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Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Rok akademicki 2019/2020 rozpoczęty. Nie
pamiętam już października, który nie trzymałby mnie
w napięciu, w oczekiwaniu na wyzwania związane
z kolejnymi reformami, wymaganiami i zmianami
dotykającymi nas w wyniku niezależnych od nas
decyzji. W tym roku wyzwaniem dla nas będzie
oswojenie
nowego
systemu
prowadzenia
doktorantów w Szkole Doktorskiej, postępowań
dotyczących stopni – doktora i doktora
habilitowanego – procedowanych przez rady
dyscyplin, opracowanie nowych zasad oceny
pracowników, przeprowadzenia oceny wszystkich nauczycieli akademickich, zrealizowanie
procedur wyborczych (rektor, nowy Senat) i desygnacyjnych (dziekan, dyrektorzy,
kierownicy)… Jednocześnie zbliża się nieubłaganie nowa ewaluacja badań naukowych, tym
razem już nie wydziału, ale wszystkich dyscyplin. W ramach tej ewaluacji każdy pracownik
badawczy i badawczo-dydaktyczny będzie musiał przedłożyć swój dorobek. Brak publikacji
naukowych choćby jednego pracownika będzie oznaczał zmniejszenie liczby prac
prezentowanych do oceny przez całą dyscyplinę. Wyniki tej oceny, zgodnie z nowa ustawą,
będą kluczowe dla naszego być lub nie być na mapie badań naukowych finansowanych przez
państwo polskie. A przecież nadal musimy także prowadzić jak najciekawsze badania
i dydaktykę. Nic i nikt nad od tego nie zwalnia.
Ale nie piszę tego, by podnieść nam wszystkim poziom stresu i wzbudzić lęk przed
przyszłością. Nie, jestem przekonany, że wszyscy pracujemy zgodnie z naszym powołaniem,
że widzimy wyzwania i staramy się im sprostać. Bo w innym przypadku szkoda przecież
życia, które mija szybko i powinno nam pozostawiać poczucie spełnienia. Dziś każdy z nas
pracuje na siebie i jednocześnie na swoje koleżanki i kolegów. Budujemy wspólnie marki
naszych dyscyplin, naszych instytutów, katedr i zakładów. I dajemy radę! Za nami pierwsze
spotkania rad dyscyplin, wybory przewodniczących i zastępców. Za chwilę przewodniczący
przeprowadzą wybory przedstawicieli dyscyplin do komisji konkursowych do spraw
zatrudniania nauczycieli akademickich. Rady dyscyplin stają się miejscem dyskusji nad
działaniami na rzecz polepszenia jakości badań naukowych. Sami, patrząc z bliska na swoje
dokonania, będziemy decydować o swoich dyscyplinach. Przygotowuję taki podział prac
w zakresie obsługi nowych kolegiów szkoły doktorskiej i rady dyscyplin, który pozwoli
zmniejszyć obciążenia pracowników administracyjnych jednostek wydziałowych. Przejęcie
kompetencji Rady Naukowej Wydziału przez rady dyscyplin spowoduje, że częstotliwość
zwoływania tych pierwszych spadnie. Wdrożenie programu HUESCA i praca naszych
bibliotekarzy, którzy z ogromnym poświęceniem uzupełniają dane publikacji
eksportowanych do Polskiej Biblioteki Naukowej, jest dla mnie źródłem przekonania, że do
ewaluacji przystąpimy przygotowani, bez obaw o zagubienie naszego dorobku w czeluściach
systemów informatycznych.
I wreszcie – co dla mnie jest szczególną radością – zagraniczni eksperci oceniający
aplikację Uniwersytetu w programie Uczelnia Badawcza zarekomendowali Ministrowi nasz
projekt jako racjonalny i celny, zasługujący na włączenie do programu. Czekamy na
ostateczną decyzję Ministra, ale już dziś wiemy, że nasz plan przekształcenia Uniwersytetu
w jedną z dziesięciu wiodących, naukowych szkół wyższych w Polsce jest możliwy do
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zrealizowania! Nie mamy powodów do kompleksów. Mamy
motywację do dalszej pracy i radość z jej efektów.
I jestem przekonany, że właśnie taki – radosny i spełniony dla wszystkich nas – będzie
ten rok akademicki.
Wszystkiego najlepszego!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski (Instytut Muzykologii)
otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla kultury polskiej przyznaną
9 maja 2019 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wręczenie odznaki odbyło się 28 września, podczas Jubileuszowej
45. Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu. Od organizatorów Biesiady
profesor Przerembski otrzymał także dyplom z wyrazami
podziękowania i uznania za niestrudzone propagowanie oraz działania
na rzecz kultury i tradycji Regionu Kozła. Region ten jest jedynym
w Polsce obszarem kulturowym, wyróżnionym z powodu tradycji grania
na instrumencie muzycznym – koźle, który jest specyficzną dla regionu
odmianą dud.
Dr Aleksandra Słowińska (IPs) otrzymała prestiżową nagrodę im. Stefana Szumana
przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka za najlepszą
pracę badawczą wykonaną w Polsce w roku 2018 z dziedziny psychologii rozwoju człowieka
w kategorii praca doktorska. Tytuł rozprawy to Wizerunek ciała w adolescencji i wczesnej
dorosłości a formowanie się tożsamości osobistej. Promotorką pracy doktorskiej była
dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr.
28 maja 2019 r. KEiAK gościła dr hab. Katarzynę Kość z Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN, absolwentkę KEiAK, która wygłosiła dla studentów etnologii i antropologii kulturowej
dwa wykłady poświęcone problematyce uchodźczej: Recepcja uchodźców w Polsce. Warunki
życia i społeczno-kulturowe wyzwania adaptacyjne stojące przed kobietami poszukującymi
ochrony międzynarodowej oraz Ośrodek jako teren, uchodźcy jako grupa badawcza – problemy,
wyzwania i dylematy etyczne stojące przed badaczami.
Prof. Paweł Jaworski z Instytutu Historycznego wziął udział w międzynarodowej konferencji
naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Owidiusza w rumuńskim mieście Konstanta
6-8 czerwca 2019 roku. Była to 10. konferencja z cyklu Annual International Conference on
Nordic and Baltic Studies in Romania. Temat tegorocznej edycji brzmiał: Dissent versus
Conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea areas. Prof. Jaworski wygłosił referat
Scandinavian states and the martial law in Poland (1981-1983).
Pełny program konferencji dostępny jest pod linkiem:
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/5711/files/2019/06/
2019-Conference-Program-Dissentism-final-3.pdf
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3–7 czerwca 2019 r. KEiAK gościła etnologów z Brna, którzy poprowadzili wykłady dla
studentów etnologii i antropologii kulturowej: doc. Miroslava Valkę z Instytutu Etnologii
Europejskiej Uniwersytetu Masaryka, Morawscy Chorwaci – zdradzony naród. Historia jednej
z mniejszości narodowych w Republice Czeskiej oraz dra Karela Altmana z Instytutu Etnologii
Czeskiej Akademii Nauk, Badania etnologiczne życia codziennego żołnierzy służby zasadniczej
Czechosłowackiej Armii Ludowej w erze tzw. normalizacji.
11 czerwca 2019 roku w KEiAK przebywał z wykładami Centrum Migranta Fu Shenfu i Ludzie
w drodze oraz Niewidzialni uchodźcy w Liberii (2004–2005) dla studentów etnologii
i antropologii kulturowej dr Jacek Gniadek SVD, dyrektor Werbistowskiego Centrum
Migranta Fu Shenfu w Warszawie, który w latach 2004–2005 pracował dla Jezuickiej Służby
Uchodźcom (JRS – Jesuit Refugee Service), był też kapelanem ludności wewnętrznie
przesiedlonej w obozach k. Monrowii w Liberii.
13-16 czerwca 2019 r. w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie odbyła się pierwsza
edycja Festiwalu Nauki Ścieżki archeologii.
Nauka – kultura – popkultura. Instytut
Archeologii UWr reprezentowała delegacja
złożona zarówno z pracowników, studentów,
jak i doktorantów. Wydarzenie to było okazją
do zaprezentowania licznie odwiedzającej
biskupińskie muzeum publiczności tego, czym
zajmuje się IAr. Zwiedzający mogli zapytać
o specyfikę badań archeologicznych realizowanych w różnych stronach Polski i świata,
spróbować swoich sił w oczyszczaniu i konserwacji zabytków archeologicznych, wykonać
replikę pradziejowych naczyń, przyjrzeć pracy starożytnego metalurga brązu, zapoznać się
z tajnikami pracy na materiale kostnym, pochodzącym z grobów. O powodzeniu imprezy
niech świadczy fakt, że zabrakło ulotek promujących Instytut.
14-16 czerwca 2019 r. odbył się w Gdańsku VII Kongres Studiów Polskich, będący
równocześnie 77. doroczną konferencją Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA) w Nowym
Jorku. Wśród jego uczestników znaleźli się prof. Jakub Tyszkiewicz (IH), który wygłosił dwa
referaty: U.S. Policy Toward Poland During the Reagan Administration i Major Stefan
Szymanowski – the Head of the OSS School of Specialists and the Eagle Project (1944-1945),
oraz dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. (IH) z referatem Polish Americans and the
Democratic Changes in Poland in the late 1980’s. Kierownictwo PIASA wyraziło
zainteresowanie zorganizowaniem jednej z kolejnych konferencji we Wrocławiu.
24-28 czerwca 2019 r. w Santa Maria Capua Vetere u stóp Wezuwiusza odbyła się trzecia
konferencja Associazione Italiana di Public History, podczas której dr hab. Joanna
Wojdon, prof. UWr. zaprezentowała wrocławski program studiów w zakresie historii
w przestrzeni publicznej w ramach panelu zorganizowanego przez Prof. Philipa Scarpino
z Indiana University/Purdue University.
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24 czerwca 2019 r. w Pradze
w Rock Cafe zorganizowano
międzynarodową konferencję
Jako kůl v plotě – rok 1989
v souvislostech. W jej trakcie
referat poświęcony podobieństwom i różnicom w wydarzeniach roku 1989 w Polsce
i
Czechosłowacji
wygłosił
dr Łukasz Kamiński z Instytutu
Historycznego.
26–27 czerwca 2019 r. dr Małgorzata Michalska z KEiAK wzięła udział w konferencji
naukowej Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych, zorganizowanej przez
Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie oraz Sekcję Folklorystyczną przy
Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, podczas której wygłosiła
referat Dzieje wsi Sokolniki koło Lwowa w narracjach wspomnieniowych jej mieszkańców.
Dr hab. Monika Baer (KEiAK)
wzięła udział w 26. konferencji
Council for European Studies at
Columbia University, zatytułowanej Sovereignties in Contention:
Nations, Regions and Citizens in
Europe, która odbyła się między
20 a 22 czerwca 2019 r.
w Universidad Carlos III de Madrid.
W
ramach
mini-sympozjum
Unsettling Europe: Race, Religion
and Sexuality in Nationalist Times
wygłosiła ona referat Longing for
Europe? The LGBT Movement and
Non-heteronormative
Subjects
in Contemporary Poland.
Prof. Paweł Jaworski z Instytutu Historycznego wziął udział w międzynarodowej konferencji
zorganizowanej 3-5 lipca 2019 r. przez Instytut Herdera w Marburgu, a poświęconej
metodom ewaluacji organizmów państwowych od końca XIX wieku aż do dzisiaj. Wygłosił
referat The Swedish Middle Way – Myth or Reality? How it Arose and Developed (1930s-1960s).
Program konferencji dostępny jest pod linkiem: https://www.herder-institut.de/fileadmin/
user_upload/pdf/Aktuelles/tagungen/Programm_Tagung_State_Assessment_16-04.pdf
4–6 lipca 2019 r. dr Małgorzata Michalska z KEiAK wzięła udział w konferencji naukowej
Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, zorganizowanej przez
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,
Międzynarodową Organizację Sztuki Ludowej (IOV), Sekcję Polską oraz Muzeum Zabawek
i Zabawy w Kielcach, podczas której wygłosiła referat „Sokolniki tkwią we mnie…”. Utracone,
ale czy zapomniane dziedzictwo kulturowe podlwowskiej wsi?
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W połowie lipca w Nowej Rudzie i okolicach
odbyła się piąta edycja festiwalu literackiego
Góry Literatury, organizowanego przez
stowarzyszenie Góry Babel, kierowane przez
Olgę Tokarczuk. W dyskusji Ewolucja
propagandy: od komunizmu do dziś,
moderowanej przez Grzegorza Gaudena, udział
wzięli dr Petr Blažek i dr Łukasz Kamiński (IH).

Obalenie komunizmu w Rumunii pozwoliło mniejszości węgierskiej na odrodzenie społeczne
i kulturalne. Od 1990 r. organizowany jest w Băile Tușnad letni uniwersytet i obóz, w którym
uczestniczą młodzi Węgrzy z Rumunii i innych państw. 23-28 lipca 2019 r. odbyła się
jubileuszowa, 30. edycja imprezy. W jednej z dyskusji panelowych, poświęconej rocznicy
upadku żelaznej kurtyny wziął udział dr Łukasz Kamiński (UWr).
23 sierpnia od wielu lat obchodzony jest jako
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów
Totalitarnych. Tegoroczne główne uroczystości
miały miejsce w Warszawie, w Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,
mieszczącym się w dawnym więzieniu przy
ul. Rakowieckiej. W dyskusji na temat
odpowiedzialności prawników za zbrodnie sądowe,
moderowanej przez prof. Patrycję Grzebyk, udział
wzięli prof. Kevin Heller, prof. Veronika Bílková,
dr Zoltán Oszkár Szőts i dr Łukasz Kamiński (IH).
27-28 sierpnia 2019 r. w Amsterdamie odbyło się drugie spotkanie
w
ramach
projektu
Sharing
European Histories, finansowanego
przez Evens Foundation, a kordynowanego
przez
Europejskie
Stowarzyszenie Edukatorów Historii
Euroclio. Celem projektu jest
opracowanie strategii nauczania
historii, możliwych do wypełnienia
różnymi treściami programowymi
i nadających się do realizowania
w różnych kontekstach edukacyjnych. Realizuje go pięcioro laureatów konkursu, rozpisanego przez Euroclio i Evens
Foundation w 2018 r. Pochodzą z Anglii, Portugalii, Albanii, Hiszpanii i Polski, którą
reprezentuje dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. Zakończenie przewidziane jest
na kwiecień 2020 r. podczas dorocznej konferencji Euroclio, tym razem w Belgradzie.
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Między 27 a 31 sierpnia 2019 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod
hasłem World Solidarities odbył się inter-kongres International Union of Anthropological
and Ethnological Sciences (IUAES) –
największe w Polsce i jedno
z większych na świecie wydarzeń
antropologicznych roku. W ramach
tego wydarzenia dr hab. Monika Baer
wygłosiła
referat
zatytułowany
Emotional spaces: Affective affinities
as tools of resistance, który był częścią
współprowadzonego przez nią wraz
z prof. dr Aniką Keinz z EuropaUniversität Viadrina panelu Beyond
identities? Strategic solidarities in/of the
political. Dr Baer była również
członkinią Rady Naukowej kongresu.
Natomiast mgr Joanna Tomaszewska, słuchaczka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich
Nauk o Kulturze, wystąpiła z prezentacją Political economy of the university in the context
of changes in the law on higher education in Poland. Inna słuchaczka tych studiów,
mgr Anna Kokocińska, była współorganizatorką wystawy-stoiska Fundacji Kupuj
Odpowiedzialnie, zaś Martyna Szałaszewicz, studentka 3. roku kierunku etnologia
i antropologia kulturowa, pracowała jako wolontariuszka przy obsłudze kongresu.
W trakcie kongresu miała miejsce promocja wydanej przez UWr książki Mutual
Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia pod red. Petra Skalnika, która jest
efektem zrealizowanego w katedrze zespołowego projektu badawczego Konflikt, napięcie,
współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń
Wielki, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Książka jest dostępna w repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/101636/edition/94542. Natomiast
o kongresie można dowiedzieć się więcej pod adresem https://www.iuaes2019.org/ oraz
https://www.facebook.com/iuaes2019/?fref=ts
Dr Wioleta Muras (Instytut Muzykologii UWr) oraz mgr Karolina Bindel (doktorantka
w IMuz) wzięły udział w 48. Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów
Polskich Granice wolności, która odbyła się w Łagowie Lubuskim 5-7 września 2019 r.
Organizatorami wydarzenia byli Sekcja Muzykologów ZKP, Oddziałowe Biuro Badań
Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Instytut Muzyki Uniwersytetu
Zielonogórskiego, a partnerem Konferencji – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Temat
konferencji nawiązywał do roku 1949, gdy miał miejsce okryty niesławą zjazd kompozytorów
i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim, podczas którego przedstawiciele aparatu
władzy narzucili polskim twórcom doktrynę socrealizmu. Wydarzenia łagowskie odbiły się
niegdyś szerokim echem w kręgu polskich kompozytorów i muzykologów. Reakcje te były
zróżnicowane: od okupionych moralnymi dylematami prób przystosowania się po dramatyczne decyzje o emigracji.
Więcej na temat konferencji na stronie: https://www.polmic.pl/index.php?option=
com_content&view=article&id=6731:lagow-48-konferencja-muzykologiczna-zkp-granicewolnosci&catid=10&Itemid=32&lang=pl
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4 i 5 września 2019 r. odbyła się w Instytucie Historycznym
42. Międzynarodowa Konferencja GIREA, Les lectures contemporaines
de l’esclavage: problématiques, méthodologies et analyses depuis les
années 1990 / The contemporary readings of the slavery: issues,
methodologies and analyses since the 1990s. Konferencję zorganizował
dr Adam Pałuchowski. GIREA (Groupe International de Recherche sur
l’Esclavage depuis l’Antiquité), to grupa badawcza skupiająca
naukowców z wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich,
koordynowana przez Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité
w Besançon we Francji. Znajduje się ona w ścisłej światowej czołówce zespołów naukowych
w dziedzinie szeroko pojętego niewolnictwa od starożytności po czasy nowożytne.
Organizuje od początku swojego istnienia, czyli od 1970 roku, cykliczne (od pewnego czasu
coroczne) konferencje, w różnych krajach, przede wszystkim europejskich. Dwie z nich,
dobrze pamiętane jeszcze dzisiaj, odbyły się w połowie lat siedemdziesiątych w Polsce
(w Nieborowie i w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą), a ich organizatorem była Profesor Iza
Bieżuńska-Małowist (zm. 1995), wybitna uczona z Uniwersytetu Warszawskiego, ciesząca
się olbrzymim, niegasnącym uznaniem w świecie historyków starożytności. Konferencja
wrocławska – pierwsza w Polsce od ponad czterdziestu lat – nawiązywała zatem do owych
pięknych kart polskich studiów nad starożytnością. W imieniu władz naszej uczelni gości
przywitali Pani Profesor Joanna Wojdon oraz Pan Profesor Krzysztof Nawotka, a Pan
Profesor Włodzimierz Lengauer, były prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i uczeń
Profesor Izy Bieżuńskiej-Małowist, wygłosił odczyt wprowadzający, zatytułowany Iza
Bieżuńska-Małowist and the beginnings of the GIREA. W ramach trzech sesji tematycznych:
(1) Aborder l’esclavage/Approaching the slavery, (2) (Ré)interpréter l’esclavage/
(Re)interpreting the slavery i (3) Réactualiser l’esclavage/Updating the slavery – ośmiu
prelegentów z zagranicy (z Francji, Hiszpanii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch) oraz pracownicy
Zakładu Historii Starożytnej IH wygłosili dwanaście referatów.
9 września 2019 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. wzięła udział w dorocznej
konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Dydaktyki Historii (ISHD) w Tutzing
w Bawarii. Wiodącym tematem
konferencji były migracje w
edukacji historycznej. J. Wojdon
wygłosiła referat dotyczący
niezwykłej wręcz ciągłości i
schematyczności przedstawiania
Wielkiej Emigracji w polskich
podręcznikach do nauczania
historii.
Dzień
wcześniej
uczestniczyła w posiedzeniu
zarządu ISHD.
10-11 września 2019 r. we Wrocławiu odbyła się VIII doroczna konferencja Komitetu Badań
nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była
dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr., zastępczyni przewodniczącego Komitetu.
Współorganizatorami był Uniwersytet Wrocławski oraz Centrum Historii Zajezdnia,
a wiodącym tematem – Migracje w przestrzeni publicznej. Konferencja zebrała około 140
uczestników z niemal wszystkich polskich ośrodków akademickich.
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10-12 września 2019 r. odbyła się w Ołomuńcu Konferencja Inauguracyjna I Kongresu
Polonoznawstwa Czeskiego, zorganizowana przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu
oraz
Polsko-Czeskie
Towarzystwo
Naukowe. W jej ramach miała miejsce
sekcja etnologiczna przygotowana przez
doc. Miroslava Valkę z Instytutu Etnologii
Europejskiej
Uniwersytetu
Masaryka
w Brnie oraz dr Małgorzatę Michalską
z KEiAK. Obrady odbyły się w pięciu blokach
tematycznych: (1) Historiografia czeskopolskich kontaktów w etnologii i folklorystyce, (2) Badania etnologiczne Polaków
w Republice Czeskiej (Czechosłowacji)
i Czechów w Polsce, (3) Problematyka tożsamości mieszkańców Śląska, (4) Tradycyjna
kultura śląskiego pogranicza, (5) Perspektywy czesko-polskiej i polsko-czeskiej współpracy
w etnologii i folklorystyce. Wzięli w nich udział etnolodzy oraz folkloryści z Czech i Polski.
Sekcję swoją obecnością zaszczycił prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, prorektor ds.
współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych UWr.
11-13 września 2019 r. Instytut Archeologii wraz z Polską Akademią Nauk organizował
międzynarodowe sympozjum naukowe ConfAmer2019. Problematyka sympozjum
dotyczyła wyników najnowszych badań z zakresu archeologii, historii sztuki, etnologii
i historii obu Ameryk oraz ich znaczenia dla poznania rozwoju społeczeństw
prekolumbijskich i kolonialnych regionu. Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń
pomiędzy przedstawicielami różnorodnych instytucji naukowych, a jednocześnie stanowiło
doskonałą okazję do przeprowadzenia dyskusji dotyczących różnych aspektów badań
amerykanistycznych.
Wśród prelegentów, oprócz przedstawicieli wiodących centrów akademickich Polski
(Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Szczecin) udział wzięli badacze z ośrodków
naukowych i akademickich Brazylii, Chile, Hiszpanii, Kolumbii, Niemiec, Francji, Peru, Rosji,
Sudanu. Współautorami referatów byli również naukowcy z Japonii, Meksyku, Gwatemali,
Kolumbii, Peru, Ekwadoru, którzy nie mogli uczestniczyć w obradach.
13-14 września 2019 r. w murach King’s College w Londynie odbyła się zorganizowana przez
The British Commission for Military History międzynarodowa konferencja naukowa
War & Peace in the Age of Napoleon. W wydarzeniu wzięło udział 51 specjalistów od epoki
napoleońskiej z całego świata. Jednym z prelegentów był dr Jacek Jędrysiak (IH), który
wygłosił referat Through the Winners’ Eyes: Napoleonic Art of War in Prussian Military
reflection before Clausewitz (1815-1832).
19-20 września 2019 r. w Mścisławiu (Białoruś) odbyła się konferencja, organizowana przez
Białoruską Akademię Nauk, przy współudziale Instytutu Polskiego oraz władz lokalnych.
Konferencja dotyczyła historii województwa mścisławskiego w czasach Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Wzięli w niej udział historycy z Białorusi, Rosji oraz Polski. Uniwersytet
Wrocławski reprezentował dr hab. Robert Kołodziej, prof. UWr (IH).
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Pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej wzięli udział w 17. Ogólnopolskim
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Ja. My. Oni? Podmiotowość,
tożsamość, przynależność, który miał miejsce we Wrocławiu między 11 a 14 września 2019.
W ramach panelu Antropologia zaangażowana – rola refleksji nad kulturą i działań
pluralizujących w czasie nacjonalistycznego wzmożenia dr hab. Monika Baer wygłosiła referat
Antropologia krytyczna w polu ‘politycznego’. Strategie i dylematy, dr Katarzyna Majbroda –
W stronę forum. Antropologia ‘publicznego’ w procesie mobilizowania społeczeństw
do otwartości, a dr Michał Mokrzan i dr Marta Songin-Mokrzan (IEiAK Uniwersytetu
Łódzkiego) – Efekt ślepej plamki. Aporie antropologii krytycznej w dobie późnego kapitalizmu.
15-20 września 2019 r. prof. Paweł Jaworski i dr Łukasz
Kamiński (IH) przebywali w ramach programu Erasmus+ na
Uniwersytecie
Complutense
w
Madrycie,
gdzie
przeprowadzili zajęcia z historii XX wieku. Prof. Jaworski
m.in. wygłosił wykład na temat aktywności Polski na forum
Ligi Narodów w okresie międzywojennym, wymieniając
poglądy
na
temat
ówczesnych
stosunków
międzynarodowych z historykami hiszpańskimi, niemieckimi
i austriackimi. Dr Kamiński natomiast przedstawił polskie
rozliczenia z komunistyczną przeszłością. Ponadto
dr Kamiński wziął udział w dyskusji panelowej,
zorganizowanej przez La Asociación de Periodistas
Europeos, na temat sytuacji w Europie Środkowej 30 lat
po upadku muru berlińskiego.
Informacje o seminarium pod linkiem: https://www.letraslibres.com/espana-mexico/
politica/del-fervor-al-desafecto-xxxi-seminario-sobre-europa-central-dia-1
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, reprezentowana przez dr hab. Monikę Baer,
była współorganizatorem konferencji Is Gender
Dangerous? Unravelling Anti-gender and Anti-migrant
Movements and Reflecting on the Current Challenges
of Doing Research on Gender, która odbyła się
19 i 20 września w Instytucie Antropologii Społecznej
i Kulturowej Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie.
Konferencja stanowiła wydarzenie towarzyszące
dorocznemu spotkaniu EASA Network for the
Anthropology of Gender and Sexuality (NAGS) –
sekcji tematycznej European Association of Social
Anthropologists. W trakcie tego spotkania dr Baer
formalnie
przejęła
obowiązki
osoby
współprowadzącej sekcję. Więcej informacji na temat
sekcji można znaleźć pod adresem internetowym
https://www.easaonline.org/networks/ags/. Osoby,
które chciałyby się włączyć w jej działania, zachęcamy
do kontaktu pod adresem easanags@gmail.com.

9

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 27 (X 2019)
18-20 września 2019 r. w sali Audytorium Instytutu
Historycznego odbyło się międzynarodowe
sympozjum
Stowarzyszenia
Archeologii
Środowiskowej, Krajobraz przyrodniczy i kulturowy
w neolicie i wczesnej epoce brązu w świetle badań
interdyscyplinarnych.
Celem
spotkania,
organizowanego przez dr Agnieszkę Przybył
z Instytutu Archeologii, była prezentacja
aktualnych problemów badawczych oraz stanu
badań nad przyrodniczymi i kulturowymi
aspektami kształtowania krajobrazów Europy
Środkowo-Wschodniej w okresach neolitu i wczesnej epoki brązu. Wypracowana
w poprzednich latach formuła forum interdyscyplinarnego służy prezentacji wyników badań
nad wybraną problematyką przez specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych oraz
archeologii. Umożliwia wieloaspektową dyskusję dotyczącą wpływu działalności człowieka
na środowisko we wszelkich jego przejawach, dokumentowanych w trakcie realizacji
multidyscyplinarnych programów badań archeologicznych i paleośrodowiskowych.
W ramach sympozjum, oprócz wystąpień i prezentacji, odbył się także wyjazd terenowy na
stanowisko archeologiczne w Muszkowicach. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z problematyką dotyczącą funkcjonowania rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy oraz
zwiedzić znajdujące się na terenie lasu neolityczne cmentarzysko z monumentalnymi
ziemnymi grobowcami. Na stanowisku prowadzone są prace wykopaliskowe, realizowane
w latach 2018-2019 w ramach projektu Opus 13 NCN Tajemnice świata budowniczych długich
grobowców. Archeologiczno-paleośrodowiskowe studium neolitycznego krajobrazu
kulturowego na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich, kierowanego przez dr Przybył.

18-20 września 2019 r. w Lublinie odbył się XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich.
Aktywnie uczestniczyli w nim pracownicy IH UWr. Prof. Krzysztof Nawotka był
współautorem referatu wiodącego w sekcji poświęconej historii starożytnej,
a dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. – w sekcji poświęconej dydaktyce historii.
Dr hab. Joanna Dufrat prowadziła sekcję związaną z historią dwudziestolecia
międzywojennego i II wojny światowej, prof. Teresa Kulak wzięła udział w panelu
poświęconym historii Polski z perspektywy kobiet, dr hab. Lucyna Harc organizowała jeden
z paneli Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych towarzyszących oficjalnemu
programowi Zjazdu, zaś dr hab. Tomasz Przerwa, prof. UWr (redaktor naczelny „Śląskiego
Kwartalnika Historycznego Sobótka”) i dr Jacek Jędrysiak (redaktor naczelny „Przeglądu
Historyczno-Wojskowego”) wzięli udział w Forum Czasopism Historycznych. Głosy
J. Wojdon oraz dra hab. Filipa Wolańskiego, prof. UWr na temat nowoczesności
w badaniach historycznych zostały zamieszczone w Gazecie Zjazdowej.
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18-22 września 2019 r. w Poznaniu w ramach 95 Walnego
Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa: Etnologia
i antropologia kultura wobec zmian społecznych: zaangażowanie,
animacja, edukacja, w ramach której dr Katarzyna Majbroda
(KEIAK)
wygłosiła
referat
O
potrzebie
współpracy
i współtworzenia edukacji otwierającej. Antropologia społecznokulturowa jako krytyczna praktyka demokratyzacji wiedzy.
Podczas wspomnianego Zjazdu dr Majbroda została ponownie
wybrana na wiceprezeskę w Zarządzie Głównym PTL
(na kadencję 2019-2023).
25-26 września 2019 r. w Bratysławie na 22. posiedzeniu zebrała się Polsko-Słowacka
Komisja Nauk Humanistycznych. Spotkaniu towarzyszyła konferencja, podczas której
dr Łukasz Kamiński (IH) wygłosił referat np. polsko-słowackich aspektów wydarzeń
roku 1989.
26 września 2019 r. na Sorbonie w Paryżu odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe
La Première Guerre mondiale: (Dés)intégration européenne. W spotkaniu wzięli udział
zaproszeni eksperci z Niemiec,
Polski, Słowacji i Szwajcarii,
w tym dr Jacek Jędrysiak (IH),
który wygłosił referat New
Borders,
Old
Plans:
How
the Railway Network Influenced
the International Relations of the
Second Polish Republic’s after
1921. Organizatorem przedsięwzięcia była grupa koordynująca
projekt Écrire une histoire nouvelle
de l’Europe (EHNE), zajmująca się
tworzeniem internetowej encyklopedii, w ramach której opublikowane zostaną także teksty uczestników spotkania. Więcej
informacji o projekcie: http://labex-ehne.fr/
10. edycja festiwalu filmowego Niezłomni
Niepokorni Wyklęci miała miejsce w Gdyni
w ostatni weekend września. W jednej
z towarzyszących festiwalowi dyskusji,
poświęconej kwestii prawnych rozliczeń
z systemem komunistycznym, udział wziął
dr Łukasz Kamiński (IH).
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26 września 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie południowego skrzydła Instytutu
Historycznego po trwającym prawie rok kapitalnym remoncie i przebudowie. Prace objęły
wymianę: wszystkich stropów z drewnianych na żelbetonowe, instalacji wodnokanalizacyjnych, C.O., elektrycznych i sieciowych. Dodatkowo przebudowane zostało
kompleksowo znajdujące się w części piwnicznej pomieszczenie węzła cieplnego
obsługującego nie tylko Instytut Historyczny, ale i sąsiednie budynki uniwersyteckie.
W miejsce czterech kondygnacji użytkowych przed remontem, po jego zakończeniu Instytut
Historyczny w zrewitalizowanym skrzydle południowym posiada sześć kondygnacji:
w wysokim parterze nadbudowano antresolę, a nieużytkowy strych zagospodarowany został
na piętro z gabinetami dla pracowników badawczo-dydaktycznych.
Dzięki remontowi Instytut Historyczny zyskał nowoczesną czytelnię czasopism oraz
zapas powierzchni magazynowej dla księgozbioru Biblioteki IH, który obecnie liczy ponad
150 tys. woluminów wydawnictw zwartych i ponad 30 tys. czasopism naukowych krajowych
i zagranicznych. W wyremontowanym skrzydle znalazła się ponadto sala wykładowa
z poddanym renowacji zabytkowym wyposażeniem, w tym z ławkami z początku XX w.
Równocześnie sala wyposażona została w pełni multimedialnie, stanowiąc połączenie
tradycji z nowoczesnością. Na studentów czekają ponadto nowe węzły sanitarne na każdej
z kondygnacji.
Inwestycja rozpoczęta jesienią 2018 r. kosztowała 6 901 256,02 zł brutto. Remont
możliwy był dzięki dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Zakończenie ostatniego etapu
remontu dawnego pałacu Piastów
legnicko-brzeskich, w którym mieści się
Instytut
Historyczny
Uniwersytetu
Wrocławskiego, obejmującego część
skrzydła północnego i całe skrzydło
wschodnie od strony ulicy Szewskiej,
zaplanowane jest na koniec 2021 r.
http://www.echo24.tv/artykul/instytut-historyczny-uwr-odnowiony-7691
https://gazetawroclawska.pl/instytut-historyczny-po-remoncie-zobacz-jak-wygladapoludniowe-skrzydlo-zdjecia/ar/c1-14452615
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25237471,instytut-historyczny-uniwersytetuwroclawskiego-remontowany.html
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26 września – 9 października 2019 r.
dr Katarzyna Majbroda, dr Małgorzata
Michalska i dr Mirosław Marczyk z KEiAK
przebywali we Lwowie w ramach wymiany
międzyuniwersyteckiej. Wzięli m.in. udział
w II polsko-ukraińskim seminarium etnologicznym: Współczesne problemy etnologii
i antropologii kulturowej w przestrzeni uniwersyteckiej i kulturze publicznej: oferta
dydaktyczna i aktualne wyzwania dyscypliny, zorganizowanym przez Katedrę
Etnologii Uniwersytetu im. Iwana Franki we
Lwowie oraz KEiAK. Dr Katarzyna Majbroda wygłosiła referat Neoliberalne konteksty edukacji akademickiej, a dr Małgorzata Michalska
i dr Mirosław Marczyk – Praktyczne konsekwencje wprowadzania zasad i norm systemu
bolońskiego dla nauczania etnologii i antropologii kulturowej w polskim szkolnictwie wyższym
(przykład Uniwersytetu Wrocławskiego).
2-3 października 2019 r. w Dublinie
(St. Patrick's Campus, Dublin City University)
odbyło się spotkanie Akcji COST CA18115
Transnational Collaboration on Bullying,
Migration and Integration at School Level –
sieci naukowej zrzeszającej przedstawicieli
28 krajów z Europy, Izraela i Turcji. Akcja
COST CA18115 ma służyć budowaniu
ponadnarodowej współpracy w badaniach
przemocy rówieśniczej w środowisku szkoły,
w kontekście wyzwań migracyjnych oraz
tworzeniu rozwiązań sprzyjających bezpieczeństwu i integracji wszystkich uczniów.
Uniwersytet Wrocławski reprezentował
dr hab. Piotr Plichta z Instytutu Pedagogiki
(Zakład
Edukacji
Osób
z
Niepełnosprawnością), który jest wraz z dr hab.
Jackiem Pyżalskim, prof. UAM przedstawicielem Polski w Komitecie Sterującym.
W ramach spotkania odbyło się m.in.
spotkanie grup roboczych koncentrujących
się na różnych aspektach badanego zjawiska. Polscy przedstawiciele biorą szczególny udział
w pracach koordynowanego przez prof. UAM J. Pyżalskiego zespołu Media, Cyberbullying &
Online Safety.
Więcej szczegółów o Akcji COST CA18115 na stronie
https://www.cost.eu/actions/CA18115/#tabs|Name:overview
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Fundacja Konrada Adenauera, Międzynarodowa Fundacja Odrodzenia i Centrum Badania
Ruchu Wyzwoleńczego zorganizowały 3 października 2019 r. w Kijowie międzynarodową
konferencję How to deal with the past? Memory in a post-truth world. Dr Łukasz Kamiński
(IH) uczestniczył w inauguracyjnym panelu, poświęconym kwestiom polityki historycznej.
3-4 października 2019 r. prof. Paweł Jaworski
(IH) wziął udział w konferencji w Budapeszcie
Power seized. East-Central Europe Ruled by
Communist Parties (1948–1956), gdzie wygłosił
referat pt. Neutral during the Cold War? Sweden
and the Soviet Satellites, 1948–1956. Była to
druga konferencja z cyklu nazwanego
Revolution accomplished. Communists in power.
Link do programu oraz fotografii z obrad:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/72595,TheSecond-International-Conference-Revolution-accomplished-Communists-in-power-.html
STUDENCI I DOKTORANCI
Pani Monika Pasiecznik, doktorantka w Instytucie Muzykologii UWr, została zaproszona do
udziału w obradach międzynarodowego Jury nagrody Kompozytorskiej Miasta Stuttgart na
lata 2020-2024. Nagroda przyznawana jest co roku od 1955 roku. Jest to wspólna inicjatywa
radia SWR, festiwalu ECLAT oraz miasta Stuttgart. Pozostali członkowie Jury w tej kadencji
to Björn Gottstein (dyrektor artystyczny festiwalu Donaueschinger Musiktage i redaktor
muzyczny SWR), Martin Schüttler (kompozytor, prof. w Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst w Stuttgarcie), Annesley Black (kompozytorka kanadyjska), Boglarka
Pecze (klarnecistka węgierska), Samir Odeh-Tamimi (kompozytor palestyńsko-izraelski) i
Markus Hechtle (kompozytor niemiecki).
https://www.stuttgart.de/kompositionspreis
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3 lipca 2019 r. w Archiwum
Państwowym w Częstochowie odbył
się wernisaż wystawy Dom Księcia –
historia i konteksty. Przygotowały ją
doktorantki z Pracowni Badań nad
Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr mgr Olga Desperak oraz
mgr Paulina Korneluk. Patronat nad
wydarzeniem objął Uniwersytet
Wrocławski i Pracownia Badań nad
Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr. Wernisaż zgromadził około 70 osób, w tym przedstawicieli mediów lokalnych.
Na wernisażu obecna była także dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr, która kieruje
pracami pracowni oraz jest promotorką prac doktorskich kuratorek. Na wystawie
zaprezentowano nowe ustalenia dotyczące historii gmachu oraz niepublikowane dotąd
archiwalne fotografie, które zostały odnalezione podczas wielomiesięcznych kwerend
archiwalnych. Wystawa została zorganizowana w ramach
jednorazowego Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta
Częstochowy. Kamienica Dom Księcia to jeden z najważniejszych
częstochowskich obiektów historycznych. Został wybudowany
w latach 1912-1913 przez brata cara Mikołaja II, Michała
Romanowa, i na przestrzeni lat był świadkiem zmiennej i burzliwej
historii miasta. Miał stanowić zalążek nowej, carskiej dzielnicy,
a w okresie międzywojennym stał się pierwszym częstochowskim
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie gmach
kamienicy jest w opłakanym stanie, a jego losy są niepewne.
Doktorantki zaczęły badać obiekt w czasie studiów magisterskich
z historii sztuki, od kilku lat walczą o popularyzację wiedzy o nim
i wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Wystawę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, można było oglądać przez cały lipiec.
30 września 2019 r. mgr Jakub Zarzycki obronił z wynikiem
ottimo e lode (włoski odpowiednik wyróżnienia) w Rzymie
swoją pracę doktorską pt. Italiani immaginati. Studium nad
polską ikonosferą w latach 1861-1914 – malarstwo, grafika
artystyczna, czasopisma ilustrowane. Doktorat powstał
w ramach porozumienia co-tutela pomiędzy WNHiP UWr
a La Sapienza – Università di Roma (Facoltà di Lettere
e Filosofia: Dipartimento di Studi europei, americani
e interculturali). Promotorami pracy byli Prof. dr hab.
Waldemar Okoń (IHSz UWr) oraz Prof. dr Luigi Marinelli (La
Sapienza), zaś jej recenzowania podjęli się: prof. dr Andrea
Ceccherelli (Università di Bologna), prof. dr hab. Lechosław
Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. dr Marcello
Piacentini (Università degli Studi di Padova) oraz dr hab.
Tomasz de Rosset, prof. UMK. J. Zarzycki zajął się w opisem
tego, jak postrzegano postaci literackie (np. Romeo i Julia), wybitnych twórców (np. Dante
czy Rafael), jak również masowo przedstawianych w prasie i malarstwie mieszkańców Italii.
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16-18 września 2019 r. odbyła się już trzecia Ogólnopolska Konferencja
Instrumentologiczna w Ostromecku, siedzibie Kolekcji Zabytkowych Fortepianów
im. A. Szwalbego, zorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
we współpracy z Instytutem Muzykologii UWr. Hasłem tegorocznej konferencji była
Retrospekcja. Obok muzykologów wrocławskich (prof. Zbigniew J. Przerembski,
Joanna Gul) konferencję organizują Agata Mierzejewska (kurator portalu
www.Instrumenty.edu.pl) oraz emerytowany prof. Beniamin Vogel (Uniwersytet w Lund).
Konferencja jest miejscem spotkania środowiska badaczy instrumentów muzycznych,
muzykologów, muzealników, konserwatorów, renowatorów, budowniczych instrumentów,
stroicieli, kolekcjonerów i muzyków grających na historycznych instrumentach. Dotychczas
na trzech konferencjach instrumentologicznych pojawili się przedstawiciele kilkudziesięciu
najważniejszych polskich instytucji naukowych i artystycznych – uniwersytetów, akademii,
placówek muzealnych. Wśród poruszanych w tym roku tematów były m.in. tendencje
retrospektywne w budowie ludowych instrumentów muzycznych, problemy
terminologiczne, aspekty prawne ochrony instrumentów muzycznych w Polsce, nieznane
wcześniej instrumenty w polskich muzeach, polska szkoła lutnicza XVII i XVIII wieku,
zagadnienia ikonografii muzycznej i wiele innych. Konkluzje wygłoszonych referatów
wskazały m.in. na wciąż niezbadane obszary instrumentologii, pilną potrzebę szerzenia
wiedzy na temat ochrony zabytkowych instrumentów i wstrzymania ich degradacji (nawet
w muzeach), podnoszenia wiedzy i kwalifikacji ich opiekunów, szerszej dokumentacji
instrumentów w Polsce, obrazowały też trudności, z jakimi spotykają się badaczeinstrumentolodzy m.in. w zetknięciu z polskimi placówkami muzealnymi.
W tym roku referaty wygłosili m.in. przedstawiciele Instytutu Muzykologii
Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab. Zbigniew Przerembski (członek Rady
Naukowej), dr Agnieszka Drożdżewska (wicedyrektor IMuz), mgr Tomasz Grochalski
(doktorant), mgr Joanna Gul (organizatorka) oraz mgr Anna Maja Michalska (doktorantka
w IHSz UWr). Podczas konferencji odbyła się też promocja nowo wydanego Słownika
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lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach
polskich… (Bydgoszcz 2019) autorstwa Beniamina Vogla oraz wernisaż wystawy okładek nut
z XIX i XX wieku z kolekcji śp. Andrzeja Dorędy, opracowanej przez Agatę Mierzejewską
i Joannę Gul. Miały miejsce także koncerty na historycznych fortepianach, m.in. występ
pianistki Marii Gabryś-Heyke na jedynym w Polsce grającym fortepianie skrzydłowym
z zachowanym rejestrem janczarskim, zbudowanym w Królewcu ok. 1810 roku. Koncerty na
tym instrumencie, zachowanym w Kolekcji im. A. Szwalbego w Ostromecku koło
Bydgoszczy, są wyjątkowym wydarzeniem w skali kraju. Pełny program konferencji jest
dostępny na stronie www.konferencja.instrumenty.edu.pl, a relacje z wydarzeń w portalu
Facebook na stronie „Pałac Ostromecko”.
W okresie wakacyjnym tradycyjnie już szereg ekip badawczych Instytutu Archeologii brało
udział w kampaniach wykopaliskowych w ramach zajęć z metodyki badań
wykopaliskowych. Oprócz stanowisk, których badania były kontynuacją prac z lat
poprzednich, rozpoznano także nowe
lokalizacje. Prace prowadzono m.in. na
neolitycznej nekropoli w Muszkowicach,
mezolitycznych obozowiskach na terenie
Borów Dolnośląskich (Krępnica), średniowiecznych wsiach, zamkach (Wleń,
Chojnik, Stare Kolnie) i grodziskach (Jelenia
Góra). W tym roku ponownie we znaki
archeologom dała się aura – warunki
terenowe, szczególnie w przypadku
stanowisk zlokalizowanych na środku
kompleksów pól uprawnych, w piekącym
słońcu, były nadzwyczaj ciężkie. Pomimo tego wykopaliska zakończyły się szeregiem bardzo
interesujących odkryć, które w niedługim czasie wejdą do obiegu naukowego. Wspomnieć
warto o badaniach stanowiska Krępnica 8, gm. Bolesławiec, które stanowi pozostałość
mezolitycznych obozowisk z okresu borealnego datowane na około 8800 BP
(niekalibrowane). Zaobserwowano tu kilkanaście koncentracji materiału krzemiennego,
będących pozostałościami aktywności łowców-zbieraczy z początków mezolitu. Zabytkom
kamiennym towarzyszą szczątki zwierzęce m.in. psa i sarny. W jednym z obiektów odkryto
liczne szczątki ludzkie, silnie rozdrobnione i częściowo przepalone, będące prawdopodobnie
pozostałością po specyficznym pochówku młodego osobnika. Są to jedne
z najstarszych szczątków ludzkich
holocenu z ziem polskich.
W
sierpniu
kontynuowano
rozpoczęte w 2018 roku prace
wykopaliskowe na grodzisku i osadzie
z IX-X w Jeleniej Górze. W tym roku
odsłonięto relikty budynków mieszkalnych i gospodarczych w obrębie osady
oraz przebadano wnętrze grodziska.
Badania dokumentowano również przy
pomocy drona.
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Projekty naukowe
mgr Agata Hałuszko, doktorantka w Instytucie Archeologii, otrzymała ponad
90.000 zł na realizację projektu Wieloaspektowość zachowań grzebalno-rytualnych
związanych z kremacją na podstawie wybranych cmentarzysk tzw. kultury łużyckiej
z terenu Dolnego Śląska w ramach konkursu ETIUDA NCN.
W okresie od stycznia do maja 2019 r.
realizowany był kolejny etap projektu
badawczego, realizowanego przez
Instytut Archeologii UWr na terenie
południowego Peru. Prowadzone w tym
okresie prace koncentrowały się na
obszarze dolin rzecznych najbardziej
południowej części peruwiańskiego
wybrzeża oraz w przyległej strefie
wysokogórskiej Andów. W obrębie dolin
rzek Yauca, Chala i Atico zostały
udokumentowane
prekolumbijskie
cmentarzyska oraz kamienne osady związane ze społecznościami zamieszkującymi ten
region w okresie od III wieku p.n.e. aż do podboju hiszpańskiego (fot.: Ruiny prekolumbijskie
w dolinie rzeki Acari).
W trakcie badań na obszarze wysokogórskim Andów odkryto kilkanaście stanowisk
jaskiniowych z malowidłami naskalnymi. Zarówno charakter malowideł, jak i zarejestrowany
w jaskiniach materiał (głównie narzędzia kamienne) wskazuje, że pochodzą one z bardzo
odległego czasowo okresu, kiedy to na obszarze Andów żyły społeczności zbierackołowieckie. Podstawą utrzymania tych społeczności było polowanie na zwierzęta z rodziny
wielbłądowatych, do której należą obecnie żyjące na tym terenie w stanie dzikim wigoń oraz
guanako, jak również udomowiona jeszcze w epoce preceramicznej lama i alpaka.
Udokumentowane przez naszych
archeologów malowidła naścienne przedstawiają zwierzęta oraz
polujących na nie ludzi. Wiele
z przedstawień ma charakter narracyjny i ukazuje sceny polowań
oraz chwytania zwierząt w sidła.
Na poszczególnych scenach
można zaobserwować uciekające
zwierzęta, z których niektóre są
ugodzone oszczepem i broczą
krwią. Na poszczególnych małowidłach odnajdujemy również
przedstawienia myśliwych w trakcie tańca obrzędowego (fot.: Malowidło ze stanowiska
jaskiniowego w regionie Vilavilani na pograniczu Peru i Chile)
Odkrycia dokonane przez wrocławskich badaczy poszerzają naszą wiedzę na temat
społeczności epoki kamienia, które przed tysiącleciami zamieszkiwały obszar wysokogórski
Andów. Należy też dodać, że problematyka malarstwa naskalnego (jaskiniowego) jest
tematem dysertacji doktorskiej jednej z uczestniczek ekspedycji.
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Badania na obszarze Peru realizowane są przez Uniwersytet Wrocławski od roku
2008. W tegorocznych pracach terenowych uczestniczyli doktoranci Anna Wybraniec i Jakub
Wanot z Instytutu Archeologii, Ewa Bewziuk z Instytutu Historii Sztuki, jak również
studentka archeologii Katarzyna Szumilas. W pracach laboratoryjnych na terenie Peru brali
udział specjaliści z Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka (Laboratorium Kopalnego DNA)
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Realizacja tegorocznych badań była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony
dziekana WNHiP, oraz władz Instytutu Archeologii. Wyjazd doktorantów nastąpił w ramach
programu PROM, realizowanego na terenie Peru we współpracy z Universidad Católica de
Santa Maria w Arequipie, którego honorowym profesorem jest kierujący badaniami
prof. Józef Szykulski z Instytutu Archeologii UWr.
W marcu i w kwietniu 2019 r. dr Krzysztof Siwek prowadził kwerendę archiwalną w Stanach
Zjednoczonych w ramach grantu NCN Miniatura 2 Położenie międzynarodowe II RP i rządu
polskiego na emigracji w latach 1937-1943 w świetle dokumentów Anthony'ego J. Drexel
Biddle'a. Badania prowadził w The National Archives and Records Administration w College
Park oraz w Franklin D. Roosevelt Presidential Library w Hyde Park.
W czerwcu 2019 r. dr Siwek prowadził kwerendę archiwalną w Londynie w ramach
stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich Kontakty rządu RP z Anthonym J. Drexel
Biddlem, ambasadorem USA w latach 1937-1943. Pracował między innymi w Instytucie
Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego, w Instytucie Józefa Piłsudskiego oraz w The National
Archives.

Wszystkie zebrane przez dra Siwka materiały posłużą przybliżeniu stanowiska
Stanów Zjednoczonych wobec polskich kwestii terytorialnych i granicznych obejmujących
problem przynależności politycznej Śląska w polityce rządu premiera Władysława
Sikorskiego oraz Stanisława Mikołajczyka.
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W Instytucie Archeologii trwają prace nad projektem
Leopoldina Online, mającym na celu digitalizację najcenniejszych
i najciekawszych zabytków w zbiorach tej placówki. Tworzymy
bogato ilustrowaną bazę danych, aby w przyszłości móc
wizerunki/modele 3D artefaktów udostępniać szerokiemu gronu
publiczności (więcej o projekcie na: https://uni.wroc.pl/projektyuwr/leopoldina-online/).
30 września 2019 r. ścieżkę technologiczną tworzenia rekordów
w powstającej bazie prezentowali w gmachu głównym Biblioteki Uniwersyteckiej
Bogdan Miazga i Tomasz Kalota.
Od października 2019 r. w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
realizowany
jest
międzynarodowy
projekt
badawczo-edukacyjny
„Odra”
(nieprzypadkowe nawiązanie do osiągnięć inżynierów wrocławskich zakładów Elwro),
którego celem jest stworzenie narzędzi monitorowania toczących się w Internecie debat na
temat stosunków polsko-niemieckich i historii najnowszej obu krajów. W ramach projektu,
we współpracy z wydziałem Dydaktyki Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Bazylei oraz Instytutem Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu w Kolonii, stworzona
zostanie dwujęzyczna, polsko-niemiecka reakcja cyfrowa, analizująca bieżące historycznopolityczne debaty na temat stosunków polsko-niemieckich. Opracowany i przetestowany
zostanie cyfrowy instrument polityki historycznej, który może zostać wykorzystywany
do reagowania na fałszywe wiadomości na bieżąco, w oparciu o wiedzę naukową, ale
również będzie dostosowany do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, a więc młodzieży
w wieku 16-25 lat. Obecne stosunki polsko-niemieckie są silnie kształtowane przez złożoną
historię obu państw. To właśnie podzielona, ogarnięta konfliktami przeszłość i historia
dwustronnych stosunków czyni je w obu krajach wysoce podatnymi na tradycyjne mylne
wyobrażenia lub celowe i skoordynowane błędne informacje (fake news), popularyzowane
na masową skalę w Internecie i mediach społecznościowych. Grupa projektowa wykorzysta
nowe narzędzie monitorowania (MT – Monitoring-Tool), umożliwiające przegląd aktualnych
opinii wyrażanych na stronach WWW w języku niemieckim i polskim w odniesieniu do historii
obu krajów i stosunków bilateralnych. Zadaniem redakcji cyfrowej będzie reagowanie
na informacje nieprawdziwe, dostarczanie naukowych informacji i źródeł. Projekt
finansowany jest ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Erinnerung
Verantwortung Zukunft).
PUBLIKACJE
Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce
w latach 1944–1956, red. Jarosław Syrnyk, Warszawa: IPN, 2019
Problematyka związana z funkcjonowaniem mniejszości narodowych
w okresie Polski Ludowej stanowiła przez wiele lat jeden z wyodrębnionych
kierunków badań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej.
Podsumowaniem tych badań jest synteza działań aparatu bezpieczeństwa
wobec mniejszości narodowych w latach 1944–1957. Rozpoczyna ją tekst
Jarosława Syrnyka, w którym autor przypomniał główne elementy
realizowanej po II wojnie światowej polityki narodowościowej. Kolejne
artykuły dotyczą działań aparatu bezpieczeństwa wobec poszczególnych grup
narodowościowych – Żydów (autorstwa Bożeny Szaynok z Uniwersytetu Wrocławskiego
i Magdaleny Semczyszyn z OBBH IPN w Szczecinie), Niemców (autorstwa Sebastiana
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Rosenbauma z Oddziałowego Biura Badań Naukowych IPN
w Katowicach), Ukraińców (autorstwa Arkadiusza Słabiga z Akademii Pomorskiej w Słupsku),
Białorusinów i Litwinów (artykuł przygotowany przez Krzysztofa Sychowicza z Państwowej
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz OBBH IPN w Białymstoku),
Romów (autorstwa Piotra Krzyżanowskiego z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim) oraz Greków i Macedończyków (autorstwa Izabeli Sienkiewicz z IPN). Całość
znalazła swe krótkie podsumowanie w kończącym tom artykule Jarosława Syrnyka. Intencją
towarzyszącą powstaniu książki było wzbogacenie istniejącego już dorobku naukowego
o opracowanie ogólne, uwzględniające słabo lub w ogóle niewykorzystany przed 2000 r. zasób
archiwalny.
Magdalena Matysek-Imielińska, Warsaw Housing Cooperative. City
in Action, Springer 2019. The Urban Book Series.
Jak dbać o dobro wspólne w społeczeństwie kapitalistycznym opartym
na konkurencji? Jak tworzyć wspólnotę bez narzucania gotowych
rozwiązań? Jakie są granice eksperymentów społecznych? Pytania te,
aktualne i dzisiaj, były stawiane przez twórców WSM założonej w 1921
r. Książka składa się więc z trzech nakładających się warstw. Pierwsza
z nich to opis powstania ewolucji projektu WSM, a jednocześnie
przypomnienie ogromnego dorobku myśli lewicowej z okresu
międzywojennego. Druga dotyczy koncepcji miasta, granic tworzenia
wspólnoty miejskiej. Trzecia obejmuje zasadnicze kwestie nowoczesności, dotyka sporu
o nowoczesność i o prawomocność sięgania po rozwiązania społeczne z tamtej epoki. Te trzy
wątki splatają się w spójną narrację, która pozwala uświadomić sobie zawiłe kwestie
związane z tematyką miejską.
Wioleta Muras, Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego
w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku,
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, seria
Musicologica Wratislaviensia. W opisie książki na stronie wydawnictwa
podano: Mało dotąd znana użytkowa działalność wybitnego kompozytora
XX wieku Witolda Lutosławskiego po wielu dekadach doczekała się
kompleksowego opracowania. Autorka obszerny – obejmujący ponad
130 dzieł – etap twórczości opisuje przez pryzmat biografii kompozytora, a
także osadza go w zupełnie nowym kontekście, jaki wyznacza
problematyka audiosfery. To dwutorowe podejście stało się punktem wyjścia dla
charakterystyki muzyki Lutosławskiego powstającej na potrzeby filmów, spektakli teatralnych
oraz słuchowisk radiowych. Dopełnieniem ubocznej praktyki kompozytorskiej twórcy są
rozdziały dotyczące funkcjonowania w przestrzeni brzmieniowej jego pieśni masowych
i piosenek rozrywkowych. Autorka podejmuje również istotną dla autora Gier weneckich kwestię
nadmiaru hałasów w codziennym funkcjonowaniu człowieka. W książce tej znalazły się ponadto
niepublikowane do tej pory listy i teksty Lutosławskiego, a także liczne przykłady nutowe,
materiały ikonograficzne oraz katalogi kompozycji. Wartka narracja w połączeniu z bogatą
faktografią i szczegółowymi analizami dzieł z pewnością usatysfakcjonuje zarówno czytelnika
wywodzącego się ze środowiska muzykologicznego, jak i miłośnika szeroko pojętej kultury.
Książka jest dostępna adresem: http://www.wuwr.com.pl/products/2052.html
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Agata Gabiś, Całe morze budowania.
Wrocławska architektura 1956-1970,
Wrocław 2019. Najnowsza propozycja
wydawnicza
wrocławskiego
Muzeum
Architektury i współwydawcy – Ośrodka
„Pamięć i Przyszłość” jest z jednej strony
przedsięwzięciem nowatorskim – pierwszą
próbą
szczegółowego
opisania
architektonicznego rozwoju Wrocławia
między 1956 a 1970 rokiem. Z drugiej strony
– to swoista kontynuacja idei bliskiej autorce
– odkrywania i pokazywania powojennego
Wrocławia z perspektywy jego budowy
i odbudowy.
Książka spotkała się z szerokim zainteresowaniem, o czym świadczy zaproszenie Autorki do
Radia RAM
https://www.facebook.com/events/1675399449261260/permalink/1703708129763725/
https://www.radioram.pl/articles/view/37412/Cale-morze-budowania-Agata-Gabis-wRadiu-RAM-PODCAST?fbclid=IwAR0lL2HNFvfe4TAxHLPoHiacJJlMXyFGUFaDuRWDmRst8
Br3C1d0d7YN8p8
a także fakt, że nakład został wyczerpany.
A jednak kolej! Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju
transportu, red. Tomasz Przerwa, Dawid Keller, Bartosz Kruk,
Lubin: Muzeum Historyczne w Lubinie, 2019.
SPIS TREŚCI
Wstęp
(Tomasz
Przerwa,
Dawid
Keller, Bartosz Kruk)
Bartosz Kruk, Linia
kolejowa
Legnica
Lubin–Rudna Gwizdanów. Historia i stan
dzisiejszy
Zbigniew Kletowski,
Kolejarze pionierami polskości na Ziemiach
Zachodnich – wspomnienia syna dyżurnego ruchu
ze stacji Rudna Gwizdanów
Tomasz Przerwa, Refleksje na temat rozwoju kolei
na Śląsku. Rola przewozów pasażerskich
w pionierskim okresie kolejnictwa
Michał Jerczyński, Pruska ustawa o kolejkach
i bocznicach prywatnych jako czynnik rozwoju sieci
kolejowej (na przykładzie Dolnego Śląska)
Przemysław Dominas, Tunele kolejowe na Dolnym
Śląsku
Stanisław Kolouszek, Punkt przecięcia kolei i rzeki
w pruskim systemie obronnym – na przykładach

wybranych umocnień wschodnich z początku XX
wieku
Jacek Jędrysiak, Pod prąd – armia niemiecka
i początki elektryfikacji sieci kolejowej
Andrzej Mielcarek, Koleje a rozwój ruchu
turystycznego w miejscowościach nadmorskich
prowincji pomorskiej 1919–1939
Dawid Keller, Relacje między koleją i górnictwem
na Górnym Śląsku – przypadek okresu 1945–1947
Michał Surowiec, Kolej i co dalej? Kwestie
transportowe w ramach akcji osadniczej
na przykładzie powiatu legnickiego
Zbigniew Bereszyński, Kolej i zjawiska kryzysowe
w gospodarce PRL
na przykładzie województwa opolskiego w latach
70. XX wieku
Tadeusz Bocheński, Dostęp wybranych miast
do kolei na tle rozwoju i regresu sieci kolejowej
w Polsce
Filip Bebenow, Rola organizacji pozarządowych
w utrzymaniu dziedzictwa kultury technicznej
kolejnictwa w Polsce
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Jeszcze przed wakacjami ukazał się 52. numer Quarta.
Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki UWr, w którym
znajdziemy artykuły pracowników WNHiP. Kwartalnik trafił na
najnowszą listę czasopism punktowanych MNiSW z 20 pkt.
Jak napisał w odredakcyjnym komentarzu redaktora naczelnego,
Prof. Waldemar Okoń, pamiętając o tym, że historia sztuki,
podobnie jak miłość, niejedno ma imię, w najnowszym numerze
„Quarta” postanowiliśmy zaprezentować Państwu panoramę
tekstów iście sylwiczną i już przez samo to niezwykle interesującą.
Pierwszy z nich odkrywa najtajniejsze miejsca w Pałacu
Watykańskim w Rzymie, nawiązując do jakże modnego ostatnio
tematu życia prywatnego hierarchów Kościoła katolickiego
(Aleksandra Matczyńska). […] Jak przedstawiał się stosunkowo
słabo dotąd rozpoznany mecenat na dworach magnackich w Polsce w XVI i XVII w., możemy
przeczytać w artykule Katarzyny Janickiej. Epokę „złotego wieku” sztuki na Śląsku przybliża
nam zaś Andrzej Kozieł, ukazując wpływ twórców z Czech na ówczesne malarstwo barokowe
powstające w tym regionie.
Język polskiej krytyki, tym razem XX-wiecznej, ujawniamy również w związku z analizą
jej reakcji na sztukę i formy mecenatu państwowego w faszystowskiej Italii (Diana Wasilewska).
Międzywojnie to też czas rozkwitu ilustrowanych książek dla dzieci. Artykuł Anety Grodeckiej
włącza się w pojawiający się w naszym kwartalniku także wcześniej opis tego zjawiska
artystycznego, i to w kontekście omówienia działalności ilustratorskiej mało znanego twórcy,
jakim był Mikołaj Wisznicki. Całości dopełniają: trzecia część przygotowanego przez Cezarego
Wąsa obszernego opracowania poświęconego Parc de la Villette w Paryżu oraz równie
pogłębiona intelektualnie praca Moniki Braun, której bohaterem jest wrocławski artysta
Wojciech Kaniowski”.
W numerze znajdziemy także sylwetkę śp. Prof. Jana Wrabeca pióra Dra Arkadiusz Wojtyły.
Spis treści:
„Prywatna” łaźnia kardynała Bibbieny w Pałacu
Watykańskim / ALEKSANDRA MATCZYŃSKA
Polityczno-społeczne
uwarunkowania
magnackiego mecenatu artystycznego w
nowożytnej Rzeczpospolitej (XVI–XVII w.) /
KATARZYNA JANICKA
Bohemian Painters in Silesia in the Baroque
Period / ANDRZEJ KOZIEŁ
Polska krytyka artystyczna lat 30. XX w. wobec
faszystowskiego modelu sztuki państwotwórczej
i mecenatu artystycznego ówczesnej Italii /
DIANA WASILEWSKA

Artyści międzywojnia a książka dziecięca.
Przypadek Mikołaja Wisznickiego / ANETA
GRODECKA
The Shadow of God in the Garden of the
Philosopher. Part III / CEZARY WĄS
Porozmawiajmy poważnie o powadze szydercy /
MONIKA BRAUN
Jan Wrabec (1937–2019) – piękno syntezy /
ARKADIUSZ WOJTYŁA

Zofia Moraczewska, Listy do siostry 1896-1933. Dziennik 1891-1895
(1950), w opracowaniu Joanny Dufrat i Piotra Cichorackiego (IH UWr) – to
książka nominowana do nagrody w konkursie na Książkę Historyczną Roku,
organizowanym przez Polskie Radio, TVP S.A., IPN i Narodowe Centrum
Kultury w kategorii Najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii
Polski i Polaków w XX wieku.
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Książka Magdaleny Matysek-Imielińskiej, Miasto w działaniu.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce
nowoczesnej, wydana przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana
i Uniwersytet Wrocławski, znalazła się wśród pięciu prac
nominowanych do Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego.
Wyróżnienie to przyznawane jest za wybitne dzieło naukowe
z zakresu nauk humanistycznych i zostało ustanowione, by „dawać
dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców
zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej
odmianach”. W tym roku na konkurs nadesłano siedemdziesiąt sześć
prac. Laureat nagrody zostanie ogłoszony 24 listopada 2019 r.
podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej.
Dr Michał Mokrzan (KEiAK) został laureatem programu Monografie Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej (FNP). Jego książka Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu.
Perswazja neoliberalnego urządzania ukaże się w tej najbardziej renomowanej polskiej serii
wydawniczej książek humanistyczno-społecznych.
Współpracujące z Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych krakowskie
wydawnictwo Księgarnia Akademicka zainaugurowało nową serię wydawniczą, Historia
w mediach. Redaktorem prowadzącym jest dr Jacek Szymala (Instytut Kulturoznawstwa),
redaktorami serii są także dr Małgorzata Ewa Kowalczyk (IH) i dr Piotr Kurpiewski
(Uniwersytet Gdański). W ramach serii ukazały się tomy: J. Szymala, Film – Historia –
Turystyka, Kraków 2016 (tom nienumerowany, wydany jeszcze przed powołaniem serii); Film
a historia. Szkice z dziejów wizualnych, red. M. E. Kowalczyk, J. Szymala, Kraków 2019;
J. Szymala, Powstanie kozackie 1648-1658. Studium z historii wizualnej, Kraków 2019.
Publikacja wyżej wymienionych tomów była możliwa dzięki grantom wewnętrznym
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.
W tomie Film a historia. Szkice z dziejów wizualnych, znalazły się m. in. artykuły
pracowników, doktorantów i absolwentów Wydziału (dr Małgorzata Ewa Kowalczyk,
dr Barbara Techmańska, dr Wojciech Pietruszka, dr Wawrzyniec Kowalski, dr Jacek Szymala,
mgr Anna Drozd, mgr Paweł Szafrański, mgr Marcin Musiał, Sebastian Drzewiński, Mirosław
Stawski). W przygotowaniu są dwa kolejne tomy: Okno na przeszłość. Szkice z historii
wizualnej, t. 2, red. D. Skotarczak, J. Szymala (link do zaproszenia do publikacji:
https://www.academia.edu/40406854/Zaproszenie_do_publikacji_z_historii_wizualnej_vis
ual_history_call_for_papers_) oraz R. Domke, J. Szymala, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska
w polskich filmach powojennych (tytuł roboczy).
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
28 września w Oratorium Marianum odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów
WNHiP, a 19 października 2019 r. – rozdanie dyplomów tegorocznym absolwentom.

Na zdjęciu: doc. dr Alina Czapiga, prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr,
dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr.

Słowo Dziekana do absolwentów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
rocznik 2018/2019
Kochani!
Jak co roku udając się na uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów zastanawiam
się, czym zasłużyliśmy, że zechcieliście poświęcić nam kilka kluczowych lat swojego życia.
Od niepamiętnych czasów, czyli od schyłku XX w. rodzice, a wraz z nimi ministrowie
zachęcali młodzież, by studiować w celu zdobycia kompetencji i kwalifikacji do wykonywania
zawodów pożądanych na rynku pracy. Tylko, czy w świecie błyskawicznie zachodzącej
rewolucji cyfrowej, gdzie nowe kanały przekazu informacji umożliwiają nieograniczony
dostęp do dorobku wiedzy całej ludzkości z niemal dowolnego miejsca na ziemi, taka
motywacja ma sens? Jeśli wiedzę można pozyskać błyskawicznie samemu, a następnie
przełożyć ją od razu na aktywność zawodową – to po co studiować? Czy studia są dla tych,
którzy sami nie chcą się uczyć? Są zwyczajnie leniwi i potrzebują pomocy nauczyciela?
Nie sądzę.
Uczelnie wyższe, które tak jak Uniwersytet Wrocławski wytrwale wcielają w życie
model humboldtiański, to jest ścisłego związku prowadzonych badań naukowych i treści
kształcenia, nie są miejscem odtwarzania informacji wytworzonych przez kogoś innego. Nie
uczymy się na pamięć książek, żeby je bez wahania recytować i w ten sposób zdobyć dyplom.
Nie. W tym miejscu zderzamy się z wiedzą żywą, wiedzą in statu nascendi, z tym, co dopiero
staje się standardem wiedzy naukowej w Waszych dyscyplinach. Macie unikalną szansę być
w awangardzie, przed tymi wszystkimi, którzy dopiero za wiele lat przeczytają o tym, co Wy
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dziś słyszeliście, nad czym pracowaliście wspólnie z Waszymi nauczycielami i mistrzami.
Dzięki temu Uniwersytet jej prawdziwym centrum innowacji, poznania tego, co będzie.
Jest też miejscem zdobycia najcenniejszej umiejętności – oddzielania tego, co
w szumie informacyjnym cenne i nowe, od tego, co jest pop-nauką, ładnie wyglądającą, ale
niezbyt wartościową. W chwili obecnej, gdy rzetelna wiedza o otaczającej rzeczywistości jest
kluczem do zachowania równowagi każdego z nas, ale też do zdobycia przewagi nad tymi,
którzy chcą nami manipulować – to umiejętność bezcenna. Ale kształcenie uniwersyteckie
w tym zakresie daje coś więcej – uczy nas, jak mamy się uczyć sami. Po co sięgać, jak oceniać
wartość wiedzy, którą chcemy pozyskać. Nie ma nic smutniejszego niż czas utracony
poprzez nietrafny wybór źródeł informacji. Wasze studia uzbroiły Was w tę umiejętność –
odróżniania rzetelnie wykonanej pracy od symulowania wielkich dokonań. Korzystajcie
z tego, nie dajcie się nabrać na piękne słowa i błyszczące opakowania!
Wasza edukacja dała Wam też możliwość głębszego poznania otaczającego świata.
Przede wszystkim w zakresie Waszych dyscyplin i studiów. Ale przecież nie tylko, bo
kształciliście się na kierunkach humanistycznych i społecznych, w zakresie wiedzy
o człowieku, jego byciu w społeczeństwie, jego kulturze. Nasiąkaliście wiedzą o tym, czym
człowiek może być, czym się staje w relacjach z innymi, jak buduje swoje otoczenie i napełnia
je znaczeniami. Jak różnorodna jest ludzka kultura i cywilizacja, jak daleka od uproszczonych
schematów. Dzięki temu Wasze postrzeganie świata, Waszych relacji z innymi ludźmi
powinno być nie tylko głębsze, ale też bardziej świadome. Życie – jakkolwiek krótkie by nie
było – powinno być właśnie takie: świadome. Nie warto go przesypiać i kontentować się
wygodnym łóżkiem. Życie – cytując klasyka – piękniejsze i straszniejsze jeszcze jest / wszystko
przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć! Ale tylko życie świadome i odpowiedzialne.
Bo całe Wasze kształcenie prowadzi nas do tej niełatwej konkluzji – spędziliście
z nami te lata, bo chcieliśmy Wam przekazać nasze wartości. Tradycję akademicką, ale nie
rozumianą jako zbiór złożony z gestów, dyplomów, min i znaczących spojrzeń. Tradycję,
która jest żywym przekazem najważniejszych wartości definiujących naszą społeczność.
Spośród nich najważniejszą jest pożądanie prawdy. Nic nie jest ważniejsze, nic
cenniejsze niż dążenie do prawdy, stałe doskonalenie się w prawdzie. To fundament
naszego, akademików, życia. Ten, kto utracił ten zmysł, tę palącą potrzebę – ten odszedł
z Akademii, nawet jeśli jest na etacie opłacanym przez Ministra. Ten zaś, kto ukończył studia,
odszedł z uczelni do innego zawodu – ale pragnienie prawdy zachowa, rozwija je i kultywuje
stale doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności, ten właśnie wciąż jest z nami. I zawsze będzie.
Sola vertias, tylko prawda, nic mniej, nic więcej.
Z tego pragnienia prawdy wynika otwartość, wręcz jej przymus. Bo szukając prawdy
boleśnie często przekonujemy się, że jej nie znamy. Że to ktoś inny, nasz kolega, nasz
znajomy, człowiek zupełnie obcy mają większą wiedzę lub intuicję co do stanu
rzeczywistości. Że możemy i musimy uczyć się z nimi całe życie. Postawa zamknięcia,
odmowy dyskusji i nacisku na jednokierunkowy przekaz oparty na autorytecie – to śmierć
Akademii, ale też śmierć racjonalnej, demokratycznej kultury. Jesteśmy razem, by się
spierać, by dyskutować, by szukać rozwiązań nie kompromisowych, ale takich, które zbliżają
nas do prawdy. I które jakże często nas zaskakują, wprawiają w zdumienie – a czasami
zakłopotanie.
Stąd też istotną dla nas wartością jest skromność. W konfrontacji ze skomplikowaną
materią świata Natury i człowieka jako jej części zdajemy sobie sprawę jak mało,
przerażająco niewiele wiemy. Jak wiele rzeczy upraszczamy. A następnie dziwimy się, że
w zderzeniu z naszymi działaniami rzeczywistość nie jest nam przychylna. Wielkość rozumu
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człowieka popchnęła go do głębokiego przekształcania całej Ziemi – ale teraz jego duma
powstrzymuje go przed uznaniem szkodliwości wielu swoich działań. Niesłusznie. Nikt
bardziej niż człowiek Akademii nie powinien znać ułomności ludzkiego działania. W dniach
największych uroczystości zakładamy czarne togi. Dla jednych są one tylko pustym znakiem,
wspomnieniem klerykalnej przeszłości europejskich uniwersytetów. Ale dla mnie są znakiem
skromności. Nie „stroszymy piórek”, nie olśniewamy blaskiem – pokornie przyznajemy się
do ułomności naszego poznania. Po to, by móc korzystać z pomocy, jaką oferuje nam
Rzeczywistość.
Bo w niej kryje się ta wartość, bez której żaden człowiek Akademii daleko nie zajdzie
– wynikająca z otwartości i przyjaźni, związana z poszukiwaniem prawdy – miłość do świata,
który nas otacza. W przepięknych, krystalicznie czystych strukturach logicznego
dowodzenia odnajdujemy piękno, którego zewnętrznym wyrazem jest harmonia życia
i śmierci całego Wszechświata. Nasze pojawienie się i życie w tym złożonym uniwersum
współpracujących ze sobą elementów powinno nam dawać każdego dnia powód do
zdumienia, radości i akceptacji. Zwłaszcza w dniach pokoju i rozwoju, którymi cieszy się nasz
kraj i nasz kontynent. Warto i trzeba troszczyć się o ten świat. Jest on naszym dziedzictwem
i naszą odpowiedzialnością. Innego nie mamy.
Dla mnie od zawsze poznanie było niekończącą się drogą ku coraz pełniejszemu
i coraz szczęśliwszemu życiu. Mam nadzieję, że Wasz pobyt z nami pomógł Wam zobaczyć,
kim może stać się człowiek. Że dał Wam radość, że otworzył Wam drogę do realizowania
Waszych ścieżek w zgodności ze światem, z poczuciem samoświadomości i szczęścia z jego
poznawania.
Dziękuję Wam, że zechcieliście być z nami.
/Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych/
Wyniki rekrutacji na Wydziale w 2019 r.
Kierunek
Liczba
Kulturoznawstwo I st.
przyjętych
Kulturoznawstwo II st.
Archeologia I st.
44
Muzykologia I st.
Archeologia II st.
25
Muzykologia II st.
Pedagogika ogólna
Dziedzictwo kultury
76
Pedagogika specjalna
materialnej
Etnologia I st.
67
Pedagogika
wczesnoszkolna i
Etnologia II st.
11
przedszkolna
Historia I st.
109
Pedagogika dla
absolwentów studiów
Historia II st.
41
pedagogicznych i
Historia w przestrzeni 24
nauczycielskich
publicznej
Pedagogika dla
Historia Sztuki I st.
69
absolwentów studiów
Historia Sztuki II st.
22
niepedagogicznych i
nienauczycielskich
Interdyscyplinarne
26
Psychologia
Studia Europejskie

73
48
32
9
136
29
32

101

45

94
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Rady dyscyplin naukowych
Utworzone na mocy Konstytucji dla Nauki rady dyscyplin naukowych na Wydziale powołały
swoich przewodniczących i zastępców.
Archeologia
Przewodniczący: dr hab. Mirosław Masojć Profesor Uniwersytetu
Wiceprzewodnicząca: dr hab. inż Beata Miazga
Wiceprzewodniczący: dr hab. Tomasz Płonka Profesor Uniwersytetu
Historia
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Joanna Wojdon Profesor Uniwersytetu
Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Marcin Wodziński
Nauki i sztuce
Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Kozieł
Wiceprzewodniczący: dr hab. Romuald Kaczmarek Profesor Uniwersytetu
Wiceprzewodniczący: vacat (spośród muzykologów)
Nauki o kulturze i religii
Przewodnicząca: dr hab. Dorota Wolska Profesor Uniwersytetu
Wiceprzewodniczący: dr hab. Eugeniusz Kłosek Profesor Uniwersytetu
Pedagogika
Przewodniczący: dr hab. Alicja Szerląg Profesor Uniwersytetu
Psychologia
Przewodniczący: dr hab. Piotr Sorokowski Profesor Uniwersytetu
Terminy obron
26 września 2019 r. ukazało się Zarządzenie nr 3/2019 Dziekana WNHiP UWr w sprawie
terminów obron prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2019/2020:
1. Obrony prac licencjackich i magisterskich – na wszystkich poziomach i formach kształcenia
– odbywają się w okresie 03.11.2019 r. – 27.09.2020 r.
2. Zgłoszenie obron musi nastąpić 30 dni przed ich planowanym terminem.
3. Dziekanat w ciągu 7 dni od zgłoszenia powinien wprowadzić dane do systemu APD.
4. Recenzje powinny znaleźć się w systemie APD na 10 dni przed planowanym terminem
obrony.
5. Rejestracja pracy dyplomowej powinna nastąpić na 7 dni przed planowanym terminem
obrony.
6. Osoby, które nie obroniły prac w przewidzianym terminie, tzn. do dn. 27 września i zostały
skreślone z listy studentów, a chcą przystąpić do obrony, muszą reaktywować się przed
rozpoczęciem semestru (zasady i terminy złożenia wniosku o reaktywację precyzuje § 42.3
Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim).
HUESCA
Wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2010 na Wydziale Nauk Historycznych
i Pedagogicznych rozpoczyna funkcjonowanie System Informacji Naukowej HUESCA.
Wymogi parametryczne stawiane uczelniom publicznym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby przyszłej ewaluacji jednostek naukowych w Polsce (za
lata 2017-2020) postawiły przed nami nowe wyzwania w dziedzinie rozwoju badań oraz ich
prezentacji w skali krajowej i międzynarodowej.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom MNiSW na Uniwersytecie Wrocławskim został
wprowadzony nowy system przygotowany do zarządzania bazą publikacji, początkowo
zbudowany na potrzeby Wydziału Chemii przez firmę MitLab z Oławy, a obecnie wdrażany
we wszystkich jednostkach organizacyjnych UWr.
24 września 2019 r. został zakończony ostatni etap szkolenia bibliotekarzy WNHiP
pracujących w Systemie Informacji Naukowej HUESCA. Przeszkolone zostały następujące
osoby: mgr Magdalena Bednarek (KEiAK), mgr Maria Bosacka (IPed), mgr Izabela Indeka
(IPs), mgr Monika Jankowiak-Janik (IK), mgr Barbara Krukiewicz (IAr), mgr Zofia
Morasiewicz-Charroux (IPed), mgr Iwona Mrozowicz (IH), mgr Beata Nowak (IH), mgr
Wojciech Olszewski (IPed), mgr Adam Szeląg (IHSz), mgr Anna Szemplińska (IPs), mgr
Hanna Włoch (IPed), mgr Marcin Zubel (IH). Decyzją Dziekana WNHiP Koordynatorem
Wydziałowym ds. wdrożenia oraz nadzorowania pracy poszczególnych Instytutów i Katedry
w systemie HUESCA został powołany mgr Marcin Zubel (IH).
Szkolenia naszych bibliotekarzy obejmowały wprowadzanie i wyszukiwanie danych
bibliograficznych, przekazywanie danych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej, a także
właściwą kategoryzację poszczególnych typów publikacji, mającą na celu optymalizację
punktową przy przyszłej ankiecie dotyczącej WNHiP. Szkolenie obejmowało również
tematykę związaną z obsługą modułów oceny czasopism.
Co oznacza wprowadzenie na WNHiP nowego systemu? Przede wszystkim, nie jest
on bazą stricte bibliograficzną, w której znajdą się wszelkie publikacje danego pracownika,
lecz jest systemem w dużej mierze sprawozdawczym, stworzonym na potrzeby przyszłej (lub
przyszłych) ewaluacji. Dotychczasowa baza publikacji będzie wygaszana i zostanie
zamknięta do końca 2020 roku, kiedy zacznie funkcjonować na Uniwersytecie Wrocławskim
portal LEOPOLDINA.
Zatem najważniejszą zmianą względem starej bazy jest fakt, że do systemu HUESCA
będą wprowadzane wyłącznie publikacje naukowe, czyli opatrzone odpowiednim aparatem
naukowym, posiadające określony identyfikator: ISBN lub ISSN (eISSN)/DOI. Wszelkie
publikacje o objętości poniżej 0,6 arkusza wydawniczego oraz takie, które nie posiadają
identyfikatora ISBN/ISSN np. publikacje popularnonaukowe, notki, wstępy okolicznościowe,
prywatne blogi, eseje/wywiady prasowe itp., nie będą wprowadzane za lata 2017-2020.
Nowy system HUESCA powinien pomóc dyscyplinom w uzyskaniu wysokiej kategorii
naukowej w procesie ewaluacji jednostek w 2020 roku.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
38. odsłona poznańsko-wrocławskiego seminarium Extra
limites będzie miała miejsce w Poznaniu, na Wydziale Archeologii UAM
w Collegium Historicum, gdzie 25 października 2019 r. o godzinie
11 będziemy mieli okazję wysłuchać wykładu dr. hab. Tomasza
Gralaka z Instytutu Archeologii UWr. Wykład zatytułowany jest:
Archeologia okresu wpływów rzymskich - czy można inaczej? Serdecznie
zapraszamy.
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19–22 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbędzie się największe wydarzenie adresowane do
młodych badaczy zajmujących się naukami historycznymi – XXVII Ogólnopolski Zjazd
Historyków Studentów. Tegoroczną edycję zorganizują wspólnie Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Wydarzenie ma połączyć
część konferencyjną z dyskusyjną oraz warsztatową. Poruszone mają zostać m.in. kwestie
związane z dydaktyką historii, historią społeczną, wojskowości, gospodarczą, a także
popularyzacją historii, oral history czy gender studies.
Więcej:
https://histmag.org/Oficjalnie-Ogolnopolski-Zjazd-Historykow-Studentowodbedzie-sie-we-Wroclawiu.-Znamy-termin18538?fbclid=IwAR3i1MbQGold5phTct3AFxfb03DI9zhOvESl9mdasHl97PSX0Cu8smlViA4
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 6 listopada 2019 r. Proszę je
wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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