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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Skończył się rok 2021, którego nie możemy pod
żadnym względem uznać za spokojny. Całe nasze życie, w
tym także oczywiście życie akademickie, upłynęło znów pod
znakiem pandemii. Robiliśmy wiele, aby unikać niebezpieczeństw z tym związanych, ale jednocześnie aby nasze
aktywności w Uniwersytecie przebiegały w miarę normalnie.
Koniec roku skłania jednak do kliku głębszych
refleksji. Nasza Uczelnia się zmienia – widać to właściwie
w każdym jej fragmencie. Zmiany są trudne zawsze,
a szczególnie w tak trudnym czasie, w jakim przyszło nam
żyć. Nie ulega wątpliwości, że zmęczenie pandemią
i specjalnymi warunkami pracy i życia wpływa źle na relacje w Fot. Magdalena Marcula
naszej wspólnocie akademickiej, łatwo o konflikty, niezrozumienie. Mam głęboką nadzieję,
że świąteczny czas, czas Bożego Narodzenia, który już minął i Nowy Rok, który nadszedł,
złagodzi nasze podejście do nas samych, złagodzi obyczaje i wleje w nas nową nadzieję – na
koniec pandemii, na uspokojenie sytuacji międzynarodowej, sytuacji w naszym Kraju.
W tej kadencji wykonaliśmy już dużo, ale jeszcze wiele przed nami. Przede wszystkim
– zbliża się finał ewaluacji. Na naszym Wydziale praca nad przygotowaniami do niej była
niestety pełna emocji, ale finał – mamy wszyscy nadzieję, że dobry – tuż przed nami.
Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w prace organizacyjne dla dobra swoich
dyscyplin. Od powodzenia ewaluacji będzie zapewne zależeć finansowanie Uczelni –
dyscyplin właśnie. Przed nami jednak wiele zadań, a przede wszystkim normalna rzetelna
praca naukowa i dydaktyczna, niezależnie od tego, jakie punkty zdobędziemy. Najważniejsze
jest poszukiwanie prawdy. A miniony rok, mimo trudności, przyniósł liczne sukcesy. Kilka
z nich wspominaliśmy podczas ostatniego posiedzenia Rady Wydziału. To sukcesy w
pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych (gratulacje dla beneficjentów!), liczne i
dobre publikacje, uzyskanie punktacji dla redagowanych na Wydziale czasopism (traktujmy
to przede wszystkim jako uznanie dla ogromnej pracy Redakcji!).
Ale dzisiaj, w Nowego Roku, pragnę wraz z Kolegami Prodziekanami życzyć wszystkim
Państwu wszelkiej pomyślności, wszystkiego co najlepsze i spełnienia marzeń, oczywiście
tych naukowych szczególnie! Koleżankom i Kolegom życzę dobrych, rewelacyjnych odkryć i
publikacji, które znajdą wyraz w arcyciekawej dydaktyce. Studentkom i Studentom życzę
dobrych zaliczeń i pomyślnej sesji, a przede wszystkim ciągłego i spokojnego rozwoju. Nam
wszystkim zaś dużo zdrowia, spokoju, chwil wytchnienia i odpoczynku. Wszystkiego
najlepszego na rok 2022!

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
10 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym
i doktorom z naszego Wydziału, którzy w tym roku uzyskali stopień. Na uroczystej promocji
z rąk Dziekana dyplom odebrało dwoje doktorów habilitowanych, a z rąk promotorów prac
doktorskich – aż 22 doktorów. Z powodów zaostrzonych zasad sanitarnych odbyły się dwa
spotkania. Na obu uroczystościach pojawiły się władze rektorskie Uniwersytetu: na
pierwszej – JM Rektor prof. Przemysław Wiszewski, a na drugiej Prorektor ds. studenckich
prof. Tomasz Kalisz. Zdjęcia autorstwa z uroczystości Pani Dominiki Hull z Działu Komunikacji
UWr znajdują się poniżej.

W związku z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią pojawiło się na naszym
Wydziale wiele działań obywatelskich. Między innymi z inicjatywy dr. hab. Wiktora
Żłobickiego, prof. UWr z Instytutu Pedagogiki skierowany został apel do Rzecznika Praw
Dziecka o skuteczną – zgodną z międzynarodową Konwencją o Prawach Dziecka – ochronę
dzieci migrantów, a dr Beata Pietkiewicz-Pareek z Zakładu Pedagogiki Ogólnej zainicjowała
akcję przekazywania paczek z żywnością i odzieżą organizacjom pomocowym na terenach
przygranicznych z Białorusią.
Dziękujemy za aktywność i empatię!
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KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
Na 42nd International Conference of the
Stress Trauma Anxiety and Resilience Society (STAR),
Haifa, 2021 dr hab. Alicja Senejko, prof UWr
w imieniu swoim i współautorek z Instytutu
Psychologii: dr hab. Jolanty Kowal oraz mgr
Dominiki Wieland-Lenczowskiej wygłosiła referat pt.
Lack of adaptation, adaptation and post-traumatic
development in medical service workers from the
frontline of the fight against the COVID-19
pandemic. Longitudinal studies.
Opera Wrocławska obchodziła w listopadzie 2021 r. jubileusz 180-lecia istnienia
gmachu teatru przy ulicy Świdnickiej. Z tej okazji w dniu otwarcia teatru, 13 listopada 2021 r.
otwarto m.in. wystawę plenerową pt. „Lustro historii”, której współautorką była
współpracująca z Operą Wrocławską dr Agnieszka Drożdżewska z Instytutu Muzykologii.
Badaczka opowiadała o koncepcji wystawy podczas uroczystego wernisażu. Ponadto na
antenie TVP 3 Wrocław przedstawiłą historię sceny wrocławskiej. Wystawa była dostępna
do końca listopada.

W listopadzie 2021 r. w rektoracie
Universidad Católica de Santa María w Arequipie
w Peru odbyło się spotkanie prof. Józefa
Szykulskiego, szefa Ekspedycji Archeologicznej
Uniwersytetu Wrocławskiego w Peru, z władzami
tej uczelni. Stronę peruwiańską reprezentował
Prorektor do spraw badań naukowych dr Gonzalo
Dávila oraz dziekan archeologii dr Rómulo Pari.
W spotkaniu uczestniczył również dr Andrei
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Tabarev z Instytutu Archeologii i Etnologii Syberyjskiego oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk.
Podczas rozmów przedyskutowano warunki współpracy pomiędzy badaczami z naszej
uczelni a archeologami peruwiańskimi. Dotyczyć ona będzie wspólnych badań
archeologicznych oraz pomocy logistycznej I udostępnienia pomieszczeń magazynowych
i laboratoryjnych Universidad Católica, niezbędnych do realizacji projektu Dolina Atico –
Peru w epoce prekolumbijskiej. Rozwój i relacje interkulturowe pomiędzy społecznościami
obszaru gór i pustyni południowego Peru, finansowanego przez NCN, w ramach programu
OPUS-21 (DEC-2021/41/B/HS3/03115). Zgodnie z wcześniejszymi umowami w badaniach na
obszarze doliny Atico uczestniczyć też będą archeolodzy z Institute of Archaeology and
Ethnology, Siberian Breanch, Russian Academy of Sciences – Novosibirsk.
27 listopada 2021 r. w Instytucie Historycznym odbyła się konferencja naukowa pt.
Epidemie chorób zakaźnych oraz ich zwalczanie w lecznictwie europejskim: poglądy na
etiologię oraz sposoby leczenia i profilaktyki zorganizowana przed dr. Jakuba Węglorza. To
piąte z cyklu spotkanie badaczy dawnej zdrowotności nastawione przede wszystkim na

prezentację napotykanych problemów oraz wymianę spostrzeżeń i doświadczeń na gruncie
prowadzonych badań. Obrady realizowane przy „okrągłym stole” umożliwiły spotkanie
zarówno początkujących, jak i uznanych badaczy i twórczą wymianę opinii. Zaangażowanie
naukowców wywodzących się z różnych dyscyplin (historyków, etnologów, antropologów,
filozofów, ale także lekarzy i farmaceutów) pozwala na osiągnięcie bardzo szerokiego
horyzontu badawczego, a w efekcie na analizę poruszanych problemów pod wieloma
aspektami, często na płaszczyznach niedostępnych tradycyjnej historiografii. Wspólne
obrady nastawione były na prezentowanie zarówno osiągnięć, jak i problemów oraz
dyskusję nad sposobami radzenia sobie z trudnościami badawczymi. Dzięki położeniu
większego nacisku na wspólną debatę ponad prezentowanie pojedynczych referatów udało
się uzyskać platformę dialogu dającą możliwości konstruktywnej wymiany doświadczeń
i ułatwionego rozwiązywania problemów pojawiających się na styku dyscyplin historii
i medycyny, których rzetelne przedstawienie wymaga kompetencji z obydwu zakresów.
W ramach współpracy z Ośrodkiem Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów
Muzealnych (kierowanym przez dr hab. Bartosza Korzeniewskiego, prof. UAM) dr Agnieszka
Drożdżewska z Instytutu Muzykologii wygłosiła wykład online pt. Muzyczny portret księcia
4

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 49 (grudzień 2021)

Antoniego Radziwiłła, który przeprowadzono na kanale „Blogpressportal”. Wykład odbył się
w ramach projektu pt. „Dwustulecie polskiego romantyzmu”, w ramach programu „Edukacja
kulturalna” MKDNiS. Wykład jest dostępny pod linkiem.
2 grudnia 2021 r. Centrum Historii Zajezdnia wspólnie z tygodnikiem „Gość
Niedzielny” zorganizowało dyskusję towarzyszącą prezentacji zakładki „Solidarność burzy
mury” na portalu https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/. Rozmowę poprowadził dyrektor CHZ
dr Marek Mutor, a udział w niej wzięli dr Andrzej Grajewski („Gość Niedizelny”), dr Łukasz
Kamiński (Instytut Historyczny UWr) i Laurynas Vaičiūnas (Kolegium Europy Wschodniej).
Nagranie ze spotania dostępne jest na Facebooku.
Ośrodek Pamięć i Przyszłość ogłosił wyniki konkursu na publikację monografii
naukowej. Laureatką została Marcelina Jakimowicz, autorka pracy Biografia a przesiedlenia
Studium porównawcze na przykładzie opowieści urodzonych w Galicji Wschodniej
mieszkających na Dolnym Śląsku i Ukrainie Zachodniej. W skład komisji konkursowej
wchodzili m.in. pracownicy Instytutu Historycznego prof. Grzegorz Strauchold, prof. Joanna
Wojdon i dr Łukasz Kamiński.
Zakończył
się
projekt
popularno-naukowy pt. „Muzyka
tradycyjna
ponad
granicami”,
realizowany przez Instytut Muzykologii we współpracy z Fundacją TRES
ze Zbąszynia w ramach programu
„Kultura ludowa i tradycyjna 2021”
MKDNiS. W ramach projektu
przygotowano repozytorium cyfrowe oraz miniwystawę edukacyjną.
Ostatnim elementem projektu była
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ogólnopolska
sesja
naukowa,
zorganizowana w formie online 26
listopada 2021 r. pod kierownictwem
naukowym prof. dr. hab. Zbigniewa J.
Przerembskiego i dr Agnieszki Drożdżewskiej z Instytutu Muzykologii.
Referaty wygłosili dr hab. Marceli
Tureczek, prof. UZ (Uniwersytet
Zielonogórski), dr hab. Witosława Frankowska (Akademia Muzyczna im. S.
Moniuszki w Gdańsku), dr hab.
Magdalena Szyndler, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski)
oraz dr Agnieszka Drożdżewska i prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski. Wystąpienia
uczestników konferencji, przygotowane w postaci filmów, dostępne są na kanale YouTube
Instytutu Muzykologii. Na zakończenie projektu, 9 grudnia 2021 r., uroczyście otwarto
wystawę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu.
Program konferencji dostępny jest pod linkiem.
Dr Łukasz Kamiński z Instytutu Historycznego wziął udział w dwóch dyskusjach online poświęconych stanowi wojennemu. Pierwszą z nich 6 grudnia zorganizował Instytut
Polski w Moskwie, obok dr. Ł. Kamińskiego i prof. Antoniego Dudka wystąpili w niej rosyjscy
historycy, zapis jest dostępny pod linkiem. Druga debata, zorganizowana przez Instytut
Pileckiego w ramach Graduate Academy, odbyła się pod tytułem „Poland as a Playground
of Cold War Struggles 1981–1989”. Wzięli w niej udział dr Łukasz Kamiński (Instytut
Historyczny), prof. Mark Kramer (Harvard Univeristy), ambasador Daniel Fried i Irena
Lasota (IDEE). Z przebiegiem dyskusji można się zapoznać na Facebooku Instytutu
Pileckiego.
Debatę na temat stanu wojennego i jego skutków zorganizowała także wrocławska
fundacja Obserwatorium Społeczne. Rozmowę prowadził dr Andrzej Jerie (Centrum Historii
Zajezdnia), a wzięli w niej udział uczestnicy wydarzeń Anna Morawiecka i Tomasz Wójcik
oraz historyk dr Łukasz Kamiński (Instytutu Historyczny UWr).
Rocznicy stanu wojennego towarzyszyły także konferencje naukowe. Jedną z nich
zorganizował katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. W jej trakcie dr Łukasz
Kamiński (Instytut Historyczny) przedstawił nowe dane dotyczące liczby strajków, które
wybuchły po 13 grudnia 1981 r. Dotychczas posługiwano się liczbą 199 protestów,
pochodziła ona z jednego z oficjalnych dokumentów ze stycznia 1982 r. Tymczasem strajków
było co najmniej 397, a prawdopodobnie ich liczba sięgała 460. Zapis prezentacji dostępny
jest na portalu Youtube.
7 i 8 grudnia 2021 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w formie zdalnej
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Anthropology of
reproductive governance and justice”, zorganizowana we współpracy z Network for the
Anthropology of Gender and Sexuality, sekcja European Association of Social
Anthropologists. Wydarzenie to zgromadziło ponad 30 uczestników i uczestniczek z całego
świata, którzy dyskutowali o kwestiach reprodukcji w powiązaniu z problematyką przemocy
instytucjonalnej, polityk transnarodowych, państwa, religii, rodzicielstwa i oddolnej
sprawczości. W ramach konferencji prof. Lynn M. Morgan (Mount Holyoke College,
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Massachusetts) wygłosiła wykład pod tytułem Global Reproductive Governance: A Decade of
Insight, którego można nadal wysłuchać na stronie KEiAK na Facebooku.
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego stała się pretekstem do wielu
przedsięwzięć edukacyjnych. Przed Centrum Historii Zajezdnia 10 grudnia 2021 r. otwarto
wystawę plenerową „Wrocław pamięta”. Autorem jej scenariusza jest dr Łukasz Kamiński z
Instytutu Historycznego. Wystawę oglądać można do 15 stycznia.
W dniu 10 grudnia 2021 r. w ramach aktywności realizowanych przez Zakład
Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki odbyło się – w formule
online – szkolenie pod tytułem „Twoje bezpieczeństwo jest dla mnie ważne. Pedagog
reaguje na krzywdę dziecka”. Szkolenie było kierowane do dorosłych, którzy chcą wiedzieć
kiedy i jak wspierać dziecko w sytuacji przemocy. Tematyka szkolenia koncertowała się m.in.
wokół takich pytań jak: Gdzie zaczyna się przemoc? Jakie są formy krzywdzenia dzieci? Jakie
czynniki zwiększają ryzyko występowania przemocy wobec dzieci? Uczestnicy przyglądali się

portretowi dziecka krzywdzonego oraz konsekwencjom występowania przemocy wobec
dzieci. Poznali również strategie radzenia sobie w sytuacji ujawnienia przemocy wobec
dziecka w świetle istniejących przepisów prawa. Ważnym elementem szkolenia było
poszukiwanie przez jego uczestników odpowiedzi na pytanie: jaką mam gotowość, jako
dorosły, do brania odpowiedzialności za bezpieczny rozwój dziecka?
Szkolenie poprowadziła mgr Małgorzata Puć – pedagog, absolwentka Studiów
Doktoranckich Pedagogiki UWr, trener, coach ACC/ICF. Szkolenie merytorycznie wsparły:
mgr Anna Gach – psycholog, w trakcie specjalizacji z seksuologii oraz mgr Małgorzata
Nikodem – pedagog, absolwentka Studiów Doktoranckich Pedagogiki UWr i Studium Terapii
Poznawczo-Behawioralnej. Organizatorem szkolenia był Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów
Kulturowych reprezentowany przez dr Joannę Golonkę-Legut. Projekt realizowany był w
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ramach działania wrocławskiej Fundacji NON LICET Szkoły Liderek i Liderów
antyprzemocowych „Przerwij to”.
W szkoleniu udział wzięło 25 osób, wśród których znaleźli się zarówno studenci, jak i
pracownicy Instytutu Pedagogiki. Dzięki zaangażowaniu osób prowadzących oraz
uczestników spotkania, towarzyszącej szkoleniu atmosferze życzliwości i uważności oraz
wysokiej jakości przekazywanych treści, wskazana inicjatywa została bardzo wysoko
oceniona przez wszystkie osoby zaangażowane w realizację szkolenia i obecne na spotkaniu.
W związku ze zgłaszaną potrzebą organizacji tego rodzaju inicjatyw planowane są dalsze
działania wspierające Dorosłych w pracy / na rzecz Drugiego Człowieka.
11 grudnia w Oratorium Marianum
odbyło się spotkanie promocyjne dwóch
specjalnych numerów czasopisma „Quart.
Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr”
poświęconych pamięci zmarłych pracowników Instytutu Historii Sztuki – Doktorowi
Andrzejowi Jaroszowi (1971–2019) oraz
Doktorowi Arkadiuszowi Wojtyle (1978–
2021).
W listopadzie ukazał się numer
specjalny czasopisma „Quart”, dedykowany
pamięci zmarłego w maju 2021 Arkadiusza
Wojtyły. Natomiast 10 grudnia przypadała
druga rocznica śmierci dr. Andrzeja Jarosza.
Jemu
poświęcono
podobny
numer
czasopisma, który ukazał się w zeszłym roku.
Z tej okazji redakcja kwartalnika zorganizowała spotkanie w Oratorium Marianum. O
numerach czasopisma oraz zmarłych
kolegach wypowiadały się redaktorki
tematyczne tych dwóch numerów, a więc dr
hab. Justyna Bajda, prof. UWr oraz dr
Małgorzata Wyrzykowska (Instytut Historii Sztuki), a także autorzy i autorki tekstów w nich
zawartych: dr hab. Michał Haake, prof. UAM oraz dr hab. Agata Kubala (UWr). W dyskusji
wzięli również udział prof. Waldemar Okoń (redaktor naczelny „Quarta”), dr hab. Romuald
Kaczmarek, prof. UWr (dyrektor Instytutu Historii Sztuki UWr) oraz prof. Adam Jezierski
(rektor UWr poprzedniej kadencji).
Spotkaniu towarzyszył występ Kłodzkiego Chóru Concerto Glacensis pod dyrekcją
Katarzyny Mąki, którego współzałożycielem był dr A. Wojtyła oraz recital organowy
Tomasza Głuchowskiego z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział
ok. 50 osób – pracowników i pracowniczek, studentów i studentek UWr oraz przyjaciół i
znajomych zmarłych.
16 grudnia w Katowicach otwarto nowoczesną wystawę stałą Śląskiego Centrum
Wolności i Solidarności. Mieści się ona w jednym z budynków kopalni „Wujek” i poświęcona
jest tragicznej w skutkach pacyfikacji strajku 16 grudnia 1981 r. W otwarciu muzeum wziął
udział dr Łukasz Kamiński z Iinstytutu Historycznego, członek Rady Programowej ŚCWiS.
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Jednocześnie nakładem ŚCWiS ukazała się redagowana przez dr. Ł. Kamińskiego praca Świat
wobec stanu wojennego, zawierająca teksty kilkunastu autorów z kilku państw, w tym
pracowników Instytutu Historycznego: prof. Pawła Jaworskiego i prof. Jakuba Tyszkiewicza.
Informacje o książce pod linkiem.
W grudniu 2021 r. po raz 19 zorganizowano konferencję z cyklu „Recovering
Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Text Books and
Monographs”, tym razem w mieszanej, hybrydowej formule. Wśród ekspertów
recenzujących maszynopisy publikacji znaleźli się dr Łukasz Kamiński i prof. Bożena Szaynok
z Instytutu Historycznego. Oceniali oni między innymi monografię trojga autorów (Chad
Bryant, Kateřina Čapková, Diana Dumitru) The Trial That Shook the World: The Slánský Show
Trial and Czechoslovak Stalinism przygotowywaną do druku przez Oxford Univeristy Press
oraz książkę zgłoszoną przez Harvard University Press, autorstwa Briana Goodmana pt. Cold
War Bohemia: Literary Dissent across the Iron Curtain.
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przygotowuje się do
uruchomienia nowej wystawy stałej poświęconej II wojnie światowej. W celu wypracowania
jej założeń w dniach 10–12 grudnia 2021 r. zorganizowano międzynarodowe seminarium
ekspertów, w ich gronie znalazł się m.in. dr Łukasz Kamiński z Instytutu Historycznego.

Prof. dr hab. Elżbieta Kaszuba z Instytutu Historycznego wzięła udział 14 grudnia
2021 r. w debacie historycznej „Halo, halo Polskie Radio Warszawa” – zorganizowanej
przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wraz z Biurem Programu „Niepodległa”.
Nagranie jest dostępne na kanale Youtube.
Dnia 17 grudnia 2021 r. we Wrocławiu odbyło się 44. seminarium w ramach
poznańsko-wrocławskiego projektu Extra limites. W Intytucie Archeologii goszczono zespół
badaczy związanych z Centrum Archeologicznym Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu i samego Uniwersytetu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Prelegentami byli Wojciech Kaczor, Ewa Pawlak, Paweł Pawlak oraz Marek Żółkiewski z
wykładem: Krąplewo 29. Przyczynek do datowania zjawisk z okresu schyłku starożytności i
początków wczesnego okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce. W trakcie wystąpienia
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zaprezentowane zostały zabytki,
które należy łączyć z okresem
funkcjonowania osady kultury
przeworskiej w fazach B2-C/D.
Jednocześnie zwrócono uwagę na
metodologiczne problemy związane z opracowywaniem i datowaniem dużych serii materiałów
pochodzących z badań „autostradowych”. Drewno ze zróżnicowanych konstrukcyjnie studni,
zarówno „rzymskich”, jak i wczesnośredniowiecznych, dostarczyło podstaw do określenia
precyzyjnych kalendarzowych dat funkcjonowania tych obiektów. W zakresie
wczesnośredniowiecznego materiału ceramicznego uwagę zwraca bardzo duży procentowy
udział ceramiki całkowicie ręcznie lepionej, przy stosunkowo niewielkim udziale ceramiki
obtaczanej – wydaje się to lokalną cechą stanowiska. Precyzyjnie dobrana przez
mieszkańców osady jej lokalizacja
uwzględniała miejscowe warunki
środowiskowe, konfigurację terenu, sieć wodną i siatkę
istniejących szlaków komunikacyjnych. W świetle analizy
materiałów ceramicznych oraz na
podstawie
wyników
badań
dendrochronologicznych
obie
fazy użytkowania osady dzieli
(może nieco wbrew oczekiwaniom…) wyraźny dystans chronologiczny. Bardzo cennym poznawczo elementem
spotkania była część warsztatowa, w trakcie której słuchacze mieli okazję zapoznać się
z oryginalnym materiałem zabytkowym, omawianym w trakcie wystąpienia.
Dr Agnieszka Drożdżewska z Instytutu Muzykologii w okresie przedświątecznym
wystąpiła w mediach z krótkimi refleksjami na temat historii kolędowania i kolęd polskich.
Wypowiedzi prezentowane były na antenie radia RMF FM oraz w Wigilię Bożego Narodzenia
w formie wywiadu na żywo w programie „Fakty o poranku”, emitowanym przez stację
TVP 3 Wrocław.
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PROJEKTY NAUKOWE
Dr
hab.
Dorota
Koczanowicz,
prof.
UWr
z Instytutu Kulturoznawstwa
otrzymała finansowanie stażu
naukowego z programu NAWA
Bekker. Celem projektu „Menu
artystki” jest interdyscyplinarna, kulturowo-estetyczna
analiza
narracji
tożsamościowych zogniskowanych
wokół przygotowywania i dzielenia się jedzeniem. Interpretacji poddane zostaną działania
artystyczne i performans życia codziennego wybranych artystek wizualnych. Głównym
pytaniem badawczym jest to czy i w jaki sposób narracje o jedzeniu mogą stanowić istotny
element tożsamości i estetyki życia codziennego. Profesor D. Koczanowicz swoje badania
będzie prowadziła we Włoszech na University of Gastronomic Sciences w Pollenzo.
W połowie grudnia ogłoszone zostały wyniki VI edycji programu stypendialnego dla
osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Komisja
powołana przez Prezydenta Wrocławia wybrała 22 osoby do otrzymania stypendium, wśród
których znalazła się dr Agata Gabiś z Instytutu Historycznego. Zgłoszony przez dr A. Gabiś
projekt nosi tytuł „Hutmenizacja pracy”, dotyczy powojennego dziedzictwa materialnego
(budynki, rzeźby) oraz niematerialnego (kultura) wrocławskiego zakładu przemysłowego
Hutmen i będzie realizowany w roku 2022. Więcej o programie stypendialnym pod linkiem.
Wczesnorzymskie cmentarzysko zwierząt domowych w Berenike na egipskim
wybrzeżu Morza Czerwonego znalazło się wśród 10 najciekawszych odkryć archeologicznych
2021 r. według prestiżowego naukowego serwisu LiveScience! Badania były prowadzone
w ramach projektu realizowanego przez
konsorcjum Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
finansowanego z grantu Narodowego
Centrum Nauki. Gratulacje dla jego
kierowniczki, dr. hab. Marty Osypińskiej z
Instytutu Archeologii. Więcej o projekcie pod
linkiem.

Po trwającej osiemnaście miesięcy przerwie, spowodowanej światową pandemią,
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego wznowił badania w Peru. W listopadzie
2021 r. przeprowadzono rozpoznanie archeologiczne w dolinie rzeki Atico, leżącej około 160
km na południe od Nasca. Celem prowadzonych prac była dokumentacja znajdujących się na
tym obszarze reliktów osadnictwa prekolumbijskiego, ocena stanu ich zachowania, a
jednocześnie wybór stanowisk, gdzie w przyszłym roku zostaną zainicjowane prace
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wykopaliskowe. Tegoroczne badania objęły
strefę wybrzeża Pacyfiku, dolną część doliny
Atico, oraz obszar wysokogórski Andów.
Dolina Atico jest jedyną dużą doliną rzeczną
regionu geograficzno-kulturowego, określanego jako Ekstremum Południowe, gdzie do
niedawna nie prowadzono żadnych prac
archeologicznych. Dopiero w latach 2017
i 2019, badacze naszej uczelni: prof. Józef
Szykulski, mgr Ewa Bewziuk i dr Jakub
Wanot) zrealizowali pierwsze rozpoznanie
stanowisk jaskiniowych znajdujących się
w strefie wysokogórskiej zlewiska Atico. W ich trakcie zarejestrowano liczne stanowiska z
malowidłami.
W tegorocznych badaniach
kierowanych przez prof. Józefa
Szkulskiego z Zakładu Archeologii
Pozaeuropejskiej Instytutu Archeologii
uczestniczył także dr Andrei Tabarev
z Instytutu Archeologii i Etnologii
Syberyjskiego oddziału Rosyjskiej
Akademii Nauk oraz nieocenieni
w takich przypadkach peruwiańscy
przewodnicy. W trakcie prac na
obszarze wybrzeża oceanicznego i w
dolnym biegu Atico zarejestrowano
liczne cmentarzyska i pozostałości
osad
związanych
z
różnymi
okresami
prekolumbijskiej przeszłości tego regionu,
począwszy od wczesnych rolników i rybaków, aż
po ekspansję imperium Tawantinsuyu (Inków).
Natomiast na obszarze wysokogórskim odkryto
i udokumentowano pięć stanowisk jaskiniowych
z malowidłami. Przedstawiają one faunę regionu
górskiego, jak również sceny polowań. Zarówno
tematyka malowideł, ich kolorystyka, oraz sposób
ich wykonania, wskazują że znaleziska te związane
są ze społecznościami łowców i zbieraczy epoki preceramicznej. Potwierdzają to również
znajdowane w jaskiniach narzędzia kamienne oraz odpady z ich produkcji.
Prace w dolinie Atico realizowane były w ramach grantu IDUB Uniwersytetu
Wrocławskiego. Stanowią one fazę wstępną, długofalowego projektu archeologicznego
Dolina Atico – Peru w epoce prekolumbijskiej. Rozwój i relacje interkulturowe pomiędzy
społecznościami obszaru gór i pustyni południowego Peru, finansowanego przez NCN, w
ramach programu OPUS-21 (DEC-2021/41/B/HS3/03115). W projekcie badawczym, oprócz
Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestniczyć też będzie Universidad Católica de Santa María
oraz Institute of Archaeology and Ethnology, Siberian Breanch, Russian Academy of Sciences
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– Novosibirsk. Nadzór ze strony peruwiańskiej prowadzony jest przez Ministerio de Cultura
w Limie.
Prof. dr. hab. Zbigniew J. Przerembski, dr Agnieszka Drożdżewska i mgr Joanna Gul
z Instytutu Muzykologii UWr ukończyli projekt o nazwie „Najstarsi muzycy Regionu Kozła na
fotografiach ze zbiorów Fundacji TRES” w ramach grantu Narodowego Instytutu Muzyki i
Tańca „Białe plamy” 2020/2021. Celem projektu było stworzenie bazy danych z informacjami na temat treści zachowanych, archiwalnych fotografii, przedstawiających m.in.
lokalnych ludowych muzykantów przed 1945 r. Region Kozła jest unikalnym kulturowo
obszarem w zachodniej Wielkopolsce, w którym instrument muzyczny – kozioł bardzo
mocno identyfikuje społeczność lokalną. Jest to jedyny region w Europie, który przyjął
instrument muzyczny jako własny
symbol. Zbadanie tego niezwykle
oryginalnego i cennego regionu pod
kątem muzyki i instrumentarium jest
jednym z palących problemów etnomuzykologicznych. Upływ czasu powoduje, że odchodzą najstarsi i najbardziej
kompetentni mieszkańcy regionu, a tym
samym bezpowrotnie zanika wiedza na
temat lokalnej tradycji muzycznej oraz
możliwość uzupełnienia tej wiedzy.
Podstawą pracy badawczej i bazy danych „Najstarsi muzycy Regionu Kozła na
fotografiach ze zbiorów Fundacji TRES” była kolekcja niemal 80 fotografii wykonanych
w okresie od końca XIX wieku do ok. 1945 r. w Zbąszyniu i okolicznych miejscowościach
Regionu Kozła przez lokalnego fotografa Constantego Sikorskiego (1876–1945) oraz jego
następców. Kolekcja negatywów stanowi jedną z najważniejszych dokumentacji
fotograficznych w dziedzinie lokalnej tradycji muzycznej. Przedstawia muzyków grających
w tradycyjnych kapelach koźlarskich i innych zespołach instrumentalnych oraz ukazuje
szeroki kontekst obecności muzyki w życiu ówczesnych mieszkańców regionu. Zawiera także
cenną dokumentację fotograficzną instrumentów muzycznych, w tym takich, które
w tamtych czasach były już endemiczne (np. kozioł ślubny). Fotografie ukazują
transgraniczny charakter występowania m.in. polskiej kultury koźlarskiej. Problemem, na
który odpowiedziały badania zespołu, było pozyskanie i uporządkowanie informacji
biograficznych na temat muzyków
uwiecznionych na fotografiach.
Jednym z zadań, wykonanych przez
zespół było uporządkowanie fotografii z kolekcji Fundacji TRES,
wykonanych przed 1945 r. i mających związek z lokalną kulturą
muzyczną, pomoc w ich zinwentaryzowaniu oraz dokładne opisanie pod kątem rozpoznania konkretnych wykonawców oraz używanych przez nich instrumentów
muzycznych. Przeprowadzono m.in.
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liczne wywiady wśród najstarszych żyjących muzyków z regionu, rejestrując niekiedy
ostatnie wypowiedzi tych osób. Baza danych oraz komunikat badawczy zostaną
opublikowane na stronie NIMIT (na zdjęciach główka kozła – element instrumentu
muzycznego ze zbiorów Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła oraz dr Agnieszka
Drożdżewska i klarnecista Władysław Mazur, fot J. Gul).
Dr Jakub Zarzycki z Instytutu Historii Sztuki UWr został laureatem
konkursu “Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na
staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu IDUB”. W okresie
lipiec–wrzesień 2022 t. dr J. Zarzycki będzie odbywał staż w Institut für Slawistik und
Hungarologie Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, współpracując z prof. Alfrun Kliems
oraz prof. Manuelem Ghilarduccim.
Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera z Intytutu Psychologii została laureatką
stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W ramach programu im.
Mieczysława Bekkera zrealizuje badania naukowe w jednym z najbardziej prestiżowych
uniwersytetów na świecie – Western Sydney University. Projekt badawczy “Dokładność
diagnostyczna DSM-5 i ICD-11 w zaburzeniach odżywiania: ocena cech klinicznych
w reprezentatywnej próbie osób dorosłych” będzie realizowany we współpracy z prof.
Phillipą Hay, światowej sławy specjalistką w zakresie leczenia zaburzeń odżywiania.
Dr
Wioleta
Muras
z Instytutu Muzykologii otrzymała grant na badania wstępne
w ramach programu IDUB UWr.
Głównym celem projektu dr W.
Muras jest poszukiwanie i porządkowanie źródeł do badań
nad twórczością oraz działalnością Aleksandra Zarzyckiego
(1834–1895). Jako kompozytor
Zarzycki jest autorem pieśni, utworów fortepianowych, kameralnych i orkiestrowych, które
niemal całkowicie umknęły zainteresowaniu muzykologów. Jego szeroka działalność
w zakresie organizacji życia muzycznego w XIX-wiecznej Warszawie obejmowała wieloletnie
funkcje kierownicze w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym oraz w Instytucie
Muzycznym. Ponadto był znanym i cenionym wirtuozem-pianistą. Z ogromnym
powodzeniem rozpoczął swoją karierę pianistyczną w Paryżu, kontynuując tę drogę
aktywności do końca swego życia. Niewątpliwie postać ta przyczyniła się do rozwoju życia
muzycznego okresu romantyzmu, a niniejsze badania pozwolą określić skale działalności
Zarzyckiego, poszerzając tym samym wiedzę o polskiej muzyce XIX w.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się
ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości
Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (entrum Meta Badań). Zgłoszenia można
wysyłać do 17 stycznia 2022 r.. Więcej informacji na stronie BIP UWr.
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NOWE PUBLIKACJE
Dr hab. Jerzy K. Kos z Instytutu Historii Sztuki jest jednym
z autorów publikacji towarzyszącej wystawie o górnośląskich synagogach w gliwickim Domu Pamięci Żydów
Górnośląskich. Jak informuje tekst na stronie Muzeum
w Gliwicach “Katalog jest uzupełnieniem wystawy stałej
„Żydzi na Górnym Śląsku”. Wystawa powstała w 2018 r.
jako unikatowa narracja muzealna przedstawiająca
historię Żydów na Górnym Śląsku. Katalog Synagogi na
Górnym Śląsku poszerzy tę cześć wystawy, która sama
w sobie tworzy swoistego rodzaju kolekcję materiałów
ikonograficznych
o
synagogach.
W
katalogu
zamieszczony został pełny materiał ilustracyjny,
niejednokrotnie wcześniej niepublikowany. Opracowanie obejmuje wszystkie znane
budowle synagogalne regionu – kilkadziesiąt obiektów w 45 miejscowościach”. Katalog
można pobrać ze strony.
9 grudnia 2021 r. została opublikowana monografia dr Dominiki
Grzesik z Instytutu Historycznego pt. Honorific Culture at Delphi
in the Hellenistic and Roman Periods. Książka została wydana
przez prestiżowe wydawnictwo Brill, jest dostępna w Open
Access i została nagrodzona przez Międzynarodowe
Towarzystwo Epigraficzne nagrodą Géza Alföldy Publication
Grant 2021. Więcej informacji na stronie wydawnictwa.

Międzynarodowa konferencja “Collecting Antiquities from the
Middle Ages to the End of the 19th Century" została
zorganizowana w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams
w dniach 25–26 marca 2021. Jak wiele innych tego typu
wydarzeń w pandemicznych latach 2020–2021, planowana była
początkowo jako tradycyjne spotkanie uczonych, którzy
spotykają się w mieście organizatora konferencji. Wrocław
oczekiwał na nich w marcu 2020 r. Rok po wyznaczonym
terminie spotkania i wobec niezmieniającej się sytuacji
epidemiologicznej nie było innej opcji niż spotkanie
w przestrzeni wirtualnej. Ten krótki czas wystarczył, żebyśmy
przyzwyczaili się do tego trybu, zwłaszcza na uniwersytetach.
Wszystkie kraje, z których wywodzą się uczestniczki i uczestnicy
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konferencji zostały ciężko dotknięte epidemią, a w momencie kiedy debatowaliśmy w
wirtualnej przestrzeni, w Polsce mieliśmy 30 000 infekcji dziennie. Tylko zatem dzięki tym
nowym narzędziom spotkanie odbyło się i było niewątpliwie udane oraz dobrze
frekwentowane – stale obecnych było dwadzieścia kilka do trzydziestu kilku osób z wielu
krajów.
Nie oznacza to, że zapominamy o niezastąpionych zaletach osobistych spotkań,
oddychaniu atmosferą sali konferencyjnej, kuluarowych rozmowach w przerwach
kawowych, o nawiązywaniu dzięki nim bliższych kontaktów z osobami znanymi nam dotąd
często tylko z czytanych tekstów naukowych. Wirtualne konferencje, które nauczyliśmy się
cenić za łatwość ich organizacji, niższe koszty, wygodę uczestniczenia w nich z domowej
kanapy, od biurka w pracy czy kuchennego stołu są jednak tylko substytutem prawdziwych,
tradycyjnych spotkań sprzed pandemii. I mamy nadzieję, że ten dawny styl konferencyjnej
wymiany myśli nie odejdzie na zawsze.
Inicjatorem i animatorem konferencji, której efektem i dokumentacją jest
prezentowany tom, jest dr hab. Agata Kubala z Instytutu Historii Sztuki. To jej determinacja
sprawiła, że odwołane spotkanie doszło ostatecznie do skutku. Wzięli w nim udział badaczki
(w przeważającej liczbie) i badacze z Czech, Danii, Niemiec, Węgier, Italii, Litwy, Holandii,
USA, jak i Polski, reprezentujący środowiska uniwersyteckie, muzea, biblioteki, niezależne
instytuty badawcze, jak i niezwiązani instytucjonalnie. Cieszymy się i wyrażamy wdzięczność
wszystkim, którzy po roku oczekiwania pozytywnie zareagowali na udział w wirtualnym
spotkaniu oraz udostępnili swoje teksty do publikacji.
Na początku grudnia ukazała się w otwartym dostępie monografia
dr. hab. Rafała Włodarczyka, prof. UWr pt. Utopia i edukacja.
Studia z filozofii, teorii edukacji i pedagogiki azylu (Instytut
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, ss. 416).
Utopia i edukacja uzupełnia o kolejny, czwarty tom serię
publikacji Zakładu Pedagogiki Ogólnej. Praca lokuje się w nurcie
utopian studies i uzupełnia ich dyskurs o słabiej w nim zaznaczony
trop filozofii i teorii edukacji, ponadto podejmuje w kontekście
pedagogiki i edukacji szereg zagadnień, których znaczenie
wykracza poza umowne ramy jednej dyscypliny: utopii, ideologii,
krytyki społecznej, fundamentalizmu, demokracji, populizmu,
przekładu, transdyscyplinarności i transferu wiedzy, socjalizacji,
szkoły jako jednej z instytucji społecznych itd. Praca nie tylko rekonstruuje wiedzę
o określonych zjawiskach, mających znaczenie dla edukacji i pedagogiki, proponuje również,
co dobrze oddaje podział książki na dwie części, oryginalne rozwiązanie problematyki
edukacyjnej w postaci koncepcji pedagogiki azylu. W książce obok badaczy kojarzonych
z utopian studies wyróżniają się odniesienia do takich postaci humanistyki i nauk
społecznych, jak Emmanuel Levinas i Erich Fromm, których koncepcjom Autor poświęcił
dwie wcześniejsze swoje monografie, a także Bronisław Baczko, George Steiner, Jacques
Derrida, Michael Walzer, Hannah Arendt, Janusz Korczak, Ilan Gur-Ze’ev. Autor w całości
pracy próbuje łączyć perspektywy pedagogiki krytycznej i dialogu, wykorzystuje inspiracje
osiągnięciami warszawskiej szkoły historyków idei, sięga do myśli i tradycji żydowskiej.
Książkę można pobrać ze strony Biblioteki Cyfrowej UWr.

16

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 49 (grudzień 2021)
Nowa lista punktacji czasopism spowodowała duże zmiany dla
czasopism wydawanych na Wydziale. Wydawane przez Instytut
Archeologii „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” trafiły na
ministerialną listę czasopism punktowanych (20 pkt). Gratulujemy
zespołowi redakcyjnemu, który tworzą dr hab. Andrzej
Wiśniewski, prof. UWr, dr hab. Tomasz Płonka, prof. UWr
(redaktorzy) oraz dr Paweł Duma (sekretarz). Dotychczas ukazało
się 61 tomów czasopisma, przez długi czas prezentujących
głównie bieżące sprawozdania z prac terenowych, ale w ostatnich
latach stanowiących łamy dla poważnych studiów o charakterze
syntetycznym. Tematyka artykułów dotyka problematyki
archeologicznej oraz badań interdyscyplinarnych realizowanych
na terenu naszego kraju, Europy oraz na obszarach pozaeuropejskich. Treść poszczególnych
roczników dostępna jest w formie elektronicznej.
Także współredagowany przez dr. hab. Lecha Marka z Instytutu
Archeologii naukowy rocznik poświęcony historii wojskowości
okresu średniowiecza „Acta Militaria Mediaevalia”. znalazł się
na punktowanej liście ministerialnej (20 punktów). Analogiczna
informacja dotyczy "Wiadomości Numizmatycznych", którego
wieloletnim redaktorem naczelnym (a obecnie członkiem Rady
Naukowej) był prof. Borys Paszkiewicz z Instytutu Archeologii.
Z kolei "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki
UWr" w najnowszym wykazie czasopism naukowych MEiN
uzyskał 70 punktów.

STUDENCI I DOKTORANCI
Dnia 9 października 2021 r. w Łubnie odbyła się promocja
książki studentki muzykologii Marceliny Kozubal pt.
Kultura Muzyczna Łubna Szlacheckiego i Łubna Opacego w
relacjach mieszkańców. Publikacja jest oparta na pracy
licencjackiej, napisanej w Instytucie Muzykologii pod
kierunkiem dr Agnieszki Drożdżewskiej i pełni ważną
funkcję w uchronieniu od zapomnienia muzycznych tradycji
regionalnych. Spotkanie promocyjne książki było połączone
z biesiadą Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Tarnowiec, na której serwowano rzadko już spotykane
potrawy jak banianka czy paciara, oraz występami
lokalnych zespołów muzycznych. Książka jest do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury w
Tarnowcu. Relacja z promocji na stronie facebookowej Gminnego Ośrodka Kultury w
Tarnowcu.
Doktorant w Instytucie Archeologii mgr Grzegorz Michalec został laureatem IV edycji
Programu Bekker NAWA. W trakcie trzymiesięcznego pobytu na KU Leuven (Belgia) będzie
realizował projekt badawczy pod tytułem „Technological behaviours in the Late Acheulean
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complex of the Eastern Sahara region: comparative studies of lithic assemblages from
Sudan and Egypt territory”. Szczegóły pod linkiem.

Świąteczną niespodziankę przygotowały Panie Studentki III roku Pedagogiki
specjalnej (pod opieką dr. hab. Piotra Plichty z Zakładu Edkacji Osób z Niepełnosprwnością).
Szczególnie, z myślą o wychowankach placówek specjalnych, nakręciły 13 filmików
instruktażowych o tematyce świątecznej (np. pokazujących jak zapakować prezent, nakryć
do stołu). Filmy można zobaczyć pod linkiem.
Dziękujemy Paniom za zaangażowanie i wykonaną pracę. Z prezentu zdążyli
skorzystać m.in. podopieczni Fundacji POMAGAJ.

Pan Kacper Rosner-Leszczyński (III rok studiów licencjackich, historia) opublikował
jako współautor artykuł Gotyk w służbie oficjalnej narracji o Ziemiach Zachodnich?
“Przewodnik po zabytkach Wrocławia z informatorem” w kontekście architektonicznych
uwarunkowań Wrocławia w latach 40. XX w. w “Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka”
(1/2021, s. 85–112). Wziął także udział w ogólnopolskiej konferencji studencko18
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doktoranckiej pt. "Kobiety i wojna. Od antyku do współczesności" z referatem Caterina
Valente – włoska nastolatka i jej przeżycia w Festung Breslau, a także uczestniczył w VII
Lubelskiej Wiośnie Historycznej “Kryzysy w Historii" z referatem “Przez granice Śląska nie
przedostaną się”. Wysiłek związany z przygotowaniem obrony Festung Breslau zimą 1944/45
roku w obliczu natarcia Armii Czerwonej

SZCZĘŚLIWEGO I RADOSNEGO NOWEGO ROKU

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 29 stycznia 2022 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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