nr XII/159/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku,

 Rada Miejska w Łodzi przyznała
Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej

za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej

*  *  *
Nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych PAN im. Leona Krzywickiego

otrzymał Krzysztof Czekaj 
z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Korfantego,

za pracę pt. „Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce”, 
GWSH, Katowice 2007

*  *  *
Nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przyznano 

Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej i Małgorzacie Potocznej 
za książkę „Kobiety z łódzkich enklaw biedy”, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009

*  *  *
Nagrodę Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Stanisława Ossowskiego

otrzymał Piotr Filipkowski za książkę pt. „Historia mówiona i wojna. Doświad-
czenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych”, 

Monografie SNP, Uniwersytet Wrocławski 2010
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*  *  *
Nagrodę Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 

za najlepsze tłumaczenie naukowych tekstów otrzymał
Michał Kaczmarczyk

za książkę „System społeczny” Talcota Parsonsa, 
Wyd. NOMOS, Kraków 2009

*  *  *
Nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Floriana Znanieckiego 

za najlepsze prace magisterskie w roku 2010 otrzymali:

nagroda I stopnia: 
Magdalena Wojciechowska

 za pracę pt. „Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu konstruowania 
tożsamości profesjonalnej prostytuujących się kobiet”, 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (promotor: Krzysztof Konecki)

nagroda II stopnia z wyróżnieniem:
 Agnieszka Bator 

za pracę pt. „Zastosowanie analizy kohortowej w badaniu zmiany społecznej”, 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: Jarosław Górniak)

nagrody II stopnia: 
Franciszek Pazderski 

za pracę pt. „Proces akulturacji w perspektywie mieszkańców 
pogranicza kulturowego. Studium na przykładzie wsi Purda”, 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 
(promotorzy: Elżbieta Zakrzewska-Manterys i Robert Traba)

oraz Wojciech Marek Rafałowski
za pracę pt.  „System wyborczy jako czynnik kształtujący system partyjny 

w krajach pokomunistycznych”, 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (promotor: Jacek Raciborski)

*  *  * 
Nagrodę im. Stefana Nowaka

za osiągnięcia w metodologii badań społecznych oraz 
za nowatorskie metodologiczne badania społeczeństwa polskiego w roku 2010

otrzymała Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
za badania nad ekologią i dynamiką biedy w wielkim mieście

*  *  * 


