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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Zaczynamy nowy rok akademicki 2021/22! Wciąż pod
znakiem pandemii, ale chyba bogatsi o doświadczenia
ubiegłych lat, lepiej przygotowani do takich wydarzeń, na
które w gruncie rzeczy nie mamy wpływu.
Za nami piękna immatrykulacja wydziałowa. Bardzo
serdecznie dziękuję studentkom i studentom pierwszych lat
wszystkich kierunków naszego Wydziału za tak liczne
przybycie. Wasza obecność na tej uroczystości to dowód, że
potrzebujecie normalnego kontaktu z kadrą akademicką, że
pragniecie powrotu do normalnych zajęć. Jestem przekonany, że cała kadra badawczo-dydaktyczna, ale też osoby
pracujące w administracji wydziałowej, zrobią wspólnie Fot. Magdalena Marcula
wszystko, aby zajęcia w miarę możliwości przebiegały bez zakłóceń, przy kontakcie
bezpośrednim. Serdecznie dziękuję J.M. Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego za
przybycie na tę uroczystość i za skierowanie do nowo przyjętych Studentek i Studentów
mądrych słów powitania. Jest to dla Pana Rektora Wydział macierzysty, ale wdzięczni
jesteśmy za jego obecność w tak ważnych chwilach, mimo ogromu zadań i codziennych
obowiązków.
Już w ubiegłym roku akademickim na naszej Uczelni zaszło wiele zmian, wynikających
przede wszystkim z działania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Kolejne zmiany przed
nami, w tym działania poprawiające kondycję finansową Wydziału.
A na naszym Wydziale, mimo letniego czasu, bardzo wiele się działo. Dwie nasze
koleżanki awansowały – pomyślnie przeszły postępowania habilitacyjne: Pani dr hab. Agata
Kubala z Instytutu Historii Sztuki i Pani dr hab. Martyna Pryszmont z Instytutu Pedagogiki.
Serdecznie gratulujemy! Obie Panie zaszczyciły nas wygłoszeniem wykładów 25 września
podczas dwóch tur wydziałowej immatrykulacji.
Są też niestety złe wiadomości – po ciężkiej chorobie odeszła od nas Pani Profesor
Dorota Wolska z Instytutu Kulturoznawstwa. To ogromna strata dla środowiska
kulturoznawców i całego Wydziału.
Szanowni Państwo – zaczynamy nowy rok akademicki. Drugi rok kadencji Władz
Uczelni i Wydziału. Będziemy czerpać z naszych dotychczasowych doświadczeń, ale przede
wszytki rozwijać się i pracować mimo obiektywnych przeszkód. Pamiętajmy jednak wszyscy
– nie ma nic ważniejszego niż nasze zdrowie.
Gaudeamus! Ruszamy do pracy!
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan

1

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 46 (lipiec–wrzesień 2021)

Dnia 26 sierpnia 2021 roku zmarła Profesor Dorota Wolska od początku kariery
naukowej związana z wrocławskim kulturoznawstwem. Jest to olbrzymia strata nie tylko dla
Uniwersytetu, dyscypliny kulturoznawstwa, ale także dla tych, którzy mieli szczęście ją
poznać i przyjaźnić się z nią. W naszej pamięci Profesor Wolska pozostanie uosobieniem
najlepszych cech kulturoznawstwa, które było dla niej nie tylko perspektywą teoretyczną,
ale również sposobem życia. Przekonać się mógł o tym każdy, kto doświadczył jej niezwykłej
otwartości i wrażliwości. Rodzaj humanistyki, jaką uprawiała, określała jako „humanistykę
reflektywną”, która nieustannie wprawia myśl w ruch i podważa ustalone pewniki, nie
zamykając się nigdy w gotowych formułach. Profesor Wolska interesowała się aksjologicznie
ukierunkowaną teorią kultury, estetyką oraz filozofią humanistyki ze szczególnym
uwzględnieniem wiedzy o kulturze. Bliska była jej idea współmyślności, której doświadczały
kolejne roczniki studentów i studentek kulturoznawstwa, a w ostatnich latach liczne
magistrantki, magistranci, doktorantki i doktoranci. Na jej kultowych zajęciach trwała
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nieustanna, żywa wymiana idei. Dla wielu studentów i studentek była inspiracją, wzorem
i autorytetem, dzięki któremu odnaleźli własną drogę.
Profesor Wolska kierowała Zakładem Teorii i Krytyki Kultury, przewodniczyła Radzie
Dyscypliny: Nauki o Kulturze i Religii, współtworzyła działające w Instytucie Kulturoznawstwa Laboratorium Humanistyki Współczesnej. Jej praca magisterska i doktorska,
napisane pod kierunkiem prof. Stanisława Pietraszki, poświęcone były problemom krytyki
sztuki oraz twórczości. Habilitację uzyskała na podstawie książki Odzyskać doświadczenie.
Sporny temat humanistyki współczesnej. Przetłumaczyła na język polski Wiedzę lokalną.
Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej Clifforda Geertza. Współredaktorka
książki Clifford Geertz – lokalna lektura oraz tomów wrocławskich „Prac Kulturoznawczych”,
których była Redaktorką Naczelną: Aksjotyczne przestrzenie kultury, Kultura i tragiczność,
Kultura nie-ludzka, Post-Secular Culture?, Romowie a współczesna humanistyka. Swe
artykuły publikowała m.in. na łamach czasopism „Teksty Drugie”, „Kultura i Społeczeństwo”
oraz „Konteksty”. Współpracowała z wrocławskim pismem artystycznym „Format”.
Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz Instytutu Studiów Połnocnoamerykańskich im.
Johna F. Kennedy’ego w Berlinie. Członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz
Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Należała do Rady Fundacji Centrum
Sztuki WRO. Współtworzyła cykl otwartych wykładów wszechnicy kulturoznawczej Cultura
Culturans. Kierowniczka grantu Narodowego Centrum Nauki „Laboratorium humanistyczne
jako modus poznania. Od archeologii do projektu”.

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Dnia 25 września w Oratorium Marianum odbyła się uroczysta immatrykulacja
studentów I roku naszego Wydziału. Nowi studenci zostali przywitani w dwóch turach przez
JM Rektora prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego, Dziekana naszego Wydziału dr. hab.
Artura Błażejewskiego, prof. UWr, prodziekanów Wydziału: dr. hab. Pawła Klinta, prof. UWr,
dr hab. Jarosława Syrnyka, prof. UWr i dr. hab. Arkadiusza Urbanka. W imieniu Samorządu
Studentów kilka słów do licznie przybyłych młodych ludzi powiedział Pan Michał Rolak.
Studenci mieli także okazję wysłuchać wykładu inauguracyjnego. W pierwszej części wykład
wygłosiła Pani dr hab. Martyna Pryszmont, a w drugiej – Pani dr hab. Agata Kubala. Punktem
kulminacyjnym uroczystości było ślubowanie studentów.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagroda „Izabella” za katalog fortepianów
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku otrzymało wyróżnienie
w konkursie „Izabella 2020” na wydarzenie muzealne roku
w Wielkopolsce za opublikowany katalog Kolekcji Zabytkowych
Fortepianów autorstwa dr. hab. Beniamina Vogla, założyciela
kolekcji i jej nieformalnego opiekuna merytorycznego. Choć
wyróżnienie zostało przyznane muzeum, które jest właścicielem
kolekcji, trzeba dodać, że treści opublikowane w katalogu zostały
w przeważającej mierze opracowane w 2015 r. podczas dokumentacji najważniejszych kolekcji fortepianów w Polsce i zamieszczone w portalu „Fortepian w zbiorach polskich”
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(www.fortepian.instrumenty.edu.pl), sfinansowanym przez IMIT. Dokumentację w Opatówku (oraz innych kolekcjach fortepianów) wykonał zespół w składzie: dr. hab. Beniamin
Vogel, Joanna Gul (Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii, współpracowniczka Instytutu
Muzykologii, w charakterze asystentki i redaktorki), fotograf Waldemar Kielichowski oraz
kurator projektu Agata Mierzejewska-Ficek. Polecamy portal „Fortepian w zbiorach
polskich” szczególnie w trakcie trwającego Konkursu Chopinowskiego – zawiera wiele
fachowych, atrakcyjnie podanych treści, m.in. dokumentacja instrumentów związanych
z Chopinem oraz wywiady ze słynnymi pianistami. Portal jest częścią strony
www.instrumenty.edu.pl wykonanej przez zespół w wymienionym wyżej składzie oraz prof.
Zbigniewa J. Przerembskiego z Instytutu Muzykologii UWr.
http://muzeawielkopolskie.pl/izabella-2020-laureaci
Dr Dominika Grzesik z Instytutu Historycznego została Laureatką Géza Alföldy
Grants 2021, przyznawanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Epigraficzne (AIEGL).
Uznanie zyskała napisana przez Panią Doktor książka pt. Honorific culture at Delphi in the
Hellenistic and Roman Periods, która niebawem ukaże się w ramach w serii Brill Studies in
Greek and Roman Epigraphy, a przyznana nagroda wesprze jej proces redakcyjny. Więcej
informacji:
https://www.aiegl.org/geza-alfoeldy-stipend/winners2021.html?fbclid=IwAR1kZuAAbEhSdGF3LKRv2wgZSG1pHvRtqADoKdI6dI2_qtCnYHbQX7DIic
U.

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
Prof. Mirosław Kocur z Instytutu
Kulturoznawstwa był mentorem
projektu „Mystery: The Actor.
Actors’ Intensive Performance
Festival”, finansowanego przez
Instytut Goethego w Ukrainie w
ramach programu „House of
Europe", a realizowanego od 12
maja do 30 sierpnia 2021 r.
w trzech miastach Ukrainy: Łucku, Siewierodoniecku i Charkowie.
W czerwcowym numerze „Plusa-Minusa” z ukazał się wywiad z prof. Janem Rydlem
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i dr. Łukaszem Kamińskim (Instytut Historyczny
UWr). Rozmowa dotyczyła kwestii dezinformacji, szczególnie w aspekcie manipulowania
historią. Publikacja nawiązuje do projektu „Nie dla dezinformacji”, realizowanego przez
Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. Dr Ł. Kamiński jest autorem jego koncepcji
merytorycznej, napisał część tekstów, w tym poradnik Jak rozpoznać manipulację historią
i historyczny fake news w Internecie. Adresatem projektu są nauczyciele i uczniowie szkół
średnich. Opracowaniom specjalistów różnych dziedzin towarzyszyć będą materiały
5

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 46 (lipiec–wrzesień 2021)
dydaktyczne (autorką dużej części z nich jest dr Dorota Wiśniewska z Instytutu
Historycznego). Z materiałami zgromadzonymi w ramach projektu można zapoznać się na
portalu Hi-story lessons (https://hi-storylessons.eu/pl/nie-dla-dezinformacji/).
Projektowi towarzyszyła zorganizowana w maju br. międzynarodowa konferencja
naukowa „Disinformation in Memory Politics”, w trakcie której obok dr. Ł. Kamińskiego
wystąpiła prof. Joanna Wojdon (Instytut Historyczny). Zapis konferencji dostępny jest na
profilu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność na portalu Youtube:
https://www.youtube.com/c/EuropeanNetworkRemembranceandSolidarity/videos
Białoruski portal Karta97 (Хартыя’97) opublikował w czerwcu wywiad z dr. Łukaszem
Kamińskim z Instytutu Historycznego UWr. Nicią przewodnią rozmowy była historia
Solidarności i lekcje z niej płynące dla działalności białoruskiej opozycji. Wywiad dostępny
jest w języku angielskim, białoruskim i rosyjskim:
https://charter97.org/be/news/2021/6/28/427569/
Dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny), obok m.in. prof. Richarda Butterwicka
(University College London), prof. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. Tomasza Nałęcza (oboje
z Instytutu Historycznego UW) oraz prof. Wojciecha Roszkowskiego (Szkoła Główna
Handlowa), a także dyrektorów Roberta Kostro (Muzeum Historii Polski), Alicji Knast
(Galeria Narodowa w Pradze) i Jana Ołdakowskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego)
wziął udział w prezentacji scenariusza wystawy stałej Muzeum Historii Polski. Dr Ł. Kamiński
był w latach 2015–2019 członkiem Rady Muzeum Historii Polski, a pod koniec ubiegłego
roku przygotował obszerną recenzję wspomnianego scenariusza wystawy stałej. Zapis
rozmowy pt. Jakiej historii Polacy potrzebują? dostępny jest na portalu Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=RLy2DyV1-1Y.
18 czerwca 2021 r., na zaproszenie inicjatywy „Przywrócić Pamięć” dr Łukasz
Kamiński z Instytutu Historycznego wygłosił w sali „Pod Jaworem” w Wielkiej Lipie wykład
zatytułowany Od niepodległości do niepodległości. Polska 1918–1989. Jego głównym
wątkiem była próba ukazania problemów, z jakimi zmagają się historycy przygotowujący
syntezy historii Polski, a także wskazanie na główne wątki sporów historiograficznych wokół
dziejów Polski w XX w. Wykład transmitowany był online, jego zapis dostępny jest na portalu
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=YCCMERs_-b4.
W dniach 28–29 czerwca 2021 r. prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Instytut
Historyczny) wziął udział (on-line) w międzynarodowej konferencji „Nuclear deterrence in
Europe. Visions, debates, opportunities, and challenges. From 1945 to present”
zorganizowanej w Paryżu przez Interdisciplinary Centre on Nuclear and Strategic Studies
(CIENS) – École Normale Supérieure (ENS-Ulm) / Paris Sciences & Lettres (PSL) we
współpracy z Non-Proliferation International History Project (NPIHP). W spotkaniu udział
wzięli czołowi badacze tej problematyki z Europy, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Prof. J. Tyszkiewicz, jedyny uczestnik z Polski, przedstawił referat The United States and
Polish Plans of Denuclearization of Central Europe in the 1950s and 1960.
Dr Justyna Pilarska z Zakładu Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem
Społecznym Instytutu Pedagogiki jako jedyna uczestniczka z Polski brała udział w letniej
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szkole kultury i języka Japonii zorganizowanej w lipcu przez partnerską uczelnię
Uniwersytetu Wrocławskiego, Tokyo Metropolitan University. Program obejmował
warsztaty językowe, seminaria naukowe i wykłady specjalne przygotowane przez kadrę
tokijskiego uniwersytetu.
Dr Agnieszka Patała z Instytutu Historii Sztuki wzięła udział w konferencji „Royal
Nunneries at the Center of Medieval Europe. Art, Architecture, & Aesthetics”
zorganizowanej w dniach 1–3 lipca 2021 r. przez pracowników Instytutu Historii Sztuki
Czeskiej Akademii Nauk, Bibliotheca Hertziana i Max Planck Institute for Art History
w Rzymie oraz Wydział Sztuk Uniwersytetu w Ostrawie. Konferencja była poświęcona
materialnemu dziedzictwu żeńskich klasztorów działających pod patronatem członków
europejskich dynastii królewskich i książęcych między XI i XIV wiekiem, a jej celem stało się
uwypuklenie i analiza powiązań politycznych, dynastycznych oraz kobiecych sieci relacji
duchowych, intelektualnych oraz rodzinnych, które wpłynęły na architektoniczny oraz
artystyczny kształt klasztorów kobiecych w omawianym czasie. Wygłoszony referat
zatytułowany Congratulamini mihi omnes qui diligitis Dominum… – The Monastery of Poor
Clares in Wrocław and its Medieval Furnishing skupiał się na podwójnej roli wrocławskiego
kościoła i klasztoru klarysek, tj. jako przeznaczonego dla wysoko urodzonych śląskich
„Panien Ubogich” ośrodka realizacji posługi duchowej, modlitwy i rozwoju intelektualnego,
a także jako miejsca komemoracji członków wrocławskiej linii Piastów.
Na prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (Referat Rosja) prof. dr hab.
Grzegorz Strauchold (kierownik Zakładu Historii Najnowszej w Instytucie Historycznym)
w dniu 7 lipca 2021 r. spotkał się z grupą przebywających w Polsce polityków rosyjskich,
badaczy historii i dziennikarzy różnych opcji ideowych. Podczas uroczystej kolacji
prof. G. Strauchold udzielał odpowiedzi na zadawane mu pytania dotyczące sytuacji
politycznej w Polsce i w nauce polskiej doby radykalnej reformy prowadzenia i oceniania
przygotowywanych prac naukowych. Współpraca i wymiana poglądów ma być
kontynuowana. Wpisuje się ona w prowadzoną od wielu lat przez Instytut Historyczny
i Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – nieprzerwanie, pomimo zawirowań
politycznych i pandemicznych – wymianę kadr naukowych i studentów pomiędzy
Uniwersytetem Państwowym w Sankt Petersburgu a Uniwersytetem Wrocławskim.
Wiosną 1981 r., podczas spotkania w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego, pod kierownictwem prof. dr. hab. Norberta Honszy podjęto działania
mające na celu utworzenie we Wrocławiu Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego.
Pierwsza siedziba tej organizacji mieściła się na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego
współzałożycielem, wieloletnim i bardzo aktywnym, prezesem był – i jest nadal – Lubomir
Wędzicha (absolwent wrocławskich studiów historycznych). Dnia 9 lipca 2021 r.
w Oratorium Marianum UWr odbyła się podniosła uroczystość. Ambasador Austrii,
dr Werner Almhofer, odznaczył prezesa L. Wędzichę Goldenes Ehrenzeichen – Ritterkreuz I.
Klasse (Krzyżem Kawalerskim I Klasy) nadanym Mu przez prezydenta Republiki Austrii
Alexandra Van der Bellena, a także Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii,
za wieloletnie i różnorodne działania na rzecz pogłębienia kontaktów między Austrią
a Dolnym Śląskiem oraz za zaangażowanie w promowaniu pozytywnego wizerunku Austrii
w środowisku wrocławskim i dolnośląskim. Związki historyczne Austrii z polską
państwowością trwały i trwają przez kilkaset lat. W nawiązaniu do dawnej i nowszej historii
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Ambasador podkreślił znaczenie takich inicjatyw, jak Towarzystwo Polsko-Austriackie, dla
rozwoju dobrych stosunków między dwoma krajami.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wrocławski Oddział TPA przy wsparciu
konsula honorowego Austrii dr. Edwarda Wąsiewicza, Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu (Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) oraz
zaangażowanej pomocy Dyrekcji Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szczególnie jego – do niedawna – wieloletniego Dyrektora, prof. dr. hab. Rościsława
Żerelika, wieloletniego członka i aktywisty Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

W trakcie uroczystości prof. dr hab. Grzegorz
Strauchold, kierownik Zakładu Historii Najnowszej
w Instytucie Historycznym, wygłosił wykład na temat
XX-wiecznej historii Republiki Austrii. Spotkanie zostało
uświetnione koncertem w wykonaniu sopranistki
Elżbiety Wareńczak i pianistki Katarzyny Neugebauer.
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Pod koniec lipca dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu Historycznego
udzieliła Bałtyckiemu Portalowi Informacyjnemu wywiadu na temat historii w przestrzeni
publicznej. Pełny tekst dostępny jest pod adresem:
https://baltic.info.pl/historia-w-przestrzeni-publicznej-dla-ludzi-przez-ludzi-z-ludzmi-i-oludziach/?fbclid=IwAR1260KDp68udX36-rqNSgP5XVZqZnR2V_BsooHmCUn1dftAF5TMwo87VQ
W numerze 7/8 2021 Warsaw Business Journal ukazał się wywiad red. Ewy
Bonieckiej z dr hab. Joanną Wojdon, prof. UWr poświęcony polskiej diasporze w XX w.,
w kontekście aktualnej pomocy dla białoruskiej opozycji demokratycznej.
https://wbj.pl/200-years-and-counting/post/131488
Prof. Zbigniew J. Przerembski z Instytutu Muzykologii był jurorem podczas 52.
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem (w sierpniu b.r.),
a także podczas innych krajowych konkursów polskiej muzyki ludowej. Wygłosił też referat
w ramach seminarium naukowego, towarzyszącego 55. Ogólnopolskiemu Festiwalowi Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (także w sierpniu), na którym w konkursowym
jury zasiadała prof. Bożena Muszkalska z Instytutu Muzykologii.
Na zdjęciu prof. Zbigniew J.
Przerembski i dr Agnieszka Drożdżewska wśród muzyków z dwóch
kapeli koźlarskich z wielkopolskiego
Regionu Kozła – Adama Kaisera
z Przyprostyni i Daniela Molendy ze
Zbąszynia

Festiwale filmów historycznych zyskują w ostatnich latach na popularności. Między
20 a 29 sierpnia w Râșnovie odbyła się 13. edycja festiwalu „Film i Historia”, której hasłem
przewodnim byli “bohaterowie”. Polskę reprezentowały film dokumentalny Papcio Chmiel
oraz fabularne Wałęsa. Człowiek z nadziei i Zieja. Dr Łukasz Kamiński z Instytutu
Historycznego wziął udział w dwóch debatach, poświęconych liderom przemian 1989 roku
oraz ekstremalnym aktom heroizmu, jak organizatorzy określili samospalenia w okresie
reżimu komunistycznego. Nagrania obu debat dostępne są na Facebooku festiwalu:
https://www.facebook.com/filmsiistoriirasnov/
23 sierpnia 2021 r. w Lublanie, w związku z Europejskim Dniem Pamięci Ofiar
Reżimów Totalitarnych odbyły się uroczystości oraz konferencja naukowa „Illusive
Reconciliation: Transitional Processes in Central and Eastern Europe in a Comparative
Perspective”. Konferencję otworzyli premier Słowenii (sprawującej przewodnictwo w Radzie
Europy) Janez Janša oraz przewodniczący Rady Narodowej Alojz Kovšca. W trakcie obrad
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referat Dealing with Communist Past – the Polish Experience wygłosił dr Łukasz Kamiński
z Instytutu Historycznego.

W szczycie sezonu wakacyjnego 29
sierpnia 2021 r. dr Dagmara Łaciak
z Instytutu Archeologii w trakcie
webinarium
organizowanego
przez
„Archeologię Żywą” opowiadała o garncarstwie kultury łużyckiej, w tym
o fenomenie delikatnej i finezyjnie
dekorowanej
halsztackiej
„ceramice
malowanej”. Całość wykładu Choć,
pomaluj mój świat… Garncarstwo kultury
łużyckiej można odnaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/ArcheologiaZywa/videos/776778963012547
W dniach 31 sierpnia – 2 września 2021 r. we Wrocławiu odbywała się
międzynarodowa konferencja „Cultural Heritage for Social Responsibility: Bridging
Universities and Communities” (https://ECH2021.dsw.edu.pl), na której dr Rozalia Ligus
z Instytutu Pedagogiki wygłosiła referat pt. „We are the human beings of two hearts. The
first one lives in Bosnia and the second is beating in Poland”. The community learning in the
context of family generational heritage.
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Na początku września we Wrocławiu odbyła się 18. edycja festiwalu filmowego
Millennium Docs Against Gravity. W wydarzeniu wzięła udział dr Agata Gabiś (Zakład
Historii Kultury Materialnej, Instytut Historyczny), która wygłosiła wykład po filmie
o twórczości Alvara Aalto, a dotyczył on twórczych par w polskiej architekturze, ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki wrocławskiej (tytuł wykładu: Kreska w kreskę, czyli
o projektowych parach polskiej architektury). Moliccy, Tarnawscy, Barscy czy Müllerowie to
damsko-męskie duety projektowe, które zasłynęły realizacjami dla odbudowującego się po
wojnie Wrocławia i Dolnego Śląska. Na Dolny Śląsk przybyli z różnych części Polski, by
spotkać się na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a potem kreślić nowatorskie
projekty w Miastoprojekcie. Nie unikając porównań do Alvara Aalto i przedstawionych
w filmie relacji z Aino i Elissą można przyjrzeć się tym polskim związkom, które łączyły pracę
i życie rodzinne.
Więcej
o
wydarzeniu:
https://miastomovie.pl/spotkania/kreska-w-kreske-czyli-oprojektowych-parach-wroclawskiej-i-polskiej-architektury/
Dr Agnieszka Drożdżewska z Instytutu Muzykologii kontynuuje badania dotyczące
twórczości muzycznej i szeroko rozumianej działalności artystycznej księcia Antoniego
Radziwiłła. Wyniki swoich prac przedstawiła ostatnio w ramach 48. Sesji Naukowej „Muzyka
oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej”, zorganizowanej 6 września
2021 r. przez Katedrę Wokalistyki Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, podczas której
wygłosiła wykład pt. Twórczość pieśniowa księcia Antoniego Radziwiłła (1775–1833) –
zagadnienia gatunkowe i wykonawcze. Sesja naukowa jest imprezą towarzyszącą
Międzynarodowemu Festiwalowi Wratislavia Cantans.
Dr Agnieszka Drożdżewska
przygotowała także koncepcję merytoryczną i repertuarową koncertu pt.
RADZIWIŁŁ / CHOPIN –
romanse i pieśni, podczas
którego zabrzmiały pierwsze
współczesne wykonania niektórych pieśni autorstwa
księcia Radziwiłła, odnalezione w rękopisach i starych drukach muzycznych.
Wydarzenie odbyło się 18
września 2021 r. w ramach
cyklu „Jesień ze sztuką
w Bukowcu – w gościnie
u hrabiny von Reden” w Artystycznej Stodole – Ornamental Farm w Bukowcu Badaczka
wygłosiła podczas koncertu „słowo o muzyce”, wprowadzając słuchaczy w poszczególne
kompozycje, które zabrzmiały w wykonaniu sopranistki Aleksandry Turalskiej oraz pianisty
Michała Rota (zdjęcie z koncertu w Bukowcu, fot. Dominik Kujawa).
6 września w Palczewie rozpoczęła się XV edycja Szkoły Letniej Historii Najnowszej,
organizowanej przez IPN. Wykład inauguracyjny Historia najnowsza, wyzwania 2021
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wygłosił pomysłodawca LSHN, dr Łukasz
Kamiński z Instytutu Historycznego UWr.
Wśród wykładowców znalazł się także dr hab.
Piotr Cichoracki, prof. UWr z Instytutu
Historycznego, który mówił o Uwarunkowaniach politycznych stanu bezpieczeństwa
wewnętrznego II Rzeczpospolitej. Szkoła,
w której uczestniczą doktoranci (niekiedy
także studenci ostatniego roku studiów
magisterskich), umożliwia młodym badaczom
spotkanie z bardziej doświadczonymi kolegami, a także prezentację wyników własnych
poszukiwań.
Między 7 a 9 września 2021 r. odbyła się jubileuszowa, XXX edycja Forum
Ekonomicznego, przy tym druga zorganizowana w Karpaczu. Jedna z wielu dyskusji
panelowych, poświęcona m.in. kwestiom polityki historycznej, zatytułowana była
„Tożsamość kulturowa Europy – wartości, wiara czy tradycje?”. Jej moderatorem był dr
Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny UWr), a uczestnikami Beata Białowąs (członek
Zarządu Województwa Śląskiego), dr Miklós Mitrovits (Instytut Studiów Środkowoeuropejskich, Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie), Hanna
Radziejowska (szefowa oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie), prof. Jan Draus
(Uniwersytet Rzeszowski) i prof. Laura Kolbe (Uniwersytet Helsiński). Wśród dyskutowanych
tematów znalazły się kwestie historycznych korzeni europejskiej tożsamości oraz roli, jaką
w jej kształtowaniu odegrać może pamięć.
Dr Marcin Wisłocki z Instytutu Historii Sztuki wziął udział w międzynarodowej
konferencji naukowej „Reformation Studies Colloquium”, zorganizowanej w dniach 8–10
września 2021 r. w formie zdalnej przez University of Birmingham (Wielka Brytania).
Reformation Studies Colloquium to przedsięwzięcie o charakterze interdyscyplinarnym,
gromadzące badaczy z Europy i Ameryki Północnej, organizowane co dwa lata w różnych
ośrodkach brytyjskich. Dr M. Wisłocki wygłosił referat Food for heart and soul: Cardio-morph
emblems as evidence of changes within the Lutheran perception and use of images.
14 września 2021 r. na Górze Św. Anny Instytut Śląski w Opolu zorganizował
konferencję w Stulecie Powstań Śląskich. Wzięły w niej udział dr hab. Barbara Techmańska
i dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu Historycznego. Prof. J. Wojdon wygłosiła
referat poświęcony obrazowi powstań śląskich w podręcznikach do historii dla szkół
podstawowych w okresie PRL, a dr hab. B. Techmańska prześledziła obecność tematyki
powstań śląskich w arkuszach maturalnych w XXI wieku.
W dniach 14–16 września 2021 r. w Instytucie Historycznym odbyła się stacjonarnie
XIX Ogólnopolska Konferencja Komisji Historii Starożytnej PTH „Świat starożytny –
centrum i peryferie”, na którą przyjechało ponad 80 uczestników z całej Polski. Konferencja
została zorganizowana przez prof. Małgorzatę Pawlak (Prezes Komisji Historii Starożytnej
PTH), dr Dominikę Grzesik (Sekretarz Komisji Historii Starożytnej PTH) oraz cały Zakład
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Historii Starożytnej Instytutu Historycznego. Program konferencji i abstrakty wystąpień
można znaleźć na stronie konferencji:
http://samai.uni.wroc.pl/swiat-starozytny-centrum-i-peryferie-konferencja-khspth/?fbclid=IwAR3PifO_11SBa_JZXwjeDPrRMhxuVVwMk2F7jZ5xp30nHkXvUz5gHTeWTu4)
16–18 września 2021 r. w Gdańsku dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr wzięła udział
w jubileuszowej, X Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN, której tematem
przewodnim były Pogranicza. Wygłosiła tam referat na temat Polonii w rejonie San Francisco
w drugiej połowie XX w. Przeprowadziła warsztat dla młodych badaczy „Migracja i życie
w diasporze – nieoczywiste
podejścia do źródeł”, w którym
na kilku przykładach pokazała,
w
jaki
sposób
badacze
odczytywali ze źródeł przekazy
niezamierzone przez ich twórców. Przewodniczyła sesji poświęconej prof. Zbigniewowi
Antoniemu
Kruszewskiemu,
powstańcowi warszawskiemu
i pionierowi amerykańskich
(i światowych) badań nad
pograniczami, emerytowanemu
profesorowi Uniwersytetu w El
Paso. Prelegenci reprezentowali
13

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 46 (lipiec–wrzesień 2021)
Muzeum Powstania Warszawskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Obecny był także sam (nieco wzruszony) Bohater. Prof. J. Wojdon
moderowała także dyskusję wokół książki Machteld Venken z Uniwersytetu w Luksemburgu,
poświęconej edukacji mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku oraz w okręgu EupenMalmedy w okresie międzywojennym. W dyskusji wzięła także udział dr hab. Barbara
Techmańska z Instytutu Historycznego. Elektroniczne wydanie książki w wolnym dostępie
można pobrać ze strony:
https://www.berghahnbooks.com/title/VenkenPeripheries.
16–18 września 2021 r. na platformie Zoom odbywała się doroczna konferencja
Międzynarodowego Stowarzyszenia Dydaktyki Historii. Wzięła w niej udział dr hab. Joanna
Wojdon, prof. UWr z Instytutu Historycznego, wygłaszając referat poświęcony obrazowi
polskich nauczycieli historii, wyłaniającemu się z ich aktywności w mediach
społecznościowych. Prof. J. Wojdon jest członkinią zarządu Stowarzyszenia.
16 września 2021 r., w przededniu rocznicy sowieckiej agresji na Polskę, na portalu
YouTube udostępniono zapis międzynarodowej konferencji naukowej „Od paktu
Ribbentrop-Mołotow do ataku Niemiec na Związek Radziecki”. Konferencję zorganizowały
Towarzystwo Niemiecko-Białoruskie, Fundacja Współpracy Niemiecko-Polskiej oraz Forum
Niemiecko-Ukraińskie. Panel „Wojna eksterminacyjna na Wschodzie – od rozbieżnych
narracji po zróżnicowane upamiętnienie” moderował Markus Meckel (ostatni minister
spraw zagranicznych NRD), a wzięli w nim udział dr Anton Drobowycz, prezes Ukraińskiego
Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny), Dzmitry Novikau
(prezes Europejskiego Radia dla Białorusi) oraz prof. Claudia Weber z Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina. Zapis dyskusji:
https://www.youtube.com/watch?v=H3EFYz1LI0w
18 września 2021 r. w albańskiej Szkodrze miała miejsce premierowa prezentacja
wystawy Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia „Century of Martyrs”. Wystawa
prezentuje sylwetki 27 chrześcijan różnych wyznań, którzy padli ofiarą nazizmu
i komunizmu, a także przypomina ich ponadczasowe i uniwersalne przesłanie zawarte w
tekstach, które pozostawili. Kuratorami wystawy są dr Łukasz Kamiński i mgr Wojciech
Bednarski (obaj z Instytutu Historycznego).
Dr Ł. Kamiński wziął udział w wernisażu,
w swoim wystąpieniu zwracając uwagę, iż
Szkodra jest szczególnie predystynowana
do prezentacji tej wystawy, z uwagi na
ciężkie prześladowania religijne miasta
i regionu po przejęciu władzy przez
komunistów. Wystawa eksponowana jest
w miejscu pamięci zorganizowanym
w dawnym areszcie albańskiego aparatu
bezpieczeństwa.
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Dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr z Instytutu Historii Sztuki uczestniczył
w corocznym spotkaniu i konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Miast
(International Commission for the History of Towns, ICHT), odbywającej się w Splicie
w dniach 20–22 września 2021 r. W trakcie jej trwania prof. R. Eysymontt zaprezentował
wyniki badań i dalsze perspektywy działań w ramach powstających od wielu lat kolejnych
tomów Atlasu Historycznego Miast Polski.
Dr Justyna Pilarska z Zakładu Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem
Społecznym Instytutu Pedagogiki reprezentowała Uniwersytet Wrocławski podczas VIII
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu w dniach 22–24 września 2021 r.
Podczas seminarium Nowej Polityki Wschodniej wygłosiła referat na temat przestrzennych
reprezentacji nacjonalizmu w chramach sintoistycznych, a w trakcie obrad wystąpiła
z prezentacją dotyczącą wielokulturowości i pozycji mniejszości etnicznych we współczesnej
Japonii. W Kongresie brało udział ponad 500 osób, w tym ambasadorowie krajów Azji
Południowo-Wschodniej, Bilskiego, jak i Środkowego Wschodu.
Dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr z Instytutu Historii Sztuki wziął udział
w konferencji naukowej „Konflikty w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej,
Pomorza i Śląska w XIII–XVIII wieku i sposoby ich przezwyciężania” zorganizowanej przez
Komisję Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 28–29 września
2021 r. w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Prof. R. Eysymontt
wygłosił referat Średniowieczne miejskie wieże mieszkalne jako wyraz konfliktu i walki
o dominację. Porównanie wybranych fenomenów europejskich z przykładami z terenu
Śląska.
W dniach 28–29 września br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego
Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne". Konferencja została zorganizowana
wspólnie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Uniwersytet Wrocławski i Oddział Instytutu
Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu. Otwarcia konferencji dokonał dr Marek
Mutor. W imieniu Prezydenta Wrocławia,
Jacka Sutryka, do uczestników spotkania
zwrócił się dr Jacek Pluta, zastępca
dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM. Następnie referaty wprowadzające wygłosili dr Rafał Dutkiewicz,
były prezydent Miasta Wrocławia oraz
prof. Przemysław Wiszewski, rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego.
W konferencji wzięło udział 26
prelegentów z 4 krajów. Zapis wydarzenia
jest dostępny na YouTube:
"Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców
Dolnego Śląska po 1945 roku" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa - YouTube
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24 września 2021 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu Historycznego
wzięła udział w inauguracyjnym spotkaniu projektu History at Risk, koordynowanego przez
dr. Jerome de Groota z Uniwersytetu w Manchester. W projekcie uczestniczą badacze
związani z public history z całego świata, toteż spotkanie odbywało się na platformie Zoom
w dwóch sesjach, aby pogodzić różnice czasowe. Wprawdzie aplikacja dr. J. de Groota o
grant nie została jeszcze rozstrzygnięta, ale będzie on realizowany nawet bez nakładów
finansowych.
27 września 2021 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr wzięła udział w plenarnym
posiedzeniu Komitetu Nauk Historycznych PAN w Warszawie. Podsumowano na nim
dotychczasowe prace, w tym m.in. ożywienie funkcji integracyjno-komunikacyjnych
Komitetu względem środowiska historyków za pomocą mediów społecznościowych,
w szczególności facebookowej grupy KNH+, której współadministratorką jest prof.
J. Wojdon. Poinformowano też o postępach przygotowań do dwukrotnie przenoszonego
z powodu pandemii Światowego Kongresu Nauk Historycznych, który odbędzie się
w sierpniu 2022 r. w Poznaniu, najprawdopodobniej w trybie hybrydowym.
W dniach 22–25 września 2021 r. dr hab.
Katarzyna Majbroda z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej wzięła udział w 96.
Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego, w którego
Zarządzie Głównym jest wiceprezeską. W ramach
towarzy-szącej obradom konferencji naukowej pt.
Miasteczko – Sztetl – Städtchen. Wokół
konstruowania „wielokulturowości” i „lokalnego
dziedzictwa” zorganizowała i prowadziła panel
Sekcji Metodologicznej PTL pt. Wyzwania
metodologiczne i epistemologiczne pułapki
antropologicznych badań w przestrzeniach
miejskich i małomiasteczkowych w aktualnych
kontekstach społeczno-kulturowych, materialnych,
ekonomicznych, technologicznych i środowiskowych. Podczas konferencji dr hab. K. Majbroda
wygłosiła referat nawiązujący do prowadzonych
przez nią badań na Górnych Łużycach: Opolno
Zdrój jako asamblaż ludzi, węgla, industrializmu i środowiska. Wyzwania metodologiczne
antropologicznych badań w przestrzeni małomiasteczkowej w kontekście transformacji
węglowej, w sąsiedztwie kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów.
W dniach 21–22 września w Gnieźnie odbyła się konferencja naukowa pt. „Funeralia
Lednicko-Gnieźnieński”, na której dr Daniel Wojtucki i mgr Karolina Wojtucka z Instytutu
Historycznego wraz z Bartoszem Świątkowskim, Dominiką Leśniewską i Natalią Muchą
wygłosili wykład pt. „Skrzypią pale, jęczy hak, a ja wiszę, wiszę tak, jakbym zawsze miał być
trupem z nadłamanym kręgosłupem…” – dawne miejsce straceń w Żaganiu w świetle badań
interdyscyplinarnych.
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W dniach 20-25 września 2021 w Beeskow (Brandenburgia) odbyło się XVII PolskoNiemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen „Między Fürstenwalde i Międzyrzeczem.
Sztuka i kultura okresu średniowiecza i nowożytności na niemiecko-polskim obszarze
granicznym Środkowego Nadodrza” („Zwischen Fürstenwalde und Międzyrzecz. Kunst und
Kultur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im deutsch-polnischen Grenzraum an der
Mittleren Oder”). To międzynarodowe i interdyscyplinarne spotkanie zostało zorganizowane

przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (reprezentowany przez prof. dr
hab. Jana Harasimowicza oraz dr. Marcina Wisłockiego), Instytut Teologii Historycznej
Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze (reprezentowany przez prof. dr hab. Udo
Strätera) oraz Fakultet Filozoficzny (Seminaria Teologii Ewangelickiej, Katolickiej oraz Historii
Kościoła i Teologii) Uniwersytetu w Siegen (reprezentowany przez prof. dr hab. Veronikę
Albrecht-Birkner oraz prof. dr. hab. Andreasa Hoffmanna). W seminarium uczestniczyli
studenci historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studenci teologii i historii Kościoła
z ośrodków w Halle oraz Siegen. W ramach spotkania zostały wygłoszone wykłady dotyczące
wybranych aspektów historii religii, kultury i sztuki regionu, zaprezentowane m.in. podczas
wyjazdów do obiektów zabytkowych po obu stronach granicy. Uczestnicy seminarium wzięli
też udział w interdyscyplinarnej pracy grupowej, której tematem były późnośredniowieczne
i nowożytne epitafia z kościołów we Frankfurcie nad Odrą.
W dniach 5-12 września 2021 r. dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr i mgr Adam
Szeląg z Instytutu Historii Sztuki odbyli wyjazd studyjny do szwedzkich miejscowości
Lessebo, Tumba i Frövi, celem przeprowadzenia inwentaryzacji znajdujących się tam
historycznych młynów papierniczych. To kolejny etap działań prowadzonych w ramach
trwającej od 2016 r. współpracy Instytutu Historii Sztuki z Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju, owocującej wieloletnimi i wciąż pogłębianymi badaniami nad historią,
walorami artystycznymi i zabytkowymi zespołu dusznickiego Młyna, które mają kluczowe
znaczenie w staraniach o wpisanie tego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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Wrocławscy historycy sztuki wykonali bardzo dokładne oględziny wszystkich obiektów i ich
szczegółową dokumentację fotograficzną, a także przeprowadzili wywiad z właścicielami
oraz osobami zarządzającymi tymi placówkami, starając się ustalić obraz ich codziennego
funkcjonowania, liczbę przybywających turystów oraz skierowaną do nich ofertę.
Najistotniejszy w prowadzonych badaniach stał się kontekst historyczny powstania
i działalności szwedzkich młynów, wartość historyczno-artystyczna ich siedzib, oryginalność
posiadanego przez nie wyposażenia oraz ciągłość tradycji produkcji papieru
(wykorzystywanie dawnych maszyn i starych receptur).

W dniach 27–28 września 2021 r. w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego oraz w siedzibie Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna
odbyło się Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego zatytułowane „Antropologia w stanie wyjątkowym”. Wśród zaproszonych
uczestników i uczestniczek znalazły się osoby związane z Katedrą Etnologii i Antropologii
Kulturowej: prof. Monika Baer z referatem Antropologia jako narzędzie zmiany: Prawa LGBT
we współczesnej Polsce, dr Michał
Mokrzan z referatem Paralipsa,
metonimia i efekt chiazmu: Klasa
w antropologii społeczno-kulturowej
oraz mgr Tomasz Raczkowski
z referatem Antropologie filmu:
W stronę (re)definicji antropologicznych badań kina.
Więcej informacji o działaniach SAS PTS można znaleźć na stronie
http://antropologiasekcja.blogspot.com/
oraz
na
jej
profilu
na
Facebooku
https://bit.ly/3oifeDt.
W dniach 30 września – 2 października 2021 r. po raz 13 w Gdyni zorganizowano
Festiwal Filmowy NNW. W jego ramach dr Łukasz Kamiński z Instytutu Historycznego
poprowadził dyskusję panelową „Stulecie męczenników”, z udziałem Marii Axinte
(założycielki i dyrektorki miejsca pamięci w dawnym więzieniu w rumuńskim Pitești), mgr.
Wojciecha Bednarskiego (doktoranta Instytutu Historycznego UWr / Platforma Europejskiej
Pamięci i Sumienia), dr. Petra Blažka (Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze),
o. Pawła Cebuli (postulatora w procesie beatyfikacyjnym Jánosa Esterháziego). Głównym
wątkiem dyskusji była kwestia przyczyn, dla których reżimy totalitarne zwracały się
przeciwko religii.
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PROJEKTY NAUKOWE
Dwoje pracowników Instytutu Historii Sztuki otrzymało stypendia Fundacji
Lanckorońskich. Dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr w ramach przyznanego finansowania
planuje odbycie badań i kwerend w Rzymie na temat średniowiecznych wież mieszkalnych
w Europie. Z kolei dr Agnieszka Patała będzie realizować projekt pt. „Geneza formalna oraz
funkcjonalna gotyckich nastaw ołtarzowych (do I połowy XV w.) z terenów dzisiejszej Polski
– włoskie źródła i inspiracje”, prowadząc kwerendy biblioteczne i muzealne w Rzymie.
Wszystkich zainteresowanych dawnym lecznictwem zapraszamy na stronę
internetową projektu “Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych
na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI–XVIII wiek)”. Oprócz informacji
o prowadzonych badaniach i aktualnych wyników znajdziecie tam Państwo także
sukcesywnie dodawane teksty informujące jak leki staropolskie były produkowane, ile
kosztowały i skąd pochodziły ich recepty.
http://leki-staropolskie.uni.wroc.pl/
30 września 2021 r. zakończyła się realizacja projektu Master in Public History,
realizowanego przez UWr w ramach programu Katamaran, finansowanego przez Narodową
Agencję Wymiany Akademickiej. W ramach tego projektu opracowano program wspólnych
studiów magisterskich z public history, realizowanych na UWr i UPEC w Paryżu. Studenci
będą mogli rozpocząć studia na jednej uczelni, kontynuować na drugiej, a pracę magisterską
bronić przed profesorami z obu, by uzyskać podwójny dyplom. Środki z grantu pozwoliły
uzupełnić księgozbiór Biblioteki Instytutu Historycznego o ponad 100 pozycji literatury
związanej z public history w języku angielskim i francuskim. Zapraszamy do obejrzenia filmu
promującego studia: https://www.youtube.com/watch?v=dylb0lUEZG8.

NOWE PUBLIKACJE
Tego lata ukazała się księga pamiątkowa poświęcona
wybitnemu polskiemu muzykologowi-instrumentologowi,
prof. Beniaminowi Voglowi pt. Studia Musicologica
Calisiensia II: Muzykolog wobec instrumentu muzycznego.
Profesorowi Beniaminowi Voglowi w 75 rocznicę urodzin,
pod red. nauk. Krzysztofa Rottermunda (Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 2020 – realnie wyd. 2021). Obok
licznych polskich muzykologów i współpracowników
Profesora swoje artykuły zamieścili tam też związani
z Instytutem Muzykologii UWr prof. Zbigniew J. Przerembski
(Wariantywność nazewnictwa ludowych instrumentów
muzycznych w Polsce) oraz mgr Joanna Gul, stale
współpracująca z prof. Voglem przy projektach dotyczących
m.in. zabytkowych fortepianów (tekst Instrumenty muzyczne
prezentowane na wrocławskich wystawach rzemieślniczo19
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przemysłowych w latach 1838–1850). Warto wspomnieć, że prof. B. Vogel zasiada, razem
z prof. Z. J. Przerembskim, w Radzie Naukowej Ogólnopolskiej Konferencji
Instrumentologicznej, współorganizowanej przez Instytut Muzykologii UWr.
Jak w sposób popularny, ale na wysokim poziomie
opowiadać o historii i współczesności Niemiec,
naszego sąsiada i czołowego partnera, ale też kraju,
z którym łączy nas trudne dziedzictwo przeszłości? Na
jakie tematy warto zwrócić uwagę? Jak przybliżyć je
w atrakcyjny sposób? Redakcja “Pomocnika
historycznego” tygodnika "Polityka" znalazła na to
receptę. Od kilku lat z powodzeniem ukazują się
zeszyty poświęcone różnym zagadnieniom historycznym. Wspólne dla nich są atrakcyjna szata graficzna, wysoki poziom merytoryczny, który zapewnieją
autorzy wybierani spośród najlepszych specjalistów.
Najnowsze wydanie "Pomocnika" zostało poświęcone
właśnie Niemcom. Temat i termin wydania wybrano
nieprzypadkowo. 26 września odbyły się w RFN
wybory do parlamentu, 3 października nasz sąsiad
będzie obchodzić rocznicę zjednoczenia. Redakcja do współpracy zaprosiła m. in. czterech
pracowników Instytutu Historycznego UWr, którzy napisali obszerne eseje. Są to
profesorowie Andrzej Wypustek, Przemysław Wiszewski, Miron Urbaniak i Krzysztof
Ruchniewicz. Ten ostatni był konsulatem całego numeru.
4 października w Oratorium Marianum o godzinie 17.00 odbędzie się prezentacja
tego wydania "Pomocnika Historycznego" (bliższe informacje na załączonym zdjęciu). W
dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele Interdyscyplinarnego Studenckiego KN
Miłośników Historii Kultury IH UWr.
W lipcu w serii „Modernity in Question”
wydawnictwa Peter Lang ukazała się książka pod
redakcją prof. Moniki Baer z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej, zatytułowana Agency
at Work: Ethnographies in/of Late Industrialism.
Jest ona efektem prac zespołu realizującego
badania w ramach projektu „Konflikt, napięcie,
współpraca: Studium interakcji pomiędzy
Elektrownią Opole a społecznością gminy
Dobrzeń Wielki” pod kierownictwem prof. Petra
Skalnika, a finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (nr umowy DEC-2013/11/B/HS3/
03895). Autorzy i autorki poszczególnych
rozdziałów – prof. Petr Skalnik, dr Konrad Górny,
dr Mirosław Marczyk, prof. Marcin Brocki, prof.
Monika Baer, dr Ewa Kruk i dr Marek Pawlak – odwołując się do tradycji antropologicznych
i etnologicznych, analizują różne formy sprawczości ery późnego industrializmu, wyłaniające
się w polu złożonych relacji pomiędzy elektrownią a społecznością lokalną. W tym
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kontekście, w oparciu o metodę etnograficzną, pokazują oni, jak zjawiska i procesy
o różnych skalach kształtowały wydarzenia polityczne związane z Elektrownią Opole;
oddolną dynamikę gospodarczą i przedsiębiorczość; lokalną semiosferę jednoczącą
podzieloną społeczność gminy; afektywne aspekty protestu społecznego; genderowe
wymiary industrialnego miejsca pracy; oraz mobilne formy życia migracyjnych robotników
przemysłowych. Więcej informacji na temat tej publikacji można znaleźć na stronie
https://www.peterlang.com/view/title/74802.

Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się
monografia naukowa dr hab. Danuty BoreckiejBiernat, prof. UWr z Instytutu Psychologii Strategie
radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu
społecznego i ich uwarunkowania (Warszawa
2021).
Jak pisze w recenzji prof. dr hab. Maria CzerwińskaJasiewicz: „Książka dotyczy bardzo ważnego
z punktu widzenia rozwoju w okresie dorastania
zagadnienia, jakim są strategie stosowane przez
młodzież w sytuacji konfliktu społecznego oraz ich
uwarunkowania osobowościowe i rodzinne. Należy
podkreślić, że w polskiej literaturze psychologicznej
jest bardzo mało opracowań zarówno teoretycznych, jak również badań empirycznych, na
powyższy temat. Książka wypełnia, więc istotną
lukę, jeśli chodzi o polskie opracowania na ten
temat dotyczący okresu dorastania […]. Badania omówione w książce wnoszą nową wiedzę
na temat osobowościowych i rodzinnych uwarunkowań strategii stosowanych przez
młodzież w sytuacjach konfliktowych”.
Publikacja dostępna jest na stronie:
Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich uwarunkowania
(difin.pl)
Integritas, proportio et claritas. Miasto historyczne – jego
dawny i współczesny obraz – najnowszy numer „Quarta”
Ukazał się najnowszy numer czasopisma „Quart.
Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki UWr”. Miał on
charakter tematyczny, w całości został poświęcony
urbanistyce, a jego redaktorem został dr hab. Rafał
Eysymontt, prof. UWr.
W sumie opublikowano osiem rozpraw, pośród który trzy
ukazały się w języku angielskim oraz recenzję
i sprawozdanie. Na naszych łamach gościmy także autorki
z Aarhaus, Bordeaux, Lwowa i trójkę osób związanych
z Uniwersytetem Wrocławskim.
W numerze można znaleźć następujące teksty:
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•

Natalia Bursiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), On the persistence of
medieval urban spatial layout. Selected towns on the Pilgrims’ Way to Santiago de
Compostela in the Iberian Peninsula
• Sandrine Lavaud (L'Université Bordeaux Montaigne), From defence catchment area to
hinterland. Bordeaux during the Hundred Years War
• Bogusław Krasnowolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Tarnowski
zespół osadniczy Spycimira Leliwity. Postulaty badawcze i konserwatorskie
• Zygmunt Łuniewicz (Politechnika Wrocławska), Koźle czy Krosno? Reidentyfikacja
weduty Krosl z cyklu obrazów z podróży palatyna Ottheinricha
• Damian Zając (Uniwersytet Wrocławski), Zarys przemian układu przestrzennego
Truskawca. Od XVIII w. do współczesności (analiza historyczno-kartograficzna)
• Roksolyana Holovata (Katolicki Uniwersytet Ukraiński we Lwowie oraz Uniwersytet
Wrocławski), The Galician Land Exhibition in Lviv of 1894: space and its perception
• Dorota Molińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), „Pierwsza i zarazem największa
kolonia pracownicza w Marchii Wschodniej” – podmiejskie osiedle w Żabikowie jako
przykład planowania urbanistycznego w służbie polityki niemieckiej kolonizacji
• Elżbieta Kocowska-Siekierka (Uniwersytet Wrocławski), Pomiędzy interesem
publicznym a koncepcją skończonego utworu urbanistycznego – miejskie rezerwaty
zabytkowe w Czechosłowacji
Recenzje i sprawozdania:
• Aleksander Łupienko (Instytut Historii PAN), Kwestie miejskie w Królestwie Polskim
czyli o sprawczym dyskursie. Recenzja książki: Kamil Śmiechowski, Kwestie miejskie.
Dyskusja o problemach i przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905‒1915, Łódź
2020
• Vinnie Nørskov (Aarhus Universitet), International conference “Collecting Antiquities
from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century”, Wrocław, Poland, 25–26
March 2021
W „Journal of Ethnopharmacology” (2021) art. nr 114535 ukazał się tekst Danuty Raj,
Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej, Macieja Włodarczyka I Jakuba Węglorza pt. The real
Theriac – Panacea, poisonous drug or quackery?.
Tekst dostępny na stronie:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874121007649?via%3Dihub

STUDENCI I DOKTORANCI
Doktoranci Instytutu Muzykologii, Julieta Gonzalez-Springer
i Ryszard Lubieniecki wzięli aktywny udział w tegorocznej
edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tematem
wydarzenia, które odbyło się 17 września 2021 r. na
platormie MS Teams, były Średniowieczne utopie (i
dystopie) w muzyce. Wystąpienie miało formę wykładukoncertu, podczas którego prezentowano nagrania
w wykonaniu tworzonego przez doktorantów zespołu muzyki
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dawnej Vox Imaginaria, zrealizowane w jednej z sal Instytutu Muzykologii.
W czerwcu ubiegłego roku doktorantka z Instytutu Muzykologii Julieta GonzalezSpringer otrzymała stypendium artystyczne prezydenta Wrocławia na realizację projektu
muzycznego pt. “Co śpiewano w XV-wiecznym Wrocławiu?”. Projekt ten oparty jest na
Tractatus de musica mensurabili - traktacie teoretyczno-muzycznym, przechowywanym we
wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Źródło to daje wgląd w repertuar muzyczny, znany
i przypuszczalnie wykonywany na terenie Śląska w pierwszej połowie XV w. Głównym celem
projektu jest wykonanie koncertu z kompozycjami wspomnianymi w traktacie
(zidentyfikowanymi w rękopisach właściwie z całej Europy, m.in. Francji, Niemiec i Czech),
a tym samym ukazanie różnorodności wpływów, które mieszały się na tym terenie. Finałowe
wydarzenie odbędzie się w Kościele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we
Wrocławiu pod koniec listopada 2021 r. Jego głównymi wykonawcami będą doktoranci
Instytutu Muzykologii – Julieta Gonzalez-Springer i Ryszard Lubieniecki, tworzący zespół
muzyki dawnej Vox Imaginaria, we współpracy z zaproszonymi muzykami.
Tradycyjnie w okresie wakacyjnym szereg ekip z Instytutu Archeologii ruszyło
w teren, prowadząc badania wykopaliskowe w ramach obowiązkowych praktyk
studenckich. O wynikach tych prac będziemy starali się jeszcze Państwa informować
wkrótce. W telegraficznym skrócie warto powiedzieć, że badania prowadzono na
stanowiskach różnych epok zlokalizowanych w różnych rejonach Śląska, takich jak
schyłkowopaleolityczne osady (Pietraszyn, pow. raciborski), megalityczne cmentarzyska
(Muszkowicki Las Bukowy), wczesnośredniowieczne grodziska (Jelenia Góra – Grabary),
średniowiecze zamki i ich gospodarcze zaplecza (Stare Kolnie, pow. opolski; Bystrzyca, pow.
lwówecki), osady i cmentarzyska wielokulturowe (Dankowice, pow. wrocławski; Dzielnica,
pow.
kędzierzyńsko-kozielski;
Stare
Rochowice,
pow.
jaworski
–
por. https://www.facebook.com/archeouniwroc). Tegoroczny sezon wykopaliskowy był
szczególnie intensywny dla tych studentów, którzy z powodów pandemicznych musieli
odrabiać ubiegłoroczne zajęcia – w praktyce więc w terenie „siedzieli” oni przez większą
część wakacji… Mamy jednak nadzieję, że w trakcie tych zajęć nauczyli się oni wiele i poznali
szerszy niż zazwyczaj repertuar materiałów zabytkowych i technik eksploracji oraz
dokumentacji stanowisk archeologicznych.

W działania promujące archeologię włączają się także nasi studenci oraz członkowie
Studenckiego Koła Naukowego Archeologów. W poniedziałek 13 września na platformie
salonmaturzystow.pl poruszany był temat: „Archeolog to nie tylko poszukiwacz artefaktów
- to świetny fach podczas inwestycyjnego boomu!". Instytut Archeologii w projekcie
reprezentowała Pani Katarzyna Porc, za której zaangażowanie bardzo dziękujemy.
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W ramach współpracy Instytutu Historycznego UWr z Haus Schlesien w Königswinter
koło Bonn przygotowywany jest tygodniowy pobyt studentów i doktorantów naszego
Wydziału w Haus Schlesien, podczas którego odbędą oni staż we wspomnianej placówce,
zrealizują mikroprojekty, jak też poznają Nadrenię i Belgię (Eupen, Maastricht). Nasz piąty
już wyjazd do Königswinter odbędzie się – jeżeli okoliczności pozwolą – w terminie 29 III–5
IV 2020 r., a uczestnicy mogą liczyć na bogaty program. Przewidziano m.in. pobyt w Bochum
i Dortmundzie (Porta Polonica), zwiedzanie Bonn, Kolonii i zamku Augustusburg (UNESCO),
oraz wizytę w Martin-Opitz-Bibliothek w Herne. Projekt przewidziany jest w pierwszym
rzędzie dla osób zainteresowanych tematyką śląską i stosunkami polsko-niemieckimi, które
uzyskają dostęp do bogatych zbiorów Haus Schlesien: zgromadzonych w muzeum, archiwum
i bibliotece. Łączny koszt przejazdu (autokarem) i pobytu (noclegi, wyżywienie, obsługa
przewodnicka) wynosi ok. 90 Euro. Wymagana jest komunikatywność w języku niemieckim,
co uwarunkowane jest charakterem zbiorów i planowanych spotkań, oraz oczekiwane
w Niemczech zaświadczenie o zaszczepieniu lub statusie ozdrowieńca (covid). Ewentualne
zapytania i zgłoszenia proszę kierować do dr. hab. Tomasza Przerwy, prof. UWr (ul. Szewska
49, p. 334, mail: tomasz.przerwa@uwr.edu.pl).

KONFERENCJE NA WYDZIALE
Po pandemicznej przerwie mamy niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na kolejną
odsłonę poznańsko-wrocławskiego cyklu seminariów poświęconych archeologii okresu
przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wędrówek ludów: Extra limites. Tym razem (już po
raz 42!) spotykamy się w piątek, 8 października o godzinie 11.00, tradycyjnie w siedzibie
Instytutu Archeologii UWr w sali 203 przy ulicy Szewskiej 48. Naszym gościem będzie prof.
dr hab. Andrzej Michałowski, Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama
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Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 46 (lipiec–wrzesień 2021)
Mickiewicza w Poznaniu z wystąpieniem: „Tajemnice mirosławskich kurhanów”.
Serdecznie zapraszamy!

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 28 października 2021 r. Proszę je wysyłać w imieniu
własnym lub pracowni, zakładów, katedr, instytutów czy kół naukowych na adres pawel.klint@uwr.edu.pl.

25

