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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Nie lubię podsumowań. Jako historyk mam
świadomość, że opowieść o przeszłości usidla
też przyszłość. Opowieść ubrana w tabele
i zestawienia stwarza złudną i dość opresyjną
narrację. W niej życie wygląda jak zestaw
dobrze poukładanych i posortowanych
towarów, które mają tę niezbywalną cechę,
że przeminęły i pozostawiły po sobie
jednowymiarową – wybraną przez sortującego – kategorię. Życie jest przecież bogate,
wręcz rozbuchane w swej wielowariantowości, zmienności, a dla ludzkiego, ograniczonego umysłu – nieskończone w swej możliwości przypadkowych zmian i decyzji podejmowanych przez człowieka.
Zamiast o przeszłości 2019 r., chciałbym więc opowiedzieć o przyszłości 2020 r. Bo
kolejny rok przyniesie nam szereg wyzwań, na które powinniśmy być otwarci. Będzie to rok
wyborczy, już w styczniu wybierzemy elektorów, a 20 marca spotkają się oni na pierwszym
zebraniu elekcyjnym. W nowej formule wyborów kandydaci będą wyłaniani przez elektorów
w czasie spotkania indykacyjnego, ale mogą też być zgłaszani przez Radę Uniwersytetu.
Następnie Senat zaopiniuje kandydatów. Później odbędzie się ogólnouniwersyteckie
spotkanie z wyborcami – i wreszcie elektorzy oddadzą swoje głosy. Później będziemy mieli
proces wyłaniania kandydata na dziekana/dziekankę przez Wydziałowe Kolegium
Elektorów, wreszcie Rada Wydziału wskaże kandydatów na kierowników jednostek
wydziałowych. Zmiany w stosunku do poprzednich wyborów są akurat na poziomie
wyborów dziekana i dyrektorów dość istotne. Dodajmy do tego, że nowa ordynacja nie
przewiduje wyboru prodziekanów. Wybrany dziekan sam ich wskaże.
Rok 2020 to ostatni rok okresu ewaluacji, w odniesieniu do którego obowiązywać
będą nowe przepisy. Proszę pamiętać, że nie zmieniła się zasada, że każdy musi oddać
przynajmniej jedną publikację pod ocenę, że każdy musi sprawozdać przynajmniej 1 artykuł
w punktowanych czasopismach z lat 2017-2018, że każdy może poddać ocenie co najwyżej
dwie monografie lub rozdziały z poziomu I MNiSW (100 i 25 punktów) lub trzy, jeśli pochodzą
z poziomu II MNiSW (300 i 75 punktów). Bardzo proszę o możliwie szybkie przekazywanie
publikacji do swoich bibliotek w jednostkach, o pełną współpracę z przewodniczącymi rad
dyscyplin, którzy będą koordynować przygotowanie swoich dyscyplin do ewaluacji.
Zbliżający się rok to także okres rozwijania się prac rad dyscyplin. Mam nadzieję, że po
pierwszych mniej spokojnych, bo zmagających się z nowością sytuacji, posiedzeniach
kolejne umożliwiają procedowanie postępowań w sprawach stopni naukowych, opiekę nad
doktorantami i zagwarantują sprawną współpracę w skali całego Uniwersytetu na rzecz
podnoszenia jakości badań, w tym ich interdyscyplinarnego charakteru.
W chwili obecnej w Instytucie Archeologii będzie przeprowadzona akredytacja
kierunkowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Za chwilę stosowna komisja pojawi się też w
Instytucie Historii Sztuki, a z pewnością w 2021 r. także inne kierunki na Wydziale spotkają
się z ekspertami PAKA. Pamiętajmy, że akredytacje mają pomóc nam podnieść jakość
kształcenia, odnaleźć luki w naszym postępowaniu administracyjnym dotyczącym edukacji.
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Nie są to kontrolne audyty, lecz raczej działania doradcze, dające nam szansę
poznania nowych ścieżek w naszych praktykach dydaktycznych.
Wreszcie nowy rok będzie czasem wcielania w życie projektu Uczelnia Badawcza. W
połowie roku pojawią się konkursy, które dadzą dostęp do wyjazdów zagranicznych i zapraszania profesorów z zagranicy. Ruszy program dofinansowania staży studenckich, publikacji
w czasopismach na zasadach Open Access, korekty językowej monografii tłumaczonych na
język angielski. Pod koniec roku rozpocznie się konkurs na Inkubatory Doskonałości
Naukowej i mam nadzieję, że wśród zwycięskich znajdzie się też jedna z koncepcji przygotowanych na Wydziale.
Bez wątpienia będzie to ekscytujący rok. Życzę sobie i nam wszystkim, by przyniósł
nam nie tylko wyzwania, ale też radość z otwierających się perspektyw rozwoju. Zanim
jednak to nastąpi – cieszmy się z nadchodzących świąt. Boże Narodzenie to przecież
przenikliwy symbol wiary, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Że nasze życie realizuje się
i uwiecznia w trosce, w miłości, w – jak mówiła ostatnio Olga Tokarczuk – czułości.
Wszystkim naszym wykładowcom, studentom i pracownikom administracji życzę
ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz radosnego Sylwestra i Nowego Roku
2020!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

10 grudnia 2019 r. zmarł dr Andrzej Jarosz
(1971-2019), adiunkt w Instytucie Historii
Sztuki w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej.
Jak pisze portal tuwroclaw.pl: Andrzej
Jarosz był też członkiem Stowarzyszenia
Historyków Sztuki i Fundacji dla Sztuki
Niemożliwej, a także 2014–2017 zasiadał w
komisji rewizyjnej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, a w latach
2001-2003 pełnił funkcję asystenta dyrektora ds. programowych w BWA Wrocław.
Był sekretarzem Kwartalnika Naukowego
Instytutu Historii Sztuki Quart (w latach
2006–2015) i członkiem komitetu redakcyjnego Roczników Sztuki Śląskiej. Był także producentem, opiekunem i kuratorem wielu
wystaw (m.in. dla Muzeum Współczesnego Wrocław, BWA Awangarda – Galerie Sztuki Współczesnej Wrocław i Muzeum Architektury we Wrocławiu). Organizował międzynarodowe
konferencje naukowe, m.in. Stanisław Lem – wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych
światów. Recepcja twórczości w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce
artystycznej (2015) oraz Józef Czapski. W 20. rocznicę śmierci (2013). Jest autorem m.in.
sześciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Był popularyzatorem sztuki
współczesnej, a w latach 2001-2015 wygłosił kilkanaście wykładów otwartych, m.in.
O patrzeniu i widzeniu i dekonstrukcji malarstwa.
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2 grudnia 2019 r. zmarł Prof. Robert Saciuk, psycholog, były prodziekan
WNHiP. Oto treść listu Dziekana Wydziału, Prof. Przemysława
Wiszewskiego, odczytanego podczas uroczystości pogrzebowych
6 grudnia:
Szanowna Rodzino, Bliscy, Przyjaciele i Uczniowie,
Przychodzi nam dzisiaj żegnać Profesora Roberta Saciuka, badacza,
zasłużonego członka naszej społeczności akademickiej. Z perspektywy
pełnionej dziś funkcji z podziwem i szacunkiem przypomnę, że w latach
1999 – 2005 Profesor pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Były to lata kolejnego przełomu w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce.
Oczekiwano od nas radykalnego zwiększenia liczby osób przyjmowanych na studia. W tej
sytuacji na barki Profesora złożono odpowiedzialność za dostosowanie pracy Wydziału do
oczekiwań władz. Wywiązywał się z tego obowiązku rzetelnie, a w pamięci współpracowników
zapisał się jako osoba zawsze gotowa do pracy na rzeczy Wydziału. Podjął się z pełnym
zaangażowaniem realizacji ważnych i trudnych działań związanych z dynamicznym rozwojem
studiów niestacjonarnych i dużym wzrostem liczy studentów na wszystkich kierunkach. Bez
jego zaangażowania niemożliwy byłby rozkwit Wydziału zarówno w okresie dwóch kadencji,
w których pełnił funkcję prodziekana, jak i w latach następujących po nich.
Profesor Robert Saciuk był jednak przede wszystkim badaczem oddanym Instytutowi
Psychologii. Jego dorobek naukowy wpisywał się w tradycję myśli psychologicznej, w której
Profesor rozwijał obszary wspólne dla filozofii i psychologii. Przez wiele lat kierował zakładem
Filozoficznych Podstaw Psychologii. Jego zainteresowania naukowe skupiały się na analizowaniu teorii tak wybitnych psychoanalityków jak Jung i From. Profesor był zresztą znany jako
bardzo dobry tłumacz literatury anglojęzycznej z zakresu psychoanalizy. Na początku lat 90tych był też prekursorem zajęć w języku angielskim prowadzonych dla studentów psychologii.
Równocześnie jego cechy osobiste tj. wysoka kultura, spokój, serdeczność wobec studentów, ale
i stanowczość – dały szansę na rozwijanie pasji badawczej i poszerzanie horyzontów wielu
pracownikom naukowym i studentom. Jeśli możemy jakoś podziękować za ten trud, to tak, jak
umiemy najlepiej: kontynuując prace i zamierzenia Profesora.
Rodzinie i Bliskim Pana Profesora pragnę złożyć w imieniu całej społeczności Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wyrazy współczucia
i zapewnić, że pamięć o Panu Profesorze będzie stale z nami.
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Dr Aleksandra Ziober (IH) otrzymała stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Jak
podkreśla MNiSW w swoim komunikacie, stypendium przyznano osobom, które prowadzą
innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem
naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.
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Dr Stanisław Jujeczka (IH)
otrzymał pierwszą nagrodę
w Konkursie "Studiów
Źródłoznawczych" im. prof.
Stefana K. Kuczyńskiego za
najlepszą edycję źródłową.
Nagroda fundowana jest
przez Instytut Historii PAN.
W finale znalazły się trzy
książki, w tym także
Testamenty szlachty opracowane przez dra hab.
Pawła Klinta i dra Jakuba
Węglorza (IH UWr).

Jury Konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL im. Mieczysława F. Rakowskiego
przyznało I nagrodę oraz dwie równorzędne II nagrody. Jedną z tych II nagród otrzymał Pan
Adam Pacholak za pracę pt. Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia i jeden
z przykładów jej realizacji – ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa Anny i Jerzego
Tarnawskich. Praca powstała w Instytucie Historii i Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pod
kierunkiem dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr.
Jak głosi werdykt jury w składzie dr Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy
Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie), prof. Wiesław Władyka – przewodniczący (UW i POLITYKA) oraz red. Marian
Turski (POLITYKA): Oryginalna rozprawa o charakterze interdyscyplinarnym, oparta na bardzo
szerokim doborze źródeł. Na wybranym przykładzie modernistycznej architektury pokazuje nie
tylko jej historyczny walor na tle ogólnopolskim i europejskim, ale także jej miejsce
w powojennym Wrocławiu, czy szerzej – na Ziemiach Odzyskanych.
Prof. Anna Brytek-Matera (IPs) została międzynarodowym ekspertem zewnętrznym pełniącym rolę recenzenta projektów badawczych w ramach konkursów ogłaszanych przez
Fundusz Naukowy Republiki Serbii (Science Fund of the Republic of Serbia).
4-6 listopada 2019 r. odbyło się 54. Międzynarodowe
Kolokwium Muzykologiczne (54. International Musicological Colloquium Brno) Urban music culture in Central
Europe ca 1450-1670, zorganizowane przez Instytut
Muzykologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Podczas
trzydniowych obrad wystąpiło czworo polskich
muzykologów, w tym dr Grzegorz Joachimiak
(Instytut Muzykologii) z referatem Between the devil
and the deep blue sea? Political-confession efforts by
court musicians in Silesia to influence of musical patrons until to ca. 1675.
Program kolokwium z abstraktami dostępny jest pod adresem:
https://music.phil.muni.cz/mmk/en/program
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6 listopada 2019 r. odbyła się konferencja Śląskie synagogi: tysiącletnia historia, która
zniknęła w jedną noc, zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską i Fundację Bente
Kahan. W konferencji udział wzięli badacze związani z Instytutem Historii Sztuki UWr:
dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof UWr, dr hab. Jerzy Krzysztof Kos, mgr Maja
Kwiecińska, mgr Radosław Gliński oraz mgr Karolina Jara.
7 listopada 2019 r. w Synagodze pod Białym Bocianem odbyła się prezentacja projektu
cyfrowej rekonstrukcji wrocławskiej Nowej Synagogi, zniszczonej w czasie pogromu Żydów
w 1938 roku. Wykład pt.: Nowa Synagoga w cyfrowej sieci powiązań – nowe formy
dokumentacji i przekazu dziedzictwa kulturowego przedstawili prof. Piotr Kuroczyński
z Instytutu Architektury Hochschule Mainz oraz mgr Karolina Jara (Instytut Historii Sztuki
UWr/HS Mainz). Strona prezentująca zrekonstruowaną synagogę i towarzyszącą projektowi
bazę danych zostanie
udostępniona pod koniec
roku. Prezentacja obejmowała także nową wersję aplikacji kARtka z synagogą, wykorzystującą
możliwości rozszerzonej
rzeczywistości (Augmented Reality, AR) i pozwalającą zobaczyć uproszczony
trójwymiarowy
model synagogi wraz z jej
najbliższym otoczeniem
z ok. 1872 r. Aplikacja jest
darmowa, a kartkę można też samodzielnie
wydrukować ze strony
arvr.hs-mainz.de
(Fot. Tomasz Sielicki)

14 listopada 2019 r. Prof. Anna Brytek-Matera (IPs) wygłosiła w Uniwersytecie Stanforda
wykład Eating-related behavior and its determinants: theory and research na zaproszenie
tamtejszego Wydziału Psychologii. Prof. Anna Brytek-Matera wspólnie z zespołem
Prof. Jamesa J. Grossa (dyrektora Stanford Psychophysiology Laboratory) realizuje
w ramach konkursu HARMONIA 10 NCN projekt badawczy dotyczący wpływu negatywnego
afektu na zachowania żywieniowe w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych.
14 i 15 listopada 2019 r. dr hab. Monika Baer z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
wzięła udział w międzynarodowym seminarium naukowym w Collegium Polonicum
w Słubicach, zorganizowanym przez Kulturwissenschaftliche Fakultät, Viadrina Institut für
Europa-Studien oraz Lehrstuhl für vergleichende Mitteleuropastudien, Europa-Universität
Viadrina. Seminarium zatytułowane było Struggles over Europe: Post-colonial West/East
Dynamics of Race, Gender and Sexuality, a dr Baer wygłosiła tam referat Europeanization on
the Move: The Non-heteronormative Projects in a Polish City.
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15 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Loyola w Chicago odbyła się konferencja naukowa,
poświęcona pamięci Romana Pucinskiego, amerykańskiego kongresmana polskiego
pochodzenia. Wzięła w niej udział dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr., wygłaszając referat
poświęcony matce Romana Pucinskiego, Lidii Pucińskiej, „Słoneczej Pani” – aktorce,
reżyserce teatralnej, dziennikarce radiowej i działaczce społecznej, dzięki charyzmie której
słuchacze radiowej Godziny Słonecznej w czasie II wojny światowej m.in. ufundowali
bombowiec dla armii USA. W czasie konferencji odbyła się także promocja książki J. Wojdon,
White and Red Umbrella, poświęconej historii Kongresu Polonii Amerykańskiej, w którym aktywnie działał Roman Pucinski. Dzień wcześniej,
14 listopada, podobna promocja
odbyła się w ramach zebrania
krajowej rady dyrektorów Kongresu
Polonii
Amerykańskiej.
Dzięki
staraniom Komisji Oświatowej KPA
pod kierunkiem Bożeny NowickiejMcLees każdy z obecnych na
posiedzeniu dyrektorów otrzymał
egzemplarz książki.
O konferencji pisał chicagowski Dziennik Związkowy: http://dziennikzwiazkowy.com/polonia
/roman-pucinski-i-polityka-polsko-amerykanska-konferencja-na-uniwersytecie-loyola/
20-22 listopada 2019 r. odbyła się w Pradze sesja finalna I Kongresu Polonoznawstwa
Czeskiego, zorganizowana przez Uniwersytet Karola, Instytut Historyczny Akademii Nauk
Republiki Czeskiej, Katedrę Historii Uniwersytetu Technicznego w Libercu, Ambasadę RP,
przy współpracy Instytutu Polskiego w Pradze, Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego
oraz Jednoty tlumočníků a překladatelů. Ostatniego dnia zostały wygłoszone referaty
sprawozdawcze gestorów sekcji naukowych Kongresu. Sekcję etnologiczną reprezentowali
jej organizatorzy doc. Miroslav Valka z Instytutu Etnologii Europejskiej Uniwersytetu
Masaryka w Brnie oraz dr Małgorzata Michalska z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej UWr.

20-25 listopada 2019 r. Prof.
Mirosław Kocur (IKult) wziął
udział w festiwalu teatralnym
Zderzenia w Kłodzku – przed laty
legendarnej
konfrontacji
artystów i komentatorów,
ostatnio reanimowanej. Na
fotografii autorstwa Janusza
Skrobota prowadzi debatę na
temat współczesnych inscenizacji dramatu staropolskiego.
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21 listopada 2019 r. czyli w Dzień Życzliwości w Instytucie Psychologii odbyło się spotkanie
poświęcone problematyce mowy nienawiści oraz metodom jej przeciwdziałania w przestrzeni Internetu. Hasło przewodnie czyli Epidemia hejtu. O tym, jak odwrażliwiamy się na
mowę nienawiści odzwierciedlało istotę i atmosferę prelekcji, którą gościnnie wygłosił na tę
okoliczność prof. Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Badań nad
Uprzedzeniami. Jej dopełnienie stanowiła prezentacja Michaliny Tańskiej i Patrycji
Tempskiej z pracowni badań nad sztuczną inteligencją Samurai Lab, O bocie, który chciał
zostać moderatorem. Czy sztuczna inteligencja może wspomóc nas w konfliktach.
Kolegium Europy Wschodniej, we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian, zorganizowało
dla grupy rosyjskich muzealników wizytę studyjną w Polsce. 21 listopada 2019 r. jej
uczestnicy spotkali się w Wojnowicach z dr Łukaszem Kamińskim (IH), który podzielił się
swoim doświadczeniem związanym z pracą w Instytucie Pamięci Narodowej.
22 listopada 2019 r. odbyła się
Ogólnopolska Konferencja Obrazki
z nut. Druki muzyczne w kulturze
XIX i XX wieku, zorganizowana przez
Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa oraz Bibliotekę Kulturoznawstwa i Muzykologii UWr.
W konferencji wzięli udział
badacze kultury wizualnej i muzycznej, kulturoznawcy, historycy sztuki, muzykolodzy, bibliotekarze muzyczni oraz
kolekcjonerzy. Honorowym gościem i prelegentem był emerytowany prof. Paweł Banaś.
W czasie konferencji zaprezentowano wyniki badań nad rzadko podejmowanym tematem,
jakim jest fenomen druków muzycznych z okresu XIX i XX wieku w kontekście m.in. ich
strony graficznej. Publikacje tego rodzaju są interesującym i niedocenionym źródłem wiedzy
o kulturze muzycznej i wizualnej tamtych czasów.
Referaty wygłosili m.in. badacze związani z Uniwersytetem Wrocławskim:
dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr (Instytut Kulturoznawstwa, kierownik naukowa
konferencji), prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski (Instytut Muzykologii),
dr Wioleta Muras (Instytut Muzykologii), mgr Kamila Staśko-Mazur (doktorantka
w Instytucie Muzykologii), mgr Michał Witek (doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa),
mgr Joanna Gul (Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii).
Program i abstrakty zamieszczone są na stronie konferencji:
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/dzialania/konferencje/obrazkiz-nut-drukimuzyczne-w-kulturze-xix-i-xx-wieku/
24 listopada 2019 r. w kościele św. Marcina na wrocławskim Ostrowie Tumskim odbył się
Moniuszkowski Wieczór Tumski, podczas którego prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
(Instytut Muzykologii) wygłosił wykład Odkrywanie muzyki religijnej Stanisława Moniuszki.
Prof. Pośpiech jest autorem m.in. wydań źródłowych utworów S. Moniuszki. Moniuszkowski
Wieczór Tumski, który był jednym z wydarzeń kończącego się już Roku Stanisława
Moniuszki, dopełnili kontratenor Piotr Łykowski i gitarzysta Piotr Zaleski, którzy wykonali
kompozycje S. Moniuszki i F. Schuberta.
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25-26 listopada 2019 r. prof. Paweł Jaworski
z Instytutu Historycznego uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej w Warszawie
z okazji stulecia polsko-duńskich stosunków
dyplomatycznych. Wygłosił referat na temat relacji
polsko-duńskich w okresie międzywojennym.
Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

25–29 listopada 2019 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej gościł doc. PhDr.
Daniel Drápala, dyrektor Instytutu Etnologii Europejskiej Uniwersytetu Masaryka
w Brnie, ekspert UNESCO ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, który wygłosił
wykład dla studentów etnologii i antropologii kulturowej Niematerialne dziedzictwo
kulturowe w zglobalizowanym świecie.
28 listopada 2019 r. miał miejsce wykład dr Joëlle Roland
z Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, When
glass reflects societies. Raw materials, technology and values
of Second Iron Age glass production. Wystąpienie koncentrowało
się wokół zagadnienia produkcji szklanych celtyckich bransolet.
Dr Rolland w szczegółowy sposób opisała sposób ich
wytwarzania, który udało się zrekonstruować dzięki znaleziskom
archeologicznym i źródłom etnograficznym.
Poruszono również problemy analiz chemicznych
szkła, z których wynika, że surowiec importowano
głównie z terenów współczesnego Egiptu. Wart
podkreślenia jest fakt, że na terenie znanego
celtyckiego świata nie odkryto miejsca, które jasno
mogłoby być określone jako warsztat produkcyjny
samych bransolet. Główna oś wykładu opierała się
na społecznym kontekście występowania szklanych bransolet, które w celtyckim społeczeństwie były bez wątpienia dobrem luksusowym.
Dr Katarzyna Majbroda z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej,
wiceprezeska
Polskiego
Towarzystwa
Ludoznawczego, wzięła udział w Konferencji Rady Towarzystw
Naukowych PAN, Przyszłość towarzystw naukowych w świetle
postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która
odbyła się 28 listopada 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.
Celem obrad było wypracowanie wspólnego stanowiska polskich
towarzystw naukowych w sprawie ich nieuwzględnienia jako
jednostek naukowo-badawczych w Ustawie o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce z dnia 20 listopada 2018r.
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W 2019 r. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność zorganizowała
cykl konferencji poświęconych 30. rocznicy upadku systemu
komunistycznego. W kilku z nich udział wziął dr Łukasz
Kamiński (IH). Ostatnimi z serii były konferencje
w Bukareszcie (1989 – Annus Mirabilis. Three Decades After:
Desires, Achievements and
Future, 19-20 listopada,
fotografia po lewej stronie) i Budapeszcie (Transition.
International aspects of the fall of Communism, 3 grudnia,
fotografia powyżej). Dr Kamiński zaprezentował na nich
referaty związane w polskim aspektem wydarzeń
1989 r.
Prof. Krzysztof Nawotka (IH) wygłosił referat Arrian on the last days and the death of
Alexander podczas konferencji The World of Alexander in Perspective: Contextualizing Arrian
przeprowadzonej w dniach 2 do 6 grudnia 2019 r. w Bregencji, a współorganizowanej przez
Uniwersytet w Innsbrucku, Austriacką Akademię Nauk i Muzeum Voralbergu, a kierowaną
przez Prof. Roberta Rollingera. Konferencja należała do cyklu imprez naukowych
zorganizowanych w ramach obchodów 350-lecia Uniwersytetu Innsbrucku – przez osobę
założyciela (Cesarz Leopold I) naszej bratniej uczelni.
3 grudnia 2019 r. w Instytucie Pedagogiki
odbyło się już dziesiąte Seminarium
naukowe Poradnictwo Life Design –
projekt w toku (On the road with Life
Design Counseling), organizowane przez
Katedrę UNESCO Lifelong Guidance and
Counseling. Wykład i warsztaty poprowadziła prof. M. E. Duarte z Uniwersytetu
w Lizbonie, pełniąca funkcję kierownika
Katedry. W seminarium tradycyjnie
wzięli udział badacze poradnictwa,
doradcy zawodu oraz studenci.
Koncepcja Life Design została wypracowana w międzynarodowej grupie badawczowdrożeniowej, którą stworzyli badacze wielu renomowanych światowych uczelni,
a szczególną rolę odegrali M. L. Savickas (USA), M.E. Duarte (Portugalia) i J. Guichard
(Francja). Poradnictwo konstruowania życia jest alternatywą dla tradycyjnie pojmowanego
dyrektywnego doradztwa zawodowego, uwzględniającą przekształcenia współczesnego
świata i potrzeby ludzi na prekarnym rynku pracy.
Wprowadzając w problematykę dialogu w poradnictwie, prof. Duarte podkreśliła
jego kluczową rolę w konstytuowaniu relacji doradczej. Zwróciła również uwagę na jego
kontekstualny charakter. Uczestnicy seminarium
wzięli również udział w części
warsztatowej, w trakcie której mieli okazję trenować kompetencje niezbędne
w prowadzeniu dialogów konstruowania kariery i życia.
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4 grudnia 2019 r. w Katedrze Etnologii
i
Antropologii
Kulturowej
gościł
prof. Martin Kohlrausch z Katholieke
Universiteit Leuven, specjalista w zakresie
europejskiej historii politycznej XIX i XX
wieku, w tym szczególnie monarchii
we współczesnej Europie, mediów i polityki,
a także w zakresie wiedzy eksperckiej
i polityki w 20. wieku. Jego najnowsza
książka Brokers of Modernity: East Central
Europe and the Rise of Modernist Architects
została wydana w 2019 roku przez Leuven
University Press. Natomiast wykład
wygłoszony w katedrze nosił tytuł Media Monarchy – Kaiser Wilhelm II as a Political Brand and
as Object of Political Scandals.
W ramach Otwartych Zebrań Naukowych Instytutu Archelogii 4 grudnia 2019 r. mieliśmy
okazję wysłuchać wykładu dr. Przemysława Dulęby z IAr UWr. Kowale i hutnicy z plemienia
Bojów. Najnowsze odkrycia związane z metalurgią żelaza kultury lateńskiej na Śląsku.
Prelegent od wielu już lat prowadzi badania nad osadnictwem kultury lateńskiej, z dużym
prawdopodobieństwem identyfikowanym z Celtami, na Śląsku Dolnym i Górnym. Ich
efektem jest najnowsze
odkrycie celtyckiej osady
w miejscowości Warkocz
koło Strzelina. Zarejestrowano tu duże skupisko
żużli żelaznych i wyjątkowy w skali Europy zespół
12 dymarskich pieców
kotlinkowych, połączonych
wspólną
jamą
przypiecową. Według autora badań stanowisko
łączyć można z początkowymi fazami osadnictwa Celtyckiego w Polsce (V-IV w.p.n.e.), a tym samym taki zespół
mógłby być najstarszym znanym dowodem za zorganizowany wytop żelaza w dorzeczu
Odry i Wisły. Ze szczegółami odkrycia można zapoznać się na stronie:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79651%2Cdolnoslaskie-celtyckie-piecedo-wytopu-zelaza-odkryto-w-warkoczu.html
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11 grudnia 2019 r. w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu została przedstawiona
wizualizacja (animacja komputerowa 3D)
wstępnego projektu lokalizacji pomnika
Adama Mickiewicza.
Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Adama Mickiewicza, został zarejestrowany
w 2017 roku. Jego celem jest ostateczna
realizacja we Wrocławiu pomnika Wieszcza
według projektu autorstwa Zbigniewa
Pronaszki, który w latach 1924-1939 stał
w Wilnie, w formie drewnianej makiety, w skali 1:1. Inicjatorem i prezesem komitetu jest
dr Aleksander Srebrakowski z IH UWr. Wśród członków komitetu znajdują się także inni
pracownicy IH, prof. Grzegorz Hryciuk i prof. Grzegorz Strauchold. Poza wymienionymi
pracownikami IH członkami komitetu są także: Maciej Dębski, Krzysztof Gajewski, Jerzy
Ilkosz, Adolf Juzwenko, Marek Kotowski, Michał Kwilecki, Zbigniew Magdziarz, Zbigniew
Makarewicz, Jan Miodek, Rafał Nowakowski. Członkiem Komitetu Honorowego jest zaś
rektor UWr. prof. Adam Jezierski.
Informacja o planach Komitetu zagościła także na łamach wrocławskiego wydania
Gazety Wyborczej: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25505796,pomnik-owyskosci-czteropietrowego-bloku-w-wilnie-go-nie-chcieli.html#s=BoxLoWrImg1
W Muzeum Etnograficznym Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu trwa cykl
Melanż antropologiczny w Muzeum Etnograficznym, w ramach którego pracownicy
Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej wygłaszają wykłady popularyzujące wiedzę
i badania antropologiczne wśród szerokiego grona odbiorców.
2 listopada 2019 r. dr Mirosław Marczyk wygłosił wykład Obrzędowość zaduszkowa: tradycja
i nowoczesność, w którym przedstawił genezę obrzędów i zwyczajów zaduszkowych,
podkreślając, że wiele z oswojonych przez chrześcijaństwo form wywodzi się z tzw.
religijności ludowej. Omówił także nowoczesne formy oddawania czci zmarłym wywodzące
się z innych kręgów kulturowych, zadomowione w kulturze masowej.
16 listopada 2019 r. dr Małgorzata Michalska wygłosiła wykład Kresowiacy na Dolnym
Śląsku – historia i tradycje. Opowiedziała o zmiennych kolejach losów tej grupy i tradycjach,
które zostały zachowane i są nadal kultywowane w nowym miejscu zamieszkania.
30 listopada 2019 r. miał miejsce kolejny wykład przygotowany również przez
dr Małgorzatę Michalską, Historie rodzinne – w poszukiwaniu własnych korzeni, podczas
którego zaprezentowała ona źródła do badań historii rodzinnych (rozmowy/wywiady
biograficzne, księgi: metrykalne, ślubów, pogrzebów, cmentarze, fotografie, listy,
dokumenty, pamiątki) i sposoby ich wykorzystania.
23 listopada 2019 r. mgr Joanna Tomaszewska wygłosiła wykład Bezdzietność z wyboru.
Pewność w świecie dominujących praktyk, przedstawiając dobrowolną rezygnację
z rodzicielstwa jako ważną kwestię społeczno-kulturową, polityczną i ekonomiczną.
Prelegentka w oparciu o własne badania przybliżyła zjawisko, z którym rzadko spotykamy
się w dyskursie publicznym, mimo że staje się ono coraz bardziej powszechne.
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STUDENCI I DOKTORANCI
Studenckie Koło Naukowe Archeologów zdobyło pierwsze miejsce
w kategorii nauk humanistycznych na
corocznej Giełdzie Kół Naukowych
UWr. Pragniemy przypomnieć, że
studenci działający w ramach tego Koła
corocznie bardzo wysoko plasują się w
rankingu tego tradycyjnie organizowanego w dniu Święta Uniwersytetu
(15 listopada) wydarzenia. Doceniane
jest
ich
zaangażowanie
oraz
umiejętność opowiadania o pasji, jaką
jest archeologia, w ciekawy sposób.
Każdorazowo
studenci
dzielą
się
ze
zwiedzającymi swoimi wrażeniami, jakie wiążą się
ze studiowaniem archeologii, prezentują swoje
umiejętności w zakresie archeologii eksperymentalnej, mają też okazję do opowiadania o oryginalnych zabytkach archeologicznych, będących
w zbiorach Instytutu Archeologii, a które przy
okazji Giełdy są prezentowane. Corocznie
stanowisko Koła odwiedzane jest bardzo licznie.
Na początku listopada w ramach zajęć z metodyki prospekcji archeologicznej prowadzonych przez dr. Mirosława
Furmanka jedna z grup II roku
studiów licencjackich odwiedziła liczne stanowiska archeologiczne datowane od neolitu
po czasy średniowiecza, które
zlokalizowane są w okolicach
Wrocławia oraz nad Prosną.
Na wielu z nich prowadzone
były prace archeologiczne
zarówno przez dawnych, jak
i obecnych pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Również obecnie na wybranych stanowiskach kontynuowane są badania
nieinwazyjne oraz prace wykopaliskowe. W trakcie zajęć można było zapoznać się
z działaniem i obsługą różnych instrumentów pomiarowych służących do nieinwazyjnego
rozpoznania stanowisk archeologicznych.
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Zazwyczaj w grudniu studenci
trzeciego roku Pedagogiki, specjalność Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny (EDiMS), w ramach przedmiotu Metody i techniki
aktywizacji ludzi dorosłych, prowadzonego przez dr Rozalię Ligus,
finalizują swoje projekty prospołeczne. W tym roku, 1 grudnia,
pięcioosobowa grupa studentów
włączyła się w organizację Mikołajkowych Prezentacji Wrocławskich
Organizacji Społecznych, które
odbyły się w Pasażu Grunwaldzkim w godz. 12.00-17.00. Wkładem tej grupy w przedsięwzięcie Trzeciego Sektora, było zaproszenie skierowane do międzypokoleniowego
zespołu Czantoria, popularyzującego regionalny folklor
beskidzki, i zorganizowanie koncertu wolnego od opłat,
dla wszystkich uczestników przeglądu. Kierownikiem
artystycznym zespołu jest dr Danuta Zon-Ciuk.
Kolejna grupa studentów III roku EDiMS włączyła się
w Studenckie Dni Kreatywności i 2-3 grudnia współorganizowała warsztaty teatralne. We Wrocławskim
Teatrze Lalek pod okiem
aktorki, Pani Edyty
Skarżyńskiej
studenci
podejmowali próbę animowania lalek, a w Teatrze Polskim Pan Juliusz
Lichwa oprowadzał grupę studentów po zakamarkach, które tylko w wyjątkowych chwilach pokazywane są
gościom.
Jeszcze inny zespół organizuje zbiórkę karmy dla schroniska
„Koci zakątek” odpowiadając na apel właścicieli schroniska.
W grudniowym kalendarzu są jeszcze trzy inne projekty,
o czym napiszemy w kolejnym numerze Biuletynu.
20 listopada 2019 r. nastąpiła reaktywacja Interdyscyplinarnego Doktoranckiego
i Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Historii Kultury, które znajduje się pod
opieką dr Małgorzaty Ewy Kowalczyk. Skład tworzą studenci II roku historii: Szymon Polak
(przewodniczący), Barbara Czyż (wiceprzewodnicząca), Martyna Sara Górska (sekretarz),
Paulina Fiałek (sekretarz) oraz Grzegorz Cybula (skarbnik).
Tematyka zainteresowań koła obejmuje szeroko pojętą historię kultury związaną
głównie z zainteresowaniami samych członków. Zagadnienia dotyczące historii kobiet,
stosunków rodzinnych, historii dyplomacji oraz edukacji czy życie codzienne na wielu
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europejskich dworach to niektóre z tych, które członkowie koła
pragną rozwijać. Zakres czasowy obejmuje koniec średniowiecza, poprzez czasy nowożytne,
sięgając aż po wiek XX.
Celem koła jest popularyzacja historii, a w szerszej perspektywie – działania poza
Instytutem Historyczny, czyli propozycje przeprowadzania wykładów, ćwiczeń i prelekcji
w różnych placówkach edukacyjnych.
Szczegółowe informacje wszyscy zainteresowani działalnością bądź dołączeniem do
koła, mogą uzyskać zarówno u dr Kowalczyk, jak i u każdego z członków. Niebawem rozwój
koła będzie relacjonowany także na Facebooku.
Projekty naukowe
Prof. Romuald Kaczmarek z Instytutu Historii Sztuki wraz z zespołem otrzymali
500 000 zł na realizację projektu Naukowy katalog zbiorów sztuki i rzemiosła
z okresu średniowiecza i wczesnej nowożytności (XII – pocz. XVI w.) w Muzeum
Archidiecezjalnym we Wrocławiu w ramach modułu Dziedzictwo Narodowe
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Mgr Marta Kowal (IPs) otrzymała dofinansowanie w kwocie 198 940 zł w ramach grantu
Narodowego Centrum Nauki Preludium na projekt Podnoszenie własnej atrakcyjności
fizycznej - międzypłciowe i międzykulturowe porównanie. Opiekunem naukowym
doktorantki jest dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr.
Dr Anna Oleszkiewicz z Instytutu Psychologii otrzymała na lata 2020-2021 stypendium
habilitacyjne z programu habilitacyjnego dla kobiet (Habilitationsförderprogramm für
Frauen). Stypendium przyznane zostało przez Radę Naukową Szkoły Medycznej
Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. W jego ramach prowadzone będą badania nad
skutecznością treningu węchowego. Celem badań będzie ocena roli świadomości
i uważności w kształtowaniu wrażliwości węchowej oraz opracowanie warunków
brzegowych dla efektywności treningu węchowego jako metody rehabilitacji węchu. Posłużą
one do opracowania optymalnych procedur, które w przyszłości będą wdrażane
w programach leczenia zaburzeń węchowych oraz w praktyce terapeutycznej, wykraczającej
poza interwencje medyczne i obejmującej również interwencje psychologiczne oraz
wspieranie rozwoju.
W konkursie Miniatura 3 laureatami zostało aż czterech pracowników WNHiP, wśród
ogółem dwunastu osób nagrodzonych z całego Uniwersytetu:
dr Marta Kondracka-Szala (Instytut Pedagogiki) z aplikacją pt. Muzyka popularna
w formalnych praktykach edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym - polsko-amerykańskie
studium porównawcze;
dr Wawrzyniec Kowalski (Instytut Historyczny), który będzie badał Przekazy na temat
etnosu i legendarnych początków społeczności w historiografii słowiańskich krajów Europy
środkowo-wschodniej (od późnego średniowiecza po XVII w.);
dr Małgorzata Kozubek (Instytut Kulturoznawstwa) z projektem Niedokończone projekty
filmowe Orsona Wellesa z lat 1960-1976. Kwerenda w bibliotece Mario Gromo;
dr Wojciech Pietruszka (Instytut Historyczny) z tematem Upadek czy rozkwit – przemiany
gospodarcze na obszarach położonych nad północnym Adriatykiem w okresie Antoninów
i Sewerów.
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Oto opis nagrodzonego projektu dr Małgorzaty Kozubek:
W 1995 roku Muzeum Kina w Turynie zakupiło materiały archiwalne związane z europejską
twórczością Orsona Wellesa. Okazała kolekcja oryginalnych dokumentów, zawierająca między
innymi korespondencję reżysera z lat 1965-1976 i kilkanaście nigdy nieopublikowanych
scenariuszy jego niedokończonych filmów (m. in. Jacob, Ivanka czy The Surinam), została
w 1998 roku opracowana przez Carlę
Ceresę i umieszczona w historycznych
archiwach słynnego muzeum, które
znajdują się poza głównym budynkiem
instytucji – w małej bibliomediatece Mario
Gromo. W związku z tym, że archiwa
zostały zakupione bez żadnego rozgłosu,
nawet włoscy badacze twórczości Orsona
Wellesa (w tym ekspert Ciro Giorgini) nie
zdawali sobie sprawy z ich istnienia.
Zostały one „odkryte” dopiero w 2018
roku przez Alessandro Aniballego
i Massimiliano Studera, kiedy drugi z nich pracował nad książką poświęconą debiutowi Wellesa
Too Much Johnson (1938), który przez wiele lat był uznawany za zaginiony i przez zupełny
przypadek odnaleziono jego kopię we Włoszech w sierpniu 2013 roku. Głównym celem projektu
dr Małgorzaty Kozubek jest zapoznanie się z materiałami archiwalnymi, którymi dysponuje
biblioteka Mario Gromo, w szczególności powiązanymi z tymi projektami filmowymi Wellesa,
które nigdy nie ujrzały światła ekranu. Materiały zostaną wykorzystane w przygotowywanej
książce pt. Marzenia są piękniejsze. Niedokończone filmy Orsona Wellesa, w której autorka
pragnie odpowiedzieć na pytanie, z jakich powodów tak wiele filmów twórcy Obywatela Kane’a
nigdy nie ujrzało światła dziennego, oraz spróbować odtworzyć na podstawie zachowanych
materiałów zamysł artystyczny Wellesa co do ich ostatecznego kształtu.

PUBLIKACJE
W serii Historia obok. Studia z dziejów lokalnych / History next to. Local
Past Studies, pod redakcją Prof. Przemysława Wiszewskiego ukazały
się ostatnio:
Tom 12. Joanna Nowosielska-Sobel, Jakub Tyszkiewicz, Przemysław
Wiszewski, Między panem, opatem i… autostradą. Dzieje gminy
Kostomłoty, Wrocław 2019;
Tom 14. Małgorzata Ruchniewicz, Wiek ekstremów w
Lubawce i okolicach (1914-1989), Wrocław 2019
Tom 17. Joanna Nowosielska-Sobel,
Grzegorz
Strauchold,
Przemysław
Wiszewski, Gmina Milicz. Atlas map
historycznych, Wrocław 2019
Tom 18. Agnieszka Patała, Robert
Gliński, Dziedzictwo kulturowe gminy
Milicz, Wrocław 2019.
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W serii wydawnictwa Peter Lang redagowanej przez Prof. Mirosława
Kocura (IKult), Interdisciplinary Studies in Performance ukazała się
właśnie rozprawa doktorska doktoranta Instytutu Kulturoznawstwa
i obywatela Iranu, Masouda Najafi Ardabili. Monografia Grotowski in
Iran prezentuje – jak pisze Prof. Kocur – po raz pierwszy nieznane
dotąd, fascynujące informacje o działalności Grotowskiego w Iranie
i recepcji jego teatralnych idei.

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
6 grudnia 2019 r. odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych,
którzy uzyskali swoje stopnie w poprzednim roku – ostatnia według dotychczasowej
procedury, w ramach Instytutów i Wydziału, a nie rad dyscyplin naukowych.
Stopień doktora habilitowanego uzyskali w ubiegłym roku:
dr hab. Lucyna Harc (historia)
dr hab. Małgorzata Jankowska (nauki o sztuce)
dr hab. Jerzy Kirszak (historia)
dr hab. Grzegorz Kulka (historia)
dr hab. Sebastian Ligarski (historia)
dr hab. Lech Marek (archeologia)
dr hab. Adriana Merta-Staszczak (historia)
dr hab. Adam Pałuchowski (historia)
dr hab. Arkadiusz Urbanek (pedagogika)
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Nowymi doktorami zostali zaś (w nawiasie nazwiska promotorów):
dr Anna Babicka w dyscyplinie nauki o sztuce (dr hab.Rafał Eysymontt prof. UWr)
dr Urszula Bończuk-Dawidziuk w dyscyplinie nauki o sztuce (prof. dr hab. Jan Harasimowicz)
dr Tomasz Brzozowski w dyscyplinie kulturoznawstwo (dr hab. Adam Nobis prof.UWr)
dr Anna Chyła w dyscyplinie pedagogika (prof. dr hab.Stefania Walasek)
dr Ewa Dreczko w dyscyplinie archeologia (prof. dr hab.Jan Burdukiewicz)
dr Agnieszka Dudzińska w dyscyplinie historia (prof. dr hab. Mateusz Goliński)
dr Marcin Gaczkowski w dyscyplinie historia (dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr)
dr Agnieszka Janik w dyscyplinie pedagogika (dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr)
dr Aleksandra Janus w dyscyplinie kulturoznawstwo (dr hab. Adam Nobis prof. UWr)
dr Anna Juszkiewicz w dyscyplinie psychologia, (dr hab.Kinga Lachowicz-Tabaczek prof.
UWr)
dr Patrycja Kaszubska-Dziergas w dyscyplinie pedagogika (prof. dr hab. Józefa Brągiel)
dr Michał Kott w dyscyplinie pedagogika (dr hab. Jerzy Semków)
dr Małgorzata Kozłowska w dyscyplinie pedagogika (prof. dr hab. Stefania Walasek)
dr Natalia Krawczyk w dyscyplinie nauki o sztuce (prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska)
dr Mateusz Krupski w dyscyplinie archeologia (prof. dr hab. Jan Burdukiewicz)
dr Piotr Małczyński w dyscyplinie kulturoznawstwo (dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr)
dr Justyna Małysiak w dyscyplinie historia (dr hab. Filip Wolański prof. UWr)
dr Marcin Mikusek w dyscyplinie historia (dr hab. Filip Wolański prof. UWr)
dr Anna Misztela w dyscyplinie psychologia (dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr)
dr Albert Miściorak w dyscyplinie kulturoznawstwo (dr hab. Stefan Bednarek)
dr Marek Mutor w dyscyplinie historia (prof. dr hab. Grzegorz Strauchold)
dr Magdalena Myszkowska-Kaszuba w dyscyplinie historia (dr hab. Ryszard Kulesza prof.
UW)
dr Tomasz Niemiec w dyscyplinie psycholgia (dr hab.Kinga Lachowicz-Tabaczek prof.UWr)
dr Patryk Oczko w dyscyplinie nauki o sztuce (dr hab. Irma Kozina prof. ASP w Katowicach)
dr Ewelina Piecuch w dyscyplinie pedagogika (prof. dr hab. Krystyna Ferenz)
dr Katarzyna Płoszaj w dyscyplinie nauki o kulturze i religii ( prof. dr hab. Michael Fleischer)
dr Alicja Ryczkowska w dyscyplinie nauki o sztuce (prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech)
dr Dominika Stańczak w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (prof. dr hab. Mirosław Kocur)
dr Dominika Stryjewska w dyscyplinie psychologia (dr hab. Bożena Janda-Dębek)
dr Piotr Szukiel w dyscyplinie historia (prof. dr hab. Marek Derwich)
dr Joanna Wilimowska w dyscyplinie historia (prof. dr hab. Krzysztof Nawotka)
dr Jakub Zarzycki w dyscyplinie nauki o sztuce (prof.dr hab.Waldemar Okoń i kopromotor:
prof. dr Luigi Marinelli)
dr Robert Zontek w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (prof. dr hab.Tadeusz Szczepański)
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Powoli, po przeprowadzce i remoncie, do normalnego funkcjonowania wraca Biblioteka
Instytutu Archeologii. Dostępna dla Czytelników jest już większa część księgozbioru,
powróciły koce dla zmarzluchów;), pełną parą funkcjonuje facebookowa strona Bibioteki,
gdzie na bieżąco można znaleźć informacje o pojawiających się w zbiorach nowościach.
Polecamy śledzenie profilu Biblioteki:
https://www.facebook.com/search/top/?q=biblioteka%20instytutu%20archeologii%20uwr
&epa=SEARCH_BOX
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
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 i poznają
Nadrenię. Nasz piąty już
wyjazd do Königswinter
odbędzie się w terminie 29 marca – 5 kwietnia 2020 r., a uczestnicy mogą liczyć na bogaty
program. Przewidziano m.in. pobyt w Bochum i Dortmundzie (Porta Polonica), zwiedzanie
Bonn, Kolonii, zamku Augustusburg i Trewiru 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 (wypożyczonym autokarem) i pobytu (noclegi, wyżywienie, obsługa
przewodnicka) wynosi ok. 300 zł. Wymagana jest komunikatywność w języku niemieckim,
co uwarunkowane jest charakterem zbiorów i planowanych spotkań.
Ewentualne zapytania i zgłoszenia proszę kierować do dra hab. Tomasza Przerwy prof.
UWr (ul. Szewska 49, p. 241A, mail: tomasz.przerwa@uwr.edu.pl).
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Sympozjum Host & hospitable city. Foreigners in Wrocław – past, present and future.
Miasto goszczące. Miasto gościnne. Cudzoziemcy we Wrocławiu – wczoraj, dziś
i jutro odbędzie się 24 stycznia 2020 r.
Wrocław jest dziś miastem, którego mniej więcej co dziesiąty mieszkaniec jest obywatelem
innego państwa niż Polska. Gros spośród osób przybyłych z innych krajów stanowią obywatele
Ukrainy, ale są wśród nas również Koreańczycy, Włosi, Japończycy, Hindusi, Amerykanie,
Hiszpanie, Kurdowie, Syryjczycy, Tunezyjczycy, Wietnamczycy i przedstawiciele wielu innych
krajów. Dla wielu z tych osób Wrocław jest miastem tranzytowym, jest miejscem na chwilę,
niekiedy na kilka tygodni, miesięcy, innym razem na sezon, kilka lat. Dla części z nich, z różnych
powodów i w różny sposób, Wrocław stał się i staje się jednak, Ich Miejscem Na Ziemi.
Kim są ci ludzie? Jakie szanse dla Naszego Miasta
stwarza napływ ludzi wywodzących się z innych
krajów? Kiedy przybysz staje się wrocławianinem i co
tak w zasadzie to oznacza? Odpowiedzi na te pytania
nie da się udzielić od razu. Nie można ich również
udzielić raz na zawsze. Zarówno w środowiskach
naukowych naszego miasta, jak i w ramach
funkcjonujących tu urzędów i instytucji, organizacji
pozarządowych,
kościołów
i
związków
wyznaniowych, w mediach itd. kwestie dotyczące
cudzoziemców znajdowały i znajdują różnorodne
odzwierciedlenia. W dotychczasowej praktyce
niedostatecznie mocno wybrzmiało stanowisko
antropologów kultury. Pora, aby spróbować ten stan
zmienić. Wstępem do dalszych analiz ma stać się
wstępne rozpoznanie problemu badawczego oraz
nakreślenie kierunków przyszłych eksploracji.
Chcemy, aby nasza praca miała przy tym wymiar
praktyczny, aby dostarczyła określony zasób
użytecznej wiedzy. To czy i w jakim zakresie ta wiedza zostanie wykorzystana może mieć wpływ
na kształt przyszłych stosunków społecznych w sieci relacji współtworzących to, co ogólnie
nazywamy Miastem Wrocław.
Realizacji przedstawionych celów ma służyć m.in. sympozjum pod nazwą Host &
hospitable. Foreigners in Wrocław. Past – Present – Future, która odbędzie się 24 stycznia 2020
r. (sala wykładowa nr 208, ul. Szewska 36).

Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 10 stycznia 2020 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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