
BIOGRAMY

Monika Baer, antropolożka społeczno-kulturowa. Pracuje na stanowisku profeso-
ra Uniwersytetu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą Europy Środkowej/
Wschodniej, transformacji postsocjalistycznych, europeizacji, sprawczości prawa, 
płci/seksualności, aktywizmu oraz społeczno-politycznego zaangażowania nauk 
społecznych. Jest autorką ponad 50 publikacji, w tym dwóch monografii: Women’s 
Spaces. Class, Gender and the Club. An Anthropological Study of the Transitional 
Process in Poland (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003) i Między 
nauką a aktywizmem. O polityczności, płci i antropologii (Uniwersytet Wrocławski 
2014) oraz trzech współredagowanych monografii: (z E. Pakszys) Obszary kultur ko-
biecych w badaniach płci/rodzaju (Wydawnictwo Humaniora 2003), (z M. Lizurej) 
Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce (Oficyna Wydawnicza „Arboretum” 
2007) i (z A. Kościańską) Antropologia płci i seksualności. Perspektywy marginalne (nu-
mer specjalny „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej”, nr 1(20), 2014).

Ewa Banasiewicz-Ossowska, adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: kultura i historia Żydów 
polskich, judaizm, problematyka tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem tożsa-
mości żydowskiej, relacje polsko-żydowskie, antropologia rodziny i pokrewieństwa. 
Autorka artykułów naukowych publikowanych w czasopismach i monografiach na-
ukowych, m.in.: „Tradycja i współczesność w obrzędowości pogrzebowej Żydów 
wrocławskich”, w: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, red.  
J. Hajduk-Nijakowska, Opole 2014; Życie religijne i jego organizacja w gminie żydow-
skiej we Wrocławiu, „Roczniki Teologiczne. Teologia Fundamentalna i Religiologia” 
2015, t. 62, z. 9; “The Socio-cultural Identity of Young Wroclaw Jews”, w: The World of 
Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World, Poznań 
2017; Żydzi wrocławscy w świadomości młodych mieszkańców Wrocławia – wiedza  
i stereotypy, „Edukacja Międzykulturowa” 2020, nr 1 (12), oraz książki  zatytułowanej 
Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 2007. Członkini 
wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, sekretarz redakcji 
serii „Prace i Materiały Etnograficzne”.



Ewa Banasiewicz-Ossowska346

Mariusz Filip, antropolog kulturowy, adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przedmiotem jego zainteresowania są procesy 
tożsamościowe, a zwłaszcza połączenia między historią, polityką i religią. Prowadził 
badania terenowe wśród neopogan słowiańskich w Polsce i za granicą, a także wśród 
dawnych mieszkańców wsi Kluki, zamieszkujących obecnie okolice Hamburga. Autor 
książki Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii 
historii (2012).


