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PROTOKÓŁ PRAC KAPITUŁY II EDYCJI KONKURSU im. JOANNY MATEJKO 

 

 

Regulamin konkursu zobowiązuje Kapitułę do ogłoszenia wyników w terminie trzech miesięcy 

od terminu nadsyłania zgłoszeń, który upłynął 15.10.2019r. 

Na Konkurs dla autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących tematyki migracji 

międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko zgłoszono 10 

prac. 

Na podstawie § 4, punkt 4 Regulaminu, Kapituła sformułowała listę kryteriów oceny na 

podstawie których przyznawano punkty w skali od 1 do 5: 

 poprawnie i jednoznacznie sformułowany cel pracy; 

 wysoka wartość poznawcza celu pracy; 

 sformułowane prawidłowo pytania badawcze lub hipotezy służące realizacji celu pracy; 

 wyraźnie przedstawiona i adekwatna metoda badawcza; 

 odpowiedni sposób wykorzystania materiału empirycznego (zgodny z zasadami metody 

badawczej); 

 znajomość przez autora literatury przedmiotu, w tym najnowszych publikacji; 

 odpowiedni sposób przeprowadzenia analizy; 

 poprawność logiczna i językowa pracy (sposób narracji, konsekwencja wywodów, styl, 

poprawność językowa) oraz techniczna (przypisy, ilustracje, źródła, bibliografia); 

 

W procesie oceny Kapituła dysponowała tekstami nadesłanych prac oraz opiniami ich 

recenzentów wyznaczonych przez odpowiednie wydziały uczelni, a także zestandaryzowanymi 

ocenami każdej pracy sporządzone w toku działań Kapituły przez jej członków.  

W wyniku obrad Kapituła postanowiła, co następuje: 

 

Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród za najlepszą pracę 

magisterską Pani mgr Julii Bednarek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk 

Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych) za pracę „Odtwarzanie 

Innego: mieszkańcy i mieszkanki Białej Podlaskiej o cudzoziemcach” napisaną pod kierunkiem 

dr hab. Piotra Laskowskiego oraz Pani mgr Oldze Wanickiej (Uniwersytet Warszawski, 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i 

Resocjalizacji) za pracę „Wychodzenie z wiktymizacji osób dotkniętych handlem ludźmi. 

Analiza przypadków cudzoziemskich ofiar zidentyfikowanych w Polsce” napisaną pod 

kierunkiem dr hab. prof. UW Elżbiety Budakowskiej. Obie prace uzyskały identyczne oceny 

ze średnią równą 4,5 (w skali 1-5) oraz bardzo dobre oceny opisowe.  

 

  



Uzasadnienie: 

 

1. mgr Julia Bednarek „Odtwarzanie Innego: mieszkańcy i mieszkanki Białej Podlaskiej 

o cudzoziemcach” 

Bardzo interesująca praca, która świetnie łączy wymagające teorie m.in fenomenologiczna, 

ugruntowaną, socjologii innego, bardzo rzadko są stosowane w pracach magisterskich, z 

własnymi empirycznymi badaniami jakościowymi prowadzonymi w Białej Podlaskiej z 

reprezentantami różnych grup. Włączenie własnych doświadczeń migracyjnych  z 

uwrażliwionym, przenikliwym antropologicznym spojrzeniem wyróżnia tę pracę. Dobry dobór 

literatury i dyskursywne wyjaśnienie zastosowanych pojęć, poprawna struktura i narracja 

odsłaniają bardzo dobry warsztat autorki. Przygotowane ryciny ilustrujące omawiany materiał 

wzbogacają treść pracy. Imponuje poznawczo koncepcja mikro frustracji. Praca wnosi wiele 

cennych spostrzeżeń  i  wskazuje na konieczność dalszych badań w takich lokalizacjach. 

2. mgr Olga Wanicka „Wychodzenie z wiktymizacji osób dotkniętych handlem ludźmi 

Analiza przypadków cudzoziemskich ofiar zidentyfikowanych w Polsce” 

To obszerna, dojrzała i erudycyjna praca, podejmująca bardzo ważny zarówno z perspektywy 

naukowo-poznawczej jak i społeczno-praktycznej (wychodzenie ofiar handlu ludźmi z 

wiktymizacji). Ujęcie problemu jest holistyczne (teoria zjawiska i stan badań, prespektywa 

prawna i kryminologiczna z uwzględnieniem czynnika kulturowego i geopolitycznego),  

kompilujące dane nt. niewolnictwa i handlu ludźmi. Autorka wykorzystuje bardzo wartościowy 

materiał empiryczny - serię wywiadów-portretów z cudzoziemskimi ofiarami takich 

przestępstw w Polsce. Praca żywo napisana z dużą empatią dla rozmówców i praktycznymi 

wnioskami. 

 

 

 

Członkowie Kapituły: 

prof. dr hab. Marek Okólski (Przewodniczący)  

dr hab. Paweł Kaczmarczyk  

dr Magdalena Lesińska  

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz  

dr hab. Jacek Schmidt  

prof. dr hab. Krystyna Slany  

dr hab. Brygida Solga  

prof. dr hab. Dariusz Stola  

  



Załącznik nr 1 do protokołu: Lista zgłoszonych prac: 

lp. Imię i nazwisko  Tytuł pracy  Promotor Jednostka, w której obroniona została praca 

1 

Bednarek Julia Odtwarzanie Innego: mieszkańcy i mieszkanki 

Białej Podlaskiej o cudzoziemcach  

dr hab. Piotr Laskowski  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk 

Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk 

Społecznych 

2 

Dębicka Julia  Współczesne trendy w kierunkach 

emigracyjnych Polaków. Czynniki 

determinujące i konsekwencje 

prof. UAM dr hab. Anna 

Potyrała 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Kierunek: stosunki 

międzynarodowe 

3 
Kot Dorota Polnische Gastronomen in Berlin/Polscy 

gastronomowie w Berlinie 

prof. dr. Suwala Technische Universität Berlin Kierunek: Stadt - und 

Regionalplanung 

4 

Krzykowski Dawid Cudzoziemcy w Pabianicach. 

Wielokulturowość miasta – prawda czy fałsz?  

dr hab. Jolanta Jakóbczyk-

Gryszkiewicz  

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, 

Kierunek Geografia, Specjalizacja Geografia urbanistyczna 

Instytut Geografii Miast i Turyzmu 

5 

Legawiec Olga Komunikacyjne strategie adaptacyjne w 

sytuacji dysonansu poznawczego wynikającego 

z różnic kulturowych - badania na próbie 

studentów programu Erasmus+  

dr hab. Aneta Załazińska  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki 

6 
Smętek Szymon Diaspora polska na łamach „Gazety 

Grudziądzkiej” w latach 1894-1905 
ks. dr hab. Józef Szymański, 
prof. AP  

Akademia Pomorska w Słupsku,  Wydział Filologiczno-
Historyczny, Instytut Historii i Politologii 

7 

Szkudlarek 

Aleksandra 

Brexit i co dalej? Strategie i plany polskich 

migrantów poakcesyjnych w obliczu rezygnacji 
Wielkiej Brytanii z członkostwa w Unii 

Europejskiej  

dr Grażyna Szymańska-

Matusiewicz  

Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; 

Instytut Socjologii 

8 

Teleżyńska Teresa "Ten duży napływ rąk do pracy pokazał, ile 

patologii przy okazji jest" Cudzoziemcy na 

polskim rynku pracy oczami urzedników. 

dr Piotr Ostrowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 

Instytut Socjologii 

9 
Tkacz Sabina Wielokulturowość a społeczeństwo - Wielka 

Brytania w XXI wieku 

dr hab. Dorota Pietrzyk-

Reeves, prof. UJ 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych 

10 

Wanicka Olga Wychodzenie z wiktymizacji osób dotkniętych 

handlem ludźmi Analiza przypadków 

cudzoziemskich ofiar zidentyfikowanych w 

Polsce  

dr hab. prof. UW Elżbieta 

Budakowska 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk 

Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki 

Społecznej i Resocjalizacji 

 


