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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Z upływem lat nabieram niechęci do wspomnień. Jest ich bowiem dużo więcej, niż
bym sobie tego życzył. Każde z osobna jest cenne
i piękne, jednak ich suma bywa męczącym
przypomnieniem mojego miejsca na ścieżce czasu.
Pozwalam sobie przedłożyć Państwu tę osobistą
uwagę w kontekście dla nas ważnym – oceny
oczekujących nas zmian i decyzji, które my wszyscy
podejmujemy
lub
podejmować
będziemy
w najbliższym czasie. Przewlekły proces ucierania
zmian w szkolnictwie wyższym dał się nam
wszystkim we znaki. Niepewność co do
ostatecznego kształtu zmian, które w dodatku będą
dotyczyły także... przeszłości (nowe warunki
kategoryzacji będą stosowane także do publikacji
z lat 2017-2018), sprawia, że zaczynamy je
ignorować, czasami traktować z niechęcią. Bo co ma
być – to i tak będzie. Ja nie uniknę upływu lat,
my wszyscy – serii przypadków zmierzających do legislacyjnego finału – miejmy nadzieję nie
tak tragicznego, jak w „Katarze” Stanisława Lema. Tyle, że takie podejście odbiera nam
szansę na nasz własny, osobisty rozwój.
Nowa ustawa zawiera – oprócz jawnego bałaganu, nadmiarowości słów i szczegółów,
skłonności do przeregulowania procesów dydaktycznych i zarządczych w imię niejasnych
celów – unikalną szansę na uelastycznienie struktury dydaktycznej i naukowej uczelni. Daje
szansę na większą racjonalność zarządzania finansami, w tym – na inwestowanie
w najbardziej wartościowe, najbardziej innowacyjne obszary badań. Jeśli zostanie
racjonalnie zastosowana, umożliwi udoskonalenie procesu dydaktycznego bez presji
uzyskiwania habilitacji przez wszystkich pracowników. A jednocześnie da szansę na
zmniejszenie obciążeń dydaktycznych i administracyjnych pracownikom angażującym się
w większym zakresie i z większymi sukcesami w badania naukowe. Stwarza też możliwość
lepszego kształcenia doktorantów, włączenia ich w większym zakresie w badania
prowadzone przez regularnych pracowników Uczelni.
A jeśli to wszystko zniesie parlament i zostaniemy z tym, co mamy dziś? Nawet jeśli
tak będzie, to chciałem zwrócić Państwa uwagę na nowe zasady kategoryzacji – powtarzam,
nawet jeśli i one w parlamencie ulegną zmianie. Uparcie wskazuje się w nich, że artykuły
należy publikować w najlepszych czasopismach, a książki i rozdziały – w najlepszych
wydawnictwach. Nie w dobrych lub lepszych, ale – w najlepszych. Ustawodawca sugeruje,
że to jest cel, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Że monografia wydana
w wydawnictwie o światowym zasięgu jest 10-krotnie więcej warta niż ta, która wychodzi
w słabym domu. Być może to przesada, być może większą wagę należałoby przyłożyć do
serii wydawniczych i otwartego dostępu do publikacji (jak sądzę), niż wspierać komercyjne
instytucje, których celem jest zysk osiągany z każdej książki. Pal sześć. Liczy się dla mnie ten
moment uświadomienia – nie chodzi o kilogramy i sztuki. Chodzi o wejście w dyskusję
ze światem. Mogę to zrobić. Możemy to osiągnąć. Jeśli się uda – to z Ministerstwem. Jeśli nie
– to zróbmy to sami dla siebie. Bo jeśli mamy przekonanie, że prowadzimy dobre badania,
cenne i ważne – nie możemy ich chować pod korcem. Nie to obiecywaliśmy sobie – i światu.
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A jeśli się nie uda? Będziemy próbować dalej. Przecież to nikt
inny, tylko my sami, swoimi czynami, myślami, relacjami nadajemy sobie, swojemu życiu
sens. Także jako pracownicy Uniwersytetu, jako uczeni i wykładowcy. Wspomnienia
pokazują mi ten dialektyczny taniec na ostrzu czasu – nic i wszystko zależało od moich
decyzji. Nic, bo przypadek szaleje wszędzie. Wszystko – bo to moja wola (i tu zadrży serce
zwolenników behavioral neuroscience) urealniała kształt tych przypadków. Bez mojego
udziału – nie byłoby mnie. Bez naszej wiary w możliwości poznawcze i wartość naszych
badań – nie będzie sensu podtrzymywać trwania Uniwersytetu.
Z „Ustawą 2.0”, 3.0 czy 4.0 lub bez niej – dla nas samych musimy zadbać o jakość
naszych badań i ich upublicznienie. By stworzyć samych siebie.
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Pożegnania Profesora dr. hab. Włodzimierza Wojciechowskiego (1932-2018)
9 kwietnia 2018 r. pożegnaliśmy zmarłego miesiąc wcześniej
Profesora Włodzimierza Wojciechowskiego, pierwszego
dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedgagogicznych UWr.
Uroczystość odbyła się w Oratorium Marianum, a wspomnienia
o Zmarłym zaprezentowali: prorektor Uniwersytetu
Wrocławskiego prof. dr. hab. Jan Michał Burdukiewicz,
dziekan Wydziały Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dyrektor Instytutu
Archeologii UWr prof. dr hab. Jerzy Piekalski, przewodniczący
Komisji
Archeologicznej
Polskiej
Akademii
Nauk
prof. dr hab. Bogusław Gediga, dyrektor Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi prof. dr hab.
Ryszard Grygiel, prof. dr hab. Dobrochna Jankowska
z Instytutu Archeologii UAM oraz dr Mirosław Furmanek z Instytutu Archeologii UWr.
Profesor urodził się w Toruniu, a swoje dzieciństwo i młodość spędził na ukochanych
Kaszubach. W 1961 r. roku ukończył archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym
związał całe swoje życie uzyskując tu kolejne stopnie i tytuły naukowe, pełniąc wiele
znaczących funkcji i stanowisk we władzach Uniwersytetu, Wydziału, a także w polskich
i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych.
Kierował licznymi badaniami w kraju i zagranicą. Stały się one podstawą licznych
docenianych publikacji znajdując trwałe miejsce w polskiej archeologii. Bez nich, a zwłaszcza
bez jego osobistego zaangażowania, wiedza o dawnych społecznościach byłaby dużo
uboższa. Profesor zajmował się przede wszystkim szeroko pojętą problematyką neolitu,
okresu, kiedy kształtował się nowy rodzaj społeczeństwa, opierający swój sposób bytowania
na nowych wówczas formach gospodarki wytwórczej, rolniczo-hodowlanej. Do zagadnień
szczególnie go interesujących należały kwestie chronologii i taksonomii społeczności
neolitycznych na Śląsku, w Polsce i w Europie, przemian gospodarczych, pozyskiwania,
przetwórstwa i dystrybucji surowców kamiennych, obrzędowości pogrzebowej.
Profesor Wojciechowski był prawdziwą legendą zarówno wrocławskiego środowiska
archeologicznego, ale również wśród archeologów zajmujących się problematyką neolitu
w Polsce i poza jej granicami. Przez cały czas swojej aktywności rozwijał szeroko zakrojone
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kontakty międzynarodowe, będąc powszechnie uznawanym
autorytetem w swojej dziedzinie.
Chociaż przez studentów uznawany był jako wymagający wykładowca i egzaminator,
to jednocześnie cieszył się powszechnym szacunkiem. Profesor był bardzo wymagający, ale
nie tylko w stosunku do swoich uczniów, również do siebie. Zawsze był perfekcyjnie
przygotowany do zajęć, które nigdy nie trąciły sztucznością, a były barwną opowieścią o tym,
jak rodziły się społeczeństwa, religie czy nowe sposoby bytowania. Były one pełne anegdot,
doświadczeń z własnych badań czy podróży.
Profesor był człowiekiem kochającym i ceniącym życie we wszystkich jego barwach,
ciekawym świata i ludzi. Ta ciekawość świata sprawiła, że zajął się archeologią, która stała
się nie tylko zawodem, ale ogromną pasją. Zainteresowań i pasji w życiu Profesora było
więcej. Ciągle wzbogacał swoje bogate kolekcje, filatelistyczną i numizmatyczną, ale także
te związane z miłością do lotnictwa oraz kolei. Uwielbiał podróżować, prawie wyłącznie
koleją, skrupulatnie i dokładnie planując trasy i każdy dzień wyprawy.
Ciężko to sobie wyobrazić, że nie będzie go już z nami. Można mieć wrażenie, że
Profesor tylko się spakował, pożegnał z przyjaciółmi i odjechał ulubionym pociągiem w swoją
kolejną podróż…
dr Mirosław Furmanek

Dr Anna Oleszkiewicz z Instytutu Psychologii została kolejną laureatką Nagrody im. Piotra
Jaśkowskiego przyznawanej przez Klub Miłośników Listy Filadelfijskiej, działający przy
Uniwersytecie Warszawskim. Została tym samym wpisana na Złotą Listę Członków Klubu.
Nagroda adresowana jest do autorek i autorów polskich, publikujących prace
empiryczne z zakresu psychologii oraz nauk pokrewnych, a przyznawana za wybitny
dorobek w czasopismach posiadających tzw. impact factor. W wypadku dr Oleszkiewicz
podstawą do jej otrzymania były artykuły naukowe, które ukazały się w latach 2016 – 2017.
Link z listą publikacji: http://www.psychologia.pl/kmlf/?page=Nagroda&Year=2018
W lutym br. dr Katarzyna Pisańska,
badaczka z Instytutu Psychologii,
odwiedziła stolicę Indii – Delhi, gdzie na
specjalne zaproszenie organizatorów
44 Konferencji Psychologów Klinicznych
(IACP - India Association of Clinical
Psychologists) wygłosiła planarną sesję
na temat prowadzonych przez siebie
badań nad wyznacznikami stresu.
Przedstawione badania (Vocal
indicators of psychological stress in men
and women), dotyczyły zmian w głosie,
poziomie niektórych hormonów oraz
fizjologii u kobiet i mężczyzn poddawanych stresowi (tzw. Trier Social Stress Test),
prowadzone były na Uniwersytecie Wrocławskim, a ich współautorami są:
dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, dr Aleksander Kobylarek, dr Luba Jakubowska,
dr Judyta Nowak, Amelia Walter, dr Kamil Błaszczyński, Magda Kasprzyk, Krystyna Łysenko,
dr Irmina Sukiennik, Katarzyna Piątek oraz dr Tomasz Frąckowiak.
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7-12 marca 2018 r. dr Justyna Pilarska – adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej
i Badań nad Wsparciem Społecznym i koordynatorka programu ERASMUS+ w Instytucie
Pedagogiki – zrealizowała cykl spotkań ze studentami i pracownikami Uniwersytetu w Tuzli
(Bośnia i Hercegowina), inicjując współpracę w ramach przyznanego na dwa lata grantu
Erasmus+ dla krajów partnerskich KA 1. Uruchomienie projektu symbolicznie
przypieczętowało wieloletnią owocną współpracę między pracownikami naukowymi
Instytutu Pedagogiki UWr, a Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Tuzli.
W ramach otrzymanego grantu studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni pedagogiki,
a także filologii, psychologii oraz nauk politycznych mają możliwość wyjazdu na semestr
studiów (studenci), lub wyjazd dydaktyczny (wykładowcy akademiccy).
Prezentacje dr Justyny Pilarskiej dotyczyły oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego,
a w szczególności WNHIP. Licznie zgromadzeni słuchacze
mieli również możliwość zapoznania się z potencjałem
kulturowym Dolnego Śląska i Wrocławia. Gospodarze
przygotowali krótki materiał promujący studia na naszym
uniwersytecie z komentarzem zaproszonej Koordynatorki:
https://www.youtube.com/watch?v=sAaXfun4LoM
W ramach podjętej współpracy Instytut Pedagogiki
jeszcze w tym semestrze gościć będzie profesora w dziedzinie
etnopedagogiki Adnana Tufekčicia. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
W ostatnim tygodniu marca 2018 r. koordynator Erasmus+ w Instytucie Historycznym
dr hab. Paweł Jaworski, prof. UWr. przebywał na Uniwersytecie w Ljubljanie, by nawiązać
współpracę międzyuczelnianą. Z Dr. Danijelą Trškan podpisał umowę o wymianie studentów
i pracowników naukowo-dydaktycznych. Od roku akademickiego 2018/2018 można
w jej ramach podjąć studia na największej słoweńskiej uczelni, do czego zachęcamy
słuchaczy naszego wydziału. Pracownicy mają natomiast możliwość poprowadzenia zajęć na
tamtejszym Wydziale Filozoficznym. Podobną umowę w ostatnich dniach podpisano
z Katedrą Historii Powszechnej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.
8 marca 2018 r., dzięki współpracy
z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
Instytut Historyczny stał się po raz
pierwszy areną zmagań uczestników
etapu wojewódzkiego XI edycji
Olimpiady
Tematycznej
Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego.
Temat zmienny tegorocznej edycji O
Niepodległość i granice Rzeczpospolitej
w latach 1887–1922 wpisał się w
obchodzoną w tym roku setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. W zawodach wzięło udział
13
uczniów,
którzy
najpierw
rozwiązywali test, a następnie wzięli udział w części ustnej, w której odpowiedzi oceniali
wchodzący skład komisji konkursowej dr Jacek Jędrysiak z Instytutu Historycznego oraz
wciąż blisko związani z nim absolwenci płk dr Andrzej Paściak i mgr Krzysztof Widziński
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z Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza
Sosnkowskiego. Całość zawodów z ramienia Kuratorium koordynowała Pani wizytator
Justyna Madejska. Organizację etapu aktywnie wsparli studenci kierunku militarioznawstwo
oraz przedstawiciele Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Miłośników
Historii Kultury oraz Koła Naukowego Historyków Wojskowości. Dziewięciu uczniów, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki w etapie wojewódzkim, zagościło w Instytucie Historycznym raz
jeszcze 22 marca, by uczestniczyć w pierwszej części zawodów szczebla centralnego.
Olimpiada wywodzi się od rozgrywanego od roku szkolnego 1994/1995 Konkursu
Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, przeznaczonego dla młodzieży szkolnej
wszystkich szczebli. Od edycji 2007/2008 wydzielono z Konkursu i powołano odrębną
Olimpiadę Tematyczną pod tym samym tytułem. Początkowo organizatorem
przedsięwzięcia było Wojskowe Biuro Badań Historycznych oraz Wydział Nauk
Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w kwietniu
2015 roku podpisano trójstronną umowę o współpracy pomiędzy UKSW, Centralną
Biblioteką Wojskową oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przewodniczącym
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady jest prof. dr hab. Grzegorz Nowik.
12–16 marca 2018 r. dr Małgorzata Michalska z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
przebywała w ramach umowy bilateralnej w Instytucie Etnologii Europejskiej Uniwersytetu
Masaryka w Brnie. Wygłosiła wykład dla studentów zaprzyjaźnionego instytutu, Wroclawské
etnologické středisko – dějiny, směry a oblasti výzkumu, vydavatelská činnost [Wrocławski
ośrodek etnologiczny – dzieje, kierunki i obszary badań, działalność wydawnicza]. Wzięła
także udział w posiedzeniu rady redakcyjnej czasopisma „Národopisný věstník“,
wydawanego przez Českou národopisnou společnost (odpowiednik Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego), notowanego w międzynarodowych bazach bibliograficznych, takich jak
ERIH PLUS, AIO (The Anthropological Index Online of the Royal Anthropological Institute),
CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities).
14 marca 2018 r. w Centrum Sztuki WRO w ramach wystawy SYGNAŁY / INTERAKTYWNY
PLAC ZABAW odbył się wykład dra Roberta Losiaka (Instytut Muzykologii, kierownik
Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego), zatytułoway Radość słuchania. Jak głosił opis
wykładu: Bezinteresowne słuchanie dźwięków otoczenia jest we współczesnej kulturze
praktyką niemalże zapomnianą, dlatego warto przyjrzeć się jego walorom: estetycznemu
oraz ludycznemu. Nawiązując do idei głębokiego słuchania, rozwijanej przez R. Murraya
Schafera, Hildegardę Westerkamp oraz Pauline Oliveros, spróbujemy poprzez ćwiczenia
rozwinąć naszą wrażliwość i wyobraźnię audytywną i zanurzyć się w świat dźwięków wokół
nas.
Więcej: http://wrocenter.pl/pl/wyklady-na-sygnaly/
Instytut Kulturoznawstwa UWr, Instytut Muzykologii UWr, Pracownia Badań Pejzażu
Dźwiękowego UWr zorganizowały Field recording w Polsce – aspekty badawcze
i artystyczne. Ogólnopolskie Seminarium z udziałem artystów i badaczy, które odbyło się
12-14 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu.
Program wydarzenia na stronie http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/
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10 marca 2018 r. Instytut Psychologii
otworzył swoje drzwi dla wszystkich
zainteresowanych
studiowaniem
psychologii. Akcja Drzwi Otwarte
rozpoczęła się o godzinie 9.00 i trwała
aż do godziny 15.00. Odwiedzający
mogli wysłuchać kilku niezwykle
interesujących prelekcji wykładowców IPs, traktujących o problemach
żywo podejmowanych we współczesnej psychologii. W kolejności
wystąpili: dr Marta Kochan-Wójcik,
Psychologia
we
współczesnym
świecie. Obszary naszych zainteresowań, dr Marcin Leśniak, Coś o mózgu, superkomputerach i zimnej owsiance,
dr Michał Dębek, Sprzedawcy marzeń czyli jak działa psychologia w reklamie oraz
dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, Czy istnieje obiektywne piękno? Badania preferencji
wobec atrakcyjności w społecznościach tradycyjnych.
Przez cały czas trwania imprezy na korytarzach Instytutu miała miejsce giełda Kół
Naukowych (Koło Inicjatyw Twórczych, Koło Naukowe Psychologii Odżywiania
i Psychodietetyki PONAD, Koło Naukowe Psychologii w Biznesie). Swoje stoisko
przygotowało również Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii
we Wrocławiu. Kontakt odwiedzających
z naszymi studentkami i studentami
obfitował z niezwykle ożywione rozmowy,
a giełda cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem odwiedzających.
Popularne okazały się być również
warsztaty przygotowane dla licealistów
przez naszych pracowników i studentki:
dra Tomasza Frąckowiaka, Poznaj samego
siebie. Co powie o Tobie test psychologiczny?,
dr Agnieszkę Sorokowską, Świat zmysłów
człowieka. Badanie węchu, Joannę Katychów i Katarzynę Franczyk z Koła Inicjatyw
Twórczych, Co dzień kreatywniej, dra Marcina Czuba, Być awatarem. Wirtualna rzeczywistość
a psychologia percepcji ciała oraz mgr Annę Cieślik, Jak z cytryn zrobić lemoniadę, czyli jak
mądrze uczyć się z porażek w drodze do sukcesów. Zapisy na warsztaty trwały przez kilka
tygodni, a podczas samej imprezy zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem
potencjalnych kandydatek i kandydatów.
Na zakończenie uczestnicy mogli zapoznać się z bogatą ofertą studiów w Instytucie
Psychologii, którą zaprezentowali Dyrektor Instytutu dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr
oraz wicedyrektor ds. ogólnych dr Joanna Piskorz. Zostały również przekazane szczegóły
dotyczące procesu rekrutacji, które zreferowała dr Magdalena Kapała. Wiele osób
zdecydowało się zostać jeszcze długo po zakończeniu części oficjalnej, a dyskusje
o psychologii i studiowaniu psychologii zdawały się nie mieć końca.
Fotorelację z wydarzenia przygotowała nasza studentka Anna Randak:
http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Instytut/Newsy/Drzwi-Otwarte-IPs .
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Weekend z Historią odbył się w Instytucie Historycznym 6-7 kwietnia 2018 r.
W piątek 6 kwietnia 2018 r. w Audytorium Instytutu Historycznego zorganizowano
panel multimedialny nt.: Z orężem przez dzieje, w ramach którego zaprezentowano wykłady
o II wojnie światowej na Pacyfiku: Pearl Harbor i Salvo, a także o elitach wojskowych epoki
napoleońskiej, zaś rekonstruktorzy Tomasz Bielakowski, Grzegorz Czerniawski, pokazali
dwie sylwetki żołnierzy walczących o Festung Breslau.
Z
wykładami
wystąpili
pracownicy Instytutu Historycznego.
Dr Małgorzata Kowalczyk, przedstawiła wykład, Joanna Żubrowa –
sierżant w spódnicy. Historia życia
niezwykłej
kobiety,
natomiast
dr Jacek Dębicki opowiadał o historii
kultury śląskiej (od początku do XXI
w.).
Studenckie Koło Naukowe
Historyków Starożytności i Średniowiecza wystąpiło z wykładem, Nie
tylko chleb i igrzyska. Życie codzienne
w Starożytnym Rzymie. Doktoranckie
Koło Naukowe Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa reprezentował mgr Kamil
Frąckiewicz, który wystąpił z wykładem Za kulisami Kremla – życie osobiste sowieckich
przywódców. Natomiast mgr Paweł Szadkowski opowiadał o narodzinach człowieka
niechcianego czyli weteranach i inwalidach wojennych we wczesnonowożytnej Hiszpanii
jako nowym problemie społecznym. Doktoranckie Koło Naukowe Nowożytników
im. J. Leszczyńskiego i Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego
zaprosiło na wykład Uroczystości dworskie na polskich dworach epoki nowożytnej, który
poprowadzili mgr Paweł Borowy i Julia
Pomian. W imieniu Interdyscyplinarnego
Studenckiego Koła Naukowe Miłośników
Historii Kultury Konrad Kuna przedstawił
zarys historii fotografii wojennej podczas
II wojny światowej, a Justyna Szablewska
omawiała stan wojenny w Polsce widziany
oczami kobiety na podstawie wspomnień
Elżbiety Szczepańskiej. Wykład poświęcony
historii tańca i połączony z warsztatami tańca
dawnego zorganizował Zespół Tańca
Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
W sobotę 7 kwietnia odbyło się kilka
spacerów edukacyjnych: Wrocławskie (nie)oczywiste oczywistości zorganizowany przez
Studenckie Koło Naukowe Regionalistów i Śląskoznawców, Historia astronomicznego
Wrocławia, przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury,
wreszcie Festung Breslau – zwiedzanie Fortu Piechoty nr 6 na Polanowicach, zaaranżowany
przez Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne i Koło Naukowe Historyków Wojskowości
UWr.
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Studenci i doktoranci
Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską
poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska
13 marca 2018 r. przyznała nagrody i wyróżnienia XXVII edycji konkursu. Doktorantka
w Instytucie Muzykologii UWr mgr Aleksandra Wróblewska otrzymała wyróżnienie za pracę
Życie i twórczość Samuela Beslera w kontekście przemian społeczno-religijnych Wrocławia na
przełomie XVI i XVII wieku, obronioną w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
pod kierunkiem prof. dr hab. Remigiusza Pośpiecha. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi
na posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego
w Opolu 28 marca 2018 r.
Więcej informacji na stronie internetowej www.instytutslaski.com
15 marca 2018 r. Rada Kół Naukowych UWr ogłosiła wyniki zimowej edycji konkursów
grantowych. Koła naukowe z naszego wydziału znalazły się wśród laureatów:
A. W konkursie Najlepszych konferencji naukowych
Pierwsze miejsce: SK Nowożytników im. W. Czaplińskiego & Doktoranckie KN Historii
Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego & KN Historii Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego,
XXI Międzynarodowa studencko-doktorancko-ekspercka konferencja naukowa „Mała ojczyzna,
duża sprawa- unikalność małych ojczyzn bogactwem Polski i Rosji, przyznano 4 200, 00 zł
Drugie miejsce: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr, VI Zlot Młodych Badaczy
Kultury „Zagrożenie” / 5. Konferencja Odlot. Nowe tematy w historii sztuki „Komfort”,
przyznano 3 700, 00 zł
B. W konkursie Popularyzatorzy nauki 2018
Drugie miejsce: SKN Archeologów, X Międzyuczelniane Warsztaty Archeologiczne,
przyznano 3300, 00 zł. O warsztatach szerzej w dziale „Zbliżające się terminy”.
Pełne wyniki: http://rkn.uni.wroc.pl/wyniki-zimowej-edycji-konkursow-grantowych/
Antropolodzy i antropolożki wychodzą poza
mury akademii. W początkach 2018 roku grupa
złożona ze studentek i studentów Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr
założyła Stowarzyszenie Etnologia Wrocławska. Organizacja ta zrzesza osoby
zainteresowane działalnością edukacyjną, społeczną oraz naukową realizowaną
w perspektywie antropologicznej, umożliwiając współpracę osobom o różnym
doświadczeniu oraz statusie zawodowym. Stowarzyszenie działać będzie w ścisłej
współpracy KEiAK oraz działającym przy tej jednostce Studenckim Kołem Naukowym
Etnologów, z którego też rekrutuje się część członków i członkiń stowarzyszenia.
W programie Etnologii Wrocławskiej znalazły się przede wszystkim idee promowania oraz
wdrażania wykorzystywania aparatu teoretycznego, zaczerpniętego z antropologii
społeczno-kulturowej, w działalności społecznej nakierowanej na wartości
międzykulturowego szacunku i refleksyjności debaty publicznej. Powołanie do życia
stowarzyszenia z inicjatywy osób związanych z naszym Wydziałem może w ciekawy sposób
wspomóc i rozszerzyć działalność w ramach struktur uniwersyteckich, stanowiąc
równocześnie przykład owocnego współdziałania uczelni z organizacjami pozarządowymi.
Więcej o idei i programie Stowarzyszenia:
http://etnologiawroclawska.pl/public_html/SEKTOR3/BENEFICJENCI/etnologiawroclawska
.pl/index.php/2018/03/18/etnologia-wroclawska-idee-cele-plany/
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20 marca 2018 r. odbyło się zebranie organizacyjne Koła Naukowego Studentów
Archiwistyki, które reaktywowało się w Instytucie Historycznym. Było to pierwsze zebranie
po dłuższej przerwie, a więc i czas nowych wyborów. Na zebraniu obecna była opiekun koła
Dr Lucyna Harc, jak również dotychczasowy prezes – mgr Paweł Borowy. Studenci historii,
którzy włączyli się do prac Koła dokonali wyboru nowego zarządu. Prezesem został
Pan Łukasz Pintal.
Publikacje
Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane
Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia
działalności naukowej, red. Dagmara Adamska, Krystian Chrzan,
Aleksandra Pankiewicz, Wrocław 2017, ss. 440.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, Instytut Archeologii
i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowały
wspólnie zbiór interdyscyplinarnych studiów dedykowanych Pani
Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej – z wykształcenia
historykowi i archeologowi, z zmiłowania badaczowi dawnego
krajobrazu osadniczego.
Księga zawiera cztery działy:
I. Osadnictwo wczesnego średniowiecza. teoria i praktyka badawcza;
II. Przełom XIII wieku. Miasto, wieś i folwark w późnym średniowieczu;
III. Miasto. Przestrzeń i ludzie;
IV. Sacrum. Ludzie, miejsca, rzeczy,
które grupują 30 bogato ilustrowanych tekstów. Rozprawy zostały przygotowane
z wykorzystaniem źródeł i warsztatów stosownych dla kilku obszarów badań nad
przeszłością i korespondują z zainteresowaniami Jubilatki, dotyczącymi zarówno osadnictwa
wczesnego średniowiecza, jak i wieków późniejszych. Ten wielobarwny wachlarz tekstów
przygotowanych przez historyków, archeologów, historyków sztuki i architektury,
poprzedza wstęp prezentujący Osobę Jubilatki i Jej cursus honorum.
Uroczystości jubileuszowe i wręczenie księgi odbyły się 16 marca 2018 r. w Instytucie
Historycznym UWr oraz w IAE PAN we Wrocławiu. Wśród licznie zgromadzonych gości byli
też przyjaciele i współpracownicy Jubilatki z naszego Wydziału. Gratulacje złożył Dziekan
Prof. Przemysław Wiszewski. Kilka słów od wrocławskiego zespołu Atlasu Historycznego
Miast Polskich przekazał Prof. Rafał Eysymontt. Stały Komitet Mediewistów Polskich
reprezentował Prof. Stanisław Rosik, a Osobę Jubilatki przedstawiła dr Dagmara Adamska.
Historia w przestrzeni publicznej, pod red. Joanny Wojdon, Warszawa:
PWN, 2018, ss. 522.
Z opisu na stronie internetowej Wydawnictwa:
Historia w przestrzeni publicznej pod naukową redakcją dr hab. Joanny
Wojdon z Uniwersytetu Wrocławskiego to pionierska w Polsce zbiorowa
synteza tematyki public history. Stworzona została przez przedstawicieli
różnych ośrodków akademickich oraz instytucji realizujących public history
w praktyce. W gronie autorów znajdują się także specjaliści-praktycy – osoby
od lat związane zawodowo z daną branżą, cieszące się autorytetem
w środowisku i znające opisywaną przez siebie dziedzinę od podszewki.
A wśród nich licznie reprezentowani pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału.
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Spis treści
Czym jest public history? (Joanna Wojdon)
Archeologia prospołeczna i uspołeczniana (public
archaeology) z polskiej perspektywy (A. Zalewska)
CZĘŚĆ I. HISTORIA
Pamięć historyczna (Rafał Stobiecki)
Postaci historyczne w perspektywie historiografii
i praktyk pamięci (Violetta Julkowska)
Wybrane biografie Edyty Stein jako przykład
wprowadzania postaci historycznej w pamięć pokoleniową
i kulturową (E. Woźniak-Wawrzyniak)

Narracje historyczne (Violetta Julkowska)
Debaty historyczne (Bożena Szaynok)
Polityka historyczna (Krzysztof Ruchniewicz)
Praktyka polityki historycznej a instytucje
(M. Mutor)
Instytut Pamięci Narodowej (Łukasz Kamiński)

Historia w polityce międzynarodowej (Ł. Kamiński)
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność – sposób na
realizowanie
międzynarodowej
polityki
pamięci
(Rafał Rogulski)

CZĘŚĆ II. PRZESTRZEŃ
Historia w przestrzeni miejskiej (Piotr J. Fereński)

Między historią publiczną a edukacją historyczną
(J. Wojdon)
Projekt Wywołaj DUCH-a – spotkanie najmłodszych
z historią (Marek Olkuśnik)
Historia na Uniwersytecie Dzieci (M. Maleczek)
Radosne Obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu
(Ewa Skrzywanek)

Współczesne muzea historyczne w przestrzeni
publicznej (Agnieszka Chłosta-Sikorska)
Studium przypadku wystawy Światło historii. Górny Śląsk
na przestrzeni dziejów w Muzeum Śląskim w Katowicach
(Maciej Fic)
PRL mieszka w nas? Kultura czasu wolnego i Czas wolny
wczoraj i dziś – eksperyment wystawienniczo-edukacyjny
– program edukacyjny i partycypacja partnerów
społecznych w projekcie wystawienniczym (Z. Semik)

Wizualizacja historii (Dorota Skotarczak)
Polandball: memy internetowe o tematyce historycznej
jako przykład wizualizacji historii (Anna Borkiewicz)

Historia w mediach i medialność historii (M. Menz)
Historyk w cyfrowej przestrzeni (K. Ruchniewicz)
Historia w Wikipedii (Andrzej Zawistowski)
Historia w internecie – portal Histmag.org (T. Leszkowicz)

Scena. Elementy historii w przestrzeni miasteczka
Świerzawa w województwie dolnośląskim
(Przemysław Wiszewski)
Mapa pamięci. 1989 rok we Wrocławiu (T. Sikora)

Popularne dodatki historyczne do polskich tygodników społeczno-politycznych (B. Techmańska)

Miejsca pamięci w przestrzeni publicznej (Piotr
Trojański)

Po co prozaikom historia? Kilka uwag
o kontekstach historycznych we współczesnym
pisarstwie (Monika Piotrowska-Marchewa)

Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz (P. Trojański)

Turystyka historyczna (Andrzej Stępnik)
W poszukiwaniu zaginionego świata. Turystyka
historyczna szlakiem dziedzictwa kulturowego kresowych
Żydów (Robert Szuchta)

Ruch odtwórstwa historycznego w Polsce
a tożsamość jego uczestników (Filip Wolański)
Z doświadczeń rekonstruktora – o tych, którzy przedstawiają świat, którego już nie ma (P. Wojnarowicz, J. Bąk)

Dziedzictwo cywilizacyjne – niedoceniony materiał
badawczy i potencjał dla budowania własnej
tożsamości (Jan Kęsik)
Dziedzictwo przemysłowe, jego ochrona i populary-zacja
w ramach działalności Parku Wielokulturo-wego Stara
Kopalnia w Wałbrzychu (A. Augustyn)

CZĘŚĆ III. PUBLICZNOŚĆ
Oral history – historia publiczna. Wersja radykalna
(Marta Kurkowska-Budzan)
„Proszę mi opowiedzieć historię swojego życia”, czyli
historia mówiona w praktyce (K. Bock-Matuszyk)
Wywiad-rzeka z Lucjanem Czubielem. Doświad-czenia
historyka-oralisty z regionu warmińsko-mazurskiego
(Izabela Lewandowska)

Współczesna archiwistyka (Lucyna Harc)
Archiwizacje Webu (Marcin Wilkowski)
Praktyka digitalizacji zbiorów archiwalnych (D. Żądłowski)

Archiwa społeczne (Marcin Wilkowski)
Dolnośląskie Izby Pamięci jako przykłady archiwów
społecznych (Dariusz Misiejuk)

Archiwa a publiczność (H. Mazur, A. Rosa)
Lekcje archiwalne on-line (H. Mazur, A. Rosa)

Cud nad Wisłą, czyli kto i dlaczego czyta polskie magazyny
historyczne (Jacek Skawiński)

Jak o historii pisać, by ludzie to czytali (M. Grzywacz)

Historia w komiksie (Małgorzata Skotnicka-Palka)
Prawdziwe życie superbohatera. Jan Nowak-Jeziorański
w komiksie (Mateusz Palka)

Wydawca książek historycznych jako historyk
publiczny (Ewa Jabłońska-Stefanowicz)
Jak wydawać książki historyczne (J. Adamczyk)

Filmy historyczne (Piotr Zwierzchowski)
Filmowy dokument historyczny. Wybrane aspekty produkcyjne na przykładzie filmu Bitwa wrocławska (A. Jerie)

Radiowe i telewizyjne programy historyczne
(Marek Białokur)
Telewizja jako narzędzie promowania
Wspomnienia i perspektywy (Beata Januchta)

historii.

Historia w muzyce rozrywkowej (na przykładzie
polskiej muzyki rockowej i hip-hopowej) (M. Fic)
To nie tylko muzyka rockowa – to rockowa lekcja historii
(M. Janeczek, A. Czerwiec-Banek)

Gry planszowe i miejskie i ich funkcjonowanie
w przestrzeni publicznej (Barbara Techmańska)
Gry komputerowe (gry wideo) o tematyce historycznej
(J. Wojdon)
Proces projektowania gry historycznej z perspektywy
autora (K. Madaj)

Zarządzanie projektami historycznymi w Polsce
(definiowanie i planowanie) – podstawowe pojęcia
(Wojciech Kucharski)
Tworzenie wystaw historycznych w praktyce (Marta
Kowalska-Fic)
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Ukazał się 5. numer czasopisma "Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki", w całości
poświęcony problemowi rewolucji cyfrowej w muzyce:
Harry Lehmann, Od wyczerpanego do samoświadomego pojęcia muzyki, przeł. Monika Pasiecznik
(nagranie video wykładu)
Justyna Stasiowska, Relacyjność w muzyce według Harry’ego Lehmanna a epistemologia medialna
Paweł Siechowicz, Nie ja. Kompozytorska refleksja o tożsamości w kontekście przemian ekonomicznych
doby cyfrowej
Ziemowit Socha, Harry’ego Lehmanna rewolucja cyfrowa w muzyce. Uzupełniające spojrzenie socjologii
empirycznej
Tomasz Misiak, MP3 Deviation Yasunao Tone – tworzenie poprzez zakłócanie

Zapraszamy do lektury: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/numer-152017/
Na blogach:
Prof. Krzysztof Ruchniewicz w kontekście toczonych ostatnio sporów o reparacje
niemieckie pisze o reparacjach Japonii po II wojnie światowej:
http://krzysztofruchniewicz.eu/japonskie-reparacje/
Prof. Mirosław Kocur o inscenizacji norweskich bajek w Teatrze Lalek, Odd i Luna:
http://teatralny.pl/recenzje/piekni-bo-inni,2284.html
W blog0-czasopiśmie Public History Weekly wydawanym przez De Gruyter tekst dr hab.
Joanny Wojdon, prof. UWr., Do kogo należy narracja muzealna (w wersji polskiej,
angielskiej i niemieckiej) wywołał dość ożywioną dyskusję. Czy muzeum ma monopol na
opowieść o swojej kolekcji i wystawach? Czy tylko koncesjonowani przewodnicy mogą
oprowadzać zwiedzających?
https://public-history-weekly.degruyter.com/6-2018-11/who-owns-the-museum-narrative/
Projekty naukowe
W sobotę 17 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim
odbyło się seminarium, zorganizowane przez uczestników projektu badawczego
realizowanego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Wrocławskiego w ramach grantu NCN Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji
pomiędzy Elektrownią Opole a mieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki. Zespół badawczy
reprezentowany
był
przez
dr hab. Monikę Baer, dr Konrada
Górnego,
mgr
Ewę
Kruk
i dr Mirosława Marczyka. Spotkanie
otworzył kierownik grantu prof. Petr
Skalnik z Uniwersytetu w Hradec
Kralove, a następnie referenci podzielili się niepublikowanymi jeszcze
wynikami badań z mieszkańcami
gminy, w której były one prowadzone. Zaprezentowane na
seminarium
efekty
badań
terenowych spotkały się z dużym
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zainteresowaniem słuchaczy i wywołały ciekawą dyskusję,
z której wnioski przydatne będą zarówno dla przedstawicieli lokalnej społeczności, jak
i grona badaczy. Publikacja monograficzna w języku angielskim podsumowująca pracę
zespołu badawczego planowana jest na koniec bieżącego roku. Jej istotnym uzupełnieniem
będzie cykl artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w serii „Prace
Etnograficzne”.
Dr hab. Andrzej Tuchowski, muzykolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, na wniosek Rady
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 7 marca 2018
r. otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk humanistycznych.
RELACJE
Haus Schlesien w Königswinter koło Bonn wciąż kojarzone jest przede wszystkim poprzez
działalność ziomkostwa śląskiego. Placówka pracuje tymczasem nad zmianą politycznego
oblicza i otwiera się na polsko-niemieckie współdziałanie, z czego od lat korzystają
wrocławscy germaniści, odbywający w tej placówce kursowe staże studenckie. Bogate
zbiory archiwalne, muzealne i biblioteczne Haus Schlesien stanowią przy tym szczególna
gratkę dla śląskoznawców, którzy mogą tam skorzystać z często niedostępnych gdzie indziej
materiałów.
Kierowniczka tamtejszego Centrum
Dokumentacyjno-Informacyjnego
Nicola Remig i niezwykle przychylny
nam Adam Wojtala wyszli zatem
z
inicjatywą
organizacji
staży
naukowych również dla historyków.
Tak doszło do nawiązania pilotażowej
współpracy, którą – jako jedyni
w regionie – rozwijamy z sukcesem od
trzech lat. W marcu 2018 r. wyruszyła
do Königswinter pod moją opieką
trzecia
już
grupa
studentów
i doktorantów naszego Wydziału
(Instytutu Historycznego i Instytutu Historii Sztuki) oraz kilkoro zaproszonych gości, m.in.
z uniwersytetów w Poznaniu, Zielonej Górze i Tokio. Wspomnę na marginesie, że stażyści
pokryli niewielką część kosztów wyjazdu, co zawdzięczamy dofinansowaniu niemieckiego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wspomniane Centrum jest zaś wspierane przez
pełnomocnika Rządu Federalnego ds. kultury i mediów.
Podczas tygodniowego pobytu mieli oni okazję poznać placówkę i jej niezwykle
cenne zbiory – udostępniane do późnych godzin wieczornych. Było to w sumie konieczne,
ponieważ w program naszego pobytu wpisano również: tematyczne oprowadzanie po
wiodących muzeach historycznych (Haus der Geschichte w Bonn i Ruhr-Museum w Essen),
rozmowy i dyskusje, w tym w Willy-Brandt-Forum w Unkel, wreszcie zwiedzanie katedry
i synagogi w Kolonii, klasztoru Maria Laach i kilku innych zabytkowych obiektów (m.in.
Museum „Brücke von Remagen“ i położonego nad Renem, romantycznego zamku
Drachenburg).
W poprzednich edycjach mogliśmy zetknąć się dodatkowo ze świadkami historii
i studentami bońskiego uniwersytetu, ale przedświąteczna aura przeszkodziła tym razem
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w organizacji podobnych spotkań. „Na pocieszenie”
dr Christoph Studt z Bonn przekazał do Biblioteki Instytutu Historycznego kilkanaście
kartonów wartościowych publikacji naukowych.
Uczestnicy stażu realizowali w jego trakcie mikroprojekty poświęcone śląskiej
kulturze i polskiemu wychodźstwu do Westfalii, których wyniki zostały zaprezentowane
publicznie na koniec stażu. Wypada generalnie stwierdzić, że zaangażowanie naszych
studentów i doktorantów po raz kolejny wzbudziły uznanie naszych gospodarzy, co dobrze
wróży dalszej współpracy. O ile
znajdzie się odpowiednia liczba
chętnych,
rozważana
jest
dodatkowo organizacja wyjazdu
naukowego dla pracowników
naszego Wydziału.
Największym wyzwaniem
i ograniczeniem w organizacji
kolejnych staży pozostaje skromna
liczba studentów i doktorantów
posługujących
się
językiem
niemieckim (co jest warunkiem
uczestnictwa w stażu). Warto
byłoby się zastanowić, czy dalszy rozwój badań śląskoznawczych nie wymaga aby ułatwienia
studentom nauki tego języka w formie dodatkowych zajęć.
dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr
Instytut Historyczny, Zakład Historii Śląska

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Pracownicy Wydziału mogą tworzyć własne strony internetowe w ramach witryny
wydziałowej. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Panem Damianem
Grzegorczykiem w celu otrzymania formularza rejestracyjnego oraz instrukcji zakładania
strony. Gorąco zapraszamy do korzystania z tej możliwości. Jako pierwszy uczynił to
Dziekan.
Strona jest już dostępna pod adresem http://wnhip.uni.wroc.pl/przemyslaw-wiszewski

ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
20-21 kwietnia 2018 r. odbędą się Dni Kultury Dawnej. Jest to wspólna inicjatywa
Zespołu Tańca Dawnego UWr, SKN Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego oraz SKN
Ochrony Dziedzictwa Kultury UWr. Organizatorzy zapewniają interdyscyplinarne podejście
do szeroko pojętej kultury dawnej. Studenci przygotowali różnorodny program. Uczestnicy
będą mieli okazję wysłuchać prelekcji, urozmaiconych bogatymi w ilustracje prezentacjami
multimedialnymi. Oprócz wykładów mających charakter popularnonaukowy, przygotowane
zostały specjalnie na tę okazję występy muzyczne i taneczne. Jest to już druga edycja
wydarzenia, poprzednia okazała się sukcesem i cieszyła się zainteresowaniem, na co
wskazywać może pełna sala w trakcie finałowego pokazu ZTD UWr.
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Plan Dni Kultury Dawnej 2018
20 kwietnia – piątek
17.30 – Otwarcie Dni Kultury Dawnej 2018
17.45 – wykład Obraz jako źródło do badań nad historią ubioru – analiza kostiumologiczna
wybranych przykładów malarstwa barokowego, KN Studentów Historii Sztuki UWr
18.05 – wykład Od zapisu do praktyki – skąd wiadomo jak tańczono w okresie renesansu, Zespół
Tańca Dawnego UWr.
18.25 – wykład Dzisiaj baking i konturowanie a co było kiedyś? Historia makijażu od XVI do XVIII
wieku, SKN Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego
19.00 – występ Zespołu Ver Vetustatis z Warszawy: spektakl taneczny Królewskie Słabości
19.45 – występ Zespołu Tańca Dawnego UWr: spektakl taneczny Śpiąca Królewna
20.30 – zakończenie pierwszego dnia Dni Kultury Dawnej 2018
21 kwietnia – sobota
17. 30 – rozpoczęcie II dnia Dni Kultury Dawnej 2018
17.35 – wykład Od zapisu do praktyki – skąd wiadomo jak tańczono w okresie baroku, Zespół
Tańca Dawnego UWr.
17.55 – wykład Rozrywki na polskich dworach królewskich epoki nowożytnej – zabawa czy
element gry politycznej, Doktoranckie Koło Naukowe Historyków Nowożytności
im. J. Leszczyńskiego
18.45 – występ Zespołu Pawanilia z Warszawy, spektakl taneczny: Zaplątana w myślach
19.30 – występ Zespołu Tańca Dawnego UWr., spektakl taneczny: Mikromegas
20.30 – zakończenie 2 edycji Dni Kultury Dawnej
Studenckie Koło Naukowe Archeologów Uniwersytetu
Wrocławskiego, organizuje w dniach 19-22 kwietnia 2018 r.
X jubileuszową edycję Międzyuczelnianych Warsztatów
Archeologicznych. Biorący w wydarzeniu studenci z innych
placówek dydaktycznych z Polski będą mieli okazję zapoznać
się z kierunkami badawczymi realizowanymi przez
pracowników naukowych Instytutu Archeologii UWr.
W trakcie trzech dni Warsztatów odbędą się dwa bloki
teoretyczne oraz trzy bloki praktyczne obejmujące m.in.:
traseologię, archeometrię, czy archeologię nieinwazyjną.
W ostatni dzień odbędzie się wycieczka objazdowa po
stanowiskach badanych przez nasz ośrodek: cmentarzysko
kurhanowe w Muszkowicach, schroniska skalne z epoki
kamienia na Borowych Skałkach oraz średniowieczny zamek
na Gromniku. Więcej informacji na stronie wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/326233937876146/
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24 kwietnia 2018 r. w Instytucie Historycznym UWr. odbędzie
się Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa
o profilu studencko-doktorancko-eksperckim Miłość
staropolska. Konferencja jest jednym ze spotkań w ramach
Obrad o Kulturze Staropolskiej, organizowanych przez
Studenckie Koło Naukowe Nowożytników Uniwersytetu
Wrocławskiego im. Władysława Czaplińskiego.
Miłość traktowana jako zjawisko emocjonalne dotyczy
każdego człowieka, jako pojęcie była i jest definiowana nie
tylko jako przeżycie indywidualne, ale i w wymiarze
społecznym. Historie miłosne krążyły wśród gminu, pisali je
uczeni poeci, o swoich doświadczeniach opowiadali na
kartach pamiętników wąsaci Sarmaci. Strzale Amora ulegali
polscy monarchowie, do legendy przeszła miłość Zygmunta II
Augusta do Barbary Radziwiłłówny przez którą król pozwalał sobie na polityczną
nonszalancję, słynna stała się namiętność między Janem III Sobieskim a Marią Kazimierą,
której owocem są wspaniałe listy oddanych sobie kochanków.
Miłość można rozpatrywać w kontekście rodzinnym, jako uczucie cementujące
związek dwojga ludzi. Ten idealny model stworzony w dobie romantyzmu, nie funkcjonował
jako praktyka społeczna w epoce wczesnonowożytnej, większość małżeństw – niezależnie
od otoczenia – była aranżowana przez rodziców lub opiekunów przyszłych nowożeńców. Nie
oczekiwano płomiennego uczucia ale spełnienia obowiązków przypisanych do płci i stanu
wobec partnera w związku i co ważne lojalności, nie wykluczało to oczywiście możliwości
rozpalenia się namiętności lub autentycznego uczucia między małżonkami. W znaczeniu
rodzinnym miłość może być rozpatrywana jeszcze szerzej, w stosunku do dzieci, rodziców,
w odniesieniu do relacji między rodzeństwem czy kuzynostwem.
Innym problemem jest miłość zmysłowa, namiętność, związana ze sferą seksualną
człowieka, która stawała się przyczyną zdrad małżeńskich, sposobem na zarobek czy
zdobycie wysokiej pozycji społecznej uzyskanej np.: przez faworytów i faworyty możnych.
Ciekawym aspektem przeżywania własnej seksualności było dążenie do pogłębienia doznań
co wiązało się z uciekaniem się do różnych zabiegów: stosowania czarów, wytwarzania
afrodyzjaków.
W związku z miłością powstało symboli, praktyk i kodów kulturowych. Była ona
wdzięcznym tematem literackim, wokół niej powstawały opowieści heroiczne, stawała się
inspiracją w sztuce. Kultura staropolska wytworzyła wiele wzorców miłości od
akceptowanych społecznie norm promowanych przez Kościoły chrześcijańskie po relacje
zakazane, związane z nierównościami stanowymi albo płcią zakochanych. Te i inne
zagadnienia będziemy rozważać podczas trwania „V Obrad o kulturze staropolskiej”.
Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów, reprezentujących wszystkie
nauki humanistyczne: historyków, socjologów, psychologów, antropologów, etnologów,
filologów, filozofów i innych
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Koło Naukowe Historyków Wojskowości UWr. ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską
studencko-doktorancką konferencję naukową Dla nowego jutra – wojskowe aspekty
powstań i rewolucji na przestrzeni dziejów, którą odbędzie się 25-26 maja 2018 r.
w Instytucie Historycznym UWr. Wydarzenie to dedykowane jest przede wszystkim młodym
historykom wojskowości oraz osobom zainteresowanym zagadnieniami związanymi
z powstaniami, rewolucjami, przewrotami itp. Inspiracją do zaproponowania takiego tematu
konferencji stało się wyjątkowe nagromadzenie w tym roku okrągłych rocznic, wśród których
można wymienić 100 lat niepodległości czy 170 rocznicę wiosny ludów.
Referaty mogą dotyczyć różnych epok, ale ze specjalnym ukierunkowaniem na
aspekty wojskowe. Na wystąpienia przewidujemy czas 15 minut oraz dyskusję po każdym
panelu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 kwietnia 2018 r.
W sobotę, 5 maja 2018 r. o godz. 16.00 Prof. Jakub Tyszkiewicz (Instytut Historyczny)
będzie gościem dr Małgorzaty Preisner-Stokłosy, współautorki wystawy stałej Misja: Polska
w Muzeum Pana Tadeusza w ramach spotkania z cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław, Sto
Wielkich Dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych i Kongres Intelektualistów w 1948 roku.
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Wejściówki będą do
odebrania w kasach muzeum. Możliwa jest rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl
9 czerwca 2018 r. w urodzinowym (Prof. Miodka) odcinku programu Słownik polsko@polski
na harfie grać będzie Pani Wanda Pieniak, studentka muzykologii. W odcinku z 14 kwietnia
wzięła zaś udział studentka public history, Pani Dorota Choińska:
https://vod.tvp.pl/video/slownik-polskopolski,wygwizdow-odc-386,36527792
Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 7 maja 2018 r. Proszę je
wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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