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SZKOŁA LETNIA DLA DOKTORANTÓW UW 
MIGRACJE PRZYMUSOWE - INTERWENCJE ANTROPOLOGICZNE 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 2019 
 

czas prowadzący temat zajęć wykład/warsztat 

dzień 1 23 września poniedziałek 

10.00-10.15 

prof. dr hab. Maciej Ząbek 
dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowskia 
dr Helena Patzer 

Otwarcie szkoły Prezentacja programu, networking/integracja 

10.15-11.45 

dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska Metody badań etnograficznych - warsztat 

terenowy  
Teoria badań antropologicznych  
Przygotowanie do warsztatu terenowego  

dr Helena Patzer 

11.45-12.00 przerwa      

12.00-13.30 
prof.dr hab. Maciej Ząbek 
dr Wojciech Trojan 

Migracje przymusowe: aspekty prawne, 
kulturowe i społeczne 

Pojęcie i problematyka uchodźstwa – z perspektywy 
teoretycznej i porównawczej  
Ruchy uchodźcze i migracyjne. Skupiska uchodźców w 
Afryce  

13.30-14.30 przerwa - obiad     

14.30-16.00 
prof.dr hab. Maciej Ząbek 
dr Wojciech Trojan 

Migracje przymusowe: aspekty prawne, 
kulturowe i społeczne 

Ruchy uchodźcze i migracyjne. Skupiska uchodźców w 
Afryce  
Prawo międzynarodowe w zakresie migracji przymusowych  

16.00-16.15       



  

16.15-17.45 
prof.dr hab. Maciej Ząbek 
dr Wojciech Trojan 

Migracje przymusowe: aspekty prawne, 
kulturowe i społeczne 

Prawo międzynarodowe w zakresie migracji przymusowych  

17.30-19.00 przerwa      

19.00-20.30 
Maciej Ząbek - prowadzenie 
merytoryczne 

szkoła popołudniowa 1 spotkanie z gościem  

dzień 2 24 września wtorek 

10.00-11.30 
dr hab. Maciej Ząbek 
dr Wojciech Trojan 

Migracje przymusowe: aspekty prawne, 
kulturowe i społeczne 

Ruchy uchodźcze i migracyjne w Afryce. Ekonomiczne 
aspekty migracji  

11.30-11.45 przerwa - kawa     

11.45-13.15 
dr hab. Maciej Ząbek 
dr Wojciech Trojan 

Migracje przymusowe: aspekty prawne, 
kulturowe i społeczne 

Ruchy uchodźcze i migracyjne w Afryce. Ekonomiczne 
aspekty migracji   

13.15-14.15 przerwa - obiad     

14.15-15.45 
dr hab. Maciej Ząbek 
dr Wojciech Trojan 

Migracje przymusowe: aspekty prawne, 
kulturowe i społeczne 

Instytucje krajowe i międzynarodowe pracujące z 
uchodźcami  

15.45-16.00 przerwa     

16.00-17.30 

dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska Metody badań etnograficznych - warsztat 

terenowy  
Przygotowanie do warsztatu terenowego  

dr Helena Patzer 

dzień 3 25 września środa 

10.00-11.30 
dr Wojciech Trojan 
goście 

Metody rozwiązywania sporów w ramach 
społeczności migrantów oraz transfer 
kulturowy  

Dyskusja panelowa z przedstawicielami instytucji 
uczestniczących w integracji migrantów przymusowych w 
Polsce  

11.30-11.45 przerwa     



  

11.45-13.15 
dr Wojciech Trojan 
goście 

Metody rozwiązywania sporów w ramach 
społeczności migrantów oraz transfer 
kulturowy  

Dyskusja panelowa z przedstawicielami instytucji 
uczestniczących w integracji migrantów przymusowych w 
Polsce  

13.15-14.15 przerwa - obiad     

14.15-15.45 
dr Wojciech Trojan 
goście 

Metody rozwiązywania sporów w ramach 
społeczności migrantów oraz transfer 
kulturowy  

Dyskusja panelowa z przedstawicielami instytucji 
uczestniczących w integracji migrantów przymusowych w 
Polsce  

15.45-16.00 przerwa     

16.00-17.30 

dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska Metody badań etnograficznych - warsztat 

terenowy  
Przygotowanie do warsztatu terenowego  

dr Helena Patzer 

17.30-19.00 przerwa     

19.00-20.30 
Wojciech Trojan - prowadzenie 
merytoryczne 

szkoła popołudniowa 2 spotkanie/prezentacja/film 

dzień 4 26 września czwartek 

10.00-11.30 dr hab. Anna Horolets 
Analiza dyskursu w badaniach migracji 
przymusowych (warsztaty badawcze)  

Prezentacja narzędzi analizy  

11.30-11.45 przerwa - kawa     

11.45-13.15 dr hab. Anna Horolets 
Analiza dyskursu w badaniach migracji 
przymusowych (warsztaty badawcze)  

Praktyki dyskursywne migracji przymusowej - dyskusja nad 
źródłami 

13.15-13.30 przerwa - obiad     

13.30-15.00 dr hab. Anna Horolets 
Analiza dyskursu w badaniach migracji 
przymusowych (warsztaty badawcze)  

Analiza warsztatowa wybranego tekstu nt. migracji 
przymusowych  

15.00-16.00 przerwa      

16.00-17.30 

dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska 

Metody badań etnograficznych - warsztat 
terenowy  

Metodologia badań antropologicznych w migracjach 
przymusowych  

dr Helena Patzer 

dzień 5 27 września piątek 

10.00-11.30 
mgr Agata Ewertyńska, 
dyrektor Wydziału Spraw 
Cudzoziemców 

Prawo i instytucje w polu migracji 
przymusowych 

Legislacja z zakresu migracji przymusowych 

11.30-11.45 przerwa - kawa     



  

11.45-13.15 
mgr Agata Ewertyńska, 
dyrektor Wydziału Spraw 
Cudzoziemców 

Prawo i instytucje w polu migracji 
przymusowych 

Migracje przymusowe jako współczesne wyzwanie 
społeczne i kulturowe państw UE 

13.15-14.15 przerwa - obiad     

14.15-15.45 
mgr Agata Ewertyńska, 
dyrektor Wydziału Spraw 
Cudzoziemców 

Prawo i instytucje w polu migracji 
przymusowych 

Zarządzanie tożsamością w migracjach, ze szczególnym 
uwzględnieniem migracji przymusowych 

15.45-16.00 przerwa      

16.00-17.30 

dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska Metody badań etnograficznych - warsztat 

terenowy  
Przygotowanie do warsztatu terenowego  

dr Helena Patzer 

dzień 6 28 września sobota 

10.00-11.30 dr hab. Natalia Bloch 
Międzynarodowy system ochrony 
uchodźców – perspektywa antropologiczna 

Międzynarodowy system ochrony uchodźców czy reżim 
uchodźczy? O konstruowaniu kategorii uchodźstwa 

11.30-11.45 przerwa - kawa     

11.45-13.15 dr hab. Natalia Bloch 
Międzynarodowy system ochrony 
uchodźców – perspektywa antropologiczna 

Uchodźcy tybetańscy: studium przypadku długotrwałej i 
samowystarczalnej społeczności uchodźczej funkcjonującej 
poza UNHCR 

13.15-14.15 przerwa - obiad     

14.15-15.45 dr hab. Natalia Bloch 
Międzynarodowy system ochrony 
uchodźców – perspektywa antropologiczna 

Między asymilacją a integracją – różne modele adaptacji w 
społeczeństwie przyjmującym  

15.45-16.00 przerwa     

16.00-17.30 

dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska Metody badań etnograficznych - warsztat 

terenowy  
Przygotowanie do warsztatu terenowego  

dr Helena Patzer 

17.30-19.00 przerwa     

19.00-20.30 
dr Helena Patzer - prowadzenie 
merytoryczne 

Szkoła popołudniowa 3 spotkanie/prezentacja/film 

dzień 7 29 września niedziela 



  

10.00-11.30 dr Renata Hryciuk 
Praktyki kulturowe w warunkach migracji 
przymusowej - cz.1 

Praktyki konsumpcyjne w warunkach wymuszonej migracji 

11.30-11.45 przerwa     

11.45-13.15 dr Renata Hryciuk 
Praktyki kulturowe w warunkach migracji 
przymusowej - cz.1 

Praktyki konsumpcyjne w warunkach wymuszonej migracji 

13.15-14.15 przerwa - obiad     

14.15-15.45 dr Dorota Woroniecka 
Praktyki kulturowe w warunkach migracji 
przymusowej - cz.2 

Od statusu uchodźcy do uchodźczej tożsamości 

15.45-16.00 przerwa     

16.00-17.30 dr Dorota Woroniecka 
Praktyki kulturowe w warunkach migracji 
przymusowej - cz.2 

Od statusu uchodźcy do uchodźczej tożsamości 

dzień 8 30 września poniedziałek 

10.00-11.30 dr Renata Hryciuk 
Praktyki kulturowe w warunkach migracji 
przymusowej - cz.1 

Gender i migracje przymusowe 

11.30-11.45 przerwa     

11.45-13.15 dr Renata Hryciuk 
Praktyki kulturowe w warunkach migracji 
przymusowej - cz.1 

Gender i migracje przymusowe 

13.15-14.15 przerwa - obiad     

14.15-15.45 dr Dorota Woroniecka 
Praktyki kulturowe w warunkach migracji 
przymusowej - cz. 2 

Kulturowe aspekty czasu wolnego w sytuacji migracji 
przymusowej 

15.45-16.00 przerwa      

16.00-17.30 

dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska Metody badań etnograficznych - warsztat 

terenowy  
Przygotowanie do warsztatu terenowego  

dr Helena Patzer 

17.30-19.00 przerwa     

19.00-20.30 
dr Dorota Woroniecka - 
prowadzenie merytoryczne 

Szkoła popołudniowa 4 spotkanie/prezentacja/film 

MINI-BADANIA TERENOWE UCZESTNIKÓW SZKOŁY 



  

dzień 9 26 października sobota 

10.00-11.30 Dr Elizabeth Dunn 
Humanitarian Camps and the Grief of 
Displacement 

  

11.30-11.45 przerwa - kawa     

11.30-13.15 Dr Elizabeth Dunn 
Humanitarian Camps and the Grief of 
Displacement 

  

13.15-14.15 przerwa - obiad     

14.15-15.45 
Dr Elizabeth Dunn 
dr Iwona Kaliszewska 

Master class   

15.45-16.00 przerwa      

16.00-17.30 
Dr Elizabeth Dunn 
dr Iwona Kaliszewska 

Master class   

dzień 10 27 października niedziela 

10.00-11.30 
dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska 
dr Helena Patzer 

Prezentacja wyników badań uczestników    

11.30-11.45 przerwa - kawa     

11.30-13.15 
dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska 
dr Helena Patzer 

Prezentacja wyników badań uczestników    

13.15-13.30 przerwa     

13.30-15.45 
dr hab. Karolina Bielenin-
Lenczowska 
dr Helena Patzer 

Prezentacja wyników badań uczestników    

15.45-16.00 dr hab. Maciej Ząbek  Podsumowanie i zamknięcie szkoły    

16.00-17.00 obiad     

 


