Podzie
˛kowania

Serdecznie dzie˛kuje˛ wszystkim, którzy przyczynili sie˛ do powstania tej
ksia˛żki. Zebranie materiałów i opracowanie ram teoretycznych było możliwe
dzie˛ki stypendium Nowoczesny Uniwersytet przyznanemu przez UW oraz
Marie Curie Fellowship, grantowi przyznanemu przez Unie˛ Europejska˛.
Jestem niezmiernie wdzie˛czna prof. Magdalenie Zowczak z Uniwersytetu
Warszawskiego i prof. Michaelowi Herzfeldowi z Uniwersytetu Harvarda za
opieke˛ nad moim projektem. Chciałabym też podzie˛kować formalnym
i nieformalnym recenzentom tej ksia˛żki: prof. Annie Wieczorkiewicz, prof.
Tomaszowi Wiśliczowi oraz Marii De˛bińskiej, dr Magdalenie Grabowskiej, dr
Dorocie Hall i dr Magdalenie Radkowskiej-Walkowicz. Szczególna˛ wdzie˛czność wyrażam prof. Monice Płatek za wsparcie w kwestiach prawnych. Bardzo
dzie˛kuje˛ również uczestnikom panelu The science of sex in a space of uncertainty:
naturalizing and modernizing Europe’s east, past and present, który odbył sie˛
w ramach zjazdu European Association of Social Anthropologists w Paryżu
w lipcu 2012 roku, Agacie Ignaciuk, prof. Kristen Ghodsee, Agnieszce Weseli,
dr Katarzynie Stańczak-Wiślicz i prof. Hadleyowi Renkinowi, za owocna˛
dyskusje˛ na moim referatem, prezentuja˛cym główne tezy tej ksia˛żki. Podzie˛kowania należa˛ sie˛ też wszystkim, którzy uczestniczyli w innych prezentacjach wyników moich badań. Jestem wdzie˛czna koleżankom i kolegom oraz
studentom i studentkom z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego za wszelkie wskazówki i interesuja˛ce pytania;
a także byłemu dyrektorowi IEiAK prof. Lechowi Mrozowi za wsparcie oraz
prof. Annie Malewskiej-Szałygin i dr. Piotrowi Cichockiemu – obecnej dyrekcji IEiAK – za wyrozumiałość i zache˛te˛ do pracy.
Bardzo dzie˛kuje˛ też Dorocie Badzian, Agacie Chełstowskiej i Agnieszce
Leszczyńskiej za pomoc w zbieraniu i opracowywaniu materiałów.
Swoja˛ wdzie˛czność pragne˛ wyrazić Natalii LL za udoste˛pnienie pracy
Sztuka konsumpcyjna.
Jestem wdzie˛czna prof. Michałowi Buchowskiemu, dr Bognie Burskiej,
prof. Danucie Duch, dr Anice Keinz, dr Ewie Klekot, dr Grażynie Kubicy,
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dr Katarzynie Leszczyńskiej, prof. Elżbiecie Matynii, Lidii Ostałowskiej,
dr Jill Owczarzak, prof. Judith Okely, Krystynie Petryk, prof. Frances Pine, dr
Małgorzacie Rajtar, prof. Ann Snitow, Grzegorzowi Sokołowi, dr Karolinie
Szmagalskiej-Follis oraz prof. Carole Vance za inspiruja˛ce rozmowy nad
moim projektem i wszelkiego rodzaju wsparcie; Kai Kojder-Demskiej z Wydawnictw UW za piecze˛ nad procesem wydawniczym, a Elwirze Wyszyńskiej
za opieke˛ redakcyjna˛.
Szczególne podzie˛kowania należa˛ sie˛ wszystkim tym, którzy udzielili mi
wywiadów i byli moimi przewodnikami po świecie polskiej wiedzy eksperckiej o seksualności.
I w końcu dzie˛kuje˛ najbliższym, przyjaciołom i rodzinie, za wiare˛ w moje
możliwości; Michałowi Petrykowi za wsparcie, inspiracje˛ i miłość.

