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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Los rzucił mnie chwilowo dość daleko od
naszego pięknego miasta, do Helsinek.
Nie, to nie jest metropolia ładniejsza od
Wrocławia – wcale. Ale ma świetny
uniwersytet, od którego możemy się
sporo nauczyć. Pomijając chwilowo
szczegóły, bo spróbuję jeszcze o nich
napisać po powrocie, zaskoczyło mnie
zaangażowanie Uniwersytetu w Helsinkach w organizowanie przestrzeni do
otwartych, swobodnych i skupionych na
nauce aktywności studenckich. Wyobraźmy sobie otwartą przestrzeń, pośrodku scenę, w tle
multimedialny ekran, a na scenie studentów przedstawiających swoje badania. Wokół
niedbale ustawione krzesła – część obecnych przegląda Internet, większość słucha
dyskutując na gorąco na temat tez przedstawianych przez prelegentów. Nieopodal
przestrzeń do pracy grupowej, dalej kawiarenka, sale do wynajęcia na spotkania i dyskusje…
Wszystko to jest wolne od opłat dla studentów, pod warunkiem, że dziać się będą tu
wydarzenia naukowe. Wstęp wolny, nawet jeśli chcesz tylko wypić kawę w kawiarence.
Centrum działa od lat, ciągle się rozrasta, nie ma problemów z brakiem zainteresowania.
Studenci chcą działać, wykładowcy – dyskutować i wspierać.
To nie jest utopia. To zaufanie.
Zaufanie to słowo-klucz w realiach aktywności tutejszych pracowników, ich
działalności naukowej i dydaktycznej. Zaufanie i związane z nim poczucie odpowiedzialności
za wspólnotę. Bez tych dwóch elementów trudno sobie wyobrazić uniwersytet, w którym
zewnętrzna kontrola – jedna jedyna – pojawia się raz na sześć lat. A od jej wyników nie zależą
ani finanse, ani uprawnienia uczelni. Trudno byłoby wymyślić uniwersytet, w którym
naukowe cele i publikacyjne strategie określają sami pracownicy jedynie wspierani przez
swoich zwierzchników (na przykład wskazaniem bardziej właściwego dla ich publikacji
czasopisma). Uczelnię, która w tej sytuacji zajmuje 56-57 miejsce w tak zwanym rankingu
szanghajskim. Tyle, że rzecz nie jest w rankingach, ale w radości z prowadzonych badań. Nic
by się nie udało, gdyby nie powszechne przekonanie, że dyskusje, współpraca
i podejmowanie tematów ważnych dla społeczeństwa mają sens i powinny być przez
każdego wykonywane w sposób możliwie jak najlepszy.
Wszystkie potrzebne do odniesienia takiego samego sukcesu elementy mamy
w swoich rękach. Oczywiście – mamy mniejszy budżet. Ale mamy też lepiej położone miasto!
Piękne, słoneczne, w pobliżu urokliwych gór. Mamy entuzjazm, elastyczność myślenia
i działania młodej kadry i doświadczenie współpracy międzynarodowej starszych koleżanek
i kolegów. Mamy wreszcie równie utalentowanych i energicznych studentów. Wyjeżdżając
stąd nie mam poczucia, że nie damy rady, że nas wyprzedza świat, którego nie dogonimy.
Przeciwnie, widzę możliwości i sposoby realizacji naszych pragnień. Jeśli będziemy działać
razem – musi nam się udać!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Prof. Krzysztof Ruchniewicz
z Instytutu Historycznego,
przewodniczący Rady Dyscypliny Historia i wieloletni
dyrektor Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich
im. W. Brandta na UWr został
17 stycznia 2019 r. odznaczony Krzyżem Zasługi na
Wstędze Orderu Zasługi
Republiki Federalnej Niemiec za zaangażowanie na
rzecz
przyjaźni
polskoniemieckiej
oraz
pracę
naukową w tym obszarze. Uroczystość odbyła się w Sali posiedzeń Senatu UWr.
Serdecznie gratulujemy!
Zachęcamy do lektury bloga, prowadzonego przez Prof. Ruchniewicza,
https://krzysztofruchniewicz.eu wielokrotnie cytowanego w naszym Biuletynie.
Fot. Rudolf Urban

Prof. Anna Brytek-Matera (IPs) jest członkiem Komisji Recenzenckiej (ACP2020 Review
Committee) Międzynarodowej Konferencji Naukowej The 10th Asian Conference on
Psychology & the Behavioral Sciences (ACP). Konferencja organizowana przez International
Academic Forum (IAFOR) odbędzie się w marcu 2020 r. w Tokio.
Od 27 października do 4 listopada 2019 r. w Instytucie Pedagogiki Prof. dr hab. Thomas
Schwinger z Evangelische Hochchule Darmstadt przeprowadził cykl wykładów
mistrzowskich pt. Interpersonalne ujęcia osobowości w ramach projektu Zintegrowany
Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
realizowany jest przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Priorytetu IV, działanie 4.1,
Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. POWR.03.05.00-00-Z310/18.
Prof. Schwinger jest psychologiem i specjalistą zajmującym się między innymi
poradnictwem psychologicznym i psychoterapią. Posiada dyplom terapeuty psychodramy
oraz superwizora Deutsche Gesellschaft für Supervision. Legitymuje się bogatym
doświadczeniem psychoterapeutycznym, m.in. był dyrektorem do spraw naukowych
w Moreno-Institut für Psychodrama, Soziometrie und Gruppenpsychotherapie
w Überlingen, pracował w poradniach i centrach pomocy terapeutycznej w Dorsten,
Camphill, Heidelbergu, Weitenau, Reichenau, Ravensburgu, Bruckfelden, Ulm.
Od 13 lat prowadzi seminaria warsztatowe ze studentami w Instytucie Pedagogiki i Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W roku 2017 profesor Thomas Schwinger został uhonorowany Medalem Uniwersytetu
Wrocławskiego za wkład w kształcenie studentów naszej Uczelni.
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Dr Magdalena Barbaruk (IK) 7-27 listopada 2019 r.
przebywała na badaniach w Chile, Boliwii
i Argentynie. Stanowiły one część realizacji grantu
NCN Trajektorie słowa. Kulturowe oddziaływanie
Amereidy, którego jest kierownikiem. Mimo trudnej
sytuacji politycznej, protestów ulicznych i strajku
większości instytucji, przeprowadziła zaplanowane
w Chile badania. Uczestniczyła m.in. w spotkaniach
oraz warsztatach członków Corporación Cultural
Amereida w Ciudad Abierta, przeprowadziła
obszerne wywiady z Javierem Correą, Victorią Jolly Mujicą i Sebastianem de Larraechea,
kluczowymi postaciami dla najnowszej reinterpretacji fenomenu Amereidy. Niestety w Chile
okazało się, że na skutek trwającego zawieszenia pracy uniwersytetów, w tym Escuela de
Arquitectura y Diseño Pontificia Universidad de Católica de Valparaiso, który jest
organizatorem corocznych studenckich travesía, nie będzie możliwy wspólny wyjazd do
Boliwii. Ponieważ na miejsce
tegorocznej travesía wyznaczono
miasto Tarija, które stanowiło ostatni
etap badanej przez dr Barbaruk
travesía z 1965 roku, udała się do
Boliwii
bez
studentów
i profesorów Escuela. W Tarija była
gościem
Universidad
Católica
Boliviana, spotkała się z rektorem José
Loaizą
Torresem,
nawiązała
obiecujące kontakty z pracownikami
Departamento de Arquitectura y
Diseño Gráfico oraz wygłosiła
publiczny wykład pt. Amereida como
modelo de relaciones ambivalentes entre America Latina y Europa.
Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną w Instytucie Historii Sztuki
informuje, że w 2019 roku odbyły się w Pracowni w semestrze letnim cztery kolokwia
naukowe poświęcona architekturze i urbanistyce na dawnych i obecnych ziemiach polskich.
Tym samym zakończono sześcioletni cykl kolokwiów naukowych w Instytucie Historii Sztuki
organizowanych przez dr hab. Agnieszkę Zabłocką-Kos, prof. UWr.
Łącznie odbyło się ponad 30 spotkań, w tym we współpracy z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Warszawskim. Jako referenci wystąpili
doktoranci i pracownicy naukowi, głównie historycy sztuki, ale także historycy i filolodzy,
tworząc tym samym interdyscyplinarną platformę wymiany myśli naukowej.
24 października 2019 r. w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku odbyła się
ogólnopolska konferencja naukowa Pejzaże dźwiękowe i muzyczne wsi polskiej
w kontekście historycznym i współczesnym. Komitet organizacyjny tworzyli m.in.
prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski z Instytutu Muzykologii UWr oraz
dr Robert Losiak, kierownik Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie
Kulturoznawstwa UWr. Podczas konferencji o dźwiękowych pejzażach polskiej wsi i muzyce
ludowej dyskutowali etnomuzykolodzy, muzykolodzy, etnolodzy, a także kulturoznawcy
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i interdyscyplinarni badacze zjawiska. Prof. Zbigniew
Przerembski wygłosił referat Adekwatność kultury i natury w brzmieniu ludowych
instrumentów muzycznych, a dr Robert Losiak – Pejzaż dźwiękowy wsi w doświadczeniach
i wyobrażeniach współczesnych mieszkańców miasta. Konferencja odbyła się w nawiązaniu
do wystawy Dźwięki pierwotne, którą można było zwiedzać do końca 2019 r. w Oddziale
Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kuratorami wystawy byli Anna RatajczakKrajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz i Waldemar Elwart (MN Gdańsk), a opiekę merytoryczną
nad wystawą sprawowali prof. Przerembski oraz dr Losiak. Do zespołu tworzącego projekt
zostali zaproszeni także muzycy oraz artyści współcześni.
Wystawa przybliżała fenomen dźwięku w kulturze, jego ewolucję i funkcję,
ze szczególnym naciskiem na sferę muzyki tradycyjnej oraz pejzaż dźwiękowy polskiej wsi.
Temat ten został ukazany na trzech poziomach: dźwięków naturalnych, muzyki ludowej
wyrastającej z dźwięków pierwotnych oraz wtórnego zainteresowania muzyką tradycyjną
jako inspiracją dla współczesnych artystów. Wśród licznych obiektów prezentowanych na
wystawie znalazły się zabytkowe instrumenty, związane z muzyką tradycyjną. Dla potrzeb
wystawy powstały oryginalne instalacje dźwiękowe. Wystawa była dostosowana
do odbiorców w różnym wieku. Była to prawdopodobnie pierwsza wystawa w polskim
muzeum, podejmująca temat audiosfery w tak szerokim wymiarze, a w szczególności
eksplorująca audiosferę wsi.
Strona wystawy: http://www.mng.gda.pl/events/dzwieki-pierwotne/
Strona
konferencji:
https://www.gdansk.pl/wydarzenia/ogolnopolska-konferencjanaukowa-towarzyszaca-wystawie-dzwieki-pierwotne,w,24741
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27-28 listopada 2019 r. obradowała
w dwóch włoskich miastach, Materze
i Potenzie, XIII International Conference
University Network of the European
Capitals of Culture na temat Cultural
Resilience: physical artifacts, intangible
attributes, natural risk. Konferencja
gromadzi badaczki i badaczy z wielu
dyscyplin, przede wszystkim z uczelni
włączających się rokrocznie we wspólną
sieć z ośrodków akademickich miast
wyróżnionych jako Europejskie Stolice Kultury. Organizatorem tegorocznej edycji był
uniwersytet Basilicata. W obradach konferencji wzięli udział przedstawiciele Instytutu
Pedagogiki UWr. Dr Kamila Kamińska-Sztark, należąca do Zarządu University Network of
the European Capitals of Culture, wystąpiła z referatem Engagement of youth in
the European Capital of Culture 2016.
Referaty wygłosili także dr Monika
Humeniuk, The concept of the myth of
Roland Barthes and the discourse of
„genderism” – pedagogical reflections,
dr Agnieszka Janik, Wrocław ECOC 2016
seen through the children’s lenses oraz
dr hab. Rafał Włodarczyk Utopia, place,
school education. Two biblical myths in the
interpretation of Erich Fromm and George
Steiner.
16 grudnia 2019 r. Instytut Archeologii gościł dra Aleksandra Otcherednoja z Zakładu
Paleolitu Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu
z wykładem: Resent research of the Middle Palaeolithic site Khotylevo I, the East European
Plain.
STUDENCI I DOKTORANCI
Na zaproszenie prof. Jaroslava Maliny i prof. Josefa Ungra z Katedry Antropologii
Uniwersytetu Masaryka (Katedra antropologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy
univerzity) w czeskim Brnie 12 grudnia 2019 r. dr Daniel Wojtucki (IH) wygłosił referat dla
pracowników i studentów, na temat badań
dawnych miejsc straceń w Żaganiu
i Chełmsku Śląskim w sezonie 2018-2019 r.,
prowadzonych w ramach projektu NCN
Sonata-Bis, Tam gdzie zwierzęta były równe
ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w
ujęciu interdyscyplinarnym.
Na zdjęciu od lewej: prof. Josef Unger,
dr Robin Pěnička i dr Daniel Wojtucki. Fot. J. Velek.
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W grudniu 2019 Adam Pacholak, magistrant
dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr. za swoją
pracę magisterską, pt. Elektronowy mózg miasta. Idea
nowoczesnego Wrocławia i jeden z przykładów jej
realizacji – ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa
Anny i Jerzego Tarnawskich otrzymał dwie nagrody:
II nagrodę Tygodnika „Polityka” w konkursie na najlepszą
pracę magisterską o historii PRL oraz wyróżnienie w kategorii teoretycznej w konkursie organizowanym przez
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki Przestrzeń
wspólna jest wartością. Dzięki wsparciu Wrocławskiego
Programu Wydawniczego oraz Strefy Kultury Wrocław
książka ukazała się drukiem nakładem wydawnictwa Via
Nowa pod tytułem ZETO, elektronowy mózg miasta, idea
nowoczesnego Wrocławia a budynek ZETO.
Gratulujemy!

Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w tym roku akademickim przebywa na
stypendium Kirklanda mgr Hanna Radzko (Belarusian State University). Pod opieką
naukową dr Justyny Pilarskiej z Instytutu Pedagogiki przygotowuje ona pracę dyplomową
na temat międzykulturowego kapitału mobilności akademickiej w Polsce. Hanna posiada
znaczne doświadczenie w prowadzeniu projektów o charakterze edukacyjnym dla
organizacji pozarządowych, włączając w to United Nations Development Program.
Organizowała też i koordynowała projekty edukacyjne na Białorusi i pracowała w Bonn dla
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) jako koordynator projektu Edukacja dla
integracji. Pobyt na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach Programu Lane’a Kirklanda
umożliwi opracowanie podstaw dla przyszłych projektów edukacyjnych na Białorusi,
inspirowanych polskimi doświadczeniami w zakresie internacjonalizacji edukacji wyższej.
Program Kirklanda oferuje stypendia na dwusemestralne studia doskonalące na polskich
uczelniach. O stypendium mogą się ubiegać posiadający wyższe wykształcenie młodzi
liderzy i eksperci z 11 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu,
Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu zainteresowani rozwojem
demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.
O programie można poczytać więcej tu: http://www.kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php
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Jak już wzmiankowaliśmy wcześniej, jesienią studenci archeologii
pod kierunkiem dra hab. Andrzeja
Wiśniewskiego, prof. UWr i dr
Ewy Lisowskiej kontynuowali poszukiwania śladów adaptacji przez
ludzi do obszarów podgórskich
Sudetów, które wyróżnia obecność
nawisów i schronisk skalnych.
Projekt, zainicjowany w 2015 roku,
przyniósł odkrycie kilku stanowisk
w rejonie Wzgórz NiemczańskoStrzelińskich oraz Pogórza Kaczawskiego. Prace poszukiwawcze i laboratoryjne
były finansowane m.in. ze środków NCN
(projekt Miniatura) oraz budżetu
konkursu wydziałowego.
W badaniach biorą udział również
pracownicy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz doktoranci i absolwenci UWr. Dla archeologów odkrycia te
stanowią rodzaj „zaginionego ogniwa”
w ewolucji sposobów wykorzystywania
tych wyjątkowych form krajobrazu
w przeszłości. Nowe dane przemawiają za tym, że zainteresowanie eksponowanymi
formami skalnymi sięgać może nawet późnego plejstocenu. Zmieniające się z czasem
sposoby traktowania ostańców skalnych znajdują wyraz w interesujących zespołach
znalezisk. Dla przykładu, odkrycia związane z paleolitem i mezolitem mówią o wykorzystywaniu tych miejsc jako schronisk podczas krótkotrwałych pobytów, z kolei zabytki i obiekty
z wczesnego i późnego średniowiecza
dowodzą tego, że ściany skalne prócz
funkcji chroniącej stawały się źródłem
surowca skalnego, wykorzystywanego
w budownictwie lub produkcji, np. żaren.
Najmłodszy okres, przypadający na XVIIXX wiek, wyraził się diametralną zmianą
roli nawisów i schronisk skalnych, przy
których nierzadko powstały śmietniska.
Miejsca te w przewodnikach turystycznych są prezentowane jako punkty
widokowe lub pomniki przyrody.
W związku z tym, równolegle z pracami
naukowymi podjęto wysiłek przygotowywania materiałów promujących zapomniany
rozdział dziedzictwa kulturowego tych obszarów.
Fot 1. Borowe Skałki koło Romanowa, pow. Strzeliński (2015)
Fot. 2. Nawis skalny w Skalicach koło Henrykowa, pow. Ząbkowicki (2018)
Fot. 3. Nawis skalny koło miejscowości Czaple, pow. złotoryjski. Widok na jeden z sondaży
(2019).
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Projekty naukowe
Dwa projekty badawcze prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii
otrzymały nagrody w ramach najnowszej edycji Archeologicznych Sensacji
przyznawanych przez redakcję pisma Archeologia Żywa. Wyborem czytelników,
nagrodę za najważniejsze zagraniczne odkrycie polskich archeologów w roku 2019
przyznano badaniom na Pustyni Wschodniej w Sudanie (Projekt Homo erectus na szlaku
ku Eurazji...), prowadzonym przez zespół pod kierownictwem dra hab. Mirosława Masojcia,
prof. UWr (strona projektu: http://sudan.archeo.uni.wroc.pl/). Kolejne wyróżnienie
za najważniejsze odkrycie archeologiczne w Polsce w 2019 zostało przyznane przez redakcję
AŻ badaniom prowadzonym pod kierownictwem dra hab. Andrzeja Wiśniewskiego, prof.
UWr, na stanowisku Pietraszyn 49a (najnowsza publikacja wyników badań:
https://www.sciencedirect.com/…/a…/abs/pii/S1631068319300041).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za oddane głosy!
Komisja Konkursowa V EDYCJI KONKURSU
STYPENDIALNEGO ±∞ZACHĘTA! postanowiła
przyznać
honorowe
wyróżnienie
Agacie
Iżykowskiej-Uszczyk,
która
przygotowuje
rozprawę doktorską pt.: Kulturowe przemiany
intymności
na przykładzie
polskiej sztuki
współczesnej XXI wieku pod kierunkiem
dr hab. Doroty Wolskiej prof. UWr.
W uzasadnieniu werdyktu napisano:
Wyróżnienie dla pani Agaty Iżykowskiej-Uszczyk
za projekt dysertacji doktorskiej Kulturowe
przemiany intymności na przykładzie polskiej sztuki
współczesnej XXI wieku docenia oryginalność
Autorki oraz jej przenikliwość badawczą,
przejawiającą się w trafnym diagnozowaniu
współczesnej kultury i śmiałości w dobitnym
stawianiu tez.
PUBLIKACJE
W styczniu nakładem wydawnictwa Difin ukazała się monografia
dr Kamili Czepczor-Bernat (IPs) i prof. Anny Brytek-Matery (IPs)
Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka.
Książka poświęcona jest wybranym modelom klinicznym oraz teoriom
psychologicznym dotyczącym powstawania, utrzymywania i leczenia
nadmiernej masy ciała. Prezentuje aktualne wyniki badań
uwzględniające aspekt emocjonalny, behawioralny i percepcyjny
otyłości. Obejmuje wyniki badań własnych w zakresie ewaluacji
autorskiej interwencji psychologicznej bazującej na teorii związanej
z terapią ukierunkowaną na schematy emocjonalne versus opartej na zbiorze technik
powiązanych z regulacją emocji i stresu. Opisuje wybrane modele pracy z pacjentami
z nadmierną masą ciała.
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Praca zbiorowa pod redakcją dra hab. Wiktora Żłobickiego prof. UWr
Utopia, Ideology and/or Everyday Education Practice, w całości
złożona z prac przygotowanych przez badaczki i badaczy z Zakładu
Pedagogiki Ogólnej, która ukazała się niedawno w wersjach papierowej
i elektronicznej, jest dostępna w trybie open access w Bibliotece Cyfrowej
UWr https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/103005
oraz Repozytorium UWr:
https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/103071/utopiaideology-and-or-everyday-education-practice?language=en.
Paweł Jaworski, Małgorzata Ruchniewicz, Przemysław
Wiszewski, Kraina stawów? Dzieje Milicza i okolic (do 1945 r.)
zamyka serię publikacji poświęconych Miliczowi w ramach projektu
Śląsk Nasz Ojczysty, kierowanego przez Prof. Przemysława
Wiszewskiego. Wcześniej ukazały się już (jako 17 i 18 tom serii)
Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Przemysław
Wiszewski, Gmina Milicz. Atlas map historycznych oraz
Agnieszka Patała, Robert Gliński, Dziedzictwo kulturowe gminy
Milicz. Najnowsza książka przedstawia dzieje mieszkańców Milicza,
oraz społeczności zamieszkujących otaczające go ziemie. Pierwsze
ślady osadnictwa pochodzą z okresu paleolitu. Jednak dopiero od
około 1700 r. p.n.e. rozpoczyna się czas trwałego zasiedlenia przez
człowieka tych terenów. W 2. połowie X w. wybudowano tu gród, który w kolejnych wiekach
odgrywał duże znaczenie jako twierdza na pograniczu Śląska i Wielkoposlki. W bliżej
nieokreślonym momencie, ale najpóźniej w początkach XII w., okolice Milicza stały się
własnością wrocławskiego Kościoła. W 1358 r. biskup sprzedał Milicz księciu oleśnickiemu.
W 1492 r. miasto i okolicę przejął król czeski, który w 1494 r. przekazał je Siegmundowi
Kurzbachowi. Kurzbachowie władali okolicą do 1590 r. W tym roku władzę nad Miliczem
przejął Joachim Maltzan. Rodzina Maltzanów władała tutejszymi ziemiami do początku
XIX w., następnie do 1945 r. zachowała dominującą rolę gospodarczą w okolicy.

Ukazało się drukiem wydawnictwo stanowiące podsumowanie
projektu Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania
przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie
skarbów z Karmina, zrealizowanego dzięki wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Kultury,
grant nr 3469/18/FPK/NID, realizowany w latach 2018‒2019).
Książka jest do pobrania na stronie Instytutu Archeologii pod
adresem:
http://archeo.uni.wroc.pl/Instytut-Archeologii/Publikacje/Wydawnictwa-zwarte/KARMINFenomen-powtarzalnosci-br-i-Phenomenon-of-repetition.-Deposits-from-KARMIN-i
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Długi wiek XIX i jego (nie)oczywiste media
Ukazał się kolejny numer Quart. Kwartalnika Instytutu
Historii Sztuki UWr. Został on w całości poświęcony
jednemu zagadnieniu, czyli „długiemu” wiekowi XIX
i jego (nie)oczywistym mediom.
W zamieszczonych w Quarcie artykułach skoncentrowano się na wykorzystywanych wówczas mediach
(m.in. rzeźbie, grafice artystycznej czy fotografii),
eksperymentach z nimi związanych oraz na samym
procesie twórczym. Analizie poddano także to, w jakim
obiegu funkcjonowały ówczesne dzieła sztuki oraz
obrazy o nieco mniej artystycznym charakterze.
Redaktorami tematycznymi numeru zostali dr Joanna
Lubos-Kozieł oraz dr Jakub Zarzycki.
Warto także wspomnieć, że Quart właśnie przechodzi
na system numerów tematycznych. Do pracy nad
kolejnymi numerami zaprosiliśmy uznanych badaczy i badaczki, aby w charakterze
redaktorów i redaktorek tematycznych przygotowali autorski zestaw tematów, które będą
poświęcone m.in. średniowieczu, sztuce współczesnej czy podróżowaniu i sztuce w Europie
w XVII i XVIII wieku. Bliższe informacje i zaproszenie do publikacji już wkrótce pojawią się na
stronie internetowej czasopisma.
Bieżący numer Quarta tradycyjnie jest do nabycia w salonach sieci Empik.
Spis treści:
Od Redakcji
Magdalena Bartnikowska-Biernat (UJ), Głowa św. Jana Chrzciciela na misie Herodiady
Teofila Lenartowicza – z dziejów rzeźby romantycznej
Mariusz Bryl (UAM), Medium i kontekst. O ilustracjach prasowych Artura Grottgera
Dawid Głownia (UWr), Przekształcenia formy i funkcji pokazów latarni magicznej w XIXwiecznej Japonii
Adrianna Kaczmarek (UAM), Autoportrety graficzne Konstantego Brandla. Refleksje nad
warsztatem artysty
Arkadiusz Krawczyk (UAM), Poznać sztukmistrza. Teofil Lenartowicz o procesie rzeźbiarskim
w korespondencji z przyjaciółmi
Waldemar Okoń (UWr), Henryk Siemiradzki i trzej wieszczowie
Ewa Skotniczna (UPJP2), Początki profesjonalizacji rynku sztuki na ziemiach polskich w XIX
i na początku XX wieku
Agnieszka Świętosławska (UŁ), Nieukończony obraz Szczęsnego Morawskiego Przeproszenie
Zebrzydowskiego – między koncepcją malarstwa historycznego a trudami jej realizacji
Waldemar Okoń (UWr), „Polska gościnność to oferta właściwie bez pokrycia”. Recenzja
wystawy „Polska gościnność” w Muzeum Współczesnym Wrocław
Lista recenzentów „Quarta” w roku 2019
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
22 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego
odbędzie się tradycyjny koncert noworoczny. Serdecznie zapraszamy!
Z listu Prof. dra hab. Krzysztofa Nawotki, przewodniczącego Wydziałowej Komisji
Wyborczej:
W styczniu Uczelnia rozpoczyna cykl wyborczy prowadzący, w pierwszym etapie, do
wyłonienia składu Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów wybierającego Rektora UWr.
Zgodnie ze Statutem UWr oraz Uchwałą nr 19/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Wydziałowi Nauk Historycznych i Pedagogicznych przysługuje 16 mandatów w grupie profesorów i profesorów UWr (wraz z Centrum Brandta) oraz 6 mandatów w grupie pozostałych
nauczycieli akademickich (już bez Centrum Brandta). Doktorzy habilitowani zatrudnieni na
stanowisku innym niż profesorskie głosują w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.
Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje zebranie wyborcze w grupie profesorów
i profesorów UWr w dniu 22.01.2020 r. o godzinie 13, a gdyby okazało się, że w tym terminie
nie zostało osiągnięte kworum, to tego samego o godzinie 13.30 odbędzie się zebranie
wyborcze w drugim terminie, w którym nie obowiązuje już wymóg kworum. Wydziałowa
Komisja Wyborcza zwołuje zebranie wyborcze w grupie pozostałych nauczycieli
akademickich w dniu 23.01.2020 r. o godzinie 13, a gdyby okazało się, że w tym terminie
nie zostało osiągnięte kworum, to tego samego o godzinie 13.30 odbędzie się zebranie
wyborcze w drugim terminie, w którym nie obowiązuje już wymóg kworum.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Sympozjum Host & hospitable city. Foreigners in Wrocław – past, present and
future. Miasto goszczące. Miasto gościnne. Cudzoziemcy we Wrocławiu – wczoraj, dziś
i jutro odbędzie się 24 stycznia 2020 r.
Program:
9.00 – Otwarcie sympozjum:
Część I: Dawniej…
9.20 – Pobyt dzieci koreańskich na Dolnym Śląsku
w latach 50. XX w. utrwalony na fotografiach
(Robert Klementowski, dr hab. prof. Uniwersytetu,
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr;
naczelnik OBBH IPN we Wrocławiu)
9.40 – Polityka władz komunistycznych wobec
cudzoziemców na przykładzie Dolnego Śląska
(Jarosław Syrnyk, dr hab. prof. Uniwersytetu,
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr;
OBBH IPN we Wrocławiu)
10.00 – Relacje polsko-gruzińskie na początku XX
wieku (Irina Tkeshelasvili, mgr, politolożka,
doktorantka UWr, Assistant to Coordinator,
L. Kirkland Scholarship Program)
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Część II – Dzisiaj…
10.20 – Obcokrajowcy w nazwach wrocławskich ulic (Wojciech Trębacz, IPN)
10.40 – Kwestia migracji w ujęciu socjologicznym (Jerzy Żurko, dr hab. Inst. Socjologii UWr)
11.00 – Sytuacja prawna cudzoziemców (Agnieszka Olczyk, lic., KEiAK)
11.15 – Przerwa kawowa
11.30 – Stereotypy o cudzoziemcach mieszkających we Wrocławiu (Roksana Kruszyk, lic.
KEiAK)
11.45 – Akomodacja i inkulturacja japońskich pracowników w ramach działania Fundacji
NAMI (Justyna Jarząbek, lic., KEiAK)
12.00 – Buongiorno Polonia – Włosi we Wrocławiu (Nikola Masierak, lic., KEiAK)
12.15 – Antysemityzm we Wrocławiu – mit czy rzeczywistość? (Magda Popowska, mgr,
KEiAK)
12.30 – Hejt na murze w przestrzeni miejskiej Wrocławia (Ewa Kobusińska, lic., KEiAK)
12.45 – Doświadczenia Luksemburga związane z imigracją (Krzysztof Bramorski, konsul
honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga we Wrocławiu)
13.05 – Relacje polsko-gruzińskie i imigranci z Gruzji w Polsce (Wojciech Wróbel, konsul
honorowy Gruzji we Wrocławiu)
13.25 – Działalność Fundacji Ukraina (Artem Zozulia, prezes Fundacji Ukraina)
13.45 – 14.15 przerwa
Część III – Panele eksperckie: imigranci we Wrocławiu – stan obecny i perspektywy
14.15 – 15.15 Panel I – Imigranci we Wrocławiu – perspektywa instytucjonalna. Paneliści: Olga
Chrebor (Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Obywateli Ukrainy); Bartłomiej Ciążyński
(Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wrocławia); Dorota Kozak-Rybska (Wrocławskie
Centrum Rozwoju Społecznego).
Moderator: dr hab. Jarosław Syrnyk, profesor uniw.
15.20 – 16.20 Panel II – Wyzwania związane z edukacją dzieci z rodzin imigranckich we
Wrocławiu. Paneliści: Beata Pazdej, mgr, starszy wizytator Wydziału Nadzoru Kształcenia
Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; Jolanta
Horyń, dr, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli we Wrocławiu; Justyna
Syrnyk, mgr, nauczyciel, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 we Wrocławiu).
Moderator: dr hab. Robert Klementowski, profesor uniw.
16.25–17.25 Panel III – Imigranci we Wrocławiu – spojrzenie z drugiej strony. Paneliści:
Kartikey Johri, konsul honorowy Indii we Wrocławiu)*, dr Ziad abul Saleh (socjolog,
współpracownik Uniwersytetu SWPS), Irina Tkeshelasvili, Artem Zozulia (Fundacja Ukraina).
Moderator: Agnieszka Klarman
ok. godz. 17.30 – zakończenie obrad
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W ramach poznańsko-wrocławskiego cyklu seminariów Extra
limites (www.extralimites.pl) 31 stycznia 2020 r. będziemy mieli
przyjemność gościć Krzysztofa Sochę z Muzeum Twierdzy Kostrzyn
który zaprezentuje nam najnowsze wyniki badań nad osadami
i cmentarzyskami z okresu wpływów rzymskich na terenie Ziemi
Lubuskiej. Spotkanie będzie miało po części charakter warsztatowy –
prelegent zamierza „na żywo” zaprezentować pokaźną grupę
zabytków pozyskanych w trakcie badań. Na seminarium zapraszamy
tym razem do Poznania, na godzinę 11 do Collegium Historicum UAM.

Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Zakład Historii
Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt zaprosić na
ogólnopolską konferencję historyków starożytności ŚWIAT STAROŻYTNY – CENTRUM
I PERYFERIE, do Wrocławia w dniach 15–17 września 2020 r.
Jesienią tego roku Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego będzie miał
zaszczyt być gospodarzem kolejnego posiedzenia Komisji Historii Starożytnej PTH – największej
cyklicznej konferencji środowiska polskich historyków starożytności. Biorąc to pod uwagę
postanowiliśmy zwołać nasze zgromadzenie pod hasłem możliwie szerokim, żywiąc
przekonanie, iż w formule tematycznej, obejmującej centrum i peryferie starożytnego świata
mieszczą się wszelkie związane z nim zainteresowania badawcze. Każdy z nas bierze udział
w poszerzaniu wiedzy o antyku, dorzucając do niej swoją cegiełkę – rozważając w skali makro
procesy stymulowane przez centra polityczne, gospodarcze czy kulturowe dawnych imperiów,
bądź spoglądając na ich obrzeża i peryferie – w sensie zarówno geograficznym jak
i symbolicznym. Dzięki Państwa obecności to wrześniowe forum stanie się okazją do dyskusji
i wymiany doświadczeń, a dla młodych badaczy – szansą zaprezentowania dotychczasowych
dokonań i naukowych zamierzeń.
Pragniemy jednocześnie zaproponować nową, nieco odmienną od dotychczas
praktykowanych, formułę zjazdową. Pierwszego dnia konferencji będą miały miejsce wystąpienia plenarne oraz sesja posterowa, do udziału w której zapraszamy wszystkich chętnych,
przede wszystkim doktorantów i wyróżniających się studentów studiów magisterskich, a także
osoby nie afiliowane formalnie w żadnym ośrodku akademickim. Chcielibyśmy, aby była ona
również okazją do prezentacji realizowanych w naszym środowisku projektów badawczych.
Podczas kolejnych dwóch dni obrady odbywać się będą w trzech równoległych cyklach
paneli poświęconych starożytnemu Wschodowi, Grecji i światu hellenistycznemu oraz Rzymowi
i jego imperium. Zapraszamy serdecznie do przesyłania propozycji referatów bądź posterów
bezpośrednio do organizatorów do końca lutego 2020 r. na adres: dominika.grzesik@uwr.edu.pl
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1-5 czerwca 2020 r. odbędzie się trzecia edycja
Szkoły Letniej Public History (Public History
Summer School), organizowanej we współpracy
Instytutu Historycznego UWr i Centrum Historii
Zajezdnia pod auspicjami Inter-national Federation
for Public History. Szkoła letnia gromadzi
uczestników (głównie studentów ostatnich lat
studiów, doktorantów, lecz także doświadczonych
badaczy oraz praktyków, zajmujących się historią
w przestrzeni publicznej, z całego świata. Jest okazją
do wymiany doświadczeń badawczych, a także
do uczestnictwa w wykładach i warsztatach – w tym
roku m.in. o przygotowaniu projektów publikacji dla
renomowanych
zagranicznych
wydawnictw
(prowadzić je będzie Dr Kristin O’Brassill-Kulfan
z Rutgers University w USA, redaktor prowadząca
serii wydawniczej poświęconej międzynarodowej
public history).
Zgłoszenia do czynnego udziału w szkole można nadsyłać do 15 kwietnia 2020 r.
Szczegóły: https://publichistorysummerschool.wordpress.com
Młodzi historycy mają szansę zaprezentować wyniki swoich badań na odbywającym się raz
na pięć lat i gromadzącym tysiące uczonych z całego świata Międzynarodowym Kongresie
Nauk Historycznych – w tym roku 23-28 sierpnia w Poznaniu – a do tego wygrać atrakcyjne
nagrody pieniężne. Zachęcamy!
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Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 10 lutego 2020 r. Proszę
je wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na NOWY adres biuletynwnhip@gmail.com
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