Dulce et utile
Już po raz piąty spotkaliśmy się podczas sympozjum naukowego,
zorganizowanego tradycyjnie w Szczyrku w dniach 46 stycznia br. Celem wyjazdu,
prócz integracji, była prezentacja tematów, którymi zajmują się członkowie koła.
Szereg wystąpień otworzyła relacja Oli Wycisk z pobytu na Festiwalu Filmowym w
Zwierzyńcu, po której rozpoczęła się trwająca niemal godzinę dyskusja. Praktyczną
stronę badań socjologicznych zaprezentowała Magda Chojnowska, dzieląc się
doświadczeniami z przeprowadzonych przez siebie wywiadów.
Pierwszy dzień sesji zakończył się pokazem zdjęć oraz kilkoma refleksjami z
podróży po Ukrainie, którymi podzielili się z uczestnikami Maria Walińska oraz
Dominik Pająk, który tak skomentował wyjazd do Szczyrku:
Po pierwsze: najważniejsza dla mnie, żegnającego się już ze swoją funkcją
przewodniczącego, była obecność nowych osób z drugiego roku, które aktywnie
włączyły się w działanie koła. Mam nadzieję, że skutkiem najbliższych wyborów
nowych władz będzie wejście w skład zarządu jednego z "nabytków", aby koło mogło
nadal funkcjonować.
Biorąc pod uwagę nastroje nowych uczestniczek sympozjum, przyszłość KNS
nie wygląda najgorzej.
 Po wyjeździe z jeszcze większym entuzjazmem myślimy o działalności w
kole  mówi Anna Orska.
Nowi członkowie także przygotowali prezentacje. Kuba Olszewski mówił o
postrzeganiu osób chorych na hemofilię w Polsce, natomiast Maria Michniowska
wraz z Anią Orską zastanawiały się wspólnie nad tematami tabu w kulturze.
Wiele emocji wzbudziła "Muzyczna partyzantka", zaprezentowany przez Kazika Bika.
 Film był zaskakujący. Myślę, że nie tylko na mnie zrobił spore wrażenie,
szczególnie, że jakiś ułamek przedstawionej w nim rzeczywistości spotkałem
podczas mojej podróży po Ukrainie. Pierwsze pytanie, jakie nasunęło mi się po
obejrzeniu filmu: "Co ja mogę zrobić? W jaki sposób pomóc?", nadal dźwięczy mi w
uszach.  komentuje Dominik.
Drugi dzień rozpoczął się od przeglądu prasy, przygotowanego przez Błażeja
Langiera. Największe emocje wzbudziła informacja o ewentualnym wyborze
Afroamerykanina Baracka Obamy na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Podczas sympozjum uczestnicy nawiązywali także do poprzednich projektów.
Natalia Sobczyk, Ania Stawowa i Marek Pitura przedstawili krótkie sprawozdanie z
Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Zielonej Górze, natomiast dr Tomasz
Nawrocki, próbował zmobilizować członków koła do kontynuowania prac nad
badaniami przeprowadzonymi w Bornem Sulinowie w maju 2007 roku.

W swoim wystąpieniu nawiązała do nich również Agnieszka Pogrzeba.
Wybrałam temat dotyczący pamięci, gdyż to właśnie pamięć zbiorową
badaliśmy na obozie naukowym. Stwierdziłam, że dobrze byłoby, by socjolodzy
poznali psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, kodowania, przechowywania i
przywoływania informacji. Te procesy miały wpływ na odpowiedzi naszych
respondentów. Dobrze więc byśmy byli ich świadomi.
Na koniec komentarz Marka Pitury: Zaskoczyło mnie to, że w sumie... tak
dużo pracowaliśmy...
Umysłowo  naturalnie.
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