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Honorata Jakubowska, "Gra cialem. Praktyki i dyskursy róznicowania plci w sporcie",

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, ss.580, ISBN: 978-83-01-17805-5

(monografia)

Opis osiagniecia naukowego

W ksiazce "Gra cialem. Praktyki i dyskursy róznicowania plci w sporcie" podejmuje

problematyke plci, róznic plciowych i uplciowionego ciala w dyskursie i praktykach

sportowych. Swojej publikacji nie sytuuje w ramach socjologii sportu czy kultury fizycznej,

lecz w ramach studiów nad plcia spoleczno-kulturowa (gender studies) oraz socjologii

ciala/cielesnosci. Sport jest dla mnie obszarem analizy praktyk i dyskursów dotyczacych plci,

a nie tematem samym w sobie. Tym samym, cialo sportowe interesuje mnie jako przedmiot i

wytwór dyskursów, a nie jako "fizyczna jednostka", choc, co pokazuje w swojej publikacji,

oba wymiary sa ze soba splecione. W tym znaczeniu ksiazka jest kontynuacja i rozszerzeniem
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moich wczesniejszych zainteresowan i dokonan naukowych dotyczacych zarówno plci,iak i
ciala/cielesnosci (zob. np. "Socjologia ciala", Poznan 2009),

Sportiest takim obszarem zycia spolecznego, gdzie konieczne jest polaczenie dwóch

pozornie sprzecznych wartosci - równosci i róznicy. Ziednei strony, nie mozna ignorowac

róznic, które dziela na przyklad kobiety i mezczyzn i przekladaia. sie na osiagane przez nich

wyniki w sportowej rvwalizacji. Z drugiei strony, sport opiera sie na zasadzie równego-, -

udzialu i równych szans na wygrana. Odwoluiac sie do tych zasad, w niemal wszystkich
-- "-'.- _..' '.... i.. _. _"

dyscyplinach sportowych wprowadza sie podzial plciowy, która ma zapewnic kobietom

szanse na osiaganie sportowych sukcesów. Rózne traktowanie ma w konsekwencji

doprowadzic do zapewnienia równosci. Jak jednak pokazuje w swojej ksiazce, sluszniejsze,

dla opisania róznic plciowych w sporcie, wydaie sie nie poiecie równosci (obie plcie nie sa
" '-'." -' .. - <- ",' '- .. ,. -

bowiem traktowane równo), lecz pojecie sprawiedliwosci. Jako teoretyczna rame dla

prowadzonych analiz wykorzystalam koncepcje sprawiedliwosci autorstwa Nancy Fraser,

która traktuje sprawiedliwosc jako pojecie zlozone, odnoszace sie do trzech wymiarów: (1)

kulturowego - zwiazanego z uznaniem, (2) ekonomicznego - zwiazanego z redystrybucja,

oraz (3) politycznego - odnoszacego sie do reprezentacii.1

W ksiazce wykorzvstalam bogaty material empiryczny pochodza.cy zarówno z badan'- _,'~' ---'o ~ ~ " _

wlasnych realizowanych w latach 2012-13, jak i danych zastanych. Na potrzeby rozprawy

habilitacyjnej zostaly przeprowadzone: (l) czterdziesci trzy indywidualne wywiady

poglebione z zawodniczkami oraz innymi osobami (trener(k)ami, instruktor(k)ami, prezesami

klubów, dzialaczami zwiazkowymi) reprezentujacymi 5 dyscyplin sportowych: pilke nozna,

boks, szachy, strzelectwo sportowe, biegi lekkoatletyczne, (2) trzy zogniskowane wywiady

fokusowe z mieszkancami Poznania interesujacymi sie sportem oraz (3) dziesiec

indywidualnych wywiadów poglebionych z przedstawicielami srodowiska feministycznego z" ..-.- -' ,-~ ...

Poznania. Respondenci, którzy brali udzial w pierwszym etapie badan pochodzili z Poznania i

Wielkopolski, ale wiele zawodniczek to reprezentantki Polski, a pozostale osoby czesto pelnia

funkcje w zwiazkach sportowych, stad wyniki mozna odniesc, choc nie w statystycznym tego

slowa znaczeniu do sportu w Polsce. W ksiazce wykorzystalam równiez v.yniki analizy prasy... - .. ".- "... -.- ,.-

1 Zob. np. Fraser Nancy (2005a), Reframine, iustice in a globalizing world. "New Left Review", 36. s. 69-88.

uczestnictwo, w: Nancy Fraser. A1ex Honneth, Redvstrybucja czv uznanie? Debata oolitvczno~ti lozoti czna.

Wroclawiu. Fraser Nancv ([1995] 2006), Od redystrybucii do uznania róznicy? Dylematy sprawiedliwosci w

sociologiczne (t. 2, s. 1134-1143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
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codziennej przeprowadzonej w ramach The International Sports Press Survey 201 l (the ISPS

201 l), przez koordynowany przeze mnie polski zespól. Dane zastane, do których sie odwoluje

pochodza m.in. z raportów i opracowan Miedzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

(MKOl), raportów i badan dotyczacych mediów i sponsoringu sportowego, a takze od

Glównego Urzedu Statystycznego. Na potrzeby ksiazki przeanalizowalam równiez liczne

regulaminy zwiazków sportowych, jak i przepisy MKOL W przeprowadzanych analizach

koncentrowalam sie przede wszystkim na polskim sporcie, jednakze globalny charakter

wspólczesnego sportu sprawia, ze kontekstem prowadzonych analiz byla miedzynarodowa 

euroatlantycka - sytuacja kobiet w sporcie.

Ksiazka sklada sie z pieciu czesci. Pierwsza z nich przedstawia historie (herstorie)

kobiet w polskim i swiatowym sporcie oraz zdobywanie przez nie dostepu do kolejnych

dyscyplin olimpijskich. Czesc druga zatytulowana "Róznica plci: dyskurs biologiczny jako

uprawomocnienie i odnaturalizowanie róznicy" rozpoczyna sie od rozdzialu, w którym

opisuje stosowane w sporcie w drugiej polowie XX wieku testy plci i wskazuje na

klopotliwosc definicji i atrybucji plci w swietle dzisiejszej wiedzy z zakresu genetyki i innych

nauk. W nastepnych rozdzialach dokonuje dekonstrukcji uprawomocnienia dla istniejacego

podzialu plci w sporcie, by w ostatnim z nich wskazac na spoleczne konstruowanie plciowej

róznicy ciala w sporcie. W kolejnej, trzeciej, czesci, pokazuje, w jaki sposób zasada osobnego

rozgrywania zawodów przez kazda z plci wpisuje sie w szersze zjawisko segregacji plci.

Nastepnie przedstawiam rózne wymiary tej segregacji w sporcie, analizujac przepisy

dotyczace organizacji igrzysk olimpijskich, zasad rozgrywania konkurencji, wytyczne

dotyczace strojów sportowych, uzywanych sprzetów, itp. W tej czesci odpowiadam równiez,

w oparciu o wywiady z reprezentantami srodowiska sportowego, srodowiska feministycznego

i kibicami, na pytanie czy i w jakich dyscyplinach sportowych mozliwa bylaby wspólna

rywalizacja obu plci. Czwarta czesc zatytulowana "Podzial i róznica plci: sprawiedliwosc i

uznanie", rozpoczyna sie od teoretycznych rozwazan dotyczacych (nie)równego traktowania i

sprawiedliwosci. Przeprowadzone w dalszych rozdzialach analizy: (1) organizacji sportowych

i srodowiska trenerskiego, (2) obecnosci sportu kobiet i mezczyzn w mediach oraz (3)

finansowania sportu kobiet i mezczyzn, odwoluja sie do wspomnianej juz koncepcji Nancy

Fraser i wyróznionych przez nia wymiarów dystrybucji oraz reprezentacji. Najwieksza uwaga

poswiecona zostala mediom, bowiem dzisiejszy sport jest przede wszystkim sportem

zmedializowanym. Wyniki badan wlasnych i zastanych odnosza sie do wielu aspektów sportu

w mediach, w tym m.in. : codziennych informacji, transmisj i najwiekszych sportowych
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wydarzen w róznych mediach (telewizja, internet. prasa). zainteresowania ze strony

dziennikarzy. zainteresowania ze strony widzów. dostosowywania sie rozgrywek sportowych

do transmisji telewizyjnych. Piata - ostatnia - czesc ksiazki odnosi sie natomiast glównie do

wymiaru uznania i opiera sie na dychotomii pomiedzy "kobiecym" i "meskim" w sporcie. Po

wskazaniu na silnie utrwalony podzial na "kobiece" i "meskie" sporty. stawiam pytanie CZyi

na ile mozliwe, ale takze pozadane, jest przekraczanie tego podzialu i jak postrzegane sa

osoby. które tego dokonuja.

Obszerny material i rozbudowane badania. które omawiam w ksiazce, zaowocowaly

wieloma wnioskami. z których naiwaznieisze przedstawiam ponizei:

l. podzial na "kobiece" i "meskie" (odnoszacv sie zarówno do plci biologicznej, iak i

kulturowo-spolecznej) bedacy uznaniem dla róznicy podczas sportowej rywalizacji, poza ta

rywalizacja czesto oznacza, ze to, co "kobiece" iest traktowane iako "inne" CZygorsze. Zasada

podzialu plciowego jest powszechnie akceptowana w sporcie i pozwala kobietom osiagnac

sukces sportowy i zdobyc zwiazane z nim gratyfikacje. Równoczesnie jednak, poniewaz w

centrum uwagi sa ci, którzy maja najlepsze wyniki (mistrzowie absolutni), a sa nimi z reguly

mezczyzni, osiagniecia kobiet sa mniej cenione. Jednak róznice te sa widoczne szczególnie

poza sarna rywalizacja, gdzie kobiety maja zdecydowanie mnieisze szanse bv swój kapital

fizyczny przeksztalcic w innego rodzai u kapitaly. To, co "kobiece", jest bowiem kulturowo i

spolecznie dewaluowane, w rezultacie czego sport kobiet ma zazwyczaj mniejsze znaczenie i

popularnosc.

2. zasada plciowego podzialu moglaby byc postrzegana jako wspierajaca polityke

równosciowa i przychodzi jej w sukurs. Gdybv zasada ta nie obowiazywala, drugoplanowosc

kobiet w sportowej rywalizacii, stalaby sie jeszcze bardziej widoczna, a zdominowany przez

mezczyzn swiat wydawalby sie jeszcze bardziej przez nich opanowany. Jednakze,

nierównosci w sporcie nie przekladaja sie na inne sfery zycia. Sport nie jest bowiem

pierwotnym czy wzorcowym obszarem wobec innych sfer zycia spolecznego.

3. gorsze osiagniecia sportowe kobiet nie sa traktowaneiako zagrazajace równosci plci, Sa

bowiem odnoszone do ciala i jego fizycznych predyspozvcii. Rózne grupy badanych stawialy

wyrazna granice miedzy cialem a umyslem, co jest o tyle ciekawe, ze w obszarze nauk

spolecznych odchodzi sie od takiego podzialu. Bardzo dobrze ilustruje to przyklad

analizowanych przeze mnie szachów zaliczanych do tzw. sportów umyslowych. Badani

wyjasniajac róznice wyników obu plci na przyklad w biegach, jednoglosnie wskazywali na

lepsze predyspozycje cielesne mezczyzn, takie jak szybkosc czy sila. Tlumaczac róznice
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miedzy rankingami szachowymi kobiet i mezczyzn nie uzywali natomiast argumentów

odnoszacych sie do gorszych predyspozycji umyslowych kobiet, lecz poszukiwali innych

uzasadnien.

4. przeprowadzona analiza pokazala, ze róznicowanie plci w sporcie nie odnosi sie jedynie do

osobnej rywalizacji, ale istnieje w wielu róznych formach. Róznice te wynikaja, w mojej

opinii, z nalozenia sie na siebie dwóch podzialów plciowych - tego odnoszacego sie do plci

biologicznej i zwiazanych z nia róznic w fizycznych predyspozycjach kobiet i mezczyzn oraz

tego odnoszacego sie do plci spoleczno-kulturowej i zwiazanych z nia kulturowych wzorców

kobiecosci i meskosci. Czesc rozwiazan, na przyklad róznice odnoszace sie do sprzetu

sportowego, sluzy uzyskiwaniu przez kobiety lepszych wyników czy zwiekszeniu

atrakcyjnosci ich zawodów, jednak inne, na przyklad róznice w dystansach w wielu

konkurencjach, podtrzymuja przekonanie o kobiecej slabosci.

5. zróznicowane biologicznie ciala kobiece i meskie staja sie jeszcze bardziej zróznicowane w

wyniku socjalizacji, w tym socjalizacji sportowej. O ile nie jest zaskakujace, ze dziewczynki i

chlopcy sa wychowywani w zróznicowany sposób w odniesieniu do aktywnosci fizycznej, o

tyle badania pokazaly, ze takze treningi sportowców róznia sie ze wzgledu na ich plec.

Podczas treningów ciala kobiece i meskie dyscyplinowane sa w inny sposób, nie wynika to

jednak tylko z odmiennych fizjologicznych predyspozycji, ale takze stereotypowego

postrzegania kobiecosci i meskosci. Róznice dotycza zatem zarówno wykonywanych zadan,

ale takze sposobu postrzegania i motywowania zawodników.

6. przeprowadzone analizy pokazaly, ze to, co "meskie" cieszy sie z reguly wiekszym

uznaniem, a równiez czesto traktowane jest jako norma. Przejawia sie to miedzy innymi w

praktykach jezykowych, na przyklad "oznakowaniu" plci w przypadku zawodów sportowych

(mistrzostwa swiata vs. mistrzostwa swiata kobiet, final vs. final kobiet) czy przepisach

sportowych stosujacych jedynie forme meska. Badania z osobami interesujacymi sie sportem,

potwierdzily wyniki zagranicznych badan mówiacych, ze wsród widzów wieksze uznanie

budzi "meski" sport (kojarzony z tradycyjna meskoscia) czy sport mezczyzn (uprawiany przez

mezczyzn). Zarówno mezczyzni, jak i kobiety wola ogladac zawody mezczyzn, czego

konsekwencja jest m.in. mniejsza medializacja sportu kobiet i mniejsze zainteresowanie

sponsorów. Mniejsze zainteresowanie kobiet zawodami wlasnej plci wynika w duzej mierze z

tego, ze ogladaja one zawody "przy okazji" (na zasadzie podzielnej uwagi, wykonujac inne

czynnosci), ale tez ich ogladanie jest zaposredniczone przez mezczyzn (ogladaja one sport dla

i przez mezczyzn).
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7. stwierdzenie. ze to, co "kobiece" jest uznawane zawsze za gorsze czy mniej znaczace oraz,

ze praktyki róznicowania wynikaja zawsze z checi podtrzymania meskiej dominacii w

sporcie, bylyby iednak upraszczaiace i niesluszne. Nie zawsze. co pokazalY moie badania i

analiza danych zastanych, plec ma znaczenie, czyiest decydujacym kryterium, (dla) uznania.

Niektóre praktyki wynikaia po prostu z ekonomicznych kalkulacji. i tak na przyklad, im

bardziei niszowy (biedny) sport. tym mniejsze znaczenie ma plec. Pilka nozna (mezczyzn)

iest sportem, z którym zaden inny nie moze sie porównywac, natomiast pilce noznej kobiet

zdecydowanie blizej jest do niszowych dyscyplin. takich jak na przyklad strzelectwo. niz do

meskiej pilki.

8. za wieloma praktykami (re)produkowania róznicy stoja kobiety, a nie mezczyzni. Badania

pokazaly, ze na strazy tradycyjnych wzorców kobiecosci stoja w duzej mierze same kobiety,

które byly bardziej krytyczne wobec kobiet uprawiajacych "meskie" sporty niz mezczyzni.

Równiez zawodniczki pilnuja granic plci, co jest szczególnie widoczne w ich opiniach i

postawach wobec osób, których plciowosc zostala zakwestionowana (np. przypadek Caster

Semenyi). Nie iest równiez tak, ze jedynie media sa 'winne' seksualizacii kobiet w sporcie,

niektóre z zawodniczek, szczególnie biegaczki, celowo podkreslaja i wykorzystuja SWOla

kobiecosc, ucielesniajac jej heteronormatvwny wzorzec.

9. bardzo istotne jest równiez to, ze gdy uwaga widza jest skupiona na identyfikacji

narodowej, tam plec ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Kobiety ogladaja przede

wszystkim relacie z najwiekszych wydarzen sportowych, a na nich przede wszystkim starty

Polaków, niezaleznie od ich plci. Takze mezczyzni. gdy startuja Polacy, nie przywiazuj a

uwagi do ich plci i sa sklonni nawet ogladac rodaków wystepujacych w bardzo "kobiecych"

dyscyplinach. W przypadku polskich zawodniczek, sukcesy, szczególnie o skali

miedzynarodowej, odciagaja uwage od nienormatvwnej, nie wpisujacej sie we wzorce

kobiecosci, cielesnosci, podczas gdy w innych przypadkach jest ona krytykowana.

10. duzo wazniejszy od biologicznego podzialu plciowego jest podzial kulturowy. I to przede

wszystkim kulturowo, a nie biologicznie (technologicznie), niemozliwe jest zniesienie tego

podzialu. Równoczesnie widowiskowy charakter sportu, jak i postrzeganie ciala w dzisiejszej

kulturze, sprawiaja, zeiedynie czesciowo mozna zgodzic sie z tym, ze sport ma

emancypacyjny charakter. O ile dostrzegam taka role w odniesieniu do sprawnosci,

swiadomosci wlasnego ciala czy poczucia wlasnej wartosci, o tyle, co iest ostatnim z

najwazniejszych wniosków, nie pelni on takiei roli w odniesieniu do ucielesnionych wzorców

kobiecosci i meskosci.
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"Gra cialem. Praktyki i dyskursy róznicowania plci w sporcie" to pierwsza na polskim

rynku monografia, która analizuje problematyke równosci i róznicy plci w sporcie z

perspektywy gender studies. Istniejace publikacje z zakresu nauk spolecznych prezentuja w

znaczacej wiekszosci tradycyjne podejscie do problematyki plci, nieuwzgledniajace dorobku

gender czy queer studzes. Z drugiej strony, naukowcy reprezentujacy te perspektywe

badawcza, niezwykle rzadko swoje analizy przeprowadzaja w odniesieniu do sportu. Celem

mojej publikacji, bylo zatem, przynajmniej czesciowe wypelnienie tej luki, a takze zwrócenie

uwagi na sport, jako niezwykle wazne, ale i interesujace pole badan problematyki plci. Plec

jest glówna, ale nie jedyna analizowana kategoria, gdyz w przeprowadzanych rozwazaniach

krzyzuje sie z kategoriami rasy, orientacji seksualnej, wieku czy (nie)pelnosprawnosci, co

nadaje im intersekcjonalnego charakteru. Ksiazka przyczynia sie do rozwoju zarówno

socjologicznego spojrzenia na sport, ale tez gender studies i socjologicznych badan

ciala/ucielesnienia. W ich przypadku, za znaczace uwazam powrót do rozwazan na temat

"biologicznej" plci i "biologicznego" ciala, które w dominujacym konstruktywistycznym

podejsciu zostaly zmarginalizowane. Opublikowana rozprawa habilitacyjna moze takze byc

inspiracja do dalszych badan, bowiem wskazuje w niej przynajmniej kilka problemów, które

wymagalyby poglebionych analiz.

Oprócz rozwoju socjologii i jej subdyscyplin, ksiazka moze miec równiez znaczenie

praktyczne poprzez wskazanie na istniejace nierównosci w niektórych obszarach

funkcjonowania sportu. Tym samym moze byc inspiracja dla podjecia dzialan przez same

srodowisko sportowe czy srodowisko feministyczne, dotad nie zajmujace sie sportem. I choc

publikacja koncentruje sie na profesjonalnym sporcie, to wiele z opisanych praktyk

dyskursów spotkac mozna takze w sporcie amatorskim, wlaczajac w to sport dzieci

mlodziezy. Tym samym podkreslajac akademicki charakter pracy, nalezy równoczesnie

zwrócic uwage na mozliwosc wykorzystania jej wniosków w wybranych obszarach zycia

spolecznego.

4. Omówienie pozostalych osiagniec naukowo - badawczych

Poza omówiona monografia, na mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora

sklada sie jedna monografia, wspólredakcja ksiazki, wspól/redakcja dwóch numerów

czasopIsm, 4 publikacje w jezyku angielskim, 10 artykulów w polskich punktowanych

czasopismach oraz 14 rozdzialów w opracowaniach zbiorowych (zob. wykaz publikacji). l

polski artykul znajduje sie w druku, natomiast dwa anglojezyczne teksty - artykul i rozdzial

ksiazki czekaja na recenzje. Za najwazniejsza z tego dorobku uwazam "Socjologie ciala"
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wydana w 2009 roku przez Wydawnictwo UAM w Poznaniu, która powstala w oparciu o

rozprawe doktorska. Ksiazka ta bylaiedna z pierwszych publikacii w Polsce dotyczace i tei

subdvscypliny socjologii i pierwsza, która zbierala i porzadkowala koncepcie sociologiczne

dotyczace ciala/cielesnosci. Za publikacje ta otrzymalam nagrode im. Stanislawa

Ossowskiego za 2009 rok. Za istotne uwazam podkreslenie, ze ksiazka ta, o charakterze

podrecznika, znaiduie sie w licznych sylabusach zaiec z zakresu nauk spolecznych. - -.. - -- ~

dotyczacych ciala/cielesnosci, a takzeiest czesto przywolywana w innych publikaciach.

Caly mói dorobek naukowy dotyczy powiazanych ze soba trzech obszarów

badawczych: plci, ciala/cielesnosci oraz sportu. O ile moja praca magisterska, w którei

analizowalam ambiwalencje wizerunku kobiecosci kreowanego przez "Wysokie Obcasy"

(dodatek "Gazety Wyborczej") koncentrowala sie na plci, praca doktorska na odczytywaniu i

realizowaniu cielesnosci, to w rozprawie habilitacyinei polaczylam te zainteresowania

analizuiac uplciowione cialo w sporcie. Konsekwentnie rozwijam zatem swój dorobek,

poszerzajac go o nowe ujecia czy pola badawcze.

Rozdzial "Poland" (2013) w ksiazce "International Sports Press Survey 2011 -

Quantity and Quality of Sports Reporting" pod redakcja Thomasa Horky'ego i Jorg-Uwe

Nielanda, jest efektem mojei pracy w miedzynarodowym projekcie badawczym, którego

celem bylo poddanie analizie sposobu prezentowania sportu w codziennej prasie. W swoich

rozdziale przedstawiam naiwaznieisze wv..niki badan dotyczacych sportu w polskich mediach .. . ~ ,- - ~. -

W innej anglojezycznej publikacji - "Are women still the 'other sex' - gender and sport in the

Polish mass media" (2013) - przedstawiam analize wyników tych badan (uzupelnionych o

dane zastane) prowadzona z punktu widzenia róznic plciowych.

Dwa artykuly opublikowane w "Czasie Kultury" (2006 i 2012) oraz jeden rozdzial w

pracy ZOioroweJ ~.::v1.») UOly(,;za pUKi HOZne] l KomeLI KOOleCO~Cl. n eltK~lelll Ulu 1\,;11llUpl~(tllHi

byly odpowiednio Mistrzostwa Swiata w Niemczech w 2006 roku oraz Mistrzostwa Europy

rozgrYwane w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie. I choc szczególnie to drugie wydarzenie

sprawilo, ze wielu sociologów zainteresowalo sie sportem, a zwlaszcza pilka nozna, to

iednoczesnie niemal wszystkie analizy skupialy sie na mezczyznach. Za istotne uwazam

zatem, ze w swoich publikacjach zwrócilam uwage na kobiety i kobiecosc w sportowym

(pilkarskim) dyskursie.

Chcialabym takze wspomniec o zredagowaniu tematycznego numeru czasopIsma

"Czlowiek i Spoleczenstwo", któremu nadalam tytul - "Sport kobiet i mezczyzn:

uwarunkowania, róznice, granice". Do opublikowania artykulu zaprosilam m.in. prof. Gertrud

Pfister, iedna z najwazniejszych naukowców zajmujacych sie problematyka plci w sporcie.



Jej artykul jest jednym z dwóch anglojezycznych tekstów w numerze. Pozostale zostaly

przygotowane zarówno przez doswiadczonych, jak i mlodych badaczy i dotycza m.in.

finansów w sporcie, mediów, plci w wirtualnym sporcie oraz postrzegania kobiet w meskich

sportach i mezczyzn w kobiecych.

Oprócz publikacji dotyczacych sportu, napisalam w ostatnich latach równiez kilka

artykulów na temat ciala/cielesnosci. Za najwazniejszy z nich uwazam ten zamieszczony w

"Przegladzie Socjologii Jakosciowej" - "Cialo jako przedmiot badan socjologicznych 

dylematy, pominiecia, mozliwosci", który mozna potraktowac jako swego rodzaju

podsumowanie dotychczasowego dorobku polskiej socjologii ciala. Stwierdzajac w mm

nadmiar teorii w stosunku do empirii, omawiam trudnosci zwiazane z badaniami

ciala/cielesnosci, a takze wskazuje potencjalne ich obszary. Taki charakter miala tez

organizowana przeze mnie grupa podczas XV Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie w 2013

roku - "Cialo w kontekstach transakcji/kontraktu", gdzie cialo analizowano jako przedmiot

wymiany czy rynkowy zasób.

Na moje osiagniecia naukowo-badawcze sklada sie tez udzial w miedzynarodowych

projektach badawczych dotyczacych sportu. W sród nich: wspomniane wczesniej "The

International Sports Press Survey 2011", a takze "W orld Stadium Index - Stadiums built for

major sporting events - bright future or future burden?" realizowany przez the Danish Institute

for Sports Studies (2012) oraz udzial w miedzynarodowej grupie badawczej - Women's

Football Across the Globe (http://womensfootballnetwork.wordpress.com!). Wzielam równiez

udzial w dwóch grantach realizowanych i wspólrealizowanych przez Instytut Socjologii: (1)

"Spoleczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup

wspólczesnego spoleczenstwa polskiego" (grant KBN, nr lH02E 808 28, kierownik - prof.

Marek Ziólkowski, 1.2005-2007), (2) "Social Inequality and Why It Matters for the Economic

and Democratic Development of Europe and Its Citizens. Post-Communist Central and

Eastern Europe in Comparative Perspective" (kontrakt nr 028920 w ramach 6 PR koordyantor

polskiej czesci badan - dr hab. prof. DAM Krzysztof Podemski, 1. 2006-2009). W ramach

pierwszego grantu bralam udzial w przygotowaniu wszystkich narzedzi badawczych, w

realizacji badan oraz analizie wyników, czego efektem sa m.in. dwie publikacje. W

przypadku drugiego z grantów, bylam jednym z badaczy realizujacych desk research oraz

badania fokusowe.

Od czasu uzyskania stopnia doktora, przedstawialam referaty na prawie 20

konferencjach krajowych i miedzynarodowych (zob. Informacja o osiagnieciach
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dydaktycznych, wspólpracy naukowej i dzialalnosci popularyzujacej nauke} Bralam udzial w

zjazdach zarówno Polskiego (2007, 2013), jak i Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego

(2013). a takze Europejskiego Towarzystwa Socjologii Sportu (2014). W 2013 roku

wystapilam na 3 zagranicznych konferencjach, przedstawiajac na nich 4 referaty. Konferencje

te byly okazja do prezentacji wlasnego dorobku naukowego, nawiazania wspólpracy, glównie

miedzynarodowej, a takze, w konsekwencji, publikacii w jezyku angielskim.

Poza wspomniana wczesniej nagroda im. Stanislawa Ossowskiego, otrzymalam

równiez Nagroda Zespolowa II stopnia za osiagniecia w pracy naukowej (2007r.) przyznana

przez Rektora DAM oraz nagrode Dziekana Wydzialu Nauk Spolecznych DAM za rok

akademicki 200812009 za dzialalnosc dydaktyczna.

5. Dzialalnosc dydaktyczna i organizacyJna.

Od poczatku pracy w Instytucie Socjologii DAM prowadze rózne zajecia dydaktyczne

zarówno obowiazkowe dla wszystkich studentów, jak i w ramach modulów oraz o charakterze

fakultatywnym (zob. Informacja o ...). Chcialabym zwrócic przede wszystkim uwage na dwa
••.- ,,' ".-.-, ,_ '-'N" '.

z prowadzonych przeze mnie zajec. Pierwsze to "Plec i sport" - jest to mój autorski przedmiot

o fakultatywnym charakterze, który co roku cieszy sie duzym zainteresowaniem wsród

studentów. Idea przedmiotu zrodzila sie z pracy nad rozprawa habilitacyjna, a w jego

programie znajduia sie liczne zagadnienia w niej poruszone. W swietle posiadanej przeze

mnie wiedzy sa to jedyne tego typu zajecia prowadzone na polskich uczelniach. Autorski

charakter maja w duzej mierze równiez zajecia - "Spoleczno-kulturowe przemiany

cielesnosci", w ramach modulu "Studia kulturowe", do których stworzylam sylabus. Tym

samym wspóluczestniczylam w ukladaniu programu tego modulu dla studentów II stopnia,

jak i modulu "Zachowanie konsumenckie - badania rynkowe - marketing" dla studentów I

stopnia. Jak iuz wczesniej wspomnialam, napisana przeze mnie ksiazka "Socjologia ciala" ma

charakter podrecznika, a zatem mozna ja uznac równiez za osiagniecie z zakresu dydaktyki.

Niezwykle cennym doswiadczeniem dydaktycznym bylo prowadzenie zajec na

zagranicznych uniwersytetach. Bylo to mozliwe dzieki otrzymanym dwóm grantom w ramach

LLPlErasmus Teaching Staff Programme. W czerwcu 2013 roku bylam na Uniwersytecie

w Kopenhadze (Dania) natomiast na przelomie stycznia i lutego 2014 roku na Uniwersytecie

Bordeaux Segalen (Francja).

Wspólorganizowalam dwie konferencje naukowe Instytutu Socjologii: (1) Patrzac na

starosc. Kultura wizualna starosci (28-29.11.2007, Poznan); (2) Socjologiczne zmagania ze

sportem (27-28.01.2009, Poznan). Czesto bralam udzial w procesie rekrutacji jako sekretarz



czy czlonek komisji. Bylam takze czlonkiem komisji egzaminacyjnych. Przez 4 lata

zasiadalam w Radzie Instytutu Socjologii jako przedstawiciel niesamodzielnych pracowników

naukowych. Bylam recenzentka w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum

Nauki, a takze dla angielskiego czasopisma "Sport in Society: Cultures, Commerce, Media".

Jestem czlonkiem Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) i dzialajacej w jego

ramach Research Network (RN28) - Sport and Society.
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