
 
Kolokwium Sekcji Socjologii Środowiska pt. 
 
Rewanż przyrody? Spojrzenie na epidemię koronawirusa z perspektywy socjologii 
środowiska  

Organizator: Sekcja Socjologii Środowiska PTS 

Typ dyskusji : Online (konferencja odbędzie z wykorzystaniem programu Zoom. Nie jest 
wymagane instalowanie programu. Każdy uczestnik będzie się łączył za pomocą linku 
otrzymanego emailem).   

Data: 28.04.2020 r. g. 10.00-13.00 

Idea przedsięwzięcia: (a) Trwająca epidemia koronawirusa jest wydarzeniem, którego 
konsekwencje społeczne (i inne) będą zapewne znaczące. Mimo wielu niewiadomych, warto 
pokusić się o wymianę myśli na ten temat. (b) Socjologia środowiska wydaje się szczególnie 
predestynowana do zajęcia się tematem epidemii. Jest to bowiem sytuacja, gdy środowisko 
przyrodnicze oddziałuje znacząco na kształt życia społecznego. Przyroda jest jednak w tym 
przypadku zagrożeniem, a nie źródłem cennych zasobów. Być może ta epidemia spowoduje 
konieczność redefinicji „konserwatorskiego” podejścia w socjologii środowiska. (c) W ramach 
socjologii środowiska wypracowano szereg koncepcji i podejść. Czy któreś z nich oferują 
adekwatne metody analizy epidemii?  

Forma: Skutkiem epidemii jest zwieszenie spotkań, co potrwać może kilka miesięcy a może 
dłużej. Dlatego metoda zdalnego kolokwium staje się rozwiązaniem na czas epidemii ale być 
może także - w dłuższej perspektywie.  

Kolokwium ma formę krótkich (5-10 minut) wystąpień (ustnych lub z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnych udostępnianych on-line) oraz dyskusji. Kolokwium ma na celu 
zgłaszanie i poddanie pod dyskusję propozycji możliwych badań oraz interpretacji zjawiska, 
które nas wszystkich dotyka tu i teraz.  

 
Program Kolokwium Sekcji Socjologii Środowiska  

„Rewanż przyrody?  
Spojrzenie na epidemię koronawirusa z perspektywy socjologii środowiska”. 

 
28 kwietnia 2020, g. 10.00-13.00 

 
Wprowadzenie do tematyki i formy Kolokwium  
10.00-10.15: Piotr Matczak, Przewodniczący Sekcji Socjologii Środowiska PTS 
 
Pandemia w perspektywie zmiany 
 
10.15-10.25: Dorota Rancew-Sikora, Uniwersytet Gdański - Natura czy społeczeństwa 
zmieniają się szybciej? Paradoksy nierównego tempa zmian. 
 



10.25-10.35: Aleksandra Krawczyk & Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Uniwersytet 
Jagielloński - How COVID-19 pandemic change public attitudes towards Single-Use-Plastic 
contributing to the climate change? Science communication and citizen science perspective?  
 
10.35-10.50: Pytania i komentarze, przerwa 5 minut 
 
Skutki pandemii dla wzorów konsumpcji 
 
10.50-11.00: Jacek Schindler, Uniwersytet Wrocławski - Jakie mogą być długofalowe 
pozytywne skutki epidemii dla środowiska naturalnego? 
 
11.00-11.10: Małgorzata Grodzińska-Jurczak & Aleksandra Krawczyk, Uniwersytet 
Jagielloński - Environmental choices vs. COVID-19 pandemic fear – plastic governance re-
assessment. 
 
11.10-11.20: Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN - Środowiskowe 
skutki pandemii w dyskursie medialnym. 
 
11.20-11.40: Pytania i komentarze, przerwa 5 minut 
 
Reakcje na pandemię 
 
11.40-11.50: Piotr Matczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Instytucjonalne 
odpowiedzi na kryzysy. 
 
11.50-12.00: Bartłomiej Przybylski, Uniwersytet Łódzki - Adekwatność czy pozorność 
indywidualnych i polityczno-publicznych reakcji na pandemię koronawirusa? 
 
12.00-12.10: Adam Choryński, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN - Koronawirus, 
czyli sprawdzian z zarządzania kryzysowego na szczeblu lokalnym. 
 
12.10-12.20: Krzysztof Mączka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Polacy 
wobec koronawirusa – wyniki badania internetowego. 
 
12.20-12.55: Przerwa 5 minut, pytania i komentarze 
 
12.55-13.00: Piotr Matczak - Podsumowanie dyskusji i zakończenie Kolokwium 
 
 


