
 

Najważniejsze (wybrane) wydarzenia w działalności Koła Naukowego Studentów Socjologii 
„Societas” w okresie 2008-2014 

 
KWIECIEŃ 2009  

 pomoc w organizacji konferencji naukowej zatytułowanej Kobieta we współczesnym społeczeństwie, a 
także wygłoszenie referatu opartego na wynikach badań własnych przez członków Koła. Referat 
został opublikowany w pracy zbiorowej: Koło Naukowe „Societas”, Wizerunek kobiety w reklamie 
telewizyjnej, w: A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, 
WZNoS KUL, Stalowa Wola 2010, s. 373-379. 
 

CZERWIEC 2009 
 wyjazd do Kazimierza Dolnego i przeprowadzenie badań na temat ruchu turystycznego. 

Sprawozdanie z badań zostało opublikowane w Kwartalniku „Społeczeństwo i Rodzina” 2010, nr 22, 
pt. Ruch turystyczny w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: raport z badań, s. 142-147. 
 
 

 
GRUDZIEŃ 2010  

 zorganizowanie wspólnie z redakcją Kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina” konferencji na temat 
czytelnictwa w WZNoS KUL w Stalowej Woli. Od tego czasu konferencje na temat czytelnictwa 
stały się stałym, corocznym zdarzeniem, które współorganizowane są przez „Societas” w grudniu 
każdego roku. Odbyło się już cztery edycje tejże konferencji, każda opatrzona innym hasłem 
przewodnim). 

 
KWIECIEŃ-MAJ 2012 

 zainicjowanie projektu badawczego nt. więzi sąsiedzkich w Stalowej Woli (konstrukcja narzędzia 
badawczego niezbędnego do przeprowadzenia badań). 

 
 współuczestnictwo „Societas” w przygotowaniu narzędzia badawczego, które następnie wykorzystano 

w badaniu na temat barier architektonicznych w Stalowej Woli w opinii osób  
z niepełnosprawnością ruchową. Współudział członków Koła w realizacji tego projektu badawczego 
został udokumentowany w dwóch recenzowanych publikacjach naukowych:  
Bariery architektoniczne w Stalowej Woli w opinii osób z niepełnosprawnością ruchową, 
„Społeczeństwo i Rodzina”, nr 30 (1/2012), s. 64-89,  
Działania podejmowane przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w celu eliminowania barier 
architektonicznych w Stalowej Woli, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 33 (4/2012), s. 91-115. 

 
PAŹDZIERNIK 2012-WRZESIEŃ 2013 

 realizacja projektu badawczego zatytułowanego  
Współczesne sąsiedztwo w opinii mieszkańców Stalowej Woli. 
 

GRUDZIEŃ 2013 
 organizacja czwartej już edycji Konferencji o czytelnictwie zatytułowanej Co warto czytać i 

dlaczego? Konferencja była supportem przed wykładem profesora Andrzeja Zybertowicza – 
socjologa, publicysty, zasłużonego eksperta i doradcy premiera Jarosława Kaczyńskiego i ś.p. 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Członkowie „Societas” czynnie włączyli się  
w organizację wykładu znanego profesora. 

 
MARZEC 2014 

 organizacja wraz z redakcją Kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina” w stalowowolskiej auli im. 
Solidarności Dnia Papieskiego pn. Jan Paweł II przewodnikiem młodzieży oraz sympozjum 
profilaktycznego Kryzys a zagrożenia suicydalne. 

 
 MAJ 2014 



 

 współuczestnictwo w organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Styl i 
jakość życia współczesnego człowieka 2014 – Bezpieczeństwo. „Societas” współuczestniczył również 
w organizacji dwóch poprzednich edycji tej konferencji w 2009  
i 2012 roku. 
 

LIPIEC-PAŹDZIERNIK 2014 
 opublikowanie wyników z badań na temat sąsiedztwa udokumentowane  

w opracowaniu Współczesne sąsiedztwo w opinii mieszkańców Stalowej Woli: raport  
z badań (część 1 i 2) „Społeczeństwo i Rodzina” 2014, nr 38 i 39. 

 
WRZESIEŃ 2014 

 jak co roku, czynny udział w Lubelskim Festiwalu Nauki. 
 
 

 


