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Podseria:  dla fachowców 
Podseria:  prace dedykowane BOHATERKOM 
 

 

Ewa Jurczyńska-McCluskey 
 

================================================================================== 

Polecana/Omawiana książka: 

Społeczności lokalne i regionalne – matamorfozy tożsamości zbiorowych. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Jurczyńskiej-McCluskey. 
Redakcja naukowa: Marek S. Szczepański, Joanna Wróblewska-Jachna, 
Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 
Bielsko-Biała 2009. 
================================================================================== 

 

 

Bohaterką niniejszego odcinka jest Pani Profesor Ewa Jurczyńska-McCluskey zajmująca 

się socjologią. Omawiana książka należy do podserii gdzie omawiane są prace 

dedykowane jakiejś osobie z kadry akademickiej. Okazją bywają urodziny lub rocznica 

pracy zawodowej. Taki sposób uhonorowania zaczyna być stosowany coraz częściej, 

a w naszej serii wkrótce ukaże się kilkadziesiąt esejów poświęconych książkom tego 

rodzaju. 

Ta rozważana liczy 392 strony, okładki ma miękkie, jest sklejana, a papier jest dość 

gruby, czcionka jest mała. Poszczególne rozdziały napisali współpracownicy lub 

pracownicy naukowi zajmujący się socjologią1. Dziedzina wiedzy (stosunkowo) nowa  

i bardzo ważna. Socjologia ma różne funkcje według definicji z Wikipedii np.: 

apologetyczna, demaskatorska, teoretyczna i socjotechniczna.  

Na trzeciej stronie jest kolorowe zdjęcie naszej Heroiny, pozostałe rysunki, wykresy są 

czarno-białe. Na końcu książki – od str. 387 zamieszczono spis publikacji naukowych 

Bohaterki – zajmowała się Polską, kobietą, inteligencją, regionem Podbeskidzia, 

zmianami historycznymi itd. 

 
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia; definicja dziedziny naukowej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
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Książkę zaczyna rozdział [… Heroina] – Energia i pasja twórcza, napisany przez edytorki, 

a następnie mamy List Laudacyjny napisany przez Wojciecha Świątkiewicza. Dalej jest 

rozdział Piotra Sitka pt.: „Wcielenie Nauczyciela Doskonałego”. Te trzy publikacje 

skupiają się na osobowości i pasji twórczej naszej Bohaterki. Nie mamy danych 

biograficznych, ani o rodzinie. 

 

Pani Profesor pracowała przez szereg lat na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a do 

Bielska-Białej przeniosła się 2001 roku, po utworzeniu ATH jako samodzielnej uczelni 

państwowej. Tu od podstaw stworzyła krok po kroku zespół i grupę naukowców 

zajmujących się socjologią. 

Na Śląsku była wicedyrektorem Instytutu Socjologii UŚ, prodziekanem oraz dziekanem 

wydziału. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Illinois w Chicago,  

a także była na stażu naukowym w Madrycie (Uniwersytet Complutense2) /Instytut 

Nauk Politycznych i Socjologii. Pracowała także jako visiting professor na Uniwersytecie 

Kalifornijskim w Los Angeles. 

Takie stypendia trzeba uzyskać w wymagających procedurach naboru/rekrutacji – 

potwierdza to międzynarodowe uznanie Jej prac naukowych. 

 

Zatem na ATH została zatrudniona jako wybitna naukowczyni. Książka potwierdza,  

iż w Bielsku wychowała kilkanaście osób chcących kontynuować Jej dzieło. 

Książkę wypożyczono z biblioteki, w wielu miejscach mamy podkreślenia, znaczniki itd. 

– widać, że wielu studentów ją czytało, nie tylko przeglądało. 

Części książki odnoszą się do „płynnej nowoczesności”,  „matamorfoz tożsamości” oraz 

Podbeskidzia. Rozdział czwarty to „VARIA”, a zatem tematyka różna. Książkę zaliczam 

do podserii „dla fachowców”. Kto chce mieć szerokie horyzonty powinien i tym sią 

zainteresowań. Dziś brakuje nam ludzi głębokiej wiedzy, socjologia mierzy w jakiś tam 

sposób „poziom głupoty”, „postaw anarchistycznych” i wiele ciekawych innych. Jeden 

 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Complutense_w_Madrycie; dane podstawowe. Stacja metro 

„Ciudad Universitaria” lina metra 6; kolor szary, inna stacja na linii to Principe Pio. 

  https://www.ucm.es/; strona – otwierana 28/07/2021. 

  https://educalingo.com/pl/dic-es/complutense; słowo „COMPLUTESE”. 

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Poliglota_komplute%C5%84ska; wyjaśnienie znaczenia „do bólu” – związek z 

dzielnicą/satelitą Madrytu i jej nazwą łacińską!!!!!!!!!! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Complutense_w_Madrycie
https://www.ucm.es/
https://educalingo.com/pl/dic-es/complutense
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poliglota_komplute%C5%84ska
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z rozdziałów dotyczy Irlandii,  jest to tylko „koncepcja badawcza” –  temat warty 

badań…3. Dlaczego byli neutralni w czasie II wojny światowej….? 

Ciekawy jest artykuł Michała Hellera pt. Pogranicze polsko-niemiecki 1918-1939. Na 

stronie 328 mamy cytat z Zofii Kossak-Szczuckiej gdzie w roku 1938 p r z e w i d u j e 

ona okrutną wojnę, sama potem znalazła się w Auschwitz. Warto wybrać się do 

Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej by zobaczyć zdjęcia archiwalne; grupy 

mieszkańców naszego miasta witających wkraczających Hitlerowców kwiatami. Czy 

rodziny tych zdrajców nadal są wśród nas? Autor używa określeń „arogancja wobec 

Polski […] zapuściła w Niemczech korzenie na długo przed 1918r.”, czy […] „spotęgował 

kulturową pogardę wobec Polaków aż do fizycznej likwidacji inteligencji polskiej”. To 

odnosi się do sytuacji sprzed II wojny światowej, ale, ale… 

 

Socjologia to potęga – pokazuje nam samych siebie – jakby w lustrze.  

 

Kolejny rozdział to „Kapitał społeczny i kapitał kreatywny w mieście „stu przemysłów”, 

chodzi tu o Bielsko-Białą. Na stronach 259-260-261 mamy rozszerzoną analizę SWOT, 

jakie są braki/słabości (weaknesses)? Autorki sypią nimi ‘jak z rękawa’ – kto pokona te 

słabości?? Czy od roku 2009 – coś zmieniło się na lepsze?  

 

Patrycja Bałdys kończy swój artykuł twierdzeniem (str. 180) <<Tak długo jak model 

konserwatywny będzie dominujący […..] to […] widmo „dziadka z Wermachtu” będzie 

krążyło po Polsce…>>. 

Eseista ma rodzinę oraz powinowatych w Niemczech. Oglądając album rodzinny 

zobaczyłem około 10 niemieckich żołnierzy i jednego młodzieniaszka „Hitlerjugend”. 

Okazało się, że nikt nigdy od czasów wojny nie skontaktował się z tymi wujkami. 

Przepadli w otchłani niepamięci. Ów najmłodszy przyjechał do Bielska i zaprosił mnie 

do Niemiec. Gościł mnie cały dzień, wyrwało mu się „jak to możliwe, ze Polak prowadzi 

cały przedmiot (40g.) dla niemieckich studentów”. Niektórzy z mojej rodziny (więzy 

krwi, genów) dziś nienawidzą Polski w przerażający sposób… 

Zatem niektóre wnioski mogą być subiektywne lub związane z funkcją socjotechniczną4 

socjologii. 

 
3 https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=284582&_k=ol35f6; informacja o ukończonym doktoracie, 

gdzie promotorką była nasza BOHATERKA. 

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_spo%C5%82eczna_(politologia); wikipedia przekierowuje 
surfera na hasło „inżynieria społeczna” jako synonimu dla „socjotechnika”.   WARTO KLIKNĄĆ. 

https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=284582&_k=ol35f6
https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_spo%C5%82eczna_(politologia)
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Zespół Pani Profesor (czy raczej Ona z zespołem) organizowali w Bielsku np. kilka 

konferencji naukowych – np.: 

2002 - społeczność lokalna …; 

2003 – samorząd lokalny …; 

2005 – dynamika zróżnicowań społecznych. 

 

W okresie Jej pracy na ATH – Ona i Jej współpracownicy napisali i wydali około 20 

książek!!!  

 

Pokazuje to jak wokół KOGOŚ wybitnego może zabrać się grupa pasjonatów 

rozwijających określoną dziedzinę wiedzy5. Obroniono kilka doktoratów oraz uzyskano 

kilka habilitacji – to formalne „mierzalne” rezultaty Jej działalności. 

 

Warto poczytać tę książkę, choć raczej jest ona skierowana do fachowców. 

 

  

 
 
5 https://dniotwarte.ath.bielsko.pl/socjologia/; o studiach socjologii na ATH. 

https://dniotwarte.ath.bielsko.pl/socjologia/
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LINKI 

1. https://bielskobiala.naszemiasto.pl/rozmowa-z-dr-hab-ewa-jurczynska-

mccluskey-kierownikiem/ar/c10-6456195;  

2. https://bielskobiala.naszemiasto.pl/rozmowa-z-dr-hab-ewa-jurczynska-

mccluskey-kierownikiem/ar/c10-6194421;  

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Zarz%C4%85dzania_i_Informaty

ki_Akademii_Techniczno-Humanistycznej_w_Bielsku-Bia%C5%82ej;  

4. https://instytutpedagogiki.ath.bielsko.pl/?p=950;  

5. https://www.dniwm.ath.bielsko.pl/index.php/komunikaty/131-pamiec-

zbiorowa-tozsamosc;  

 

 

  

https://bielskobiala.naszemiasto.pl/rozmowa-z-dr-hab-ewa-jurczynska-mccluskey-kierownikiem/ar/c10-6456195
https://bielskobiala.naszemiasto.pl/rozmowa-z-dr-hab-ewa-jurczynska-mccluskey-kierownikiem/ar/c10-6456195
https://bielskobiala.naszemiasto.pl/rozmowa-z-dr-hab-ewa-jurczynska-mccluskey-kierownikiem/ar/c10-6194421
https://bielskobiala.naszemiasto.pl/rozmowa-z-dr-hab-ewa-jurczynska-mccluskey-kierownikiem/ar/c10-6194421
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Zarz%C4%85dzania_i_Informatyki_Akademii_Techniczno-Humanistycznej_w_Bielsku-Bia%C5%82ej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Zarz%C4%85dzania_i_Informatyki_Akademii_Techniczno-Humanistycznej_w_Bielsku-Bia%C5%82ej
https://instytutpedagogiki.ath.bielsko.pl/?p=950
https://www.dniwm.ath.bielsko.pl/index.php/komunikaty/131-pamiec-zbiorowa-tozsamosc
https://www.dniwm.ath.bielsko.pl/index.php/komunikaty/131-pamiec-zbiorowa-tozsamosc
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ZDJĘCIA PRZY OKAZJI 

ATH w Bielsku-Białej; miejsce pracy Bohaterki po 2001 roku 

 
Budynek główny – m.in. Rektorat, dziekanaty,  

a także sale wykładowe oraz biblioteka 
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Miasto Bielsko-Biała 
 

 
 

Dekoracje zimowe 
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Rynek zimą 
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Bielski Rynek latem 
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Zdjęcia wykonał eseista Stan Zawiślak (emeryt, pracownik ATH)  


