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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Drodzy Doktoranci i Studenci,
Zaczynamy nowy rok akademicki! Czyniłem to już
parokrotnie w różny sposób, ale uczynię jeszcze raz – dziękuję
za zaufanie dane mi i Panom Prodziekanom przez członków
społeczności Wydziału podczas procedury wyborczej. Dziękuję także Panu Rektorowi za wręczenie nam nominacji.
Semestr pod względem organizacyjnym nie będzie
łatwy… z przyczyn oczywistych. Staramy się, aby zagrożenie
zdrowia Pracowników wszystkich szczebli, Doktorantów
i Studentów wszystkich trybów i stopni było jak najmniejsze.
To nasz priorytet. Musimy to po prostu przetrwać. O epidemii
ostatnio mówi się jednak bardzo dużo, więc teraz garść innych Fot. Magdalena Marcula
informacji.
Zgodnie z „wyborczą” obietnicą, wraz z Prodziekanami zaczęliśmy odwiedziny
w poszczególnych instytutach. Byliśmy już w Instytucie Muzykologii, a z kolei, z powodu
rozpoczynającego się remontu Dyrekcja Instytutu Historycznego gościła w Dziekanacie. Oba
spotkania z pewnością bardzo dużo dały obu stronom. Spotkania będziemy kontynuować
w miarę możliwości w pełnym składzie. Nie jest to łatwe, bo zajęć i obowiązków jest bardzo
dużo. Bardzo mi jednak zależy na jak najlepszym poznaniu całego Wydziału – ale nie tylko!
Ważne także, aby wydziałowe jednostki poznały się wzajemnie. Abyśmy wszyscy poznali się
wzajemnie. Osądźcie Państwo sami – czy wiemy, jakie projekty badawcze realizują Koleżanki
i Koledzy z innych instytutów? Jakie wykładają przedmioty? Jakie mają problemy?
A wreszcie, ile projektów naukowych realizujemy w międzyinstytutowym współdziałaniu?
No właśnie…
A przecież współczesna nauka opiera się przede wszystkim na pracy zespołowej,
interdyscyplinarnej. W tym przekonaniu utwierdziło mnie dodatkowo dwudniowe,
intensywne szkolenie, w którym uczestniczyłem wraz z Dziekanami innych wydziałów.
Myślę, że główną wartością tego spotkania było właśnie poznanie się i wymiana
doświadczeń. Wszyscy wyszliśmy z niego z przekonaniem, że możemy na siebie nawzajem
liczyć, będziemy sobie służyć pomocą i będziemy działać razem pro publico bono. Choć każdy
wydział ma swoją specyfikę, mamy też wspólne problemy i troski. Nasz Wydział jest z całą
pewnością najbardziej zróżnicowany i skomplikowany pod względem organizacyjnym.
Myślę, jednak, że w tej różnorodności drzemie nasza siła.
Wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim! Gaudeamus! Ruszamy do pracy.
I dążymy, powoli, do normalności, która oby nadeszła jak najszybciej

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr.
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
NOWE WŁADZE DZIEKAŃSKIE I NOWI KIEROWNICY JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH
Od 1 września 2020 r. swoją kadencję na lata 2020–2024 rozpoczęły nowe władze
dziekańskie na naszym Wydziale. Wybrany w lipcu na stanowisko dziekana dr hab. Artur
Błażejewski, prof. UWr. do współpracy we władzach Wydziału zaprosił dr. hab. Pawła Klinta
z Instytutu Historycznego – jako prodziekana ds. studenckich, dr. hab. Jarosława Syrnyka,
prof. UWr. z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej – jako prodziekana ds. dydaktyki
niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami oraz dr. hab. Arkadiusza Urbanka z Instytutu
Pedagogiki – jako prodziekana ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej.

Władze dziekańskie w kadencji 2020–2024, fot. Magdalena Marcula

Zmieniły się również władze w poszczególnych jednostkach Wydziału.
W Instytucie Archeologii na kolejną kadencję dyrektorem został wybrany prof. dr
hab. Jerzy Piekalski, a zastępcą dyrektora ds. dydaktyki została dr hab. Justyna Baron, prof.
UWr.
W Instytucie Historii Sztuki dyrektorem został mianowany dr hab. Romuald
Kaczmarek, prof. UWr., a wicedyrektorem ds. dydaktycznych – dr Arkadiusz Wojtyła.
Instytutem Historycznym od września kieruje dr hab. Filip Wolański, prof. UWr.,
który swoimi zastępcami mianował dr hab. Barbarę Techmańską (zastępca dyrektora ds.
dydaktycznych), prof. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza (zastępca dyrektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej) i dr. hab. Mirona Urbaniaka, prof. UWr. (zastępca dyrektora ds.
inwestycji).
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Kierownictwo w Instytucie Kulturoznawstwa przejęła dr hab. Dorota Koczanowicz,
prof. UWr., a jej zastępczynią ds. dydaktycznych została dr hab. Magdalena Barbaruk.
Instytutem Muzykologii będzie kierował prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, który
powierzył obowiązki wicedyrektorki ds. dydaktycznych dr Agnieszce Drożdżewskiej.
Dyrektorem Instytutu Pedagogiki na kolejną kadencję została wybrana dr hab. Alicja
Szerląg, prof. UWr., a jej zastępcami zostali: dr Marek Podgórny (zastępca dyrektora ds.
ogólnych i współpracy z otoczeniem), dr Mirosław Piwowarczyk (zastępca dyrektora ds.
dydaktyki) i dr Martyna Pryszmont (zastępca dyrektora ds. współpracy międzynarodowej
i projektów badawczych).
Z kolei Instytutem Psychologii będzie kierował dr Tomasz Frąckowiak, a jego
zastępcami zostali: dr Katarzyna Serafińska (ds. dydaktycznych), dr Joanna Piskorz (ds.
ogólnych) i dr Magdalena Nawrat (ds. studenckich).
Kierownikiem Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej została dr hab. Monika
Baer, prof. UWr., a jej zastępcą dr Mirosław Marczyk.
Nominacje otrzymali także kierownicy kolegiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego: dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr. (Kolegium Doktorskie Pedagogiki),
dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr. (Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury),
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, prof. UWr. (Kolegium Doktorskie Historii) i dr hab.
Agnieszka Sorokowska, prof. UWr. (Kolegium Doktorskie Psychologii).
3 września w budynku Dziekanatu odbyła się uroczystość wręczenia nominacji
dyrektorskich i kierowniczych.

Nowo powołani dyrektory jednostek wydziałowych i kierownicy kolegiów Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim

We wrześniu również zainicjowały swoje nowe kadencje rady dyscyplin na naszym
Wydziale. Pierwsze ich posiedzenia otworzył Dziekan, po czym na każdej Radzie przystąpiono do wyboru przewodniczącego. Radzie Dyscypliny Archeologia w nowej kadencji będzie
przewodniczył dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr. Przewodniczącym Rady Dyscypliny
Historia został prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz. Rada Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii
wybrała na przewodniczącą dr hab. Dorotę Koczanowicz, prof. UWr. Przewodniczącym Rady
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Dyscypliny Nauki o Sztuce został prof. dr hab. Andrzej Kozieł. Z kolei połączonej Radzie
Dyscypliny Pedagogiki i Psychologii od września przewodniczy dr hab. Rafał Włodarczyk.
Dziekan i prodziekani zainicjowali cykl spotkań z nowymi władzami poszczególnych
jednostek wydziałowych. 10 września odbyło się spotkanie z Dyrekcją Instytutu Muzykologii, a 14 września – z Dyrekcją Instytutu Historycznego. Rozmowy dotyczyły zarówno
planów na rozpoczynającą się kadencję, wyzwań związanych z dydaktyką i funkcjonowaniem
jednostek w czasie pandemii, współpracy instytutów z radami dyscyplin, ale także
rozmawiano o problemach związanych z planowaną budową budynku, w którym będzie się
mieścił Instytut Muzykologii, oraz z rozpoczynającym się ostatnim etapie remontu budynku
Instytutu Historycznego.

Spotkanie władz dziekańskich z Dyrekcją Instytutu Historycznego (po lewej) i Dyrekcją
Instytutu Muzykologii (po prawej)

29 września 2020 r. w Instytucie Archeologii odbyła się wyjątkowa uroczystość.
Dziekan i kierownicy jednostek pożegnali uroczyście troje odchodzących na emeryturę
wybitnych uczonych, dydaktyków i organizatorów pracy administracyjnej na Wydziale i na
całym Uniwersytecie. Pani doc. dr Alina Czapiga z Instytutu Psychologii była nie tylko
prodziekanem naszego Wydziału w poprzedniej kadencji, kierownikiem studiów podyplomowych czy opiekunem kół naukowych, ale
także wyjątkową wykładowczynią, kształcącą
setki studentów z zakresu psychopatologii
i psychologii klinicznej. Prof. dr hab. Jan
Burdukiewicz z Instytutu Archeologii to
wybitny znawca epoki kamienia, metodologii
i historii archeologii. Był również w poprzedniej kadencji prorektorem Uniwersytetu, a wcześniej zasiadał we władzach
dziekańskich naszego Wydziału. Prof. dr hab.
Jan Harasimowicz z Instytutu Historii Sztuki
to specjalista w zakresie historii sztuki nowożytnej, autor wielu publikacji z zakresu historii
sztuki renesansu i manieryzmu, zwłaszcza
protestanckiej, a także wieloletni dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.
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ODZNACZENIA
W sierpniu 2020 r. Pani dr Magdalena
Żurko z Instytutu Psychologii została
uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi w działalności na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce,
zwłaszcza za aktywność w Ruchu Wolność
i Pokój, niezależnej organizacji opozycyjnej wobec władz komunistycznych.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, fot. UWr.

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
8 lipca w formie zdalnej odbyło się spotkanie uczestników i uczestniczek projektu
innowacyjno-badawczego
„Protecting
and
Defending the Rights of
Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes: Innovative
Paths through Restorative
Justice (Lets Go By
Talking)”, współfinansowanego przez Directorate-General Justice and Consumers Justice Programme (JUST-JACC-AG-2019). Celem
programu jest promowanie w Unii Europejskiej sprawiedliwości naprawczej jako sposobu
zadośćuczynienia ofiarom przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT. Międzynarodowe
konsorcjum, kierowane przez prof. Olgę Jubany z Uniwersytetu Barcelońskiego, skupia
instytucje naukowe i społeczne z 6 krajów Unii Europejskiej, w tym Uniwersytet
Wrocławski, reprezentowany przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej. W skład
wrocławskiego zespołu projektowego wchodzą dr hab. Monika Baer, prof. UWr., dr Ewa
Banasiewicz-Ossowska, dr Janina Radziszewska oraz mgr Alicja Zaremba. Więcej na temat
projektu i prowadzonych w jego ramach działań można dowiedzieć się pod adresem
internetowym:
https://www.letsgobytalking.eu/.
W dniach 20–24 lipca dr hab. Monika Baer, prof. UWr. z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej uczestniczyła w 16. European Association of Social Anthropologists
Biennal Conference – New Anthropological Horizons in and beyond Europe, która odbyła się
„w wirtualnej” Lizbonie. Było to jedno z największych tegorocznych wydarzeń społeczności
antropologicznej w formie online, a wzięło w nim udział prawie 2000 osób. Prof. M. Baer,
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współprzewodnicząca EASA
Network for the Anthropology of Gender and
Sexuality (NAGS), prowadziła
wraz z dr Aniką Keinz
sponsorowany przez sekcję
panel poświęcony zagadnieniom tożsamości i solidarności projektów feministycznych oraz queerowych
– „Despite differences? Identity Politics and Solidarities in/of Feminist and Queer Projects”.
Z kolei w ramach panelu „Critical Social Sciences in Eastern and Central Europe” prof. M.
Baer wygłosiła referat Modernization á l'européenne. Critical social sciences and the LGBT
rights in contemporary Poland.
14 sierpnia 2020 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. (Instytut Historyczny)
wygłosiła wykład Solidarność w przestrzeni publicznej, w ramach Remembrance and Future
Forum, organizowanego przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Pierwotnie międzynarodowe
spotkanie zaplanowano we Wrocławiu, jednak z powodu pandemii odbyło się ono
wirtualnie. Nagranie wykładu dostępne jest online pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=Ncx6DzrjiAY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1u0sL2KQ
oM7v7QtPjh2g21VjZiNXlDPppK39a6_N3RobHOMLBpJBWtC4w
Wśród wielu inicjatyw, które w warunkach pandemii przeniesione zostały do
wirtualnej rzeczywistości, znalazła się także pierwsza edycja Remembrance and Future
Forum, organizowanego przez Centrum Historii Zajezdnia. W jego ramach 29 sierpnia 2020
r. odbyła się także dyskusja poświęcona kwestiom rozliczeń z komunistyczną przeszłością,
w której udział wzięły Maria Axinte (Rumunia), dr Jonila Godole (Albania) i dr Monika
Kareniauskaitė (Litwa). Moderatorem dyskusji był dr Łukasz Kamiński z Instytutu
Historycznego. Zapis debaty dostępny jest na portalu Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=8lMbsl6-BWs&t=930s
40. rocznica Sierpnia '80 i powstania NSZZ „Solidarność” stanowiły asumpt do
zorganizowania kilku konferencji – po półrocznej przerwie odbyły się one „w realu", acz
z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trzech z nich wziął udział dr Łukasz Kamiński
z Instytutu Historycznego. W Gdańsku („Pierwsza »Solidarność«. Geneza, organizacja, konteksty”) wystąpił w roli moderatora i komentatora sesji poświęconej początkom
niezależnego ruchu związkowego, w Szczecinie („Nie zapomnijcie tamtych dni”) wziął udział
w panelu poświęconym genezie, idei i dziedzictwu Solidarności, a w Katowicach („Z dala od
Centrum. Sierpień 1980 na południu Polski w świetle działań partii i bezpieki”) wygłosił
referat poświęcony sytuacji Kościoła i opozycji przed Sierpniem ‘80.
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Rocznicowe wydarzenia odbyły się także poza granicami kraju: 1 września w Pradze
w Bibliotece Vaclava Havla odbyła się dyskusja „My a Solidarita”, moderowana
przez Michaela Žantovskiego. Obok dr. Łukasza Kamińskiego w dyskusji uczestniczył poseł
do Parlamentu Europejskiego, sygnatariusz Karty 77 i działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej Alexander Vondra (zdjęcie z wydarzenia poniżej). Dwa dni wcześniej,
w ramach pandemicznej edycji festiwalu Meltingpot Instytut Polski w Pradze zorganizował
podobną dyskusję w formule online z udziałem Macieja Ruczaja, Jachyma Topola i dr.
Łukasza Kamińskiego.

W pierwszych dniach września w Łękuku na Mazurach Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia, we współpracy z Laboratorium im. prof. Richarda
Pipesa działającym przy Instytucie Studiów Politycznych PAN zorganizowało szóstą edycję
Międzynarodowej Szkoły Letniej. Tematem przewodnim szkoły, w której udział wzięło 20
doktorantów i młodych pracowników naukowych z kilku państw, były różne wymiary
rozliczeń z II wojną światową. W jej trakcie dr Łukasz Kamiński z Instytutu Historycznego
wygłosił dwa wykłady (The Remembrance of War oraz World War 2 Memory Politics: Models
and Actors).
W dniach 2–4 września 2020 r. prof. dr hab. Paweł Jaworski z Instytutu
Historycznego uczestniczył w międzynarodowym workshopie „Scandinavian Multilateral
Diplomacy: From the League of Nations to Post-War IOs”, zorganizowanym przez
Uniwersytet w Kopenhadze. W ramach panelu “Interwar Scandinavian Internationalist
Diplomacy” wygłosił referat pt. The Polish Military Transit Depot (Westerplatte) in the Free
City of Danzig 1921–1925 – a Case Study on the Activity of the Swedish Experts in the League
of Nations as Mediators in International Disputes. W obradach uczestniczyli badacze z Danii,
Norwegii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii i Tunezji. Workshop był pierwszym
z cyklu, a następne spotkanie zaplanowano w styczniu w Oslo.
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W dniach 4–5 września 2020 r. dr
Jacek Jędrysiak z Instytutu Historycznego
wziął udział w „1. Burger Clausewitz-Kolloquium”. Spotkanie zostało zorganizowane w 240. rocznicę urodzin generała Carla
von Clausewitza, słynnego pisarza wojskowego. Organizatorem kolokwium było Forschungsgemeinschaft Clausewitz, które w rodzinnej miejscowości generała także opiekuje
się przeniesionym w 1971 r. z Wrocławia
nagrobkiem autora Vom Kriege i jego żony.
Wśród zaproszonych referentów znalazło się
wielu wybitnych znawców życia i twórczości Carla von Clausewitza z Niemiec i Stanów
Zjednoczonych. Obecni byli także potomko-wie rodziny pruskiego generała oraz jego
małżonki hrabiny von Brühl. W trakcie spotkania dr J. Jędrysiak wygłosił referat pt.
Clausewitz in der polnischen Geschichtsschreibung. Link do wydarzenia:
http://clausewitz-burg.de/.
Dr Arkadiusz Wojtyła z Instytutu Historii Sztuki wygłosił 16 września 2020 r. w Sali
Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie wykład pt. Tommaso Dolabella a pierwsze
całościowe dekoracje wnętrz na terenie Rzeczypospolitej. Odczyt inaugurował wystawę
„Dolabella. Wenecki malarz Wazów”, która dla zwiedzających jest dostępna od 11 września
do 6 grudnia 2020 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Wykład był streamingowany za
pośrednictwem strony internetowej Zamku.
Dr Jakub Zarzycki (Instytut Historii Sztuki) wraz z Karoliną Dzimirą-Zarzycką na
zaproszenie Wirth Institute for Austrian and Central European Studies – University of
Alberta (Kanada), przygotowuje anglojęzyczny cykl popularno-naukowych prezentacji
poświęconych sztuce i kulturze Europy Środkowej około 1900 r. Będzie to część
tegorocznych działań Wirth Institute, który ze względu na pandemię koronawirusa przenosi
swoją aktywność do Internetu.
Autorzy opracowali dziesięć tematów. Każdy z nich zostanie przedstawiony
w przystępny sposób w rozbudowanej i bogato ilustrowanej prezentacji multimedialnej.
Grupą docelową są Kanadyjczycy, przede wszystkim
studenci University of Alberta. Wśród poruszanych
kwestii znalazły się m.in.:
najważniejsze tendencje malarskie tego okresu, twórczość artystyczna kobiet,
wystawy światowe i kolekcjonerstwo dzieł sztuki.
Autorzy starali się pokazać
całą
panoramę
zjawisk,
zestawiając ze sobą prace
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różnych artystów z Europy Środkowej. Materiały zebrane do tego cyklu posłużą także do
przygotowywanych przez dr. J. Zarzyckiego zajęć „Art and Culture in Central Europe around
1900” na kierunku European Cultures.
Cykl prezentacji wystartował 17 września. Kolejne prezentacje będą pojawiać się na
stronie internetowej Wirth Institute co tydzień, w każdy czwartek. Więcej informacji
o samym projekcie i jego autorach:
https://www.ualberta.ca/wirth-institute/online-programming/art-around-1900-in-centraleurope/index.html
W dniach 18–23 września 2020 r.
odbyła się kolejna już, 23. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Niestety, w realiach zagrożenia epidemiologicznego, kierownictwo Festiwalu kilka tygodni wcześniej
postanowiło wszystkie wydarzenia przenieść
do Internetu. Wynikiem tego z kilkunastu
zaplanowanych imprez na naszym Wydziale
pracownicy i doktoranci wygłosili tylko pięć
wykładów transmitowanych na żywo przez
Internet:
• dr Małgorzata Skotnicka-Palka
(Instytut Historyczny), „Witamy się
bez podawania rąk”. Epidemia ospy
prawdziwej we Wrocławiu w 1963
roku (18 IX 2020 r.),
• dr
Jakub
Węglorz
(Instytut
Historyczny), Upusty krwi i przeczyszczenia – czy nowożytne praktyki
medyczne mogły być skuteczne? (18
IX 2020 r.),
• mgr Michał Misiak (Instytut Psychologii), Dobro, zło i psychologia. Jak psychologia
wyjaśnia moralność? (18 IX 2020 r.),
• mgr Marcin Kaczkowski (Instytut Historyczny), Kontrowersje wokół Bitwy
Jutlandzkiej (1916). Niegasnąca dyskusja (19 IX 2020 r.),
• mgr Karolina Wojtucka (Instytut Historyczny), Procesy o czary na Śląsku i Morawach
w XVI i XVII wieku (21 IX 2020 r.).
Dnia 19 września 2020 r. mgr Karolina Wojtucka, doktorantka w Instytucie
Historycznym wygłosiła referat pt. Strafverfolgung im frühneuzeitlichen Liebenthal/Lubomierz im Licht der neuesten Forschungen und Entdeckungen na międzynarodowej
konferencji naukowej „5. Internationale Tagung für Regionalforscher, Historiker,
Ortschronisten und Genealogen insbesondere beiderseits des Bobertales in Niederschlesien”, która odbyła się w Świeradowie Zdroju w dniach 17–20 września 2020 r.
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. i dr Dorota Wiśniewska z Instytutu
Historycznego w dniach 21–22 września 2020 r. wzięły udział w spotkaniu zespołu
realizującego projekt międzynarodowy w ramach programu Erasmus+ („Teaching
9
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Partnership in Higher Education”), TEEM: Civic and History Teachers‘ Education in Europe.
Modules for the Development of Democratic Competences and Social Responsibility of
Teacher Trainees. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących standardów
oraz materiałów do kształcenia europejskich nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.
Projekt koordynowany jest przez prof. Aloisa Eckera z Uniwersytetu w Grazu. Ponadto
uczestniczą w nim zespoły z Augsburga, Budapesztu i Valladolid. Zespół wrocławski zajmuje
się modułami: „Migracje” oraz „Prawa człowieka”. Spotkanie, które pierwotnie miało odbyć
się w Valladolid, następnie we Wrocławiu, potem w Wiedniu i raz jeszcze we Wrocławiu,
rozgrywało się równocześnie we wszystkich miastach partnerskich, czyli online. Wyniki
projektu – w postaci publikacji online – spodziewane są w 2022 r.
Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz z Instytutu Historycznego wziął zdalnie udział
w dyskusji nad książką Patryka Pleskota zatytułowaną „Karnawał” po amerykańsku.
Placówki dyplomatyczne USA w PRL podczas polskich wydarzeń od sierpnia 1980 do grudnia
1981 r., w czasie kolejnego spotkania „Tajemnice wywiadu”, zorganizowanego przez Instytut
Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie 24 września 2020 r. Zapis dyskusji dostępny jest na
stronie:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/112871,Dyskusja-o-ksiazce-Karnawal-po-amerykanskuAmbasada-USA-w-Warszawie-wobec-wydarz.html.
W tegorocznym sezonie wakacyjnym pracownicy Instytutu Archeologii nie mieli
niestety okazji poprowadzić tradycyjnych letnich studenckich praktyk wykopaliskowych.
Kilka ekip ruszyło jednak w teren i to z dużymi sukcesami.
Dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr. jako członek międzynarodowego zespołu
badawczego wziął udział w pracach nad nowym projektem naukowym poświęconym
odkryciom szczątków neandertalczyka w Jaskini Stajnia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Projekt, w którym poza naszym Kolegą, biorą udział badacze z Uniwersytetu w Bolonii, Uniwersytetu w Kolonii, Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Maxa
Plancka, zakłada opracowanie i publikację znalezisk oraz szeroką akcję popularyzatorską.
Część wyników badań, m.in. nad zębami trzonowymi ze świetnie zachowaną strukturą DNA,
już teraz ukazała się w prestiżowym czasopiśmie „Nature”. Przebadany ząb zawiera
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najstarszy genom mitochondrialny neandertalczyka znalezionego w środkowo-wschodniej
Europie. Jest on zdecydowanie bliższy genomowi określonemu dla populacji z Kaukazu niż
mitochondrialnemu genomowi neandertalczyków pochodzących z tego samego okresu
z Europy Zachodniej. Odkrycia w Jaskini Stajnia rzucają nowe światło na kwestię genetycznych i kulturowych powiązań między obszarem Polski a północnym Kaukazem
w okresie przed co najmniej 80 tysiącami lat. Znalezione na tym stanowisku narzędzia
kamienne są analogiczne do znajdowanych na obszarach południowych, co wskazuje, że
neandertalczycy żyjący w środowisku stepu mamuciego/tajgi wędrowali dalej, niż wcześniej
zakładano. Polecamy Państwu lekturę publikacji:
https://www.nature.com/articles/s41598-020-71504-x#Fig2
Aktualny sezon badań wykopaliskowych w Samborowicach na Górnym Śląsku kolejny
raz obfitował w wiele ciekawych odkryć. Od ośmiu lat archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Przemysław Dulęba) oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach (mgr Jacek Soida)
prowadzą szeroko zakrojone badania nad osadnictwem Celtów, którzy od IV do II w. przed
Chr. zamieszkiwali tereny współczesnego powiatu raciborskiego. W tym roku badania
wykopaliskowe przeprowadzono na stanowisku 13 (na zdjęciu powyżej), które znajduje się
we wschodniej części Samborowic. Odkryto bardzo dobrze zachowane relikty celtyckiego
pieca garncarskiego, który służył do wypału wysokiej jakości ceramiki wytwarzanej przez
zaawansowanych w tej materii rzemieślników celtyckich. Jest to najlepiej zachowany tego
typu obiekt odkryty do tej pory na terytorium współczesnej Polski. Na chwilę obecną wydaje
się, że wspomniany piec funkcjonował w ostatniej fazie istnienia celtyckiej osady, której kres
należy datować na drugą połowę II w. przed Chr. Natrafiono także na relikty dużo starszego
osadnictwa z okresu neolitu, odkryto m.in. relatywnie rzadkie w tej części kraju pochówki
kultury malickiej, której społeczności zamieszkiwały Górny Śląsk między 4700 a 3800 r. przed
Chr. Badania w mikroregionie Samborowic od początku finansowane są ze środków
Narodowego Centrum Nauki i Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie rokrocznie
deponowane są wszystkie zabytki pozyskane w trakcie wykopalisk. Zapraszamy do
obejrzenia krótkiej relacji filmowej z badań:
https://silesia24.pl/.../muzeum-slaskie-na-tropie-celtow...

WYSTAWY
„ANTYKOMANIA. DZIEWIĘTNASTOWIECZNE KOLEKCJE STAROŻYTNOŚCI”
1 sierpnia 2020 r. z kilkumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym pandemią
w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (Sala pod Filarem) otwarto wystawę „ANTYKOMANIA. Dziewiętnastowieczne kolekcje starożytności”. Kuratorami wystawy są dr Agata
Kubala z Instytutu Historii Sztuki i Urszula Bończuk-Dawidziuk z Muzeum Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Wystawa jest nawiązaniem do popularnej w Europie XIX w. „mody na antyk”. Na
wystawie omówiono charakterystyczne dla XIX w. kolekcjonerstwo arystokratyczne,
prywatne filhelleńskie, a także uniwersyteckie. Przykładem kolekcji arystokracji na
prezentowanej wystawie są eksponaty pochodzące ze zbiorów księżnej Heleny
Radziwiłłowej (1753–1821) gromadzone w Nieborowie i Arkadii. Kolekcjonerstwo
filhelleńskie reprezentuje zbiór antyków architekta Eduarda Schauberta (1804–1860). Z kolei
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eksponaty pochodzące z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego
ukazują zainteresowanie XIX-wiecznych uczelni kolekcjonerstwem starożytności i ich
nowożytnych kopii. Oprócz eksponatów pochodzących z uczelni Wrocławia i Krakowa
zaprezentowano na wystawie także zabytki użyczone ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia. Wystawa
potrwa do 16 listopada 2020 r.

Prezentowane na wystawie: relief z przedstawieniem Helle na baranie (z doklejonymi głowami koni), Melos (Grecja), połowa V w. p.n.e.
(po lewej) oraz oinochoe (dzbanek z trójlistnym wylewem), naczynie czerwonofigurowe, Apulia, koniec IV w. p.n.e. (?) (po prawej), ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

25 LAT POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY NA POLU BADAŃ ŚLĄSKICH
Specyfika historyczna Śląska, jego bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe
przyciągają uwagę nie tylko naukowców z Polski, ale także z innych państw, zwłaszcza
Niemiec i Czech. Współpraca naukowa zacieśnia się od lat 90. XX w. przynosząc kolejne
projekty, konferencje i publikacje. Nierzadko efektem jest także przyjaźń, która z biegiem
czasu łączy uczestników różnych przedsięwzięć naukowych. Tak właśnie było w przypadku
historyków prof. Arno Herziga
(Uniwersytet w Hamburgu) oraz
prof. prof. Małgorzaty i Krzysztofa Ruchniewiczów z Instytutu Historycznego. Początkiem
był udział w polsko-niemieckiej
wystawie „Obudź się, serce
moje, i pomyśl” o związkach
kulturalnych Śląska i Brandenburgii. Zbliżeniu sprzyjały nie
tylko pasje badawcze, ale także
pochodzenie. Cała trójka jest
bowiem z urodzenia Dolnoślązakami, A. Herziga i M. Ruchniewicz łączy ponadto wspólna
Otwarcie wystawy w Gottwaldówce. Od lewej Arno Herzig, kierująca Skansenem
Renata Czaplińska oraz Krzysztof i Małgorzata Ruchniewiczowie
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mała ojczyzna – ziemia kłodzka. Ich śląskoznawczy dorobek obejmuje różne publikacje: od
źródłowych po studia monograficzne, a nawet syntezy dziejów regionalnych. W 2012 r.
wspólnie wydali popularny zarys historii regionu pt. Śląsk i jego dzieje, stanowiący
rozwinięcie tomu Schlesien. Das Land und seine Geschichte. Obecnie przygotowywane jest
jego nowe wydanie po niemiecku oraz publikacja poświęcona historii wsi Gorzanów koło
Bystrzycy Kłodzkiej, w której dzieciństwo spędził A. Herzig.
Ćwierćwieczu kontaktów naukowych i osobistych trojga historyków poświęcono
właśnie niewielką wystawę otwartą z ich udziałem 11 września w Zabytkowym
Gospodarstwie – Skansenie Gottwaldówka w Kątach Bystrzyckich (powiat kłodzki).

PROJEKTY NAUKOWE
Dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr. otrzymała grant
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.1, na
przekład na język angielski i druk książki Pozycja smaku. Jedzenie
w granicach sztuki. Angielska wersja ukaże się w jednym z najstarszych wydawnictw naukowych, Brill. To dziś międzynarodowe
wydawnictwo powstało w XVII w. w Lejdzie. Ogłoszenie o wynikach konkursu:
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-konkursunrph-w-module-uniwersalia-21-2019
Zespół z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii pod
kierunkiem dr. hab. Ryszarda Poprawy, w składzie dr Bianka Lewandowska, mgr Marta
Rokosz (doktorantka), mgr Katarzyna Tabiś (doktorantka) i Maciej Barański (student V roku
psychologii) prowadzi od marca 2020 r. badania nad „zaspokojeniem i frustracją podstawowych potrzeb psychologicznych, stresem i radzeniem sobie z nim w dobie pandemii
COVID-19”. Wstępnie wyniki badań Zespół przedstawił w formie referatu na
I Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej poświęconej tematyce „Doświadczenie pandemii
COVID-19 w Polsce”, która odbyła się 16–17 września 2020 r. na Wydziale Psychologii
i Kogniwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ta zgromadziła
wielu czołowych przedstawicieli różnych dyscyplin psychologii i innych nauk społecznych
i medycznych w Polsce (http://forum-covid19.home.amu.edu.pl/). Przygotowywana jest
publikacja monografii pokonferencyjnej w wydawnictwie naukowym pt. Psychologiczny
i społeczny obraz pandemii.
Jednocześnie Zespół złożył już do recenzji, w renomowanym międzynarodowym
czasopiśmie, artykuł prezentujący częściowe rezultaty swoich badań. Preprint dostępny jest
m.in. na stronie:
https://www.researchgate.net/ pod DOI: 10.31234/osf.io/8m6wy
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Dwójka doktorantów z Instytutu Psychologii znalazła się
w gronie laureatów konkursu
Narodowego Centrum Nauki
ETIUDA 8. Mgr Michał Misiak
otrzyma 162 656 zł na realizację
projektu „Związek zagrożenia
bezpieczeństwa żywnościowego z
marnowaniem jedzenia. Pośrednicząca rola sądów moralnych”, a mgr Agata GroyeckaBernard dostanie wsparcie w wysokości 131 840 zł na realizację
projektu „Wpływ myślenia twórczego na stereotypy i uprzedzenia”. Oboje wyróżnieni (na zdjęciu) przygotowują pracę
doktorską pod kierunkiem dr. hab. Piotra Sorokowskiego, prof UWr.
Trzyosobowy zespół z Instytutu Muzykologii: prof. dr hab. Zbigniew Przerembski, dr
Agnieszka Drożdżewska i mgr Joanna Gul, uzyskał grant z Instytutu Muzyki i Tańca
w programie „Białe plamy” na badania muzykologiczne w Regionie Kozła. To jedyny polski
obszar, leżący w Wielkopolsce, który identyfikuje się przez używany tam tradycyjny
instrument muzyczny – kozioł (jedna z wielu odmian dud wielkopolskich). Długofalowym
celem zespołu pod kierunkiem prof. Z. Przerembskiego jest przeprowadzenie kompleksowych badań muzykologicznych w tym regionie,
a uzyskany grant z IMIT pozwoli na opracowanie
wybranych zagadnień, takich jak identyfikacja
muzyków i ich instrumentów, uwiecznionych
na przedwojennych fotografiach, zachowanych
przez Fundację Tres ze Zbąszynia. Zespół odbył
dotąd dwa wyjazdy badawcze w lipcu i wrześniu
2020 r., przeprowadzając, oprócz identyfikacji
fotografii, także wywiady z najstarszymi muzykami w regionie i dokumentację zachowanych
instrumentów, dostępnych w muzeach i izbach
regionalnych.
Prof. Zbigniew Przerembski i dr Agnieszka Drożdżewska
w skansenie w Ochli

14 sierpnia 2020 r. dr hab. Magdalena Barbaruk z Instytutu Kulturoznawstwa
w ramach swoich badań nad Amereidą (grant Opus, NCN, „Trajektorie słowa. Kulturowa
sprawczość Amereidy”) spotkała się w Paryżu z Jean-Paulem Iommim-Amunategui (oboje
na zdjęciu poniżej). Z synem Godofredo Iommiego, założyciela Amereidy i głównego poety
„Szkoły z Valparaíso”, rozmawiała o paryskim etapie formowania się filozofii Amereidy
i phalènes (1956–1963) oraz o związkach Edwarda Stachury z latynoamerykańską grupą.
W paryskim mieszkaniu Iommiego-Amunategui Stachura mieszkał pół roku (1978), napisał
tam swoją ostatnią książkę Fabula rasa (na zdjęciu pożegnalny list Stachury do Jean-Paula,
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napisany lewą ręką po wypadku z 23 kwietnia 1979 r.,
w którym pisarz stracił prawą dłoń). Obecność Stachury
w dekolonizacyjnym poemacie Amereida i polski wątek
w historii formowania się koncepcji aktu poetyckiego
i travesía (hiszp. ‘przeprawa’) jest problemem badawczym, który pojawił się dopiero w trakcie realizacji
grantu: jest bardzo słabo znany przez aktualnych przedstawicieli „Szkoły z Valparaíso” z Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso,
z którymi dr hab. M. Barbaruk
współpracuje, i w ogóle nieznany
polskim badaczom twórczości Stachury.

ZBIORY BIBLIOTEKI INSTYTUTU HISTORYCZNEGO IM. PROFESORA ADAMA GALOSA
W PROJEKCIE „LEOPOLDINA ONLINE”
Dobiega końca realizacja projektu „Leopoldina online – platforma integracji
i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji
i popularyzacji wiedzy”. W grudniu 2016 r. Biblioteka Instytutu Historycznego im. Profesora
Adama Galosa w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Historycznego przystąpiła do tego
projektu jako jedna z dwóch bibliotek, obok Biblioteki Uniwersyteckiej. W programie biorą
udział także, m.in. Archiwum Uniwersyteckie, Muzeum Uniwersyteckie i Ogród Botaniczny.
W projekt zaangażowanych jest 14 jednostek Uniwersytetu.
Czteroosobowy zespół pracowników Biblioteki Instytutu Historycznego (Iwona
Mrozowicz, Zbigniew Murawski, Beata Nowak i Marcin Zubel) przystąpił do prac wiosną
2018 r., w momencie zainstalowania specjalistycznego skanera (na zdjęciu). Zeskanowano
blisko 1200 dzieł, wykonano ponad 140000 skanów, a następnie opracowano je merytorycznie (metadane).
Celem projektu jest prezentacja
w formie cyfrowej zbiorów
Biblioteki
Instytutu
Historycznego w Bibliotece Cyfrowej
UWr. i Repozytorium UWr. Do
skanowania i opracowania
przeznaczono cenne pozycje
z przedwojennego księgozbioru
Biblioteki Instytutu Historycznego
wybrane
spośród
najczęściej wykorzystywanych
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przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a które nie zostały
umieszczone w innych bibliotekach cyfrowych, oraz publikacje pracownikow naukowych Instytutu Historycznego
przeznaczone do udostępnienia w Repozytorium UWr.
Dzieła wybrane do publikacji
w Bibliotece Cyfrowej są elementem historiografii regionalnej zapewniającym podtrzymanie ciągłości kulturowej, rozbudowującym zainteresowanie historią, zabytkami i artefaktami kultury materialnej Śląska, kształtującym tożsamość, świadomość historyczną oraz poczucie wspólnotowości w wymiarze małej ojczyzny.
Włączenie przez Repozytorium do szerokiego obiegu naukowego publikacji
pracowników naukowych Instytutu Historycznego pozwoli rozbudować kolekcję Instytutu
Historycznego (w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych) z blisko 300
pozycji w 2016 r. do około 1000 w 2020 r. Dotychczasowe obserwacje pozwalają stwierdzić,
że prace publikowane w Repozytorium są przeglądane i pobierane kilkaset razy każda
w ciągu roku. Z dorobku pracowników naukowych największą część stanowią prace
opublikowane w „Acta Universitatis Wratislaviensis”, seria „Historia”, w „Pracach
Historycznych” wydawanych przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, a także
prace, które na mocy umów o wydanie i rozpowszechnianie utworu naukowego zawartych
przez Wydział oraz Instytut Historyczny po upływie określonego czasu można publikować
w formie cyfrowej.
Grupę docelową, do której skierowany jest projekt, stanowią zarówno pracownicy
naukowi, studenci, doktoranci, jak i archiwiści, muzealnicy, uczniowie, administracja
samorządowa, twórcy lokalnych stron internetowych, organizacje społeczne – wszyscy
zajmujący się badaniem historii Polski i powszechnej oraz badaniami regionalnymi.
Prezentacja platformy „Leopoldina online” planowana jest na początek 2021 r., ale
już teraz można przeglądać zasoby Biblioteki Instytutu Historycznego w Bibliotece Cyfrowej
UWr. (dzieła niemieckie sprzed 1945 r.) (zob. zdjęcie powyżej).
Publikowanie prac w Repozytorium odbywa się na bieżąco i będzie kontynuowane
także po zakończeniu projektu „Leopoldina online”. Polecamy stronę: www.lepoldina.pl.

POPULARYZACJA WIEDZY
PODCAST: 2HISTORYKOW1MIKROFON
Pandemia Covid-19 wzmogła zainteresowanie nowymi sposobami popularyzacji
wiedzy. Jednym z nich jest podcast, audycja gotowa do odsłuchania w momencie dla
odbiorcy najbardziej dogodnym. Porusza on tematy od politycznych po społeczne, od nauki
języków obcych po kursy gotowania i uprawy ogrodów. W przypadku historii widoczne jest
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jednak omijanie podcastów szerokim łukiem przez osoby, wydawałoby się, bardzo dobrze
przygotowane, badaczy czy nauczycieli tego przedmiotu.
Podczas wymuszonej pandemią pracy z domu prof. Krzysztof Ruchniewicz i prof.
Przemysław Wiszewski z Instytutu Historycznego postanowili wkroczyć na ten dotąd obcy
historykom grunt. Zaczęło się od jednego mikrofonu. Z biegiem czasu Autorzy zaczęli
obsługiwać bardziej rozbudowany sprzęt, edytować ścieżkę dźwiękową i publikować ją. Prof.
Krzysztof Ruchniewicz w taki sposób prezentuje tę ciekawą inicjatywę: „Pomysł był prosty.
Reprezentujemy różne epoki, podejścia do historii, mamy też różne doświadczenia.
Uznaliśmy, że może to być inspirujący ciekawe dyskusje punkt startu. Dotąd nagraliśmy
18 odcinków (pierwszy wyemitowaliśmy 3 maja 2020 r.). W sumie odsłuchało je prawie
2000 osób, głównie z Polski, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Zamieszczamy je co tydzień
w poniedziałek o godz. 8.00 (do odsłuchania
przed poranną kawą). Podcastowi towarzyszy
strona internetowa, na której zamieszczamy
opis każdego odcinka i adresy kontaktowe.
Podjęliśmy różne tematy, niektóre z przymrużeniem oka. Dyskutowaliśmy o sprawach
narodowych, rocznicach czy ostatnio o dziedzictwie kulturowym. Chcemy pokazać, że historia jest – jak to się potocznie mówi – sexy, warto
się nią zajmować nie tylko zawodowo i na
poważnie, że ożywczy jest dystans (a jakże) do
siebie i eksplorowanych tematów. Czy zainteresowaliśmy na stałe naszych słuchaczy? Zobaczymy. Zapraszamy do słuchania i komentowania!”
Autorem okładki podcastu jest Wiesław Smętek

Strona internetowa podcastu: http://2historykow1mikrofon.pl
Adres internetowy podcastu: https://soundcloud.com/2historykow1mikrofon
W ostatnim czasie ukazały się dwa wywiady z dr. hab. Piotrem Plichtą z Instytutu
Pedagogiki (Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością):
• o poziomie nauczania w pandemii dla portalu gazeta.pl:
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,26233157,czy-poziom-nauczania-w-pandemiibardzo-spadl-plichta-jesli.html?fbclid=IwAR2D8H2MlVpTL15STiDZNiS2D3TDI6OERpK
TMb_TndMURdGcVyjV0VpHfYg
• o wykłuczeniu rówiesniczym dla „Głosu Pedagogicznego”:
https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/wykluczenie-to-tez-przemoc-rozmowa-zdr-hab-piotrem-plichta
Setna rocznica Bitwy Warszawskiej wywołała spore zainteresowanie mediów. Dr
Łukasz Kamiński udzielił wywiadu rosyjskiemu Radiu Svoboda, poświęconego nie tylko
samej wojnie polsko-bolszewickiej, ale także pamięci o niej. Wywiad można przeczytać na
stronie: https://www.svoboda.org/a/30779403.html
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W tygodniku „Polityka” z 29 lipca 2020 r. opublikowano rozmowę z dr Agnieszką
Widerą-Wysoczańską z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii.
Tematem rozmowy jest dysocjacja jako jedna z konsekwencji doświadczania traumatycznych zdarzeń w dzieciństwie. Wywiad można przeczytać na stronie:
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1965594,1,odrebne-stanyswiadomosci.read?fbclid=IwAR2XMxGkgYbfrHf_noTeO0tiPn_fKD4Yv74UGGt6ytuFQ1sCGnxmew4cFI

NOWE PUBLIKACJE
We wrześniu w prestiżowym międzynarodowym wydawnictwie Brill
ukazała się książka dr. Jacka Jędrysiaka z Instytutu Historycznego pt.
Prussian Military Thought 1815–1830. Beyond Clausewitz. Carl von
Clausewitz jest wciąż jednym z najważniejszych autorów piszących
o strategii wojennej. Dr Jacek Jędrysiak w swojej książce proponuje
nowe spojrzenie na pruską myśl wojskową po wojnach napoleońskich
i odsłania zapomniane oblicze armii pruskiej.

W prestiżowej Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się
najnowsza książka prof. Zbigniewa Przerembskiego z Instytutu
Muzykologii pt. Dudy. Metamorfozy instrumentu w odrodzonej
Polsce – od tradycji do folkloryzmu. Książka podsumowuje „trylogię”
Profesora o instrumentach dudowych w przeszłości i teraźniejszości
(wcześniejsze dwa tomy wydał Instytut Sztuki PAN). W ten sposób
charakteryzuje tę pracę nota edytorska na stronie wydawcy: „Książka
Zbigniewa Jerzego Przerembskiego […] jest poświęcona instrumentowi muzycznemu, którego znaczenie w kulturze polskiej (ale
i europejskiej) trudno przecenić. W Europie grano już na nim bowiem
co najmniej 2000 lat temu. W czasach staropolskich był głównym
składnikiem niepisanego, a więc poznawanego w bezpośrednim przekazie międzypokoleniowym, nurtu kultury muzycznej. […] W tomie Dudy. Metamorfozy instrumentu
w odrodzonej Polsce ukazane zostały dudy i grający na nich muzycy w okresie od
dwudziestolecia międzywojennego do początków XXI stulecia, uwzględniając zakres
terytorialny państwa przed i po drugiej wojnie światowej. W tym czasie tradycyjna praktyka
dudziarska stopniowo się zmniejszała, ograniczała zakres kulturowy, społeczny i terytorialny […]”
Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego:
http://www.wuwr.com.pl/products/2140.html?status=nowosc
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Nakładem Wydawnictwa Atut ukazała się książka dr Martyny
Pryszmont z instytutu Pedagogiki pt. Metodologia jako sztuka
wyjścia. Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem (Wrocław 2020).
Publikacja poświęcona jest trzem obszarom: metodologii badań,
sztuce i macierzyństwu. Autorka badań, odnosząc się do
zrealizowanych projektów badawczych, przedstawia metodologię
badań zintegrowaną ze sztuką jako perspektywę analizowania
i interpretowania fenomenu społecznego, tj. macierzyństwa. Monografia koncentruje się na ukazaniu wybranych podejść badawczych,
m.in. z wykorzystaniem biografii, a także posługujących się sztuką
z użyciem plakatu, etiud filmowych i albumów, zastosowanych w zrealizowanych przez nią
badaniach w inicjatywie badawczej pt. „Mikroświaty macierzyństwa”. Refleksja ta wpisuje
się w dyskurs na temat wyzwań współczesnej metodologii badań nad edukacją. W pracy
obecny jest także wątek dotyczący stawania się matką i uczenia się kobiet w sytuacji
macierzyństwa, przybliżony na podstawie zrealizowanych badań.
W Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu przechowywana jest jedna z największych
w kraju kolekcji wspomnień i relacji dotyczących losów Polaków na Wschodzie w latach 1939–1956, przede wszystkim deportacji i egzystencji na zesłaniu w głębi
ZSRR. Jej początki sięgają lat 1989–1990.
Choć była wykorzystywana w badaniach
naukowych, pozostaje jednak ciągle zbyt
mało znana. W końcu 2018 r. trzyosobowy
zespół naukowców złożony z dwojga pracowników Instytutu Historycznego dr. hab.
Małgorzaty Ruchniewicz, prof. UWr. i dr. hab. Piotra Cichorackiego, prof. UWr. oraz
doktorantki w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej mgr Marceliny Jakimowicz
uzyskał w konkursie programu NPRH finasowanie pięcioletniego projektu, którego celem
jest popularyzacja tego zbioru i wydanie drukiem najcenniejszych materiałów w nim
przechowywanych. W tym celu utworzono w ramach prowadzonej przez PTL serii
„Biblioteka Zesłańca” podserię „Świadectwa XX wieku”. Dotąd opracowano i udostępniono
drukiem obszerną bibliografię komentowaną kolekcji, liczącej już prawie tysiąc jednostek.
Dostępny jest także pierwszy tom wspomnieniowy z tekstem pióra Jana Konopielki,
nauczyciela z województwa wileńskiego, a po 1945 r. więźnia Gułagu. Kolejne tomy są już
w opracowaniu redakcyjnym. Wkrótce uruchomiona zostanie baza online kolekcji, która
ułatwi selekcję materiałów. Wszystkie publikacje będą dostępne także jako ebooki.
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Wspomnienia gen. Władysława Jędrzejewskiego oraz dziennik
5 Dywizji Piechoty z 1919 roku, wstęp i oprac. Jarosław Szymański,
Arkadiusz Tuliński (Warszawa 2020) to – jak informuje notatka na
stronie Instytutu Pamięci Narodowej, wydawcy książki – „[…]
krytycznie opracowane źródła historyczne: autobiografia gen.
Władysława Jędrzejewskiego (1863–1940) i teksty wspomnieniowe
jego autorstwa dotyczące wojny 1919–1920, a ponadto dziennik
5 Dywizji Piechoty z 1919 roku, której gen. Jędrzejewski był dowódcą.
Całość poprzedzona jest obszernym wstępem poświęconym
Władysławowi Jędrzejewskiemu – jednej z ważniejszych postaci okresu
wojen o wschodnie granice Rzeczypospolitej. Współautorem edycji jest
dr Jarosław Szymański z Instytutu Historycznego.
We wrześniu ukazała się nakładem wydawnictwa Routledge książka
Epigraphic Culture in the Eastern Mediterranean in Antiquity. Jest
to praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Krzysztofa Nawotki
z Instytutu Historycznego, zawierająca 10 rozdziałów autorstwa
przeważnie młodych uczonych pracujących w Opolu (Joanna
Porucznik), Warszawie (Paulina Komar), Warwick (Naomi Carless
Unwin) i Wrocławiu (Piotr Głogowski, Dominika Grzesik, Michał
Halamus, Łukasz Szeląg, Joanna Wilimowska, Agnieszka
Wojciechowska), będąca efektem projektu epigraficznego
realizowanego w ramach grantu Maestro „Miasto greckie epoki
hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych”.
Książka ta podejmuje próbę zbadania starożytnego zwyczaju
epigraficznego, czyli zasad rządzących chronologiczną dystrybucją inskrypcji wyrytych na
kamieniu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.
We wrześniu 2020 r. ukazał się tegoroczny 2. numer „Klio.
Czasopisma Poświęconego Dziejom Polski i Powszechnym”. Niemal
w całości łamy kwartalnika wypełniły teksty zaprezentowane
trzy lata wcześniej na międzynarodowej konferencji naukowej
w Instytucie Historycznym pt. „Czary i zjawiska demoniczne
w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI–XVIII w.” (Wrocław 24 XI
2017 r.). Wśród nich są m.in. artykuły organizatorów konferencji:
dr. hab. Pawła Klinta (Miłość, mężobójstwo i praktyki magiczne.
Analiza zeznań i wyroku w sprawie o czary przed sądem miejskim
w Sanoku z 1657 r.), dr. Jakuba Węglorza (Naukowy wymiar nowożytnych teorii medycznych i ich postrzeganie przez pryzmat
racjonalności badacza jako problem poznawczy) i dr. Daniela
Wojtuckiego („Wampiryczne dzieci” – ofiary wierzeń w magia
posthuma na Morawach w XVIII w.). Ponadto w nowym numerze „Klio” znajdują się także
artykuły innych pracowników Wydziału: dr. Pawła Dumy z Instytutu Archeologii (Magia
ochronna przeciw czarownicom, złemu urokowi oraz inne środki apotropaiczne w świetle
znalezisk archeologicznych w Europie), dr Aleksandry Ziober z Instytutu Historycznego
(Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oskarżeń o czary w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII stuleciu. Przyczynek do badań) oraz doktorantki z Instytutu Historycznego
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mgr Karoliny Wojtuckiej (Poszukiwania skarbów za pomocą magii na nowożytnym Śląsku
i Morawach. Przyczynek do badań).
Cały numer czasopisma dostępny jest w Internecie pod adresem:
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/issue/view/1936

W lipcu 2020 r. ukazał się zaległy 4. numer „Śląskiego
Kwartalnika Historycznego Sobótka” z 2019 r. Wśród tekstów
można znaleźć artykuły Tadeusza Lebiody Sprawa „Lusitanii”
w świetle doniesień Wolffs Telegraphisches Bureau i „Frankfurter
Zeitung”, doktoranta z Instytutu Historycznego Kamila
Pawłowskiego Losy Ewangelickiego Zakładu Diakonijnego
w Ząbkowicach Śląskich w latach 1945–1946. Przyczynek do
dziejów ewangelickiej diakonii żeńskiej na Śląsku i Stanisławy
Sochackiej Działalność naukowa Stanisława Rosponda na Śląsku
w latach 1945–1950. Oprócz studiów w czasopiśmie można
znaleźć także miscellanea źródłowe, przegląd badań i recenzje.
Teksty dostępne są na stronie:
https://sobotka.uni.wroc.pl/index.php/sobotka/issue/view/11/23
Pod redakcją prof. dr hab. Remigiusza Pośpiecha (Instytut Muzykologii) w serii
„Monumenta Musicae in Polonia” ukazała się ostatnio edycja utworów instrumentalnych
Marcina Józefa Żebrowskiego Utwory na zespoły instrumentalne / Compositions for
Instrumental Ensembles, wyd. / ed. by Remigiusz Pośpiech, red. / ed. Jakub Chachulski,
Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa 2019).
W taki sposób charakteryzują książkę wydawcy: „Edycja źródłowo-krytyczna
w większości nie wydawanych dotąd utworów na zespoły instrumentalne o różnych
składach działającego w XVIII wieku polskiego kompozytora Marcina Józefa Żebrowskiego
(określanego w źródłach także jako "Żebro"). Jest to zbiór unikalny, bowiem w przypadku
żadnego innego polskiego twórcy komponującego w stylu barokowym i przedklasycznym
porównywalna grupa różnorodnych gatunkowo i obsadowo utworów się nie zachowała.
Tom zawiera edycje następujących kompozycji: Concerto grosso, 6 sonat wydanych
w zbiorze Sonate a due violini e basso, Sinfonia Es, 17 ujętych w grupie Sonatae pro
processione. […] Pozycja została wydana w redakcji polsko- i anglojęzycznej”.

UCZESTNICTWO W RADACH NAUKOWYCH
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. weszła w skład komitetu doradców projektu
Erasmus+ z zakresu „Teaching Parnership in Higher Education”, zajmującego się
opracowaniem materiałów dydaktycznych do nauczania historii pod hasłem „Teaching
History in the 21st Century”. Międzynarodowy zespół pod kierunkiem Jochena Hunga z Uniwersytetu w Utrechcie tworzą specjaliści z siedmiu krajów europejskich. Rolą
doradców jest ewaluacja powstających materiałów. https://teh21.sites.uu.nl.
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Prof. Anna Brytek-Matera (Instytut Psychologii) została zaproszona przez Redaktora
Naczelnego prof. Davida F. Marksa do Rady Redakcyjnej prestiżowego międzynarodowego
czasopisma „Journal of Health Psychology”. W obecnym rankingu czasopism (JCR) „Journal
of Health Psychology” zajmuje 49 pozycję na 131 indeksowanych czasopism (Q2) w kategorii
Psychology – Clinical. Czasopismo posiada współczynnik wpływu Impact Factor równy 2,503
(2019). Prof. Anna Brytek-Matera została również członkiem Rady Redakcyjnej innego
renomowanego międzynarodowego czasopisma „BMC Psychiatry” (sekcja Eating Disorders).
Sekcja Eating Disorders poświęcona jest szerokiemu spektrum zaburzeń odżywiania. Prace
w niej publikowane dotyczą obrazu klinicznego zaburzeń odżywiania, modelu etiologicznego
oraz leczenia (psychoterapia, farmakoterapia) w ujęciu interdyscyplinarnym (psychiatria,
psychologia kliniczna, neuropsychologia, neuroendokrynologia). Czasopismo posiada
współczynnik wpływu Impact Factor równy 2,704 (2019).
Minister kultury i spraw związkowych i europejskich Turyngii prof. Benjamin-Immanuel Hoff mianował prof. Krzysztofa Ruchniewicza, dyrektora CSNE i pracownika
Instytutu Historycznego, członkiem rady Stiftung Ettersberg. Europäische Diktaturforschung. Aufarbeitung der SED-Diktatur. Fundacja powstała w 1999 r. z inicjatywy
hiszpańskiego pisarza i byłego więźnia KL Buchenwald, Jorge Semprúna. Zajmuje się
studiami porównawczymi nad europejskimi dyktaturami. Jest to ważne forum dialogu na
temat historii reżymów dyktatorskich oraz budowy systemu demokratycznego po ich
upadku. Od 2012 r. Fundacja Ettersberg opiekuje się Centrum Pamięci i Edukacji
Andreasstraße w byłym więzieniu śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego
(MfS) w Erfurcie. Propozycja skierowana do wrocławskiego historyka jest potwierdzeniem
znaczenia jego dorobku naukowego, jak i wieloletniego zaangażowania w rozwijanie
międzynarodowego dialogu na temat trudnej historii. Prof. Krzysztof Ruchniewicz jest
m.in. wiceprzewodniczącym kuratorium Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków
w Niemczech, wiceprzewodniczącym rady naukowej Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. oraz członkiem rad naukowych Instytutu Herdera w Marburgu i Bayerische
Gedenkstätte.

STUDENCI I DOKTORANCI
11 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność pierwszego
uniwersyteckiego Zespołu Teatralnego, założonego i kierowanego przez mgr. Piotra Hildta –
doktoranta Szkoły Doktorskiej na Wydziale pod opieką prof. dr. hab. Mirosława Kocura.
Mimo że zespół jest afiliowany przy Instytucie Kulturoznawstwa, jego charakter jest
międzywydziałowy, a fizycznie wychodzi on poza przestrzeń Uniwersytetu. W okresie
wakacyjnym warsztaty, próby teatralne i pokazy odbywały się bowiem w profesjonalnej sali
użyczonej przez miejską instytucję kultury, Ośrodek Postaw Twórczych.
Zespołowi Teatralnemu przyświecają nie tylko cele artystyczne, ale także
interdyscyplinarne. Program edukacyjny został zorganizowany w taki sposób, by otywować
zdolnych studentów do pogłębionego namysłu nad światem. Bezpośrednim
celem pracy stało się zaś pełnowymiarowe przygotowanie spektaklu teatralnego,
zawierające w sobie analizę dramatu, warsztaty specjalne z emisji głosu czy pracę nad
scenografią.
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Sama produkcja debiutanckiego spektaklu pt. W poszukiwaniu tożsamości nie
była nastawiona wyłącznie na reżyserską dominację znaną
z teatru zawodowego. Opiekun Zespołu
stara się nie narzucać studentom jednolitego stylu pracy,
prowadząc warsztaty
i inspirując do poszukiwań w budowaniu
spektaklu.
Piotr Hildt z Zespołem. Fot. Michał J. Gadek
Dwa premierowe pokazy spektaklu W poszukiwaniu tożsamości zostały sfinansowane dzięki zdobytej przez mgr.
Hildta dotacji Funduszu Aktywności Studenckiej. Odbyły się one 29 września 2020 r. o
godzinie 17:00 i 20:00 w OPT we Wrocławiu (ul. Działkowa 15).
Doktorant Kolegium Doktorskiego mgr Piotr
Hildt został przyjęty do częściowego odbycia Szkoły
Doktorskiej na Uniwersytecie Wiedeńskim – najlepszej, najstarszej i największej uczelni niemieckojęzycznej. Uniwersytet będzie gościć doktoranta od
1 października 2020 r. w ramach kierunku wiedza
o teatrze, filmie i mediach na Wydziale Nauk
Filologicznych i Kulturoznawczych. Projekt rozprawy
doktorskiej Piotra Hildta pod opieką prof. Mirosława
Kocura został przyjęty bardzo dobrze już w Polsce –
oceniony jako „zasługujący na wszelkie wsparcie ze
strony instytucji uniwersyteckich i badawczych”.
W Wiedniu doktorant będzie mógł podnieść
kompetencje naukowe, językowe i komunikacyjne,
poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania w zakresie poszukiwań współczesnej reżyserii teatralnej
w Europie zachodniej. Pobyt badawczy umożliwi mu
tym samym porównawcze studium nad teorią i krytyką inscenizacji.
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KONFERENCJE NAUKOWE NA WYDZIALE
Instytut Kulturoznawstwa serdecznie zaprasza na interdyscyplinarną konferencję
Między wzrostem a katastrofą w dniach 22–23 października 2020 r.
Prowadzący do katastrofy kryzys klimatyczny i współistniejące kryzysy związane
z polaryzacją społeczną, migracjami wymagają transformacji społecznej, gospodarczej
i kulturowej. Zmian zarówno globalnych przepływów zasobów i kapitału, jak i organizacji
życia naszych miast. Takie zachodzące i postulowane transformacje są w polu problematyki
organizowanej konferencji.
Do 28 września można było jeszcze nadsyłać zgłoszenia wystąpień. Szczegóły na
stronie https://postwzrost.pl/.

Instytut Muzykologii po raz czwarty współorganizuje Ogólnopolską Konferencję
Instrumentologiczną, wspierając merytorycznie głównego organizatora, Fundację 9sił.
Współorganizatorami są także m.in. Muzeum Miejskie w Żywcu, Muzeum Tatrzańskie im.
Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W
skład Rady Naukowej wchodzi prof. Zbigniew Przerembski, kierownik Zakładu Muzykologii
Systematycznej w Instytucie Muzykologii, prof. emeritus Beniamin Vogel (Lund), a w
Komitecie Organizacyjnym konferencji zasiada inicjatorka spotkań mgr Agata MierzejewskaFicek, mgr Przemysław Ficek (Fundacja 9Sił) oraz mgr Joanna Gul (Instytut Muzykologii).
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Tematem przewodnim 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej będą
instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat – Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala,
Orawy, Spisza oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie. Celem
konferencji jest uchwycenie stanu wiedzy o ludowych instrumentach muzycznych
wykorzystywanych na obszarach polskich Karpat oraz muzycznego genius loci południowej
dzielnicy naszego kraju. Tematyka konferencji skupi się wokół zagadnień kultury muzycznej
i sytuacji wykonawczych, budowy i sposobów wykonywania instrumentów muzycznych,
historii instrumentów i ich wytwórców, tradycyjnego repertuaru i praktyki wykonawczej,
upodobań brzmieniowych i formalnych, zanikających i reaktywowanych sytuacji muzycznych, nauczania gry na instrumentach ludowych i przekazu międzypokoleniowego,
a także wprowadzania innowacji względem dawnych wzorów.
Stałym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej jest prezentacja
zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, nie tylko o profilu etnograficznym, oraz popularyzacja zbiorów często niedostępnych na co dzień dla
zwiedzających. Tradycyjnie pojawią się także zagadnienia związane z historycznymi
fortepianami, lutnictwem artystycznym, nowymi technologiami budowy instrumentów,
archeomuzykologią, ikonografią muzyczną, różnymi rodzajami aktywności w dziedzinie
instrumentarium muzycznego, i inne.
Obrady 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej z uwagi na sytuację
epidemiczną odbędą się w innej formie, niż pierwotnie planowano. Udział w konferencji
można wziąć, nadsyłając referat w formie audiowizualnej. Nadesłane materiały, wraz
z prezentacjami muzycznymi oraz wywiadami etnograficznymi realizowanymi w siedzibach
organizatorów, zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji. Termin nadsyłania
nagrań: 30 września 2020 r.
Więcej informacji na stronie konferencji: http://konferencjainstrumentologiczna.pl/
W dniach 22–24 października odbędzie się, w formie online, międzynarodowa
konferencja The Second Life od Recorded Sounds, zorganizowana przez Pracownię Badań
Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa oraz Instytut Muzykologii. Będzie to
trzecia z cyklu konferencji CENSE (Central European Network for Sonic Ecologies),
poprzednie miały miejsce w Budapeszcie (2018) i Usti nad Labem (2019). Konferencję
organizują prof. dr hab. Renata Tańczuk z Instytutu Kulturoznawstwa oraz dr Robert Losiak
i dr Sławomir Wieczorek z Instytutu Muzykologii.
Więcej informacji na stronie:
https://muzykologia.uni.wroc.pl/Instytut-Muzykologii/Aktualnosci/Wydarzenia/The-SecondLife-Of-Recorded-Sounds
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
We wrześniu 2020 r ogłoszone zostały trzy zarządzenia Dziekana:
• w sprawie zasady realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nr
10/2020 z dnia 10 września 2020 r.);
• w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk
Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2020/2021 (nr 11/2020 z dnia
22 września 2020 r.);
• w sprawie przygotowań do rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021 oraz
wprowadzenia wzoru wewnętrznej instrukcji funkcjonowania obiektów
administrowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (nr 12/2020 z dnia 22 września
2020 r.).

ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 22 września 2020 r. konkurs na
granty badawcze Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na rok 2020. W ramach
modułu „Dziedzictwo narodowe” w konkursie pierwszym określono jako priorytetowe
następujące obszary badawcze:
• zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych;
• spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku;
• polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony,
katalogi, etc.;
• kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i
bibliograficznych,
• kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów;
a w konkursie drugim następujące zagadnienia:
• dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy:
encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
• przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki,
leksykony, encyklopedie, etc.;
• kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i
bibliograficznych;
• kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Ministerstwo zastrzega, że ostateczny termin zamnknięcia naboru wniosków ogłosi
odpowiednim komunikatem.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 15 września 2020 r. konkursy na projekty
naukowe w ramach programów:
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•

OPUS 20 + LAP – program otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na dwu- i
trójstronne umowy realizowane z partnerami z Austrii, Czech i Słowenii oraz
dwustronne z partnerami z Niemiec i Szwajcarii;
• PRELUDIUM BIS – skierowany do doktorantów Szkół Doktorskich;
• SONATA 16 – skierowany do osób mających stopień doktora;
• BEETHOVEN CLASSIC – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach
humanistycznych, społecznych i o sztuce.
Wnioski można składać do 15 grudnia 2020 r.

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 20 października 2020 r. Proszę je wysyłać w imieniu
własnym lub pracowni, zakładów, katedr, instytutów czy kół naukowych na adres pawel.klint@uwr.edu.pl
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