
W przestrzeni biografii  
Identyfikacja doświadczeń, procesów i zmian

Vitalités des approches biographiques  

Du paysan polonais de 1918 à nos jours (2018)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z okazji 100-lecia wydania dzieła „Chłop polski w Europie i Ameryce”

- Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego

Programme du colloque scientifique international

100ème anniversaire du «Paysan polonais en Europe et en Amérique» 
William Thomas et Florian Znaniecki

wykłady - panele dyskusyjne - debaty
9-11 MAJA  2018, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW, ul. Strzegomska 55 – Wrocław

8.30 Rejestracja Uczestników / Accueil et enregistrement des participants
Hol/ rez-de-chaussée, rue Strzegomska 55, Université de Basse-Silésie

Miejsce / Lieu

9.00 Powitanie Gości i wprowadzenie w problematykę obrad  
– Mot d’ouverture et introduction thématique au colloque

Tłumaczenie na język polski i język francuski  
– Traduction en polonais et en français 

	Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu / Mme la Rectrice de 
l’Université de Basse-Silèsie à Wroclaw, Pologne – Ewa Kurantowicz

	Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 
Wrocławiu / Le Doyen de la Faculté des Sciences de l’Education de l’Université 
de Basse-Silésie à Wroclaw, Pologne – Paweł Rudnicki

sala/salle nr /no 111  
(1 piętro / 1er étage)

9.30

 
9.15

 

9.30

10.30

Wykłady plenarne/ Séances plénières 

Tłumaczenie na język polski i język francuski / 
Traduction en polonais et en français 

Aneta Słowik (Université de Basse-Silésie, Wroclaw, Pologne)

Zapowiedź programu konferencji oraz wprowadzenie w problematykę obrad. 
Dzieło: Chłop polski w Europie i w Ameryce jako inspiracja badawcza i inspiracja 
dla badaczy. / Annonce du programme du colloque. Paysan polonais en Europe 
et en Amérique comme source d’inspiration et de recherche pour les chercheurs.

Gaston Pineau  
(Université de Tours, France; Université du Québec à Montréal, Canada)

Dotychczasowe tendencje i nowe perspektywy w stosowaniu metody biograficznej 
jako podejścia badawczego i praktycznego / Tendances antérieures et nouvelles 
perspectives dans lapplication de la méthode biographique et l’histoire de vie 
comme  approche de recherche et pratique

Piotr Filipkowski, Danuta Życzyńska-Ciołek (Institut de philosophie et de 
sociologie de l’Académie polonaise des sciences, Varsovie, Pologne)

Badania biograficzne w polskiej socjologii a archiwizacja danych jakościowych 
/ Recherche biographique en sociologie polonaise et l’archivage de données 
qualitatives

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n

sala/salle nr /no 111  
(1 piętro / 1er étage)

11.00 – 11.30    Coffee break 
11.30 Wykłady plenarne / Séances plénières:  

Doświadczenia życia w biografiach / L’expérience de la vie dans les 
biographies

Tłumaczenie na język polski i język francuski /  
Traduction en polonais et en français 

Moderatorka / Modératrice: Aneta Słowik   
(Université de Basse-Silésie, Wroclaw,  Pologne) 

1. Christian Leray, Fatimata Hamey-Warou  
(Université Rennes II; ASIHVIF, France)

Interkulturowy tygiel historii życiowych migrantów. Od biograficznych studiów 
migrantów Znanieckiego i Thomasa do opowieści migrantów w projekcie w «cieniu 
drzewa» / Le creuset interculturel d’histoires de vie de migrants Des études 
biographiques de migrants par Znaniecki et Thomas aux récits de migrants autour 
„des arbres à palabres” 

2. Muriel Molinié (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France)

Gdy podmiot mapuje drogę swojej migracji. Ku paradygmatowi w edukacyjnych 
badaniach biograficznych w 21 wieku / Quand le sujet cartographie son parcours et 
son projet migratoire. Pour un paradigme plurilingue dans la recherche biographique 
en éducation au 21° siècle

3. Kaja Kaźmierska (Université de Łódź, Pologne)

Dylematy etyczne w badaniach biograficznych w perspektywie współczesnej 
zmiany kulturowej / Les dilemmes éthiques de la recherche biographique dans la 
perspective du changement culturel contemporain

4. Olga Czerniawska  
(Académie des sciences humaines et économiques, Łódź, Pologne)

Inspiracje badań biograficznych na przykładzie czasopisma « La faute à 
Rousseau »  
/ Inspirations de recherches biographiques sur l’exemple de  « La faute à 
Rousseau »

5. Martine Lani-Bayle (Université de Nantes, France)

Opowieści (z) życia i ich życie. To co potrzebuje uwagi  
/ Les récits de vie et leur avenir, à mots retenus

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n 

sala/salle nr /no 111  
(1 piętro / 1er étage)

12.30 – 13.30 Lunch sala/salle nr/no 113/114 (1 piętro / 1er étage)

I dzień konferencji
Premier jour du colloque 
09.05.2018 środa / mercredi

13.30 – 14.45 Obrady w sekcjach / Séances en sections 
Sekcja 1 / Séance 1  
– sala/salle nr/no 111  
(1 piętro / 1er étage ) 

Tłumaczenie na język polski i język 
francuski/ Traduction en polonais  
et en français

Sympozjum / symposium: 

Aktualność praktyk (auto)
biograficznych w Quebecu: 
kwestie historyczne, społeczne 
i epistemologiczne / Vitalité des 
pratiques (auto)biographiques au 
Québec: enjeux historiques, sociaux 
et épistémologiques

Część 1 / Partie1

Moderatorka/Modératrice:  
Danielle Desmarais  
(Université du Québec à Montréal, 
Québec, Canada)

Sekcja 2  / Séance 2  
– sala /salle nr/no 106  
  (1 piętro / 1er étage)

Sympozjum / symposium: 

 Historie życia jako ożywczy 
potencjał dla kształcenia / Vitalité 
des formations par l`histoire de vie

Moderator/Modérateur:  
Hervé Breton 
(Université de Tours, France)

Sekcja 3 / Séance 3  
– sala/salle nr/no 308  
(3 piętro / 3e étage) 

Sympozjum / symposium: 

Poszukiwanie sensu a historie 
życiowe - na skrzyżowaniu rytułałów 
i praktyk artystycznych / Quête de 
sens et histoires de vie au carrefour 
des pratiques rituelles et artistiques

Moderatorka/Modératrice:  
Diane Léger  
(Université de Rimouski,  
Québec, Canada)

Praca, zróżnicowanie kulturowe, 
duchowość, środowisko / Travail, 
diversité culturelle, spiritualité, 

environnement

1. Isabelle Fortier  
(École nationale d’administration 
publique, Québec, Canada)

Opowieści z życia w obliczu wymogów 
i problemów zawodowych w 
społeczeństwie hipernowoczesnym  
i przyspieszającym / Les récits de vie 
face aux enjeux professionnels dans la 
modernité avancée

2. Jacques Rhéaume  
(Université du Québec à Montréal, 
Québec, Canada)

 Historia życia wspólnotowego, 
strategia obywatelska w 
przeciwdziałaniu marginalizacji 
społecznej / L’histoire de vie collective, 
une stratégie citoyenne pour contrer la 
marginalisation sociale

3. Céline Yelle  
(Réseau québécois pour la pratique 
des histoires de vie, Québec, 
Canada)

Historia życia a obrazy duchowości / 
Histoire de vie et visages du spirituel

4. Gaston Pineau  
(Université de Tours, France; 
Université du Québec à Montréal, 
Canada)

Wyłanianie się historii życia związanych 
ze środowiskiem w Quebecu od roku 
1980 / Émergences des histoires de 
vie avec l’environnement, au Québec 
depuis 1980

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n 

1. Hervé Breton  
(Université de Tours, France)

Historie życia jako ożywczy potencjał 
dla  kształcenia / Vitalité des formations 
par l`histoire de vie

2. Martine Lani-Bayle  
(Université de Nantes, France)

Opowieści o życiu: od badania  
do kształcenia – wyzwanie etyczne 
/ Les récits de vie: de la recherche 
biographique à la formation, un défi 
éthique

3. Catherine Schmutz-Brun 
(Université de Fribourg, Suisse)

Certyfikat „zbieraczy” i „zbieraczek”. 
Opowieści z życia w Fryburgu – 
pierwsze podsumowanie / Un certificat 
de Recueilleuses et Recueilleurs de 
récits de vie à Fryburgu (Suisse). Le 
temps venu d’un premier bilan

4. Marie-Claude Bernard   
(Université de Laval, Québec, 
Canada)

Czy opowieści z życia mogą być 
narzędziem zmiany społecznej? / Les 
récits de vie peuvent-ils être des outils 
de changement social?

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n

1. Diane Léger  
(Université du Québec à Rimouski, 
Québec,  Canada)

Poszukiwanie sensu a historie życiowe 
- na skrzyżowaniu rytuałów: studia  
z praktyki w pierwszej osobie / Quête 
de sens et histoires de vie au carrefour 
des pratiques rituelles : éléments d’une 
étude de pratique radicalement en 
première personne

2. Monyse Briand  
(Université du Québec à Rimouski, 
Québec, Canada)

Krąg kobiecy: od opowieści ustnej 
do rytualizacji w tworzeniu wspólnot / 
Cercle de femmes: Du récit oral à la 
ritualisation pour faire communauté 

3. Marja Murray  
(Université du Québec à Rimouski, 
Québec, Canada)

Gest rytualny: biograficzne sposoby 
przejścia w towarzyszeniu w żałobie 
okołoporodowej / Le geste rituel: une 
voie de passage biographique et 
artistique dans l’accompagnement du 
deuil périnatal

4. Jeanne-Marie Rugira  
(Université du Québec à Rimouski, 
Québec, Canada)

Biograficzność na skrzyżowaniu 
praktyk rytualnych, psychospołecznych 
i artystycznych / Le biographique 
au carrefour des pratiques rituelles, 
psychosociales et artistiques

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n

14.45 – 15.00 Przerwa w obradach / Pause

15.00 - 16.15 Obrady w sekcjach / Séances en sections
Sekcja 1 / Séance 1  
– sala/salle nr/no 111  
(1 piętro / 1er étage) 

Tłumaczenie na język polski i język 
francuski/ Traduction en polonais  
et en français

Część 2/Partie2 – la suite

Sympozjum/symposium: 

Aktualność praktyk (auto)
biograficznych w Quebecu: 
kwestie historyczne, społeczne 
i epistemologiczne / Vitalité des 
pratiques (auto)biographiques au 
Québec: enjeux historiques, sociaux 
et épistémologiques 

Moderatorka / Modératrice:  
Danielle Desmarais  

(Université du Québec à Montréal, 
Québec, Canada)

Sekcja 2 / Séance 2  
– sala/salle nr/no 106  
(1 piętro  / 1er étage)

Sympozjum/symposium: 

Położenie „zbieracza” opowieści 
życia w ryzykownych sytuacjach 
przypadku /  La proximité du 
cueilleur de récit au risque de la 
sérendipité

Moderatorka / Modératrice:  
Corinne Chaput-Le Bars  
(Université de Caen, France)

Sekcja 3 / Séance 3  
– sala/salle nr/no 308  
(3 piętro / 3e étage) 

Sympozjum/symposium: 

Ciało i historia życia / Corps  
et histoire de vie

Moderator / Modérateur:  
Jean Humpich  
(Université de Rimouski, Québec, 
Canada)

Edukacja/Education

1. Yves de Champlain  
(Université du Québec à Montréal, 
Québec, Canada)
Aktualność podejścia biograficznego 
w uznaniu doświadczeń imigrantów / 
Actualité de l’approche biographique 
pour la reconnaissance d’acquis des 
immigrants

2.François-Xavier Charlebois 
(Université de Montréal, Québec, 
Canada)
Konstrukcja tożsamości młodzieży 
w sytuacji ubóstwa - kontekst 
scholaryzacji: podejście biograficzne 
/ Construction identitaire de jeunes 
adultes en situation de pauvreté dans 
un contexte de raccrochage scolaire: 
une approche biographique

3. Danielle Desmarais  

(Université du Québec à Montréal, 
Québec, Canada)

Ścieżka edukacyjna i potencjał 
heurystyczny podejścia biograficznego: 
badanie, kształcenie oraz interwencja 
/ Parcours éducatif et potentiel 
heuristique de l’approche biographique: 
enjeux de recherche, de formation et 
d’intervention

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n 

1. Corinne Chaput-Le Bars  
(Université de Caen, France)

Od tego co pomiędzy powiedziane,  
do tego co pomiędzy nimi 
powiedziane: obawy i ograniczenia / 
De l’entredit à l’entre-eux-dit: craintes 
et impasses

2. Thierry Chartrin  
(RCA Caferuis, Angers, France)

„Podążanie i cofanie się” „zbieracza” 
zaangażowanych opowieści / Tour et 
détour d’un cueilleur de récit affecté

3. Nathalie Gourdelier  
(IRTS Normandie Caen, France)

„Zbieranie” opowieści życiowych  
w procesie kształcenia: przynależność 
do grupy / Cueillir un récit de vie en 
formation: l’implication d’un groupe

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n 

1. Jean Humpich  
(Université de Rimouski, Québec, 
Canada)

Osadzenie przestrzeni ciała  
w podejściu autobiograficznym: 
podbój terytorium hermeneutyki? / 
Investir l’espace corporel en approche 
autobiographique: un territoire 
herméneutique à conquérir?

2. Elise Argouarch  
(Université de Laval, Québec, 
Canada)

Wpływ cielesności, głosu i wyobraźni 
na procesy rezyliencji uchodźców / 
Influence du corps, de la voix et de 
l’imaginaire sur les processus de 
résilience des personnes réfugiées

3. Vincent Cousin  
(Université de Rimouski, Québec, 
Canada)

Dla edukacji rozwijającej zdolność 
działania: opowieść o odnowieniu 
związku z własną historią na przecięciu 
podejścia biograficznego i edukacji 
percepcyjnej / Pour une éducation 
au développement du pouvoir d’agir: 
récit d’un renouvellement du rapport 
à sa propre histoire au carrefour 
des approches biographiques et 
d’éducation perceptive

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n

16:15 zakończenie obrad - brak tłumaczenia

17.15 –18.45 Zwiedzanie Rynku Wrocławia w jezyku polskim  
(bezpłatnie, zapisy u Pani Elżbiety Kempny: e.kempny@op.pl),  

miejsce spotkania: Informacja Turystyczna w Rynku 

17.15 –18.45 Visite guidée de Wroclaw en français (gratuite)  
–  point de rencontre devant l`office du tourisme – Le Marché Principale (Rue Rynek 14),  

https://visitwroclaw.eu/en. Pour s’inscrire, s’annoncer à Mme Elżbieta Kempny, e.kempny@op.pl

Tłumaczka/ Traductrice : Elżbieta Kempny (doctorante, Université de Basse-Silésie, Wroclaw, Pologne)

Przewodnik/ Guide : Stanisław Francuz (doctorant, Université de Basse-Silésie, Wroclaw, Pologne)

18.45 –19.30 Zwiedzanie Panoramy Racławickiej  
(cena 30 zł, zapisy u Pani Elżbiety Kempny: e.kempny@op.pl,  

ilość miejsc ograniczona, miejsce spotkania: przed wejściem do Panoramy) 

18.45 –19.30 Visite du Panorama Racławicka (Rue Purkyniego 11)  
–  point de rencontre devant le Panorama, prix de 30 zl,  
https://www.panoramaraclawicka.pl/jak-dojechac.html.  
Pour s’inscrire, s’annoncer à Mme Elżbieta Kempny,  

e.kempny@op.pl. Le nombre de places est limité.



W przestrzeni biografii  
Identyfikacja doświadczeń, procesów i zmian

Vitalités des approches biographiques  

Du paysan polonais de 1918 à nos jours (2018)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z okazji 100-lecia wydania dzieła „Chłop polski w Europie i Ameryce”

- Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego

Programme du colloque scientifique international

100ème anniversaire du «Paysan polonais en Europe et en Amérique» 
William Thomas et Florian Znaniecki

wykłady - panele dyskusyjne - debaty
9-11 MAJA  2018, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW, ul. Strzegomska 55 – Wrocław

9.00 Wykłady plenarne / Séances plénières: Miejsce / Lieu

Identyfikacja procesów i zmian w badanich biograficznych / Identification 
des processus et des changements dans la recherche biographique

Tłumaczenie na język polski i język francuski / Traduction en polonais et en 
français

Moderatorka / Modératrice: 
Marie-Claude Bernard (Université de Laval, Québec,  Canada)

1. Christine Delory-Momberger   
(Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, France)

Biografia: nowa konfiguracja związku jednostki ze społeczeństwem / 
La biographie: une nouvelle configuration du rapport de l’individu au social

2. José González-Monteagudo (Université de Seville, Espagne)

Zaangażowanie kontra obiektywizm: « Historia życia w kształceniu » i badania 
biograficzne w socjologii / Engagement versus objectivité: « Histoires de vie en 
formation » et la recherche biographique en sociologie

3. Christophe Niewiadomski (Université Lille 3, France)

Badania biograficzne i towarzyszenie w ich opisywaniu / Recherche biographique  
et l`accompagnement à l’écriture  de recherche

4. Maria Passeggi (Université Cidade de São Paulo, Université Fédérale  
du Rio Grande do Norte, Brésil)

«Eksplodująca» subiektywność w opowieściach o sobie: od podmiotu 
epistemicznego do podmiotu autobiograficznego / La subjectivité „explosive” 
dans les récits de soi: du sujet épistémique au sujet autobiographique

5. Elżbieta Kowalska- Dubas  (Université de  Łódź, Pologne)

W edukacyjnej przestrzeni biografii (na przykładzie projektu: Biografia i badanie 
biografii) / Dans l’espace éducatif de la biographie (sur l’exemple du projet: 
Biographie et la recherche de la biographie)

6. Catherine Nafti-Malherbe, Jean-Yves Robin (Université Catholique  
de l’Ouest, Angers, France)

Badania biograficzne w doświadczeniu podmiotu / La recherche biographique à 
l’épreuve du sujet

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n

sala/salle nr/no 111  
(1 piętro / 1er étage)

11.00 – 11.30 Coffeebreak

11.30 Wykłady plenarne / Séances plénières 

Poradoznawcze identyfikacje w pracach Floriana Znanieckiego / 
L’identification de la conseillogie dans les œuvres de Florian Znaniecki

Tłumaczenie na język polski i język francuski / Traduction en polonais et en 
français

Moderatorka / Modératrice: Urszula Dzikiewicz-Gazda (Université de Basse-
Silésie, Wroclaw, Pologne)

1. Elżbieta Siarkiewicz (Université de Basse-Silésie, Wroclaw, Pologne)

Wielowymiarowość poradnictwa w przestrzeni społecznej i indywidualnej. 
Odczytanie prac Znanieckiego / Multidimensionnalité du conseils dans l’espace 
social et individuel. Lecture des œuvres de Znaniecki

2. Bożena Wojtasik  (Université de Basse-Silésie, Wroclaw, Pologne)

Badania biograficzne w poradnictwie zawodowym - refleksje poradoznawcy 
/ Recherche biographique dans l’orientation professionnelle - réflexions d’un 
conseiller

3. Aneta Słowik  (Université de Basse-Silésie, Wroclaw, Pologne)

Poradnictwo „w” i „dla” środowisk(u)(a)  polskich emigrantów / Processus de 
conseil „dans” et „pour” les  émigrants polonais

4. Alicja Czerkawska (Université de Basse-Silésie, Wroclaw, Pologne)

Kategoria przejęcia się losem ludzkim w działalności naukowej i społecznej 
Floriana Znanieckiego / Catégorie de prise en charge du destin humain dans les 
activités scientifiques et sociales de Florian Znaniecki

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n 

sala/salle nr/no 111  
(1 piętro / 1er étage)

12.30 – 13.30 Lunch sala/salle nr/no 113/114 (1 piętro / 1er étage)

13.30 – 14.45 Obrady w sekcjach / Séances en sections 

Sekcja 1 / Séance 1  
- sala/salle nr/no 111  
(1piętro / 1er étage) 

Tłumaczenie na język polski i język 
francuski / Traduction en polonais  
et en français

Sympozjum/symposium: 

Współczesne problemy  
i aktualne badania w podejściach 
biograficznych /

Enjeux contemporains et 
recherches actuelles en approches 
biographiques

Moderator / Modérateur:  
Jean-Philippe Gautier  
(Université du Québec à Rimouski, 
Canada)

Sekcja 2 / Séance 2  
- sala/salle nr/no 106  
(1piętro / 1er étage)

Sympozjum/symposium: 

Konsekwencje podejścia 
biograficznego w edukacji 
szkolnej / Fécondité de l’approche 
biographique dans la sphère 
scolaire

 Moderatorka / Modératrice:  
Marie-Claude Bernard  
(Université de Laval, Québec, 
Canada)

Sekcja 3 / Séance 3  
- sala/salle nr/no 308,  
(3 piętro / 3e étage) 

Sympozjum/symposium: 

Biografia i badania biograficzne 
w środowisku szkolnym i wśród 
wspólnoty nauczycieli /

Biographie et recherche 
biographique dans l’environnement 
scolaire et dans la communauté des 
enseignants

Moderator / Modérateur:  
Christian Leray

(Université Rennes II; ASIHVIF, 
France)

1. Jean-Philippe Gautier  
(Université du Québec à Rimouski, 
Canada)

Towarzyszenie w drodze przemiany. 
Badania autobiograficzne w procesie 
przejścia od braku nadziei do 
radości / Accompagner des chemins 
de conversion: une recherche 
autobiographique sur le passage de la 
désespérance à la joie

2. Aurélie Gill-Couture  
(Université du Québec à Rimouski, 
Canada)

Znaczenie wiedzy w procesie 
konstruowania tożsamości Metysa /

Les savoirs métis: parcours d’une 
construction identitaire

3. Marie-Emmanuelle Laquerre 
(Université du Québec à Montréal, 
Québec, Canada)

Podejścia narracyjne i profesjonalne 
towarzyszenie osobom starszym 
/ Approches narratives et 
accompagnement professionnel des 
personnes âgées 

4. Gil Labescat  
(École de Santé publique, Université 
de Montréal, Québec, Canada)

Narracje o śmierci «administracyjnej» / 
Narrations de mort administrée

5. Pascale Bergeron  
(Université de Rimouski, Québec, 
Canada)

Podejście inicjacyjne w historii życia/ 
Approche initiatique du récit de vie 

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n 

1. Jean-Jacques Demba  
(École Normale Supérieure, 
Libreville, Québec)

Opowieści życia a zrozumienie 
ukrytego oblicza porażek edukacyjnych 
w szkołach ponadpodstawowych 
w Gabonie / Récits de vie comme 
méthode pour faire émerger les 
éléments qui participent à la 
compréhension de la face cachée de 
l’échec solaire  à l’école secondaire au 
Gabon

2. Ibrahim Gbetnkom  
(Université de Laval, Québec, 
Canada)

Znaczenie opowieści z życia w badaniu 
praktyk upokorzenia występujacych 
w szkołach podnadpodstawowych 
w Kamerunie / Portée des récits 
de vie dans une étude exploratoire 
des pratiques humiliantes à l’école 
secondaire au Cameroun

3. Isabelle Lavoie  
(Université de Laval, Québec, 
Canada)

Znaczenie «opowiadania o sobie»  
w konstruowaniu tożsamości 
zawodowej nauczycieli / Contribution 
d’une «mise en récit de soi» 
à la construction de l’identité 
professionnelle enseignante

4. Anna Chrystina Mignot  
(Université d’Etat de Rio de Janeiro, 
Brésil)

Uśpione wspomnienia: pisanie o sobie 
w szkolnych zeszytach / Souvenirs 
dormants: l’écriture de soi dans des 
cahiers d’écolier

5. Małgorzata Piasecka  
(L’Académie Jan Długosz à 
Częstochowa, Pologne)

Geopoetyka marzenia. Z badań 
biograficznych / Geopoétique de 
rêverie. Au cadre de la recherche 
biographique

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n 

1. Anne-Marie Lo-Presti, Sabine 
Oppliger  
(Haute Ecole Pédagogique 
Vaud, Lausanne, Suisse)

 Próby biograficznego pisania  
a kształcenie nauczycieli / Touches  
biographiques  et  formation  
d’enseignant•e•s

2. Ecleide Furlanetto  
(Université Cidade de São Paulo, 
Brésil)

Pedagogiczne matryce w opowieściach 
nauczycieli o ich doświadczeniach  
w procesie kształcenia / Les matrices 
pédagogiques dans les récits des 
enseignants sur leurs expériences de 
formation

3.Tzvetelina Tzoneva  
(Université du Québec à Montréal, 
Québec, Canada)

Trajektorie życia młodych ludzi 
rezygnujących z nauczania 
ponadpodstawowego: polityka  
i profilaktyka w kantonie Genewskim 
(Szwajcaria) i Quebecu (Kanada) 
/ Trajectoires de vie des jeunes 
décrocheurs au secondaire:  
quelles politiques et quelles modalités 
de prévention du phénomène  
du décrochage scolaire dans le canton 
de Genève, Suisse et à Montréal, 
Québec

4. Gilvete  Lima-Gabriel  
(Université Fédérale de Roraima, 
Brésil)

Ciągły i performatywny rozwój. Uznanie  
wiedzy praktycznej miejscowych 
nauczycieli  wspólnoty ze skraju 
lasu / Récit de formation continue 
performative. Reconnaissance de 
pratiques d`enseignants indigènes de 
la communauté locale à la lisière de la 
forêt

5. Maria Teresa Jacinto Sarmento 
Pereira, Conceição Leal da Costa 
(Université de Évora, Portugal)

Co zrobić z tym, co oni robią 
nam… - tożsamości zawodowe 
w (re)konstrukcji: głos nauczycieli 
i konstrukcja wiedzy / Que 
faire de ce que l’on nous fait... 
identités profeissionnelles en (re)
construction:voix du professeurs et 
construction de la connaissances

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n

14.45 – 15.00 Przerwa w obradach / Pause

15.00 - 16.15 Obrady w sekcjach / Séances en sections 

Sekcja 1 / Séance 1  
- sala/salle nr/no 111  
(1 piętro / 1er étage) 

Tłumaczenie na język polski  
i język francuski  
Traduction en polonais et en  
français

Sympozjum / symposium: 

Historia życia i kształcenie do 
miedzykulturowości  
w czasie kryzysu migracyjnego 
/ Histoire de vie et formation à 
l’interculturel en période  
de crise migratoire

Moderatorka / Modératrice: 
Jeanne-Marie Rougira 
(Université du Québec  
à Rimouski, Canada)

Sekcja 2 / Séance 2  
- sala/salle nr 106  
(1 piętro / 1er étage)

Sympozjum / symposium: 

Sytuacje trudne  
w doświadzeniach 
biograficznych podmiotu / 
Le sujet et son expérience 
biographique dans des 
situations difficiles

Moderatorka / Modératrice: 
Muriel Molinié  
(Université Sorbonne Nouvelle 
- Paris 3, France)

Sekcja 3 / Séance 3  
- sala/salle nr/no 202  
(2 piętro / 2e étage)  

Sympozjum / symposium: 

Florian Znaniecki i badania 
biograficzne / Florian Znaniecki 
et la recherche biographique

Moderatorka / Modératrice: 
Alicja Czerkawska 
(Université de Basse-Silésie, 
Wroclaw, Pologne)

Sekcja 4 / Séance 4  
- sala/salle nr/no  206  
(2 piętro / 2e étage )  

Sympozjum / symposium: 

(Auto)biograficzne pisanie 
w edukacji / L’écriture 
autobiographique dans 
l’éducation

W JĘZYKU ANGIELSKIM / IN 
ENGLISH LANGUAGE / EN ANGLAIS  

Moderator / Modérateur:  
Marcin Starnawski 
(Université de Basse-Silésie, 
Wroclaw, Pologne)

1. Jeanne-Marie Rougira 
(Université du Québec  
à Rimouski, Canada)

Opowieść migranta w przestrzeni 
relacji poetyckiej / Le récit 
migratoire au cœur d’une 
poétique relationnelle

2. Vinciane Cousine  
(Université du Québec  
à Rimouski, Canada)

Odkrycie w  mojej historii 
kierunków edukacyjnych do bycia 
obywatelką świata / Découvrir au 
cœur de mon histoire les jalons 
d’une éducation à la citoyenneté 
mondiale

3. Ingrid Lathoud  
(Université du Québec à 
Montréal, Canada)

Opowieść migracyjna jako proces 
przekształcania tożsamości 
osobowej i zawodowej / Le récit 
migratoire comme processus de 
transformation du soi personnel 
et professionnel

4. Clency Rennie (Université de 
Laval, Canada)

Praktyka autobiograficzna  
w odkrywaniu Innego w mojej 
wędrówce. Droga Metysa / La 
pratique autobiographique pour 
découvrir l’autre au cœur de 
mon parcours, un chemin de 
métissage

D y s k u s j a /  
D i s c u s s i o n 

1.Elizeu Clementino de Souza 
(GRAFHO/UNEB/CNPq, Brésil)

Sposoby życia, opór  
i upełnomocnienie w chorobie 
przewlekłej. Biograficzne uczenie 
się / Façons de vivre, résister 
et autonomiser: apprentissage 
biographique et maladies 
chroniques

2. Manuela Braud  
(Université de Nantes, France)

Jak wykorzystać rezyliencję 
bez bezpiecznych więzi? Jakie 
związki z historiami życiowymi? 
/ Comment résilier sans 
attachement sécure? Quels liens 
avec les histoires de vie?

3. Camila Aloisio Alves 
(Université Paris Est-Créteil, 
France)

Doświadczenie choroby 
przewlekłej a podejście 
biograficzne w społeczeństwie 
współczesnym : konteksty 
edukacyjne, społeczne  
i polityczne / Le vécu de la 
maladie chronique et l’approche 
biographique dans la société 
contemporaine: quels enjeux 
éducatifs, sociaux et politiques 
sont en jeu?

4. Jean Humpich  
(Université de Rimouski, 
Québec, Canada)

Pisanie performatywne  
w podejściu biograficznym – 
afektywność i emocje / La force 
de l’affectivité: quelle place pour 
l’émotion 

dans l’écriture performative en 
approche autobiographique ?

5. Bessa Myftiu (Haute Ecole 
Pédagogique Vaud, Suisse)

Albanka w Szwajcarii: 
doświadczenie i zmiana 
tożsamości / Une Albanaise 
en Suisse : expérience et 
changement identitaire

D y s k u s j a /  
D i s c u s s i o n

1. Agnieszka Markowska 
(Université Silésie, Katowice, 
Pologne)

Klucz biograficzny  
w odczytywaniu twórczości 
Jana Józefa Szczepańskiego: 
metoda naukowa czy tania 
psychologia? / Clé biographique 
pour lire les œuvres de Jan 
Józef Szczepański : méthode 
scientifique ou psychologie bon 
marché?

2. Tomasz Bugaj  
(Université de Silésie, 
Katowice, Pologne)

Współczynnik humanistyczny 
Floriana Znanieckiego 
jako główny postulat 
kulturoznawczych badań 
terenowych w krajach byłego 
ZSRR / Le facteur humaniste de 
Florian Znaniecki comme postulat 
fondamental de la recherche 
culturelle sur le terrain dans les 
pays de l’ex-URSS

3. Paula Wełyczko  
(Université de Wroclaw, 
Pologne)

Biografia naukowa  
i antropologiczna – kontynuacja 
metody biograficznej czy 
zapowiedź nowej humanistyki 
/ Biographie scientifique et 
anthropologie – continuation  
de la méthode biographique 
ou annonce d’une nouvelle 
humanité

4. Elżbieta Woźnicka  
(Académie des sciences 
humaines et économiques, 
Łódź, Pologne)

Biograficzny wymiar 
« wychowania dorosłych » w 
ujęciu Floriana Znanieckiego 
/ Dimension biographique de 
l’éducation des adultes dans la 
conception de Florian Znaniecki

5. Karolina Kuryś-Szyncel 
(Université d`Adam Mickiewicz, 
Poznań, Pologne)

Biografia rodzinna-nowa 
perspektywa w pedagogicznych 
badaniach systemów rodzinnych 
/ Biographie familiale – nouvelle 
perspective dans les recherches 
pédagogiques des systèmes 
familiaux

D y s k u s j a /  
D i s c u s s i o n

1. Juan Mario Ramos Morales, 
Jose Antonio Serrano 
Castaneda  
(Université Pédagogique 
Nationale, Mexique)

Autobiograficzne pisanie 
w edukacji i w badaniach 
w obszarze edukacji / 
Autobiographical writing  
in education and research  
in educational field

2. Katarzyna Gawlicz 
(Université de Basse-Silésie, 
Wroclaw, Pologne)

Przeobrażanie swoich biografii 
zawodowych przez nauczycielki 
wychowania przedszkolnego : 
transformacyjny potencjał 
refleksji nad własnymi praktykami 
pedagogicznymi /

Preschool teachers 
reshaping their professional 
biographies :Transformative 
potential of reflecting on one`s 
own teaching practice

3. Sławomir Krzychała 
(Université de Basse-Silésie, 
Wroclaw, Pologne)

Przeżywanie. Dialogiczna 
perspektywa w badaniach 
narracyjno-biograficznych / 
The experience-sense. Dialogical 
perspective in the narrative-
biographical analysis

D y s k u s j a /  
D i s c u s s i o n

20.00 Uroczyta kolacja /  Dîner de gala 

Bernard Restaurant - http://bernard.wroclaw.pl/home.html
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W przestrzeni biografii  
Identyfikacja doświadczeń, procesów i zmian

Vitalités des approches biographiques  

Du paysan polonais de 1918 à nos jours (2018)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z okazji 100-lecia wydania dzieła „Chłop polski w Europie i Ameryce”

- Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego

Programme du colloque scientifique international

100ème anniversaire du «Paysan polonais en Europe et en Amérique» 
William Thomas et Florian Znaniecki

wykłady - panele dyskusyjne - debaty
9-11 MAJA  2018, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW, ul. Strzegomska 55 – Wrocław

9.30 Obrady w sekcjach / Séances en sections 

Sekcja 1 / Séance 1  
- sala/salle nr/no 111 (1 piętro / 1er étage) 

Tłumaczenie na język polski i język 
francuski / Traduction en polonais  
et français 

Sympozjum / symposium:  
Zróżnicowanie narracji i podejścia 
biograficznego / Diversité de la narration 
et de l’approche biographique

Moderatorka /  Modératrice:  
Aneta Słowik 
(Université de Basse-Silésie,  
Wroclaw, Pologne)

Sekcja 2 / Séance 2  
- sala/salle nr/no 106 (1 piętro / 1er étage)

Sympozjum / symposium: 

Walka o siebie i Innego w biografiach / 
Lutte pour vous-même et l’Autre dans les 
biographies

Moderatorka / Moderatrice:  
Martine Lani-Bayle 
(Université de Nantes, France)

Sekcja 3 / Séance 3  
- sala/salle nr/no 308 (3 piętro / 3e étage) 

Sympozjum / symposium: 

Biografia a zmiana społeczna / Biographie 
et changement social

Moderatorka / Modératrice:  
Maria Passeggi 
(Université Cidade de São Paulo, 
Université Fédérale du Rio Grande  
do Norte, Brésil)

Sekcja 4 / Séance 4  
- sala/salle nr/no 202 (2 piętro / 2e étage)  

Sympozjum /symposium: 

Zróżnicowanie badań biograficznych 
/ Différenciation de la recherche 
biographique 

Moderatorka / Modératrice:   
Elżbieta Siarkiewicz 
(Université de Basse-Silésie,  
Wroclaw, Pologne)

1. Maria Isabel Toledo Jofré  
(Université Diego Portales, Chili)
Wykorzystanie i znaczenie historii życia: 
5 etapów rozwoju badań biograficznych  
w Chile /

Utilisations et sens de l’histoire de vie: 
5 moments du travail biographique au Chili

2. Catherine Schmutz-Brun  
(Université de Fribourg, Suisse) 
Sto lat po „Chłopie polskim” – nieustająca 
obecność migracji / 100 ans après le paysan 
polonais, la migration se raconte toujours  
et encore

3. Maria Reut  
(Université de Basse-Silèsie, Wroclaw, 
Pologne) 
Czy można „opowiedzieć siebie”? Narracja, 
biografia, tożsamość / Peut-on „se 
raconter”?  Narration, biographie, identité

D y s k u s j a / 

D i s c u s s i o n

1. Livia Fialho de Costa  
(Université de l’État de Bahia, Brésil) 
Autobiografia kobiet prostytuujących się : 
opowieści o mobilności, socjalizacji, rodzinie 
i projektach « walki » o życie /

Autobiographies de femmes en situation  
de prostitution: récits sur mobilités, 
socialisation, famille et projets construits 
dans la „bataille” de la vie

2. Pierre Chambon   
(Université de Nantes, France) 
«Femina narrans» od Meriem w Algierii do 
Montrealu w Kanadzie / Femina narrans de 
Meriem d’Alger à Montréal

3. Michel Rival  
(Université de Nantes, France) 
Od przekazywania do uznawania 
wspólnej historii / De la transmission 
à la reconnaissance d’une histoire de 
vie collective

4. Daniel Felhander / Christian Leray 
(Université Goethe de Frankurt / Main, 
Allemagne) 
Teatr i historia życia – rozwijać się  
w poszukiwaniu siebie i Innego poprzez 
opowieści o transkulturowym życiu / Théâtre 
et histoire de vie –se former à la rencontre 
de Soi et de l’Autre par la représentation de 
récits de vie transculturels

5. Yann Strauss  
(Université de Nantes, France) 
Przeżyć lub dożyć w instytucji geriatrycznej. 
Codzienność seniorów w Domu Pomocy 
Społecznej /

Sur ou sous vivre en institution gériatrique, 
une question de construction identitaire? Le 
quotidien de personnes âgées dépendantes, 
(étude clinique portant sur les histoires de vie 
de six résidents en EHPAD

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n

1. Geneviève Tschopp  
(Haute Ecole Pédagogique Vaud, Suisse) 
Gdy metoda biograficzna spotyka się 
z analizą aktywności. Opowiedz mi o 
praktykach refleksyjnego pisania! / Quand la 
méthode biographique rencontre l’analyse 
de l’activité. Racontez-moi votre pratique 
d’écriture réflexive!

2. Patrick Rywalski  
(Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle, Suisse)

Bogactwo podejścia biograficznego w 
kształceniu osób wspierających dorosłych 
w rozwoju / Apports de la démarche 
biographique en formation de formateurs et 
formatrices d’adultes

3.Marie-Claude Bernard   
(Université de Laval, Québec, Canada) 
Czy opowieści z życia mogą być narzędziem 
zmiany społecznej? / Les récits de vie 
peuvent-ils être des outils de changement 
social?

4. Rémy Landy (Le Mans, France) 
Wiaczesław Gasztowtt, obywatel polski  
i francuski, międzypokoleniowa historia życia 
– 100 lat później – relacja jednego z jego 
krewnych / Venceslas Gasztowtt, citoyen 
français et polonais, une histoire de vie 
intergénérationnelle, cent ans après, par un 
descendant de ses disciples

5.Myriam Graber –  
Véronique Haberey-Knuessi 
(Haute Ecole Arc Santé, Suisse)

Opowieść życia  -szansą dla 
interkulturowości / Le récit de vie en 
formation, une ressource au service de 
l’interculturalité

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n

1. Angelika Pawlaczyk  
(Université de Nicolaus Copernicus  
à Torun, Pologne) 
Sposoby wykorzystania metody 
biograficznej w badaniach języka i kultury 
staroobrzędowców mieszkających w Polsce 
/ Façons d’utiliser la méthode biographique 
pour étudier la langue et la culture de vieux 
croyants vivant en Pologne

2. Monika Sulik  
(Université Silésie, Katowice, Pologne)

Biograficzna mapa życia jako katalizator 
refleksyjnego uczenia się dorosłych / 
Cartographie biographique d’une vie comme 
comme catalyseur de l’apprentissage réflexif 
des adultes

3. Monika Jurewicz 
(Université des sciences de la vie de 
Varsovie, Pologne) 
Granice i pogranicza poznawczej wartości 
biografii / Limites et frontières de la valeur 
cognitive de la biographie

4.Przemysław Szczygieł  
(Université de Gdansk, Pologne) 
Uczenie się buntowniczki na przykładzie 
narracji „…z czasem coraz bardziej 
sobie zdawałam sprawę, jak bardzo te 
manifestacje są na rękę systemowi” /

Apprendre à se rebeller sur l’exemple 
du récit „... avec le temps, j’ai été de 
plus en plus conscient de combien ces 
manifestations sont sur la main du système”

5. Agnieszka Pawluk-Skrzypek  
(Université des sciences de la vie de 
Varsovie, Pologne) 
My czy może jednak Ja. Biografie bliźniąt 
jednojajowych / Nous, ou peut-être moi – 
cependant. Biographie de vrai jumeaux avec 
une dyslexie développementale

6. Katarzyna Nanowska  
(Université de Basse-Silésie, Wroclaw, 
Pologne) 
Konkurs na pracę pisemną jako forma 
poszerzania przestrzeni komunikacyjnej 
/ Concours pour un travail écrit comme 
forme d’élargissement de l’espace de 
communication

D y s k u s j a / D i s c u s s i o n

11.00 Przerwa w obradach / Pause

11.15 Podsumowanie obrad  /  Résumé et fin du colloque

sala/salle nr/no 111 (1 piętro / 1er étage)                                             

Gaston Pineau / Aneta Słowik / Elżbieta Siarkiewicz

W przestrzeni obrad. Identyfikacja doświadczeń procesów i zmian / 

Dans l’espace du colloque. Identification de l’expérience du processus et des changements

Tłumaczenie na język polski i język francuski / Traduction en polonais et en français 

12.00
Poczęstunek / Apéritif 

sala/salle nr/no 113/114 (1 piętro / 1er étage)

III dzień konferencji
Troisième jour du colloque 
11.05.2018 Piątek / Vendredi


