
KALENDARIUM - WAŻNIEJSZE FAKTY

 

1991 - powstanie OBM-ISNS, formalnie kieruje nim przez pierwszy rok prof. Hanna Świda-
Ziemba; zespół liczący ostatecznie 17 osób nadal pracuje nad "Raportem o młodzieży"; część z nas
zaczyna prowadzić zajęcia ze "Wstępu do socjologii" na studiach zaocznych w ISNS;

    

1992 - formalne kierownictwo OBM przejmuje dr Barbara Fatyga; na studiach dziennych w ISNS z
inicjatywy prof. Aldony Jawłowskiej i dr Fatygi zostaje uruchomiona specjalizacja "Antropologia
Współczesności. Animacja działań lokalnych"; wychodzi dwujęzyczny "Raport o młodzieży",
Interpress: Warszawa; organizujemy ogólnopolską i międzynarodową konferencję "Nauki społeczne
wobec problemów młodzieży" (112 osób, goście z Francji i Finlandii, młodzież, wystawa fanzinów,
filmy); Zespół realizuje badanie dla International Youth Foundation o sytuacji dzieci i młodzieży w
Polsce (5-20 lat); nawiązujemy ścisłą współpracę z dr Jerzym Wertensteinem-Żuławskim z
Instytutu Kultury oraz z CBOS i PNWM Jugendwerk; mgr Marek Kłosiński zostaje doktorem na
Wydziale Psychologii UW. Dr Kłosiński od 1992- do 2002 roku współpracuje z Instytutem Kultury
Ministerstwa Kultury;

1993 - Institut Nacional de la Jeunesse et de l'Education Populaire wydaje "La Jeunesse en
Pologne" (francuską wersję "Raportu o młodzieży"); OBM wydaje materiały pokonferencyjne w
pracy pod red. dr Joanny Kośmider i mgr Anny Tyszkiewicz, "Dzieci swojego czasu. Młodzież
polska i francuska", Wulkan: Warszawa; wychodzi również, już w Polskiej Fundacji Dzieci i
Młodzieży, raport "Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce", PFDziM: Warszawa; nawiązujemy
współpracę z Fundacja Batorego; dr  Fatyga zostaje dyrektorem d/s badań naukowych w ISNS (do
roku 1996); CBOS wydaje książkę "Młodym być... Młodzież szkolna '92" (współautorami są
Fatyga, Fluderska i Wertenstein-Żuławski, który zostaje członkiem naszego Zespołu); dr Kośmider
zostaje ekspertem-korespondentem Rządu RP przy Radzie Europy; Zespół pod kierunkiem dr
Fluderskiej i dr Kłosińskiego realizuje grant na zlecenie Biura Koordynacji Kształcenia Kadr, w
ramach programu Rady Europy 1/2. 1.1.5 Review of international partnership cooperation of local
education authorities troughout Poland. "Zakres, formy i efekty współpracy polskich i
zagranicznych placówek kształcenia zawodowego na szczeblu lokalnym"; 

 

        

 



1994 - dr Fatyga realizuje we współpracy z Fundacją Bank Żywności SOS projekt PHARE
"Dzielimy się tym co mamy" (do roku 1997), którego współwykonawcami i wolontariuszami są
studenci ISNS i MISH;

1995 - dr Kośmider organizuje opiekę nad praktykami studentów ISNS i procedurą przyznawania
im uprawnień nauczycielskich (do 2001 roku);

1996 - OBM zaczyna pracę seminaryjną nad nową książką o młodzieży zapraszając do współpracy
kolegów z ISNS (dr Jolantę Rogalę-Obłękowską i dr Wojciecha Pawlika); dr Kłosiński nawiązuje
stałą współpracę z Zespołem Analiz i Studiów Programowych, Akademii Telewizyjnej (obecnie
Biurem Programowym) TVP S.A; 

 

 1997 - wychodzi kolejna praca zbiorowa OBM: "Dzisiejsza młodzież. Stereotypy
i rzeczywistość po 1989 roku" dotowana z Funduszu PHARE, zadedykowana
pamięci naszego kolegi i przyjaciela - dr hab. Jerzego Wertensteina - Żuławskiego;
dr Fluderska i dr Fatyga prowadzą badania dzieci i młodzieży ze środowisk
społecznie zaniedbanych w Bydgoszczy finansowane z grantu Academy
Educationel of Development (realizatorami są studenci ISNS); dr Kłosiński jest
współautorem ekspertyzy IK "Uczestnictwo w kulturze młodzieży
wielkomiejskiej"; dr Fatyga i dr Ewa Łuczak publikują po polsku, angielsku,
francusku i rosyjsku książkę "Dzielimy się tym co mamy 1994-1997. O
możliwościach wymiany między wsią i miastem oraz o <teatrze dobroczynności>"; praca, której
autorem jest dr Kłosiński Monografia funkcjonowania kulturalnego gminy Nowogródek Pomorski,
opublikowana zostaje w książce pod red. Marcina Czerwińskiego - „Kultura lokalna. Gminy
wiejskie w okresie przełomu”; 

 

1998 - w tym roku kilka osób kończy rozprawy "na stopień" - por. niżej, ukazują się drukiem
pomniejsze prace członków Zespołu, kontynuowane są rozpoczęte projekty;

1999 - mgr G. Fluderska zostaje doktorem w ISNS UW; dr Fatyga, dr Fluderska i mgr Marcin
Szporko realizują badania dla Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (powstaje obszerny raport pt.:
"Społeczne i kulturowe uwarunkowania turystyki dzieci i młodzieży w Polsce"); dr Fatyga uzyskuje
habilitację w ISNS UW (książka: "Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej"); w
OBM pojawiają się "juniorzy" - doktoranci (mgr Szporko);

 2000 - OBM pracuje nad książką poświęconą przemianie świata społecznego
młodzieży; wychodzi publikacja zbiorowa "Społeczny świat Drugiego Elementarza"
ETOH: Warszawa (współaut.: dr hab. Fatyga, dr Fluderska, mgr Marcin Sochocki);
dr Fluderska i dr hab. Fatyga otrzymują stypendium JM Rektora UW (Fatyga odtąd
- corocznie); mgr Giermanowska broni rozprawy doktorskiej; 

 

  

2001 - dr Fluderska i dr Monika Sajkowska publikują "Problem
krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków.
Raport z badań", Fundacja Dzieci Niczyje: Warszawa; dr Kłosiński
jest współautorem monografii "Uczestnictwo w kulturze
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego" wydanej
przez IK; dr hab. Fatyga uzyskuje stanowisko profesora
Uniwersytetu Warszawskiego; 

 



  

 

2002 - ukazuje się (pod red. Fatygi iTyszkiewicz) "Normalność i normalka. Próba
zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży"; ISNS UW: Warszawa (z
datą 2001); książka ma już logo i nową szatę graficzną dla serii wydawniczej
OBM zaprojektowaną przez Wojciecha Markiewicza; dr Fluderska zostaje
kierownikiem studiów zaocznych i uzupełniających w ISNS UW, a dr Kłosiński
szefem Podyplomowych studiów Public Relations prowadzonych przez ISNS we
współpracy z IFiS PAN. 

 

2003 - uruchamiamy specjalizację "Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych" na
studiach zaocznych w ISNS; prof. Fatyga zostaje szefem, a dr Giermanowska i mgr Albert
Jawłowski zostają członkami 14-osobowego Zespołu Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu przygotowującego projekt "Strategii państwa dla młodzieży" (dokument przyjęty jest przez
Rząd RP w sierpniu) oraz diagnozę sytuacji młodzieży w Polsce; prof. Fatyga i dr Marcin Sińczuch
we współpracy z absolwentami i studentami ISNS realizują badanie ewaluacyjne programu
Centrum Edukacji Obywatelskiej "Szkoła bliżej świata"; dr Fluderska i dr Sajkowska otrzymują
stypendium JM Rektora UW;dr Kłosiński i dr Sińczuch biorą udział w międzynarodowych
warsztatach w Weimarze pt. "Jugend in postkommunistischen Gesellschaften - Profiliert sich eine
Generation, die während des Umbruchs erwachsen wurde?";

2004 - OBM pracuje nad książką poświęconą teoriom i pojęciom używanym w badaniach
młodzieży; uruchomione zostaje II seminarium (dla doktorantów ISNS, Politechniki i SNS PAN),
dr Giermanowska bierze udział w konferencji poświęconej losom absolwentów w Uniwersytecie w
Bolonii; zostaje też (wraz z dr Sińczuchem) członkiem grupy realizującej projekt Human Resources
in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows;

2005 - dalej pracujemy nad jubileuszową publikacją Ośrodka; Prof. Fatyga, dr Sińczuch, mgr Iwona
Oliwińska, mgr Sochocki, mgr Albert Jawłowski, mgr Tomasz Kasprzak, mgr Albert Hupa wraz z
dużą grupą studentów ISNS realizują badanie dla MENiS pt. "Uwarunkowania i możliwości
działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy".
Dr Giermanowska i dr Sińczuch kontynuują współpracę międzynarodową w ramach badań losów
absolwentów. Pod koniec roku dzięki mgr Hupie i mgr Grzegorzowi Mańce uruchomiona zostaje
strona internetowa specjalizacji "Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych".
Pierwsza doktorantka prof. Fatygi - mgr Magdalena Dudkiewicz  na podstawie rozprawy
„Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce”1 czerwca 2005
roku uzyskuje stopień doktorski.

2006 - Uruchamiamy stronę OBM; dr Fluderska zaczyna drugą kadencję jako kierownik studiów
zaocznych i uzupełniających w ISNS; dr Sińczuch zostaje pełnomocnikiem Instytutu ds. USOS,
przygotowujemy się do jubileuszu 15-lecia OBM; przygotowujemy uruchomienie kolejnych
projektów badawczych. Jubileusz odbywa się hucznie jako duże seminarium złożone z kilku paneli
poświęconych dorobkowi OBM i sytuacji młodzieży w Polsce z udziałem licznych gości zarówno z
zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji w Warszawie, jak i z innych miast. Mgr Albert Jawłowski
na podstawie rozprawy „Rytualne i mityczne aspekty widowiska kulturowego na przykładzie
mistrzostw świata <FIFA Word Cup Korea - Japonia 2002>" - 13 grudnia zostaje doktorem
(promotor: prof. Fatyga). Prof. Fatyga zostaje członkiem redakcji nowego pisma ISNS
„Societas/Communitas” i wraz z mgr Hupą przygotowuje jako redaktor prowadząca numer o
mediach.

2007 - Mgr Iwona Oliwińska na podstawie rozprawy „Genius loci a zachowania przestrzenne i style
życia mieszkańców Szmulek” 20 czerwca 2007 roku zostaje doktorem (promotor – prof. Fatyga), w
tym roku broni się także nasz późniejszy kolega - mgr Tomasz Olczyk na podstawie rozprawy



„Wirtualny obraz świata w telewizyjnej reklamie politycznej” i 19 grudnia uzyskuje stopień doktora
(promotor: prof. Świda-Zięba).  W PTS powstaje Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji, wśród
członków założycieli są prof. Fatyga i dr Sińczuch. Sekcja organizuje dużą konferencję we
Wrocławiu. Członkowie OBM są też bardzo aktywni na Zjeździe Socjologicznym w Zielonej
Górze.

2008 – OBM kończy działalność jako jednostka na prawach zakładu, ale pozostaje czynnym
Zespołem Badawczym, realizującym ważne projekty. W tym roku zespół w składzie: prof. Fatyga,
mgr Hupa i mgr Przemysław Zieliński realizują na zlecenie Prezydent m.st. Warszawy duży projekt
badawczy „Warszawskie badanie stylów życia młodzieży <Narkotyki w kulturze młodzieży
miejskiej>, raport, dostępny na stronie: http://www.antropologia.isns.uw.edu.pl/?attachment_id=622i

2010 Wraz ze Studentkami dziennymi i zaocznymi realizujemy dla Fundacji Batorego projekt
badawczy „Wędrujące pytanie o wolność“ podczas festiwalu Przystanek Woodstock(współpraca:
Izabela Bąbiak, Anna Górska, Eliza Gryszko - koordynatorka, Katarzyna Świątek, Marta.Sęk). Mgr
Albert Hupa na podstawie rozprawy „Dyskurs polityczny na polskich stronach WWW“ 16 czerwca
uzyskuje stopień doktora (promotor: prof. Fatyga) i wchodzi do Zespołu ZMBK i OBM.

2012 Zespół OBM w składzie prof. Fatyga (kierownik), dr Dudkiewicz i dr Sińczuch
(współautorzy badań) realizują nowatorski projekt badawczy „Pomosty. Budowanie kapitału
społecznego młodzieży wiejskiej Warmii i Mazur“ (grant z funduszy strukturalnych UE)
obejmujący badania jakościowe, które realizują też dr Mariusz Piotrowski, mgr Bogna Kietlińska,
mgr Anna Buchner  i Studentka Ewa Majdecka oraz badania ilościowe, raporty i podręczniki dla
pracowników socjalnych.

http://www.antropologia.isns.uw.edu.pl/?attachment_id=622

