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Rozmowy z laureatami XXI edycji konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa 

Lipskiego, przeprowadzone przez Tomasza Żukowskiego 

 

Anna Chowaniec – Rylke - wyróżnienie 

Zespół Downa. Doświadczenie matek i negocjacje z nowoczesnością. 

 

1) Czym jest zespół Downa? Czy zestaw symptomów jest stały? 

- Zespół Downa jest bardzo ciekawym przypadkiem dlatego, że łączy w sobie cechy 

upośledzenia intelektualnego, specyficznego wyglądu oraz wielu chorób, które mogą 

powodować niepełnosprawność fizyczną. Jest więc bardzo specyficznym przykładem 

połączenia tych wszystkich cech, co się bardzo rzadko zdarza. Badacze zajmujący się 

zespołem Downa wyznaczyli około 200 cech, wad, które mogą wystąpić u osób chorych. Nie 

występują one oczywiście wszystkie u wszystkich osób, z reguły to od 5 do 20 takich cech. 

Najczęściej są to specyficzne cechy wyglądu: kształt oczu, budowa ciała, niepełnosprawność 

fizyczna, wady serca. Plus oczywiście niepełnosprawność intelektualna na bardzo różnym 

poziomie.  

 

2) Proszę nam powiedzieć jak prowadziła Pani badania. Czy prowadziła Pani wywiady  

z matkami? 

- Prowadziłam badania metodą etnograficzną, co oznacza, że prowadziłam badania w terenie. 

W tym przypadku teren nie oznacza miejsca przestrzennego, to nie jest teren określony 

geograficznie. Terenem jest więc wszystko, co może być związane z tematem moich badań. 

Rozmawiałam z matkami, spędzałam z nimi czas na rehabilitacji. Duże znaczenie miał też 

dyskurs internetowy – śledziłam to, co dzieje się w Internecie, wypowiedzi na forach 

rodziców, głównie matek.  

 

3) Pani ujmuje temat w połączeniu z postnowoczesnością. W jaki sposób łączy Pani 

kwestię opieki nad dziećmi z zespołem Downa z ponowoczesnością? 

- Odwołuję się tutaj głównie do przemyśleń brytyjskich socjologów oraz do prof. Zygmunta 

Baumana. Przyglądam się temu, jakie kategorie oni opisują. Chodzi o to, jak nasz własny 

wybór postrzegania rzeczywistości współgra z tym, czym jest zespół Downa. Płynie z tego 

przesłanie, że choroba ta nie wybiera. Może się pojawić wszędzie – w absolutnie każdej 

rodzinie. Chcę przez to powiedzieć, że kategorie określone przez badaczy w przypadku 
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zespołu Downa niekoniecznie się sprawdzają. Osoby chore i zajmujące się nimi są 

wykluczone nie tylko społecznie, ale też w warstwie teoretycznej.  

 

Anna Jaroszuk - wyróżnienie 

Ludzie – zwierzęta – miasto. Warszawiacy i wybrane gatunki zwierząt w przestrzeni 

publicznej Warszawy w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. 

 

1) Na wstępie chciałbym zapytać o przedmiot Pani badań. Czy zwierzęta na dobre stały 

się przedmiotem badań humanistycznych? Jak polska humanistyka ma się w tym 

względzie do humanistyki europejskiej i światowej?  

- Od samego początku, kiedy zaczęłam się interesować zwierzętami w kontekście badań 

kulturoznawczych to wtedy to dopiero zaczęło się pojawiać. W Polsce, do tej pory, animal 

studies prowadzone są z jednej strony filozoficznie, z drugiej literaturoznawczo, bo to te 

środowiska zaczęły w Polsce studia te rozwijać. Ja starałam się spojrzeć na kwestię relacji 

ludzko – zwierzęcych, bo to jest tak naprawdę temat mojej pracy, z perspektywy historycznej. 

I rzeczywiście, jeśli chodzi o dorobek polskiej humanistyki w tej materii, nie znalazłam zbyt 

wiele pomocy i wpsarcia. Musiałam pomysłów szukać w humanistyce zachodnio – 

europejskiej, anglojęzycznej i francuskojęzycznej. Było to więc duże wyzwanie. Jeśli chodzi 

o temat to bohaterem mojej pracy magisterskiej jest tak naprawdę człowiek. Zwierzęta są dla 

mnie bardzo ważnym bohaterem, mój stosunek do nich ewoluował w trakcie pisania pracy. 

Nie starałam się jednak przechodzić na ich stronę i ujmować tematu pracy z punktu widzenia 

zwierząt. 

  

2) Pani ujmuje temat poprzez trzy kategorie. Pisze Pani o przestrzeni miejskiej, 

społecznych praktykach wobec zwierząt i o dyskursie. Jak te trzy sfery się łączą? 

- Przestrzeń miasta to był jakiś punkt wyjścia do moich badań. Praktyki i dyskurs uzupełniają 

to spojrzenie. Zajmowałam się trzema gatunkami zwierząt w przestrzeni miejskiej Warszawy 

przełomu wieków XIX i XX wieku. Wybrała ptaki, psy i zwierzęta przeznaczone na rzeź. 

Starałam się w trakcie analizowania dyskursu państwowego, na podstawie analizy przestrzeni, 

starałam się to weryfikować i rozświetlać. Okazywało się bowiem, że to, co wynikało  

z dyskursu państwowego i z wielu inicjatyw instytucjonalnych zupełnie inaczej dawało się 

interpretować i analizować w kontekście przestrzeni miejskiej. Część tych praktyk oczywiście 

łączyło się z przestrzenią miejską, choć do praktyk ciężko było dotrzeć. Równie ważne były 

dla mnie przedmioty, które się pojawiały i wokół których organizowano życie tych zwierząt. 
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3) Czy może Pani powiedzieć o specyfice zabiegów dyskursywnych i praktycznych 

zastosowanych w pracy? 

- Może się wydawać, że gatunki, które wybrałam nie łączą się ze sobą, poza faktem, że 

występowały w mieście. Jednak wszystko, co łączy te analizy to zmiany, szukanie zmian. 

Psy, na podstawie tego, co udało mi się ustalić zaczęły w tamtym czasie stawać się coraz 

bardziej przywiązane do swojego pana, i w drugą stronę – właściciele byli coraz bardziej 

związani ze swoimi psami. To okres, w którym wychodzi mnóstwo rozporządzeń 

dotyczących smyczy, poruszania się, obecności psa w mieście. Zabiegi dyskursywne dotyczą 

kształtowania się sentymentalnego stosunku właściciela do psa. To jedna z ważniejszych 

zmian. 

 

4) Chciałem zapytać o zmiany. Czy przełom wieków XIX i XX był rzeczywiście 

momentem przełomowym? 

- To ciągle kwestia do badania. To jest moment, w którym powstaje Warszawskie 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Zwierzę zaczyna pojawiać się jako podmiot, jako 

element dyskursu. To też czas kształtowania się granic czym zwierzę jest, a czym nie jest, 

wchodzenia w obszar głębszej refleksji. Zwierzęta stają się też niezwykle ważne, jeśli chodzi 

o modernizację. Trzeba zaznaczyć, że gdyby nie zwierzęta to modernizacja by się nie odbyła. 

Coraz bardziej uczestniczą w życiu miasta. Granica jednak jest dalej negocjowana  

i wypracowywana. Dzisiejszy kształt tych relacji to pokłosie tego, co wtedy się wydarzyło. 

 

Zuzanna Maciejczak – wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia 

Murale jako nośniki pamięci w przestrzeni miejskiej. Przykład Muranowa. 

 

1) Używa Pani kategorii „nośników pamięci”. Co ona znaczy i jak ją Pani wykorzystuje? 

- Wyszłam od zainteresowania miejscami pamięci, pamięcią zbiorową. Licencjat pisałam  

o Domu Spotkań z Historią jako o specyficznym miejscu pamięci. Pisząc pracę magisterską 

zainteresowałam się muralami jako specyficznymi formami upamiętniania. Zauważyłam, że 

kategoria miejsc pamięci jest bardzo ograniczona. Zakłada, że kulturowe wytwory 

upamiętniania – pomniki, murale, teksty kultury – są sztucznie wytworzone, są niejako 

implantami pamięci w odróżnieniu od żywej pamięci zbiorowej, przekazywanej ustnie. Na 

Muranowie ciągłość społeczna została przerwana. Tam można cokolwiek upamiętniać 

właśnie w ten sztuczny sposób. Musiałam więc odejść od przekonania, że jest to sztuczna 
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forma pamięci. Kategoria nośników pamięci wydawała się szersza, pozwalała uchwycić 

wszystkie kulturowe przejawy pamięci.  

 

2) Może kilka słów o muralach na Muranowie. To szczególne miejsce w Warszawie, 

murali jest tam mnóstwo. Jakie Pani wybrała? 

- Mural Marii Skłodowskiej – Curie, która kilka lat mieszkała na Muranowie był pierwszy. 

Potem zaczęły pojawiać się kolejne, w większości odnoszą się one do przeszłości, do ludzi, 

którzy tam mieszkali. To mnie zafascynowało. Skąd ta popularność? Wybrałam te, które 

zostały zainicjowane przez Stację Muranów, dlatego że późniejsze w jakiś sposób się do nich 

odnosiły lub były swoistą kontynuacją pomysłów. Były to murale Ludwika Zamenhoffa, 

Janusza Korczaka, Marka Edelmana, kobiety Muranowa. 

 

3) Prowadziła Pani wywiady i badania terenowe. Proszę o nich opowiedzieć. 

- Starałam się analizować dyskurs, przede wszystkim patriotyzm lokalny, stołeczny. Z drugiej 

strony chciałam przeprowadzić wywiady z osobami, które były zaangażowane  

w powstawanie murali. Z artystami, projektantami, ale też mieszkańcami, którzy godzili się 

na umieszczanie murali na swoich blokach. Śledziłam również bardzo aktywne forum 

internetowe Muranowa. Tam toczyły się dyskusje na temat murali, więc miałam wiedzę jak 

sami mieszkańcy je odbierają. 

4) Jaki obraz pamięci wyłania się z tych dyskusji? 

- Murale zmieniają pamięć Muranowa. Odchodzą od traumatycznej historii, przypominają nie 

tylko o getcie, ale też o twórcach Muranowa, mówią o bliższej przeszłości, powojennej 

odbudowie osiedla. 

 

Tomasz Krok – nagroda II stopnia 

Działalność „komórki antymasońskiej” Episkopatu Polski (1946 – 1952). 

 

1) Czym była komórka antymasońska Episkopatu? 

- Nazwa jest umowna, bo coś takiego jak oficjalna komórka antymasońska Episkopatu nie 

istniało. To nazwa przyjęta przeze mnie na potrzeby pracy, w ślad za jednym z badaczy IPN. 

Była to nieformalna grupa działaczy katolickich, którzy na własną rękę zbierali informacje  

o wolnomularzach, wyssane z palca plotki. 
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2) Okazuje się, że Episkopat był tym zainteresowany. 

- Niestety Episkopat podjął tę grę i taką działalnością, niestety, zainteresowany był prymas 

Wyszyński. 

 

3) Jakie wyobrażenie o wolnomularstwie płynie z zebranych przez Pana materiałów? 

- Co ciekawe nie istniał, nie był widoczny wówczas ten ohydny mit o żydomasonerii. 

Komórka skupiała się raczej na ich działalności, nazywając ich kapitalistami. 

 

4) Wytwarzała jednak obraz wroga. Czym to się charakteryzowało? 

- To był ktoś obcy, działający agenturalnie, niezgadzający się z wizją katolicyzmu 

nacjonalistycznego. Wielu katolików liberalnych padło ofiara podejrzeń o przynależność do 

masonerii. Większość członków komórki była przed wojną związana z Obozem Narodowo – 

Radykalnym. Obraz wychodził z kręgów kościelnych, ale komuniści też nie byli mu zbyt 

chętni.  

 

Daria Nowicka – nagroda specjalna II stopnia im. Joanny Wiszniewicz 

Jednokładne figury Eksterminacji. „Pożydowskie” doświadczenie Zagłady: Jerzy Ficowski 

– Władysław Strzemiński. 

 

1) Tytuł wydaje się na pierwszy rzut oka dość hermetyczny. Zacznijmy może od 

jednokładnych figur, a potem zapytam o doświadczenia pożydowskie. 

- Praca ma charakter interdyscyplinarny, więc te jednokładne figury zostały zapożyczone  

z badań historyków sztuki. Jednokładna figura to taki model, który powstaje pod wpływem 

przekształcenia jednej figury w drugą. W pracy pojawiają się jako połączenie figur poetyckich 

z historią sztuki. Doświadczenie „pożydowskie” odsyła do wiersza Jerzego Ficowskiego. 

Więc słowo to też jest przejęte. Zaraz po tym słowie pojawia się słowo „poludzkie”. To 

doświadczenie pożydowskie u  Ficowskiego i Strzemińskiego była próbą spojrzenia na 

wspólne doświadczenie, nie tylko jako powtórzenia, ale u Ficowskiego w geście poetyckim,  

a u Strzemińskiego w geście malarskim. Spotkanie na poziomie empatycznym, poziomie 

obserwacji świata dotyczyło doświadczenia pożydowskiego. W badaniach pojawia się 

doświadczenie pożydowskie jako materialność, Ficowski i Strzemiński pokazują, że to 

bardziej doświadczenie poludzkie. 
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2) Mogłaby nam Pani przybliżyć interpretację Ficowskiego? 

- Już sama okładka jednej z tomików jego wierszy w sposób oczywisty nawiązuje do 

malarstwa Strzemińskiego. Analizowałam wiersze Ficowskiego pod kątem właśnie tego 

doświadczenia „pożydowskiego”, które u niego pojawia się u niego na kilku różnych 

poziomach. Z jednej strony to doświadczenie indywidualne, pisania w pewnym sensie 

autobiograficznego, ale też badanie tego, co działo się wokół, rzeczy animalnych. To 

doświadczenie poetyckie jest doświadczeniem otwartym dlatego, że otwiera wiele 

horyzontów. Skupiłam się na wierszach po Zagładzie, aby zobaczyć proces całkowitego 

odsłaniania się poetyckości Ficowskiego.   

 

3) Jak w tym wszystkim wygląda cykl „Moim przyjaciołom Żydom”? 

- To jest cykl, który powstawał pod koniec lat 40. i składał się z dziesięciu kolaży, 

tworzonych w sposób bardzo osobisty. Były to przede wszystkim kontury ludzkie, w sumie 

po ludzkie, znajdujące się w różnym rozkładzie – poziomym, pionowym, co podkreśla proces 

trwania. Istotny był też motyw posłużenia się obrazem jako pośrednikiem – jeden z tych 

obrazów został przekazany przez studenta Strzemińskiego do Izraela. Ważną rzeczą jest to, że 

w obrazach tych powracają poetyckie frazy tytułów. Jest to widoczny łącznik między światem 

poetyckim a malarstwem. Moja praca jest więc niejako podwójnym czytaniem tekstów  

i obrazów. 

 

Marta Piksa –nagroda specjalna II stopnia im. Gajki Kuroniowej 

Jakość życia homoseksualnych kobiet – studium przypadków. 

 

1) Czym jest jakość życia i jak się ją mierzy? 

- To przede wszystkim pewien konstrukt systemu wartości. To swoista wypadkowa tego, co 

uznałam, że w sposób najlepszy pozwoli mi poznać jakość życia, w tym przypadku kobiet 

homoseksualnych. Metodą, którą się posługiwałam było indywidualne studium przypadków. 

Technikami zaś były wywiady narracyjne, gromadzenie danych polegało na spotkaniach  

z rozmówczyniami. Po wielogodzinnych spotkaniach dochodziłyśmy do momentu, w którym 

moje kategorie się wyczerpywały, ale wtedy rozmówczynie poruszały tematy, o których nie 

miałam pojęcia i których nie planowałam uwzględniać w pracy. 
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2) Jak uporządkowała Pani zebrany materiał w pracy? 

- Praca jest złożona z trzech części. Są to części teoretyczna, metodologiczna i empiryczna. 

Ostatnia część złożona jest z krótkiego opisu każdej z moich badanych, aby pokazać kontekst, 

ich historię, status rodzinny, ekonomiczny. Następnie są badania szczegółowe, w których 

dochodzimy do najważniejszej kwestii – jaka jest jakość życia homoseksualnych kobiet.  

Z badań wynika, że jakość ta jest nieco niższa niż pozostałych członków naszego 

społeczeństwa. Jest ona obniżona w takich kwestiach jak stygmatyzacja społeczna na wielu 

płaszczyznach, funkcjonowanie w rodzinie, odrzucenie, obniżona odporność psychiczna. 

Homoseksualne kobiety boją się osamotnienia. Jakość ich życia może być zatem obniżona. 

Obiektywnie wiele rzeczy może wydawać nam się jakościowo niższych, subiektywnie jednak 

są one często wystarczające. 

 

Marta Popławska –nagroda specjalna II stopnia Stowarzyszenia Otwarta 

Rzeczpospolita 

Inskrypcje antysemickie w przestrzeni miejskiej: analiza i próba interpretacji. 

 

1) Materiał pracy jest ogromny – wystarczy przejść się na ulice, żeby się przekonać. 

Jakie narzędzia Pani przygotowała do jego analizy: graffiti, mowa nienawiści, 

antysemityzm. Czym one są w Pani ujęciu? 

- Wbrew pozorom, gdy przygotowywałam pracę i przechadzałam się ulicami nie spotkałam 

się z nad reprezentacją takich treści. Wpadłam na pomysł, aby zwrócić się do Stowarzyszenia 

Hejt Stop, dzięki czemu dotarłam do 160 zdjęć obrazujących to zjawisko. Zastanawiałam się 

czy taki materiał może posłużyć do pracy naukowej. Przy skrupulatnym oglądzie okazało się, 

że jest to materiał wielowarstwowy. Zdecydowałam więc poszukać powtarzalnych motywów.  

 

2) Jakie motywy pojawiają się w tych treściach? 

- Przyjęłam założenie, że nie będę posługiwać się metodą ilościową, a jakościową. 

Najczęściej pojawiającym się motywem jest gwiazda Dawida, poddawana różnorakim 

zabiegom, przemocy symbolicznej. Była przekreślana, wieszana na szubienicy, opatrzona 

wulgaryzmami. Nawoływanie do przemocy. Inna kategoria to skróty, wywodzące się  

z subkultury kikolskiej. Dwa przykłady postanowiłam wyróżnić – karykatura, która odsyła do 

skompromitowanego uniwersum symboliki nazistowskiej oraz napis „Talmud – nauka 

żmijowa”, który uznałam za szczególnie interesujący, ponieważ świadczy o dużym stopniu 

wiedzy antysemitów. 
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3) Co wynika z tych treści? Jaki niosą przekaz? 

- Jest to przekaz, który przeczy panującemu poglądowi na temat inskrypcji antysemickich. 

Przed rozpoczęciem pracy poruszałam ten temat wielokrotnie w rozmowach towarzyskich  

i spotykałam się z reakcjami sceptycznymi, co do zajmowania się tym obszarem. Wynikało to 

z przekonania, że obecność tych transkrypcji w przestrzeni miejskiej o niczym nie świadczy, 

bo osoby które je wykonują robią to bezrefleksyjnie.  

 

4) Skąd biorą się takie napisy? 

- Dla mnie te treści świadczą o wielowiekowej tradycji nienawistnych treści, tym bardziej 

jeśli są wykonywane nieświadomie. Bardzo często mówi się, że to zjawisko jest na 

marginesie kultury, bo są sporządzane przez tak zwany „margines”. My, którzy jesteśmy 

członkami tej samej kultury i nie reagujemy na to, co widzimy jesteśmy członkiem tego 

zjawiska i jesteśmy odpowiedzialni. Nie jest to bynajmniej margines, a kultura mainstreamu.  

 

Martyna Pańczak – nagroda I stopnia ufundowana przez Towarzystwo Literackie im. 

Adama Mickiewicza 

Nieporównani? André Gide i Witold Gombrowicza w przestrzeni (nie)porozumienia. 

 

1) Jaki klucz porównawczy stosuje Pani dla zestawienia dzienników Gombrowicza  

i Gide’a? 

- Interesowało mnie jakie zależności i relacje łączą te teksty. Było to trudne, ponieważ jawne 

cytaty były jednostronne. Zastanawiała mnie fascynacja Gombrowicza Gide i czy miała jakieś 

znaczenia dla dziennika. Dlatego praca jest bardziej eseistyczna. Czytając równolegle te 

dzienniki, natrafiłam na tę trudność. Chciałam je widzieć jako teksty wpływające na siebie. 

Ale tekst jest jednostkowy, dlatego powinnam je oddawać w całości. 

 

2) Jak interpretuje Pani ujawnienie podmiotu? 

- Jest to pewna kategoria metodologiczna, którą stosuje. U Gombrowicza polega ona na 

rozpoczynaniu pracy dopowiadania, wypowiadania, ale też przemilczenia niejasności. 

Przypominaniu o tym, że opozycje są sztucznie wytworzone. A Gombrowicz o tym 

przypomina, o tym że język wykracza dalej niż to, co ukształtowane społecznie. 

 

 


