Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 38 (listopad 2020)
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Mija kolejny miesiąc tego roku akademickiego, ciągle
pod znakiem epidemii. Niestety, dopiero po ukazaniu się tego
numeru Biuletynu wrócą do pracy naszego biblioteki, tak
ważne dla nauk społecznych i humanistyki.
Miesiąc ten był jednak pełen pracy, może bez
spektakularnych efektów, ale na pewno bardzo potrzebnej,
dającej fundamenty rozwoju Wydziału. Budowane były:
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (kierowany przez
Pana Prodziekana Arkadiusza Urbanka) oraz Wydziałowy
Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (kierowany przez Pana Prodziekana Jarosława Syrnyka).
Istnienie obu zespołów jest oczywiście wymagane przepisami, jednak jestem pewien, że
realnie pomogą one rozwijać jakość naszej dydaktyki i będą służyć pomocą odpowiednim
zespołom tworzonym dla poszczególnych kierunków studiów.
Wciąż trwają prace nad Wydziałową Radą Interesariuszy. To ciało zupełnie nowe –
jestem jednak przekonany, że bardzo pożyteczne. Pozwoli rozwinąć i sformalizować relacje
Wydziału (i jednostek Wydziału!) z tym, co nazywamy otoczeniem społeczno-gospodarczym,
a zatem z pracodawcami naszych absolwentów, szkołami, palcówkami kultury. Właściwe
z nimi relacje są niezwykle istotne nie tylko ze względu na prowadzoną przez nas dydaktykę,
ale także badania naukowe.
Mieliśmy na Wydziale kolejne komisje akredytacyjne (aż trzy!), które dotyczyły
kierunków: psychologia, historia sztuki i pedagogika specjalna. Serdecznie dziękuję
wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia wizyt komisji
w naszych jednostkach. Czekamy ze spokojem na oficjalne raporty z tychże odwiedzin.
Są także inne radosne komunikaty. Pierwszy dotyczy tegorocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, z przyczyn oczywistych, bardzo trudnej pod względem
organizacyjnym. Pani Prof. Grażyna Antczak – koordynator Festiwalu z ramienia naszej
Uczelni, wystosowała podziękowanie dla naszego Wydziału za udział w tym przedsięwzięciu,
a w szczególności za wkład pracy, jaki włożył w prace organizacyjne z nim związane dr hab.
Paweł Klint – nasz obecny Prodziekan. Dziękujemy Panu Profesorowi i dziękujemy za
docenienie Jego trudu! Drugi komunikat związany jest z awansem. Pani dr Jolanta Kowal
przyznano stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Serdeczne gratulacje! Jednocześnie nasza
Rada Wydziału podczas ostatniego posiedzenia powierzyła Pani Doktor kierowanie
Zakładem Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii. Zatem – podwójne gratulacje!
Za oknem już zima, dzieje się w kraju i na świecie wiele rzeczy, które mogą nas
niepokoić. W tym roku nie mogliśmy przeżyć normalnie Wielkanocy, zupełnie inaczej niż
zwykle było też 1 i 2 listopada. Już wiemy, że nadchodzące Boże Narodzenie też nie będzie
takie, do jakiego przywykliśmy. Będzie ciężko, ale są takie istoty, którym jest jeszcze ciężej.
Stąd pomysł wydziałowej akcji charytatywnej, o której także w tym numerze biuletynu.
Oczywiście dobrowolnej!
Szanowni Państwo, trzymajcie się zdrowo!
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
KIEROWNIK DZIEKANATU
Po odejściu na emeryturę Pani Bronisławy
Gelles funkcję pełniącej obowiązki Kierownika
Dziekanatu będzie sprawowała do końca roku 2020
Pani mgr Aleksandra Kuryłek. Jednocześnie warto
zaznaczyć, że Pani Aleksandra Kuryłek od 1 grudnia
2020 r. będzie na stałe zastępcą Kierownika
Dziekanatu.
Serdecznie gratulujemy!!!

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA WYDZIAŁOWA
W myśl zasady, że we wspólnocie sprawcza siła, chcemy zaprosić Pracowników
naszego Wydziału, do charytatywnej zbiórki przedświątecznej. Akcja ma charakter
dobrowolny. Patronuje jej Dziekan dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski, któremu przypadną
obowiązki informowania o wielkości zbiórki i rozliczeniu wydatków.
W tym roku chcemy wspomóc prezentami dzieci z wrocławskiego ośrodka Dziecięcy
Dom (ul. Parkowa 2), który prowadzi działania interwencyjne i socjalizacyjne na rzecz dzieci,
zastępując im rodziny często od urodzenia. O skali potrzeb świadczy to, że w ramach tej
jednej instytucji równocześnie działa aż pięć placówek, opiekując się dziećmi i młodzieżą do
16 roku życia.
Cel jest nie tylko szczytny, także praktyczny, ponieważ nasze starania kierujemy na
tory wspierania edukacji. Dlaczego?
Otóż w okresie przedświątecznym chcemy przygotować prezenty od Pracowników
naszego Wydziału, obdarowując dzieci zestawami LEGO i może dwoma laptopami. Jest to
decyzja skonsultowana z dyrekcją placówki, a propozycje wynikają z potrzeb edukacyjnych.
Układanie klocków LEGO jest dużym wsparciem dla dzieci, otwiera właściwie
nieograniczone horyzonty wyobraźni, pokłady cierpliwości i dokładności w pracy. Usprawnia
manualnie, uczy pracy zespołowej i tak moglibyśmy wymieniać dalej i dalej.
Pod względem praktycznym są to zestawy bardzo trwałe, używane przez dzieci w
długim okresie czasu, a to ważne w takiej placówce. Dodatkowo – oczywiście wszystko w
rękach Darczyńców – edukacja zdalna ujawniła kłopoty ze sprzętem, koniecznym do
uczestnictwa w lekcjach. Jeśli się uda, planujemy zakup dwóch brakujących w placówce
laptopów, aby dzieci mogły swobodnie uczestniczyć w lekcjach zdalnych.
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Szanowni Państwo, Pracownicy Wydziału, prosimy o dobrowolne włączenie się do tej
zbiórki, a może warto – aby stała się częścią naszego kalendarza na kolejne lata?
Od początku grudnia w pokoju Pani Kierownik Dziekanatu oraz w sekretariatach w
Instytucie Historycznym i Instytucie Psychologii pojawią się puszki, do których można
wrzucać dobrowolne datki.
Gdyby ktoś z Państwa chciał wpłacić pieniądze na konto, prosimy o kontakt z
Prodziekanem dr. hab. Pawłem Klintem (mail: pawel.klint@uwr.edu.pl; tel. 666 858 905).
Zapraszamy!

ODZNACZENIA i NAGRODY
W dniu 30 września 2020 r. podczas Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego
prof. dr hab. Jan Harasimowicz z Instytutu Historii Sztuki otrzymał z rąk Prezydenta
Wrocławia Jacka Sutryka Wrocławską Nagrodę Naukową za rok 2020: „W uznaniu osiągnięć
naukowych, działalności organizacyjnej oraz wspierania aktywności interdyscyplinarnych na
rzecz integracji wrocławskiego środowiska akademickiego”. Wnioskodawcą do nagrody była
Rada Dyscypliny Nauki o Sztuce UWr.

Na zdjęciach uroczystość zorganizowana w Oratorium Marianum, fot. Tomasz Walow

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
W ramach cyklu szkoleń dla nauczycieli historii i WoS, organizowanych przez
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wykłady wygłosili pracownicy Instytutu
Historycznego UWr: 29 października 2020 r. dr hab. Tomasz Głowiński, prof. UWr, pt.
Tragedia Wrocławia 1945; 10 listopada 2020 r. dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. UWr,
pt. Skąd my tu? Powojenne osadnictwo kresowiaków na ziemiach Dolnego Śląska (1945–
1948); 17 listopada 2020 r. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, pt. Dlaczego Wrocław nie
jest Breslau?, a 26 listopada 2020 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, Niezłomni na
emigracji.
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W dniach 27–30 października 2020 r. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
w Gliwicach zorganizował XXV Seminarium Śląskie, tym razem oczywiście w formule
on-line. W jego trakcie odbyła się sesja zatytułowana „Nowe rozdanie: Europa Środkowa i
Polska pod sowiecką dominacją”. Obok dr. Rafał Żytyńca (Muzeum Historyczne w Ełku),
prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego (Uniwersytet Gdański) i dr hab. Małgorzaty
Machałek (Uniwersytet Szczeciński) wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu
Historycznego UWr: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold i dr Łukasz Kamiński. Ich wystąpienia
poświęcone były odpowiednio relacjom między Polakami a Niemcami na Dolnym Śląsku oraz
początkom procesu sowietyzacji Europy Środkowej.
5 listopada 2020 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr wraz z prof. Igorem
Kąkolewskim z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie wzięła udział w webinarium dla
nauczycieli pt. „(Nie)pokój 1945. Co przyniósł koniec II wojny światowej”, zorganizowanym
przez Fundację Krzyżowa dla Współpracy Europejskiej w ramach programu „Patriotyzm
jutra” finansowanego przez Muzeum Historii Polski. Cykl trzech webinariów poświęcony był
wyzwaniom, jakie stoją przed edukacją młodzieży szkolnej na temat II wojny światowej, jej
konsekwencji i współczesnej pamięci o tych wydarzeniach.
Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Instytut Muzykologii UWr) wziął czynny udział
w IV Konwencji Muzyki Polskiej, zorganizowanej w dniach 5–7 listopada 2020 r. przez
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Celem organizowanej cyklicznie Konwencji jest przegląd możliwości i wyzwań
muzyki polskiej z perspektywy twórców, wykonawców i instytucji. W pierwszej części
konwencji odbyły się sesje przedmiotowe, których celem było ukazanie dorobku polskiej
muzyki w jej rozmaitych formach gatunkowych i historycznych (muzyka dawna, ludowa,
sakralna, muzyka XIX i XX w., współczesna, jazz, piosenka). Na drugą część konwencji złożyły
się sesje problemowe, dotyczące m.in. finansowania muzyki, krytyki muzycznej, eksportu
i promocji polskiej muzyki, wyzwań impresariatu muzycznego, także w świetle wyzwań
w czasie pandemii COVID-19. Podczas Konwencji po raz pierwszy wprowadzono, obok
dyskusji, możliwość zaprezentowania autorskich referatów przez m.in. muzykologów. Prof.
Remigiusz Pośpiech wygłosił referat oraz wziął udział w dyskusji w sesji dotyczącej muzyki
sakralnej.
Wydarzenie było transmitowane w internecie.Nagranie wideo z całej konwencji
można obejrzeć na stronie internetowej: https://konwencjamuzyki.pl/konwencja-on-line, a
referaty można pobrać ze strony https://konwencjamuzyki.pl/referaty.
11–14 listopada 2020 r. Uniwersytet w Grazu zorganizował międzynarodową
konferencję naukową „Historical consciousness – Historical thinking – Historical culture.
Core Concepts of History Didactics and Historical Education in Intercultural Perspectives.
Reflections on Achievements – Challenges for the New Generation”, poświęconą
teoretycznym koncepcjom edukacji historycznej. Konferencja odbywała się w systemie
on-line. Godzinny wykład wprowadzający wygłosił klasyk niemieckiej dydaktyki historii Jörn
Rüsen, a drugiego dnia wykład plenarny miał Dipesh Charkrabarty (University of Chicago).
Równocześnie z sesjami tematycznymi, odbywanymi w drodze dyskusji nad 10-minutowymi
nagranymi wcześniej wystąpieniami prelegentów, trwała bardzo bogata i intensywna
wymiana komentarzy w czacie. Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu
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Historycznego UWr wygłosiła referat dotyczący wyobrażeń studentów o celach szkolnej
edukacji historycznej.
W piątek, 13 listopada 2020 r., dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (Instytut
Historyczny UWr) wzięła udział w 47. edycji DC History Conference, poświęconej historii
lokalnej stolicy USA, a organizowanej przez DC History Center i American University.
Konferencja odbywała się na platformie zoom, a publiczność poszczególnych sesji
przekraczała 100 osób. Referat Joanny Wojdon dotyczył waszyngtońskiego pomnika
Tadeusza Kościuszki i jego zmieniających się znaczeń – od odsłonięcia w 1910 r. z inicjatywy
Polonii z Chicago po zniszczenia dokonane w 2020 r. przez uczestników ruchu „Black Lives
Matter”.
14 listopada 2020 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (Instytut Historyczny UWr)
uczestniczyła w spotkaniu roboczym autorów materiałów dydaktycznych, poświęconych
II wojnie światowej i jej skutkom, opracowywanych pod auspicjami EU-Russia Civil Society
Forum przez edukatorów z Rosji, Białorusi, Niemiec i Polski. Spotkanie odbyło się w ramach
szkoły zimowej dla nauczycieli historii, która pierwotnie miała odbyć się w Krzyżowej,
a ostatecznie została przeniesiona na platformę internetową. Materiały dydaktyczne ukażą
się w czterech językach w przyszłym roku.
W ramach cyklu wykładów dla nauczycieli, organizowanych przez Wrocławskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli dr Łukasz Kamiński z Instytutu Historycznego UWr
5 listopada zmierzył się z wciąż budzącym emocje zagadnieniem białej i czarnej legendy
okrągłego stołu i innych wydarzeń 1989 r. w Polsce.

16 i 17 listopada Platforma Europejskiej
Pamięci i Sumienia wraz College des
Bernardins i przy współpracy Europejskiego
Komitetu Ekonomicznego i Społecznego
zorganizowały międzynarodową konferencję poświęconą kwestii europejskiej pamięci. Jej pierwszy panel, zatytułowany
„Past for the Future: How can European
History heal the wounds of the past”,
moderował dr Łukasz Kamiński, pracownik
Instytutu Historycznego UWr i jednocześnie
prezes PEPiS. W dyskusji udział wzięli
posłanka do Parlamentu Europejskiego
Rasa Juknevičienė, przewodniczący EKES
w latach 2018–2020 Luca Jahier oraz
członek gabinetu wiceprzewodniczącej
Komisji Europejskiej Dubravki Šuica, Mattia
de’Grassi di Pianura. Różne perspektywy
zaprezentowane w trakcie dyskusji znalazły wspólną płaszczyznę – uczestnicy debaty zgodzili
się co do tego, że w toczącej się debacie o przyszłości zjednoczonej Europy nie może za-
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braknąć kwestii związanych z jej tożsamością, której źródłem jest historia naszego kontynentu.
Trzecia
już
odsłona
historycznych
konferencji z cyklu A jednak kolej! odbyła się 16
listopada 2020 r. w – jedynej obecnie możliwej –
formie zdalnej (MS Teams). Jakkolwiek nie dała
ona okazji do osobistych kontaktów i rozmów
uczestników spotkania (planowanego pierwotnie
w Muzeum Historycznym w Lubinie), w wymiarze
merytorycznym okazała się niezwykle wartościowa. Tematem tegorocznych obrad był Wojenny
i powojenny przełom (1944–1946), poprzez który
organizatorzy konferencji – dr hab. Tomasz
Przerwa, prof. UWr. (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Dawid Keller (Muzeum
w Chorzowie) i dr Bartosz Kruk (Oddział Instytutu
Pamięci Narodowej we Wrocławiu) – nawiązali do
75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, ale
też zwrócili uwagę na ten wciąż jeszcze zbyt słabo
rozpoznany naukowo okres w „rozwoju” transportu. Wypada nadmienić, że w omawiane
przedsięwzięcie włączyli się badacze – historycy, geografowie i inżynierowie – z różnych
ośrodków, a wygłoszonym referatom przysłuchiwało się liczne grono odbiorców, którzy
aktywnie włączali się w towarzyszące obradom dyskusje.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że zgłoszone wystąpienia obejmowały szeroki
wachlarz zagadnień, poczynając od przedstawienia starć zbrojnych (Marek Włodarczyk,
Oława), omówienia kwestii przekuwania torów (Jarosław Szczuryk, Wrocław) i analizy
zakresu zniszczeń infrastruktury kolejowej (Przemysław Dominas, Wrocław), poprzez
opisanie powojennej odbudowy (Zbigniew Bereszyński, Opole), polityki władz polskich
(Marek Zawadka, Lubin) i programu pomocy UNRRA (Bogusław Marks, Warszawa),
odtworzenie warunków podróżowania koleją w latach 40. XX w. (Bartosz Kruk, Wrocław)
i przewozu reemigrantów (Dawid Keller, Chorzów), przybliżenia środowiska kolejarskiego
w świetle materiałów sądowych (Karol Siemaszko, Gorzów Wielkopolski), działań wojskowej
prokuratury (Dariusz Burczyk, Gdańsk) i incydentów z udziałem żołnierzy radzieckich (Jonasz
Przybyszewski, Toruń), aż po kwestie prawne – upaństwowienia kolei przemysłowych
i samorządowych (Paweł Glugla, Rzeszów; Ariel Ciechański, Warszawa i Michał Jerczyński,
Warszawa). Nie zabrakło ujęć mikrohistorycznych (Dominik Szulc, Warszawa) i powiązanych
z tematyką kolejową: komunikacji autobusowej (Piotr Sroka, Lubin) oraz tramwajowej
(Tomasz Sielicki). Ten ostatni, podobnie Paweł Jakuboszczak, badacz dziejów wielkopolskich
kolei wąskotorowych, i Tomasz Przerwa, rekonstruujący ostatnie miesiące niemieckiej
Dyrekcji Kolei Rzeszy Wrocław, reprezentowali Uniwersytet Wrocławski. Problemy covidowe
zdecydowały o odwołaniu debaty nt. współczesnych problemów kolei, której miejsce zajęło
wystąpienie Mateusza Smolarskiego (Opole) poświęcone polityce transportowej władz
województwa dolnośląskiego.
Ograniczone czasowo wystąpienia pozwoliły badaczom przedstawić jedynie kluczowe
ustalenia, szerszej będą się mogli wypowiedzieć w planowanym wydawnictwie pokonferencyjnym, które powinno się ukazać przed kolejną konferencją z cyklu A jednak kolej!
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Wypada wspomnieć, że pierwszy tom został opublikowany rok temu w wersji drukowanej
i elektronicznej (http://muzeum-lubin.pl/muzeum-miejskie/publikacje/a-jednak-kolej.pdf).
W najbliższych tygodniach powinien się ukazać tom drugi, w którym zamieszczono teksty z
zeszłorocznego spotkania. Wypada podkreślić, że „śląskie” konferencje „kolejowe” –
zapoczątkowane przez Dawida Kellera w Rybniku w 2006 r. – cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem, dając okazję do wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.
18–21 listopada 2020 r. odbyła się doroczna konferencja Komitetu Badań nad
Migracjami Polskiej Akademii Nauk, organizowana w tym roku przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie. Mgr Dorota Choińska, doktorantka z Instytutu Historycznego
UWr, wygłosiła referat, poświęcony emigrantom z Polski, zatrzymanym w czasie II wojny
światowej w Hiszpanii.
Dr Łukasz Kamiński i dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (Instytut Historyczny UWr)
oraz doktorant z Instytutu Historycznego mgr Marek Szajda wzięli udział w seminarium
naukowym Ośrodka Pamięć i Przyszłość, w ramach którego odbyła się dyskusja nad
koncepcją wywiadów oralhistory, zaprezentowanych przez prof. Martę Kurkowska-Budzan
z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierowany przez nią zespół badawczy.

19 listopada 2020 r. dr hab. Paweł Klint z Instytutu
Historycznego UWr wygłosił – oczywiście zdalnie –
wykład „Szlacheckie herby w księgach grodzkich
Korony z XVII wieku” w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Heraldycznego - Oddział w Poznaniu. Wykład prezentował wszelkie ilustracje
heraldyczne (takie jak na zdjęciu obok) odnalezione
w sądowych księgach szlacheckich. Pojawienie się
odręcznie rysowanych herbów z jednej strony miało
charakter oficjalny, a z drugiej stanowiło popularne
w tym czasie marginalia tworzone w sposób
humorystyczny przez pracowników kancelarii sądowych w XVII w. Wykład można zobaczyć na profilu
facebookowym Instytutu Historycznego UWr:
https://www.facebook.com/Instytut.Historyczny.U
Wr/posts/1546361648906173?comment_id=15463
81462237525&notif_id=1606052605267711&notif_
t=comment_mention&ref=notif.
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W dniach 19–20 listopada 2020 r. odbyła
się konferencja naukowa on-line pt.:
Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim zorganizowana przez dr hab. Katarzynę Majbrodę, dr
Małgorzatę Michalską i dr Mirosława Marczyka z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej we współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Sekcją Metodologiczną PTL oraz Pracownią Edukacji Otwierającej PTL. Konferencja odbywała się pod
Patronatami Honorowymi Jego Magnificencji Rektora UWr Prof. Przemysława Wiszewskiego
oraz Prezydenta Miasta Jacka Sutryka. Konferencja
została dofinansowana w ramach modułu: Społeczna
Odpowiedzialność Nauki; program: „Doskonała
Nauka. Wsparcie Konferencji Naukowych” MNiSW.
Podczas dwóch dni intensywnych obrad dyskutowano o wyzwaniach, jakie stawiają przed antropologicznym poznaniem oraz praktyką badawczą Antropocen, zmiany klimatyczne, a przede wszystkim funkcjonowanie człowieka w świecie więcej-niż-ludzkim –
w relacjach z tym, co biologiczne, technologiczne,
postindustrialne i materialne.
Nagrania obrad są dostępne na kanale Youtube:
https://youtu.be/NS7XBBSqVu4
https://youtu.be/fxQuhTms-fA
https://youtu.be/cetVjpaKjmA
https://youtu.be/8cBPJLuKKY8

26 listopada budapesztański Research Institute and Archives for the History of
Regime Change (RETÖRKI) zorganizował konferencję on-line poświęconą różnym aspektom
węgierskiej transformacji systemowej. Wziął w niej udział dr Łukasz Kamiński (Instytut
Historyczny UWr), który swoje wystąpienie poświęcił reakcji państw Europy Zachodniej i
instytucji europejskich na wydarzenia w naszej części kontynentu w 1989 r. Ich analiza
pozwala stwierdzić, że zasięg i tempo zmian nie tylko zaskoczyły europejskich przywódców,
ale też znacznie przekroczyły cele stawiane w polityce wobec bloku wschodniego
Z okazji 256. rocznicy koronacji Stanisława
Augusta Poniatowskiego 25 listopada 2020
r. Muzeum Łazienki Królewskie zorganizowało seminarium dla młodych badaczy.
Podczas spotkania dr Dorota Wiśniewska z
Instytutu Historycznego wygłosiła referat
pt. Zapomniana siostra króla. Ludwika z
Poniatowskich Zamoyska. Nagranie z
seminarium można obejrzeć na kanale
YouTube Muzeum, pod adresem:
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https://www.youtube.com/watch?v=o2TBTQOfGvk&feature=emb_logo
Jeżeli chcecie Państwo słuchać o problemie obecności plemion celtyckich w okresie
lateńskim na ziemiach Polski to gorąco polecamy webinar, w którym wziął udział dr
Przemysław Dulęba z Instytutu Archeologii UWr. Całość do obejrzenia pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=CKqz77C7FSg
25 listopada odbyło się zdalne, otwarte
posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika,
na które zaproszenie zgodził się przyjąć dr hab.
Jacek Pyżalski, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po wykładzie naszego Gościa:
„Blaski i cienie edukacji zdalnej w czasach COVID19” odbyła się interesująca dyskusja wokół
podjętych treści. Prelegent jest wybitnym znawcą m.in. w zakresie
edukacji medialnej, w tym pomysłodawcą i redaktorem unikalnego podręcznika Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19.
Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (publikację w różnych formatach można pobrać pod adresem http:
//zdalnie.edu-akcja.pl/). Warto wspomnieć, że nasz Wydział jest
jednym z patronów akademickich tego wydawnictwa, a dr hab.
Piotr Plichta z Instytutu Pedagogiki UWr autorem jednego
z rozdziałów. W imieniu pracowników Instytutu Pedagogiki dziękujemy naszemu Gościowi – z nadzieją na dalszą współpracę.

PROJEKTY NAUKOWE
Miło nam poinformować, że ogólnouniwersytecki projekt „Leopoldina Online –
platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów UWr dla nauki, edukacji
i popularyzacji wiedzy”, w realizacji którego udział biorą naukowcy z Instytutu Archeologii
UWr (dr hab. Tomasz Płonka, dr Marcin Bohr, mgr Barbara Krukiewicz, mgr inż. Bogdan
Miazga) uzyskał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Uczelnia
Przyszłości. Nagroda ta przyznawana jest dla innowatorów, inwestorów, organizacji i osób
indywidualnych za działania, które w szczególności wpływają na inteligentny i zrównoważony rozwój życia. Prestiżowe wyróżnienie cieszy się uznaniem zarówno w środowisku
naukowym jak i biznesowym. Nagroda symbolicznie podkreśla wkład autorów w innowacje
technologiczne i społeczne, które podnoszą standard życia. Więcej informacji o nagrodzie
i samym projekcie znajdą Państwo pod adresami:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534421843903051&id=144250476253525
https://uni.wroc.pl/leopoldina-online-nagrodzona/
https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/12/Prezentacja-Leopoldina.pdf
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Na ilustracjach znajdują się: 1) jedno ze stanowisk pracy z profesjonalnym oświetleniem studyjnym; 2) podgląd
miniatury i powiększenia cynowej Hansekanne; 3) średniowieczny futerał z woskowymi tabliczkami z przedstawieniami świętych oraz 4) dwie brązowe bransolety kultury łużyckiej

„…Po ustąpieniu lądolodu pod koniec
ostatniego zlodowacenia obszar dzisiejszej
Polski nie został opuszczony – z naszych
badań wynika, że był ciągle zasiedlony” –
do takich arcyciekawych wniosków, które
opublikowane zostały ostatnio na łamach
prestiżowego „Journal of World Prehistory”, doszedł zespół, w skład którego
wchodzi dr hab. Tomasz Płonka, prof. UWr
z Intytutu Archeologii UWr oraz absolwent
Instytutu Michał Szuta. Posługując się
bardzo szeroką bazą danych C14 oraz metodami statystycznymi
naukowcy doszli do wniosku, że nic nie wskazuje na migracje,
a schyłkowopaleolityczne i mezolitycze stanowiska funkcjonować
musiały w tym samym czasie. Poszczególne grupy ludzkie
przystosowywały się do zmian środowiska naturalnego.
Przemiany w preferencjach, jeżeli chodzi o główny cel polowań
widoczne są nie tylko w repertuarze narzędzi krzemiennych, ale
również w elementach sztuki mobilnej. Obszerny tekst można
przeczytać na stronie:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10963-020-09146-0.
Nieco
„lżejsza”
wersja
pod
adresem:
https://naukawpolsce.pap.pl/.../news,84356,paleolityczni....
Na ilustracjach: mapa zasięgu schyłkowopaleolitycznych i wczesnomezolitycznych stanowisk datowanych radiowęglowo na
terenie Niżu Polskiego i Niziny Północnoniemieckiej oraz przykłady późnopaleolitycznej i mezolitycznej sztuki mobilnej z
terenu Pomorza
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Dr Honorata Czajkowska z Instytutu Pedagogiki UWr w listopadzie 2020 r. została
wybrana na członkinię Working Group on Restorative Schools, utworzonej przy
Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej (European Forum for Restorative Justice).
Europejskie Forum Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ) jest międzynarodową
organizacją sieciową łączącą podmioty działające w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej –
naukowców, praktyków i decydentów w całej Europie i poza nią. Promuje badania, rozwój
polityk i praktyk, w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług
w zakresie sprawiedliwości naprawczej. Głównym celem EFRJ jest promocja zastosowania
sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, ale inne obszary, takie jak mediacja
rodzinna, szkolna i społeczna, również znajdują się w orbicie jej zainteresowania.
W skład Working Group on Restorative Schools weszło 13 osób z 8 krajów: Hiszpanii,
Norwegii, Irlandii, Australii, Gruzji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Polski. Będą oni w szczególności analizować, w jaki sposób praktyka naprawcza może być wykorzystywana w szkołach
do budowania zdrowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oraz
naprawiania tych relacji, które na skutek konfliktów, trudnych zachowań czy przestępstw,
wymagają odbudowy. Do głównych zadań grupy będzie należało m.in. stworzenie dokumentu wyjaśniającego potencjalny wkład sprawiedliwości naprawczej w społeczności
szkolnej, poparcie i zachęcanie do badań nad potencjalnym zastosowaniem sprawiedliwości
naprawczej w szkołach czy inicjowanie projektów umożliwiających realizację założeń
sprawiedliwości naprawczej. Ponadto, działania grupy będą zmierzały do zwiększenia
świadomości wszystkich podmiotów tworzących i funkcjonujących w przestrzeni szkolnej
(kadra szkolna, dzieci i młodzież, administracja) w zakresie znaczenia relacji m.in. sposobu,
w jaki wchodzą w interakcje czy radzenia sobie z konfliktami i wyzwaniami w konstruktywny
sposób. A zatem uczenia, jak stać się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy mogą dokonać
zmiany szerząc wartości, takie jak więź, solidarność, odpowiedzialność i integracja.
Więcej informacji dotyczących przedmiotowej grupy roboczej znajduje się pod
linkiem: https://www.euforumrj.org/en/call-new-working-group-restorative-schools
12 listopada 2020 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu Historycznego
UWr wzięła udział w spotkaniu roboczym projektu Teaching European History in the 21st
Century, realizowanego w ramach grantu Erasmus+ z kategorii Partnerstw Strategicznych
w dziedzinie studiów wyższych, koordynowanego przez Jochena Hunga z Uniwersytetu
w Utrechcie. Celem projektu jest opracowanie europejskiego podręcznika z zakresu historii.
Joanna Wojdon jest członkinią trzyosobowego komitetu doradczego.

NOWE PUBLIKACJE
We wrześniu 2020 r. nakładem Wydawnictwa Atut ukazała się książka autorstwa dr
Alicji Mironiuk z Instytutu Pedagogiki UWr pt. „Dziwoląg, superbohater, zwyklak”. Filmowe
obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową w perspektywie pedagogiki kultury
popularnej.
Publikacja stanowi wyraz zainteresowań badawczych z pogranicza pedagogiki kultury
i pedagogiki specjalnej związanych z filmowymi reprezentacjami osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jest próbą odpowiedzi nie tylko na pytanie o miejsce i charakter
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prezentacji osób z niepełnosprawności w medialnej przestrzeni zdominowanej przez kult piękna i zdyscyplinowanego ciała, jak również o społeczne uwarunkowania wspomnianych prezentacji. Jakościowa analiza
filmowych dyskursów niepełnosprawności (dotyczących m.in. prezentacji
kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnościami oraz ich seksualności)
miała nie tylko cel poznawczy, ale
także edukacyjny. Wnioski z badań
empirycznych
stanowiły
punkt
wyjścia dla dyskusji o edukacyjnym potencjale filmowych prezentacji osób z niepełnoprawnościami.
Ukazała się również nowa publikacja Instytutu Archeologii,
książka pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Piekalskiego pt.
Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów. Praca
jest efektem projektu naukowego dofinansowanego w ramach
programu Ochrona Zabytków Archeologicznych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja
stanowi prezentację wyników badań nad przemianami
krajobrazu kulturowego zachodnich Sudetów w okresie od XIII
do XX w. – jest swego rodzaju podsumowaniem prac
badawczych interdyscyplinarnego zespołu, ukierunkowanych
na rekonstrukcję indywidualnych cech tego subregionu.
Rezultaty badań przedstawiają model złożony z uzupełniających
się elementów funkcjonalnych – założeń obronnych, miast, wsi
wraz z organizacją pól, ośrodków górniczych i reliktów egzekucji prawa. Publikacja dostępna
jest w całości do pobrania na stronie Instytutu Archeologii:
http://archeo.uni.wroc.pl/Instytut-Archeologii/Publikacje/Wydawnictwazwarte/Historyczny-krajobraz.
Ukazała się ciekawa publikacja poświęcona relacjom polskobrazylijskim pod redakcją prof. dr. hab. Józefa Szykulskiego
z Instytutut Archeologii UWr oraz Fabricio Nazzari Vicroskiego,
pt. Brazylia-Polska. Dialogi historyczno-kulturowe.
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Ukazał się najnowszy numer czasopisma „Quart. Kwartalnika
Instytutu Historii Sztuki UWr”. Miał on także charakter
tematyczny – jego tytuł to Pustki, braki i pominięcia w sztuce
średniowiecznej, a pomysłodawczynią i redaktorką tematyczną
została dr Agnieszka Patała (Instytut Historii Sztuki UWr).
W sumie opublikowano osiem tekstów (w tym pięć w języku
angielskim). Jeden z nich jest autorstwa dr. hab. Romualda
Kaczmarka, prof. UWr z Instytutu Historii Sztuki UWr. Wśród
autorek i autorów są także badacze ze Stanów Zjednoczonych
i Włoch.
Tak w odredakcyjnym komentarzu pisał redaktor naczelny,
prof. Waldemar Okoń: „Pandemia sprzyja refleksji nad czasem,
który przemija i pozostawia po sobie wiele miejsc
nieokreślonych oraz opowieści ulegających zatarciu lub gwałtownemu zakończeniu. „Pustki,
braki i pominięcia w sztuce średniowiecznej”, którym w dużej mierze poświęcony jest
najnowszy numer naszego kwartalnika, to temat kojarzony z epoką „czarnej śmierci”, ale też
z próbami przezwyciężenia towarzyszącego jej cywilizacyjnego tremendum”.

W listopadzie 2020 r. została opublikowana monografia Dolny Śląsk i ziemia lubuska
w filmach polskich po 1945 roku (wydana przez Księgarnię Akademicką, Zielona GóraWrocław-Kraków 2020), której współautorem obok Radosława Domke jest dr Jacek
Szymala, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UWr:
https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/129?fbclid=IwAR1DcYaMCXdSD5dsDKbzzd_kaB_i3GMaPWT_MF-0-yPaNiofOiEFA6h5Hw
Opublikowano także tom Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, t. 2, pod
redakcją
Doroty
Skotarczak
i
Jacka
Szymali
(Kraków
2020):
https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/128?fbclid=IwAR1jB2szSWhDluZzEgmlOFYI8gmulo1RtN5tAFF7pMozrVzZKeN-fgQioM
Wśród autorów rozdziałów jest doktorant w Instytucie Historycznym UWr mgr Paweł
Szafrański oraz student Instytutu Kulturoznawstwa UWr Szymon Lazarowicz.
Obie publikacje ukazują się jako kolejne tomy serii wydawniczej „Historia
w Mediach”. Naukowym redaktorem serii jest dr Jacek Szymala z Instytutu Kulturoznawstwa
UWr, w radzie naukowej serii zasiada m.in. dr hab. Małgorzata Ewa Kowalczyk z Instytutu
Historycznego UWr. Kolejny tom serii (Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, t. 3)
ukaże się do końca 2020 r. dzięki dofinansowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego. „Okno 3”
zawiera m.in. rozdziały autorstwa studentek Instytutu Kulturoznawstwa (Jutrzenka
Duchnowska, Katarzyna Dostatni, Marcjanna Heller, Milena Rychtowska, Aleksandra
Szydłowska).
W najnowszym numerze czasopisma „Gender&History” ukazał się artykuł dr Doroty
Wiśniewskiej (Instytut Historyczny UWr) na temat postaw kobiet z kręgu rodziny Potockich
wobec reform Sejmu Wielkiego, zatytułowany In the Shadow of a MildRevolution: Polish
Women's Political Attitudesduring the Great Sejm (1788−1792). Tekst dostępny jest na
stronie: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680424. W niedługim czasie powinien on
zostać udostępniony w licencjonowanych zasobach informacyjnych spoza uczelnianej sieci
UWr (baza EBSCO).
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W najnowszym numerze „Roczników Dziejów Społecznych i Gospofarczych” (t. 81,
2020) ukazały się teksty dwojga pracowników Instytutut Historycznego UWr dr. Jacka
Jędrysiaka, pt. Benefits for the Prussian army by the inhabitants of the Grand Duchy
of Poznań between 1815–1844. State of research and research perspectives oraz dr Moniki
Piotrowskiej-Marchewy, pt. Nauczycielki ludowe. Uwarunkowania pracy kobiet w
publicznej oświacie powszechnej Polski międzywojennej.
Z treścią artykułów można się zapoznać dzięki publikacji on-line na stronie internetowej:
http://www.rdsg-ihpan.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60:rdsg-t81-2020&catid=8&lang=pl&Itemid=107

UCZESTNICTWO W RADACH NAUKOWYCH
W dniu 30 października 2020 r. dr hab. Lucyna Harc z Instytutu Historycznego UWr
została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Rady do Spraw
Narodowego Zasobu Bibliotecznego na lata 2020–2024. Jest to ciało kolegialne, którego
funkcjonowanie i zadania określa ustawy o bibliotekach. Do zadań Rady należy m.in.
opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do narodowego
zasobu bibliotecznego oraz wyrażanie opinii na temat systemu informacji o narodowym
zasobie bibliotecznym, a także opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących
narodowego zasobu bibliotecznego.
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4129-rada-ds.-narodowego-zasobu-bibliotecznegopowolana-na-lata-2020-2024.html
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Uchwałą nr 9/2020 z 9 listopada
2020 r. powołał Komitet Programowo-Naukowego VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów
Polskich, który odbędzie się w 2022 r. w Łodzi. W jego skład weszła dr hab. Lucyna Harc,
członek Zarządu Głównego SAP. Zjazdy archiwistów odbywają się co pięć lat i stanowią
okazję do zaprezentowania wyników badań z zakresu archiwistyki oraz wymiany doświadczeń między archiwistami reprezentującymi wszystkie typy archiwów działających
w Polsce (archiwów państwowych, IPN, archiwów zakładowych, kościelnych i in.).
https://sap.waw.pl/posiedzenia/zdalne-glosowania-9-i-18-listopada-2020-r/

STUDENCI I DOKTORANCI
Mgr Hanna Achremowicz, doktorantka Kolegium Doktorskiego Pedagogiki Szkoły
Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, została laureatką tegorocznej edycji stypendium
doktorskiego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Program Fundacji
kierowany do doktorantów z całej Polski zakłada „współpracę badawczą i rozwojową
stypendystów (powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej), ze wskazaną przez siebie
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organizacją pozarządową działającą w Polsce”. W tym roku
akademickim stypendium ma dwie laureatki, nagrodą jest
roczne stypendium naukowe, które ma „charakter naukowopraktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy
o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe”. Promotorem przygotowywanej przez mgr Hannę Achremowicz
rozprawy doktorskiej jest dr hab. Rafał Włodarczyk, a promotorem pomocniczym dr Kamila Kamińska-Sztark z Instytutu
Pedagogiki UWr.

Kilka dni temu Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło wyniki konkursów
OPUS 19 i PRELUDIUM 19! Po raz kolejny możemy pochwalić się sukcesami naukowymi
naszych doktorantów! Serdecznie gratulujemy otrzymania projektu PRELUDIUM
doktorantowi w Instytucie Historycznym mgr. Piotrowi Głogowskiemu, który kwotę ponad
150 tys. zł otrzymał na realizację projektu pt. „Rozwój kultury epigraficznej ludów
bliskowschodnich w okresie grecko-rzymskim: Studium przypadku południowego Lewantu
(Fenicja, Judeo-Palestyna i Zajordania)”. Pan Piotr Głogowski swoją pracę doktorską
przygotowuje pod opieką prof. dr hab. Krzysztofa Nawotki.
11 listopada odbyła się konferencja naukowa „Polacy, którzy zmienili świat”
zorganizowana we współpracy z Klubem Studenta Polonijnego oraz Kołem Naukowym
Prawo i Wschód, a udział w niej wziął przedstawiciel Interdyscyplinarnego Studenckiego
Koła Naukowego Miłośników Historii Kultury, Marcin Wachoński. Wygłosił on referat
dotyczący postaci Kazimierza Pułaskiego, którą przedstawił z perspektywy zarówno polskiej,
jak i amerykańskiej.
Ponadto Prezes Koła, Szymon M. Polak oraz wiceprezes Patryk R. Pilch byli
uczestnikami 4. Kongresu Kół Naukowych IKONA 2020 (12–15 listopada). Wzięli oni udział
w cyklu dwóch szkoleń: Szkoła Liderów “Science&Buissness” oraz Profesjonalna Promocja
Przedsięwzięć Naukowych.

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE
NAUKOWE I WYKŁADY NA WYDZIALE
Zapraszamy Państwa na ciekawy wykład poświęcony
problematyce produkcji szklarskiej w epoce brązu. W czwartek 10
grudnia 2020 roku o godzinie 9.00 na platformie MS Teams
będziemy mieli okazję połączyć się z dr. hab. Tomaszem
Purowskim, prof. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
w Warszawie, który opowie o produkcji paciorków fajansowych
i szklanych w epoce brązu.
Chętnych do udziału w wykładzie prosimy o kontakt pod adresem:
justyna.baron@uwr.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy.
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ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
TERMINY SKŁADANIA APLIKACJI NA GRANTY
W Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków w ramach konkursów:
• CEUS-UNISONO – konkurs na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, we
wszystkich dyscyplinach naukowych, planowane do realizacji we współpracy dwulub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Oceną
merytoryczną projektów będzie się zajmowała zagraniczna agencja finansująca
badania. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2020 r.
Więcej informacji na temat konkursu:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020
• OPUS LAP – konkurs na projekty badawcze planowane do realizacji: we współpracy
dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii we
wszystkich dyscyplinach nauki; dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski
i ze Szwajcarii - we wszystkich dyscyplinach nauki.
Szczegółowe informacje na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20
• BEETHOVEN CLASSIC 4 – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z
dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Termin składania
dokumentów mija 15 grudnia 2020 r. Więcej informacji na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4
• W POLSKO-NIEMIECKIEJ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI trwa nabór wniosków
w konkursie uproszczonym na przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk
humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.
Maksymalna kwota dotacji w tym konkursie wynosi 10 000 euro. Termin składania
wniosków upływa w dniu 11 grudnia 2020 r.
Więcej o konkursie: http://www.pnfn.pl/pl/530.html
• W ramach FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO można przygotowywać granty Visegrad
Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants
Termin składania wniosków mija 1 lutego 2021 r.
Szczegółowe informacje:
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 25 listopada 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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