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Jak wziąć udział od A do Z
Postanowiliśmy opisać jak działa Zjazd  dokładnie i ze szczegółami. Większość 
z nas doskonale zna specyfikę Zjazdów Socjologicznych, ale będą z nami 
młodzi socjologowie i socjolożki, a poza tym w szczegółach, jak wiadomo, tkwi 
diabeł.

REJESTRACJA NA ZJAZD – O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ
Chwilę po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego dostajemy 
(a) potwierdzenie rejestracji; (b) fakturę proforma z 14-dniowym terminem 
płatności; (c) link do indywidualnego konta Zjazdowego. Fakturę proforma 
należy opłacić pamiętając koniecznie o wpisaniu numeru faktury (i ew. 
nazwiska): to ważne, zdarzyło się już trochę bezpańskich wpłat, które musimy 
ręcznie identyfikować!

I teraz najważniejsze: po opłaceniu faktury dostajemy (a) fakturę (b) imienny 
e-bilet (z kodem kreskowym). Ten bilet należy albo sobie wydrukować i mieć 
przy sobie, albo po prostu mieć go w formie elektronicznej na telefonie albo 
tablecie. To ważne, ponieważ nie będziemy się rejestrować stojąc w długich 
kolejkach – podejdziemy do wolontariusza z czytnikiem, nasz e-bilet zosta-
nie sczytany, i już (jak w kinie!). Kolejny wolontariusz wręczy nam powitalny 
podarunek-niespodziankę, a identyfikator będziemy mogli sobie wziąć sami 
(będą rozłożone na stołach, oczywiście alfabetycznie).

E-bilet jest ważny przez cały czas trwania Zjazdu – jest też biletem wstępu 
na Wieczór Społeczny z koncertem na rzecz Ukrainy. Dlatego najwygodniej 
mieć go w formie elektronicznej.

NOCLEGI 
Noclegi każdy rezerwuje i opłaca sobie indywidualnie. Lista miejsc nocle-
gowych, z uwzględnieniem akademików i hotelu SGGW, jest od dawna na 
stronie, z załączonymi mapkami dojazdowymi. We wrześniu jest bardzo dużo 
turystów, warto zadbać o zapewnienie sobie dachu nad głową wcześniej! 

PORUSZANIE SIĘ PO WARSZAWIE
Warszawa ma naprawdę dobry transport miejski, a aplikacje w rodzaju 
„jakdojadę” (Jak dojade Warszawa) pomagają znaleźć optymalne połącze-
nia i określić precyzyjnie czas podróży. Niestety, nie udało nam się uzyskać 
zgody na zwolnienie uczestników Zjazdu z opłat za przejazdy – bardzo nam 
przykro, ale też rozumiemy, pod jak dużą presją są samorządowe budżety. 
Na stronie Zjazdu za chwilę umieścimy dokładne mapki i instrukcje dojazdu 
na kampus SGGW oraz na kampus główny UW, czyli w miejsca, gdzie będzie 
odbywał się Zjazd.

Uwaga!
zgodnie z wymaganiami licencjodawcy 
TED, rejestracja na TED będzie prowa-
dzono osobno. Oznacza to, że e-bilet 
na Zjazd nie upoważnia do wejścia na 
TED! Licencjodawca wymaga ograni-
czenia liczby publiczności do 100 osób, 
oraz osobnej strony z oficjalnym logo 
TED do rejestrowania się. 

STRONA 1

XVIII Zjazd Socjologiczny – 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Do zapamiętania: 
miejmy ze sobą e-bilet, zadbajmy 
o wpisanie numeru faktury na prze-
lewie! Wszystkie dokumenty (e-bilet, 
faktura) są gromadzone na naszym 
koncie indywidualnym, na które w każ-
dej chwili możemy wejść.

Warszawa, lipiec 2022

https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/
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PORUSZANIE SIĘ PO KAMPUSACH SGGW I UW
Pierwsze dwa dni Zjazdu, czyli 14 i 15 września, będą na gościnnym, pięknym 
i zielonym kampusie SGGW na Ursynowie. Ponieważ jest to kampus napraw-
dę rozległy, na stronie Zjazdu umieścimy mapki z dokładnym oznaczeniem 
budynków, w których będą odbywać się sesje Zjazdu oraz z oznaczeniem 
wewnętrznych dróg. Jak zawsze będą nam też pomagać wolontariusze, ubrani 
w wyróżniające się koszulki (jak już będą gotowe, zamieścimy fotografię takiej 
koszulki). Dla wygody uczestników, na kampusie stanie duży namiot, w któ-
rym będzie można usiąść przy stołach, zjeść posiłek – tam również będzie 
zorganizowany kącik dla mediów z możliwością nagrywania wywiadów. 

Na Zjazdowe spotkania w dniach 16 i 17 września przeniesiemy się na kam-
pus UW, do nowo oddanego budynku przy ul. Dobrej 55. 

Zarówno 16, jak 17 września jedna z porannych „dużych” sesji odbędzie się 
w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej (znanej jako po prostu „BUW”) 
– dokładnie naprzeciwko, wystarczy przejść przez jezdnię. Również sobotni 
TED odbędzie się przepięknej sali teatralnej w BUW.  Mapkę też oczywiście 
umieścimy, a ponieważ budynek Dobra 55  jest ogromny, będą nie tylko stoja-
ki z oznaczeniem drogi do sal, ale również wolontariusze (oczywiście w wyróż-
niających się koszulkach). 

Co się będzie działo?
O tym była już mowa, ale w skrócie przypominamy,  
że program Zjazdu składa się z:

• Sesji plenarnej, sesji semi-plenarnych oraz sympozjów  
– zawsze odbywają się one przed południem (jest ich łącznie 20);

• Grup tematycznych, które odbywają się równolegle w mniejszych salach 
po południu (a w sobotę 17 września również przed południem) – jest ich 
łącznie 117, a będą jeszcze grupy ad hoc;

• Wydarzeń specjalnych, w tym:

• Wydarzeń szczególnie ważnych dla środowiska – z okazji jubileuszu 
obecności socjologii na SGGW w środę 14 września odbędzie się Salon 
Socjologiczny, a z okazji jubileuszu Instytutu Profilaktyki Społecznej  
i Resocjalizacji – w piątek 16 września odbędzie się specjalna sesja po-
święcona dziełu Adama Podgóreckiego;

• Wydarzeń ważnych dla młodych socjolożek i socjologów – po raz pierw-
szy odbędzie się Forum Młodej Socjologii (dwa spotkania, jedno poświę-
cone publikowaniu, a drugie poszukiwaniu pracy);

• Wydarzeń współorganizowanych z partnerami – Instytutem Badań Edu-
kacyjnych, Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji, Narodowym Centrum 
Kultury, wydawcami pism socjologicznych, przedstawicielami „think 
tanków” społecznych; w kolejnym Biuletynie zamieścimy dokładny opis 
tych wydarzeń;

• Wystawy wydawnictw socjologicznych, która będzie trwała przez cały czas 
Zjazdu; zaprosiliśmy Wydawców i czekamy na skompletowanie listy tych, 
którzy przyjmą nasze zaproszenie.

• Nieustających spotkań i rozmów, odnawiania przyjaźni, poznawania 
nowych ludzi.

Jak widać, będzie się działo bardzo dużo – i dlatego Rada Programowa po-
stanowiła ułatwić poruszanie się po Zjeździe. Poniżej opisujemy, na czym ten 
pomysł polega.

Z dumą informujemy, że budynek ten 
dostał właśnie nagrodę architektoniczną 
„Mister Warszawy”!  
(Nowy budynek Neofilologii i Lingwistyki 
projektu Kuryłowicz & Associates: mamy 
pierwsze zdjęcia – Architektura-murator 
(muratorplus.pl))>>

KWspółczesna kultura 
i myślenie, zdezo-
rientowane przez 

skalę i zakres historycznej 
zmiany, często wpadają w nową 
odmianę milenaryzmu. Prorocy 
technologii wieszczą nadejście 
nowej epoki, ekstrapolując 
trendy społeczne i strukturę 
ledwie rozumianej logiki kom-
puterów i DNA. Ponowocze-
sna kultura i teoria oddają się 
świętowaniu końca historii, 
a do pewnego stopnia także 
końca rozumu, rezygnując 
z naszej zdolności do rozumie-
nia i nadawania sensu nawet 
nonsensom. Ukrytym założe-
niem jest akceptacja pełnej 
indywidualizacji zachowania 
i niezdolności społeczeństwa 
do kierowania swoim losem” 

M. Castells

Warszawa, lipiec 2022

https://architektura.muratorplus.pl/realizacje/nowy-budynek-neofilologii-i-lingwistyki-projektu-kurylowicz-associates-mamy-pierwsze-zdjecia_11891.html
https://architektura.muratorplus.pl/realizacje/nowy-budynek-neofilologii-i-lingwistyki-projektu-kurylowicz-associates-mamy-pierwsze-zdjecia_11891.html
https://architektura.muratorplus.pl/realizacje/nowy-budynek-neofilologii-i-lingwistyki-projektu-kurylowicz-associates-mamy-pierwsze-zdjecia_11891.html
https://architektura.muratorplus.pl/realizacje/nowy-budynek-neofilologii-i-lingwistyki-projektu-kurylowicz-associates-mamy-pierwsze-zdjecia_11891.html
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KRAJOBRAZY JUTRA (KOLOR ZIELONY) to namysł nad nowymi praktykami 
i sposobami życia: nad nowymi technologiami, wkraczającymi coraz intensyw-
niej do naszego życia, nad przekraczaniem granic gatunkowych w relacjach 
społecznych, nad nie-ludzkimi aktorami i zmianą paradygmatu relacji czło-
wiek-środowisko oraz nad nowymi formami organizacji fizycznej przestrzeni 
w miastach i na wsi. Wszystkie te zjawiska widać już dzisiaj – musimy jednak 
umieć sobie wyobrazić krajobrazy, w których zostaną one zwieńczone. 

Temat SPOŁECZEŃSTWO W CHOROBIE (KOLOR NIEBIESKI) ogniskuje się wokół 
pandemii COVID-19, ale się do niej nie ogranicza. Analizie poddana zostanie 
zarówno specyfika funkcjonowania grup, instytucji i zbiorowości społecznych 
w czasach pandemii (choroby jako bytu obiektywnego), jak i problemy kultu-
rowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne, które uwidoczniła czy spotęgowała 
pandemia (w znaczeniu choroby jako metafory życia społecznego).

W ramach tematu MOBILNOŚĆ–RÓŻNORODNOŚĆ–MNIEJSZOŚCI (KOLOR 
ŻÓŁTY) podejmować będziemy tematykę intensyfikacji mobilności oraz pro-
cesów zróżnicowania społecznego. Nacisk chcemy położyć na uchwycenie 
dynamiki rekompozycji społecznych: nie tylko następują nowe procesy dywer-
syfikacji, ale też istniejące od dawna zróżnicowanie (m.in. etniczne, religijne, 
klasowe) jest na nowo odkrywane przez badaczy oraz zyskuje możliwości 
pełniejszego politycznego uznania.

SPOŁECZEŃSTWO NIEPEWNOŚCI (KOLOR CZERWONY) bierze na warsztat 
niepewność, która – wywołana wzrastającą dynamicznością i zmiennością 
świata społecznego – czyni go coraz bardziej nieprzewidywalnym i wymyka-
jącym się kontroli człowieka, prowokując równocześnie rozmaitych aktorów 
społecznych do podejmowania nowych działań, poszukiwania nieoczywistych 
form sprawczości i zaradności, budowania relacji i wspólnot na nowo. W tej 
sytuacji zmienia się społeczne funkcjonowanie nauki, a zwłaszcza rola socjolo-
gii wobec narastającej złożoności i nieprzewidywalności.

Szczegółowe informacje o tym, jakie sesje semi-plenarne, sympozja i grupy 
tematyczne odbywają się w ramach danego filaru są dostępne na stronie 

Idea przyświecająca programowi 
XVIII Zjazdu Socjologicznego 
Wszystkie filary tematyczne dotyczą dokonujących się na naszych oczach, prze-
łomowych i zaskakujących, nieprzewidzianych zmian – dołączyła do nich wojna 
w Ukrainie. Zmiany te nie tylko naruszają poczucie oczywistości: wyłaniają się 
z nich nowe strategie, nowe grupy społeczne, nowe zjawiska. Rada Programowa 
uznała, że hasłem, które najlepiej oddaje wspólny rdzeń wszystkich czterech 
zagadnień jest  Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje.

Klucz do programu Zjazdu
Rada Programowa na pierwszym spotkaniu wyłoniła wątki, zagadnienia i problemy, które – jak wspólnie uznano – są współ-
cześnie szczególnie ważne, czy wręcz stanowią znamiona przełomowych zmian. Te wątki pozwoliły wyłonić cztery „filary 
tematyczne”, wokół których postanowiono zorganizować dyskusje na Zjeździe. Każdy z filarów został objęty opieką kilku 
Sekcji PTS, które wspólnie przygotowały sesje i sympozja poświęcone tematyce filaru. Również grupy tematyczne zostały 
przyporządkowane do jednego z czterech filarów, oczywiście za akceptacją ich organizatorów. Filary mają swój znak graficzny 
i kolor, którym oznaczone są sesje, sympozja i grupy reprezentujące daną tematykę. To ułatwia poruszanie się po programie. 

A oto filary tematyczne Zjazdu:

Chcielibyśmy, żeby nasze 
dyskusje pozwoliły dostrzec 
i przedyskutować nowe formy 
życia społecznego, które wyła-
niają się ze szczelin w pękają-
cej rzeczywistości.

https://zjazdpts.pl/tematy/krajobrazy-jutra/
https://zjazdpts.pl/tematy/spoleczenstwo-w-chorobie/
https://zjazdpts.pl/tematy/mobilnosc-roznorodnosc-mniejszosci/
https://zjazdpts.pl/tematy/spoleczenstwo-niepewnosci/

