
Szanowni Państwo,

Od przeszło dekady raz w roku badaczki i badacze historii społecznej XIX i XX wieku spotykają 
się na Uniwersytecie Warszawskim na jednodniowym Seminarium im. Profesor Anny Żarnowskiej, 
podczas którego dyskutowane są założenia projektów badawczych z zakresu szeroko pojętej historii 
społecznej. Warsztatowy charakter seminarium pozwala udoskonalić pomysły badawcze: 
przeformułować kluczowe pytania, uzupełnić wiedzę o dostępnych zasobach źródłowych, ocenić 
poprawność przyjętych metod i zweryfikować zasadność przyjętych hipotez.

Każdorazowo Zespół Historii Społecznej Wydziału Historii UW, będący organizatorem tego wydarzenia 
proponuje temat przewodni, mieszczący się w spektrum zainteresowań Patronki seminarium - prof. dr 
hab. Anny Żarnowskiej, wybitnej badaczki historii społeczno-kulturowej XIX i pocz. XX wieku. W tym roku 
Seminarium im. Profesor Anny Żarnowskiej odbędzie się w czwartek 29 września 2022 r. w formie 
stacjonarnej, w budynku Wydziału Historii UW.  Przedmiotem naszych obrad będą:

Robotnice i robotnicy - historia społeczno-kulturowa XIX i XX wieku.

Znów bowiem zainteresowanie badaczy przeszłości, gotowych do stawiania nowych pytań, 
wykorzystywania nowych typów źródeł i metod badawczych wzbudzają zagadnienia poruszane niegdyś 
przez prof. Annę Żarnowską, m.in.: warunki i styl życia robotników, społeczne i kulturowe determinanty 
ich strategii życiowych, aspiracji społecznych i politycznych, kształtowanie się odrębnej tożsamości 
społeczno-zawodowej tej grupy, jej zróżnicowanie ze względu na płeć, wyznanie, narodowość, miejsce w 
hierarchii zawodowej czy miejsce zamieszkania.

Zapraszamy więc wszystkich przygotowujących rozprawy doktorskie, prace habilitacyjne, projekty 
grantowe (przyszłe monografie czy artykuły monograficzne) związane z tą tematyką do zgłaszania 
propozycji swoich wystąpień. W ciągu całego dnia obrad obejmującego wykład wprowadzający i blok 
warsztatowy jesteśmy w stanie gruntownie omówić trzy/cztery projekty badawcze, na prezentację 
których każdy z referentów otrzyma ok. 40 min. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać 
na adres: a.janiak-jasinska@uw.edu.pl do 24 czerwca 2022 r. Decyzję o przyjęciu zgłoszenia otrzymają 
Państwo po ok. dwóch tygodniach. Referentom spoza Warszawy gwarantujemy nocleg.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie tego zaproszenia Państwa współpracowniczkom i 
współpracownikom.

Zespół Historii Społecznej WH UW w składzie:

dr hab., prof. ucz. Jolanta Sikorska-Kulesza, dr hab., prof. ucz. Grażyna Szelągowska, dr hab. Dobrochna 
Kałwa, dr hab., prof. PAN Katarzyna Sierakowska, dr Aleksandra Kuligowska, dr Aleksandra Oniszczuk, dr 
Zuzanna Kołodziejska-Smagała, dr Maria Antosik-Piela i dr Agnieszka Janiak-Jasińska (kierowniczka).
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