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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
Listopad to dla Uniwersytetu czas radosny, to czas naszego święta. Zdaję
sobie sprawę, że dla wielu z nas takie słowa wpisują się w swoistą liturgię życia
uniwersyteckiego, która – niestety – straciła swój związek z otaczającą
rzeczywistością. Że Święto Uniwersytetu coraz częściej to kolejny dzień wolny od zajęć,
a uczestnictwo w uroczystościach jest co najwyżej obowiązkiem wybranych przez los
i władze. Nie ukrywam, że taka konstatacja budzi moją troskę. Bo oznacza zerwanie
uniwersyteckich więzi, poczucia dumy z przynależności do ludzkiej wspólnoty mającej cel
szczególny. Tym celem jest przede wszystkim racjonalne poszukiwanie i przekazywanie
prawdy. Ale towarzyszy mu nieodłącznie budowanie współpracy w oparciu o wartości,
spośród których otwartość i szacunek należą do najważniejszych. Dlatego też zwracam się
do Państwa z prostą prośbą, która nie jest wezwaniem do walki z rzeczywistością: w trakcie
święta poświęćmy kilka minut na przemyślenie naszych relacji ze wspólnotą uniwersytecką.
Mam nadzieję, że pomoże to zainicjować nowe projekty, które niezależnie od zakresu
wzmocnią nasze środowisko. Nie rozmach, lecz cel jest dla nas ważny, bo naszą perspektywą
nie jest okres kadencji władz, ale trwanie naszej wspólnoty i jej wartości przez pokolenia.
Zdaję też sobie sprawę, że docierają do Państwa, zwłaszcza wykładowców, mniej
i bardziej niepokojące informacje związane z planowanymi reformami szkolnictwa
wyższego. W chwili obecnej najszerzej dyskutowany jest problem finansowania naszej
działalności. Prosiłbym bardzo o zachowanie spokoju i w miarę możliwości przedstawianie
swoich poglądów w debacie publicznej. Pierwsza prośba wynika z faktu, że wciąż bardzo
niewiele wiemy o zakresie i charakterze tych zmian. Te zaś, które nadchodzą a dotyczą
finansów, nie odbiją się jeszcze – jak można sądzić – w przyszłym roku głęboko na naszej
sytuacji. Najwyższa kategoria naukowa chroni nas przed daleko idącymi skutkami zmian
algorytmu, według którego oblicza się dotację. To drugie zaś dlatego, że Ministerstwo
konsultując i konstruując swoje pomysły liczy się z opiniami o szerokim oddziaływaniu.
Nawet, jeśli ich nie uwzględnia.
W przyszłym roku najważniejsze dla nas będzie uzyskanie możliwie najwyższej
pozycji w ocenie parametrycznej. Prosiłbym więc jedynie o to, by już teraz ściśle
współpracować z tymi organami władz uniwersyteckich, które do parametryzacji nas
przygotowują. W przypadku Wydziału jest to pani prodziekan dr hab. Joanna Wojdon, prof.
UWr. Mogę jedynie obiecać, że zrobimy wszystko, by Wydział wypadł w tej procedurze –
której zasady wciąż nie są jasne, a które rozpocznie się w lutym-marcu 2017 r. – jak najlepiej.
Jesień może nas czasami wprawiać w konfuzję i skłaniać do melancholii ciemnością
i deszczem. Ale może też zachęcać do twórczej pracy i budowania relacji z naszymi
przyjaciółmi i współpracownikami wspaniałymi kolorami złotej, polskiej jesieni. Tak
naprawdę wybór należy do nas. Osobiście – wybieram to, co najpiękniejsze w czasie każdej
pory roku. I tego też serdecznie Państwu życzę!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Kto widział modernizm? – taką nazwę nosiły warsztaty dla dzieci w wieku 9-12 lat,
realizowane w ramach mikroGRANTÓW ESK 2016 przez zespół, w którego skład wchodzili
między innymi: dr Piotr Jakub Fereński z Instytutu Kulturoznawstwa UWr, absolwentka Anna
Sztromwasser i studentka Joanna Panciuchin. Celem inicjatywy było zapoznanie
uczestników z historią wrocławskiej architektury i ukazanie estetyki oraz funkcjonalności
najważniejszych przykładów modernizmu (a także neomodernizmu) w naszym mieście.
Zarówno podczas rozpoczynającego warsztaty wykładu, jak i w trakcie spaceru, dzieci
dowiadywały się o okolicznościach powstania wybranych obiektów oraz o związanych z nimi
ideach społecznych i wartościach estetycznych czy artystycznych. Prezentowane były
dawne plany Wrocławia, ilustracje ukazujące sylwety miasta i charakterystyczne jego
budowle, a także zdjęcia wnętrz lokali mieszkalnych i handlowych. Oprowadzanie
obejmowało kamienicę przy pl. Solnym 2/3, określaną jako „Apteka Pod Murzynem” wraz
z jej wnętrzem i otoczeniem architektonicznym, dom handlowy Kameleon projektu Erica
Mendelsohna znajdujący się przy ul. Szewskiej 6/7, oraz nowopowstały budynek biurowousługowo-apartamentowy OVO Wrocław. Warsztaty odbywały się w dniach 15-16
października br. Finalnym efektem projektu będzie interaktywna, ilustrowana mapa
internetowa wrocławskiej architektury modernistycznej.
14 października 2016 r. w Lublinie miała miejsce
uroczystość nadania tytułu Doktora honoris causa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof.
Krzysztofowi Pendereckiemu. Jednym z recenzentów
dorobku prof. Pendereckiego jest prof. dr hab. Remigiusz
Pośpiech z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
W tygodniku „Polityka” 25 października 2016 r. ukazała rozmowa z dr hab. Joanną
Nowosielską-Sobel z Instytutu Historycznego o znaczeniu ziemniaka dla naszej części
Europy, Ziemniak ważniejszy, niż nam się wydaje. Bulwie w hołdzie. Pretekstem do rozmowy
była zorganizowana przez prof. Nowosielską-Sobel konferencja Jabłka zaś ziemne, a po
teraźniejszemu kartofle.
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1680232,1,ziemniak-wazniejszy-niznam-sie-wydaje.read
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Dr
Magdalena
Barbaruk
z Instytutu
Kulturoznawstwa była gościem Conrad Festival
w Krakowie 24 października 2016. Pani Dr
Barbaruk wzięła udział w wydarzeniu Pewnego
razu w La Manchy składającego się z projekcji
filmu Błędne mapy – rezultatu Jej projektu
badawczego (Fuga NCN)– oraz z dyskusji
z
Wojciechem
Charchalisem,
autorem
najnowszego przekładu Przemyślnego szlachcica
Don Kichota z Manczy (prowadzenie: Grzegorz
Olszański, miejsce: Kino pod Baranami, Kraków)
http://conradfestival.pl/wydarzenie/pewnego-razu-w-la-manchy
Zakończyła się I edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Zlata
na prace naukowe dla młodych historyków sztuki
zorganizowanego przez Zarząd Fundacji im. prof. Mieczysława
Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jury w składzie: prof. dr hab. Jakub Pokora UKSW
(przewodniczący), prof. dr hab. Adam Labuda UAM, dr hab.
Rafał Eysymontt prof. UWr. Przyznano następującą nagrodę
główną i dwa równorzędne wyróżnienia.
Nagroda główna: dr Agnieszka Patała za pracę doktorską pt.
Rola Norymbergi w kształtowaniu późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Śląsku
(promotor dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr)
Wyróżnienie: mgr Joanna Kaźmierczak za pracę magisterską pt. Epitafia wrocławskich
kanoników katedralnych z lat 1538-1556 jako wyraz refleksji nad ówczesnym stanem
Kościoła (promotor prof. dr hab. Jan Harasimowicz UWr)
Wyróżnienie: mgr Marek Świdrak za pracę magisterską pt. XVII-wieczna przebudowa
kościoła klasztornego Kanoników Regularnych Laterańskich w Kłobucku. Dzieło – fundator
– architekt (promotor dr hab. Andrzej Betlej UJ)
Ceremonia rozdania nagród odbyła się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w dniu
22 października 2016 r.
Szczegóły: https://www.facebook.com/InstytutHistoriiSztukiUniwersytetuWroclawskiego
W poniedziałek 24 października 2016 odbyła się Wszechnica Teatralna pt. O tym, jak
mieszczanin doradzał szlachcie, czyli staszicowe "Przestrogi dla Polski..." a staropolskie
wyobrażenia o Rzeczypospolitej. Spotkanie poprowadził dr hab. Filip Wolański z Instytutu
Historycznego
Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Informacje
na
stronie:
http://www.teatrpolski.wroc.pl/archiwum/2016-2017/wszechnica-teatralna-24-10-2016-otym-jak-mieszczanin-doradzal-szlachcie-czyli-staszicowe-przestrogi
4 listopada ks. mgr. Stanisław Szupieńko, absolwent studiów wieczorowych historii sztuki
prowadzonych w naszym instytucie obronił swoją rozprawę doktorską, przygotowaną pod
kierunkiem prof. dr. hab. Jana Harasimowicza, pod tytułem Budownictwo kościelne księstwa
legnickiego w latach 1648-1742.
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27-28 października bieżącego roku, w Instytucie
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła
się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wymiary antagonizowania się kultur we
współczesnej
Europie
–
narodowe,
etniczne i wyznaniowe konotacje akulturacji,
socjalizacji i edukacji (Dimensions of the
antagonisation of cultures in contemporary
Europe – national, ethnic and religious
connotations of acculturation, socialisation and education), w której udział wzięli
przedstawiciele Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz badacze reprezentujący
europejskie i amerykańskie ośrodki naukowe.
Rozpoczął się II etap przebudowy i modernizacji Instytutu Historycznego
W dniu 3 listopada b.r. podpisana została umowa na II etap
przebudowy i remontu budynku Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49. Wykonawcą prac,
wyłonionym w przetargu, jest Przedsiębiorstwo Budowlane
„SAWREM” s.c. Koszt inwestycji w całości finansowanej ze środków
Uniwersytetu Wrocławskiego wyniesie 5 622 145,50 zł.
Prace remontowe obejmą skrzydło zachodnie z klatką schodową
z zegarem. W ich trakcie wykonane zostaną prace rozbiórkowe,
a następnie wylane zostaną nowe stropy, podniesiony zostanie dach
w celu zaadaptowania dotychczas nieużytkowego poddasza na nowe
gabinety dla pracowników naukowych, wymienione zostaną
wszystkie instalacje oraz odnowiona zostanie elewacja zewnętrzna.
Wykonawca planuje zakończenie prac latem 2017 r.
W odrestaurowanej części na parterze znajdą się nowoczesne magazyny biblioteczne
z przesuwnymi regałami. Na I piętrze ulokowana będzie wypożyczalnia Biblioteki Instytutu
Historycznego im. prof. Adama Galosa, w której usytuowane zostaną również stanowiska
komputerowe umożliwiające korzystanie z katalogów on-line oraz m.in. z czasopism
naukowych w wersji elektronicznej subskrybowanych przez Instytut.
Rozpoczęcie prac remontowych w budynku przy ul. Szewskiej 49 zbiegło się w czasie
z przeniesieniem na stałe Biblioteki Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich
i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego do nowej lokalizacji przy ul. św. Jadwigi 3/4,
a więc do budynku dawnego klasztoru augustianów („Na Piasku”), który opuszczają właśnie
zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej przenoszone do nowego budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12. Tym samym zakończy się okres wspólnego
użytkowania gmachu przy ul. Szewskiej 49 przez Instytut Historyczny i Instytut Studiów
Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, wcześniej Instytut Filologii Klasycznej,
trwający od czasu utworzenia polskiego uniwersytetu we Wrocławiu w 1945 r.
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Publikacje
Książki
Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia =
Eтнoмyзикoлoгiя нa злaмi тиcячoлiть: icтopiя, тeopiя, мeтoдoлoгiя,
red. Zbigniew Jerzy Przerembski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015.
Jest to zbiór artykułów międzynarodowego grona specjalistów, poświęconych różnorodnej
problematyce badawczej współczesnej etnomuzykologii, ale też folklorystycznej praktyce
wykonawczej — zwłaszcza w Polsce, na Ukrainie i Litwie. Poruszane są w niej zagadnienia
struktury pieśni i melodii ludowych, stylów wykonawczych, dokumentacji folkloru (w tym
fonograficznej). Rozpatrywane są wpływy tradycji Wołochów na kulturę muzyczną obszarów karpackich
i zakarpackich, aktywność muzyczna przesiedleńców ze wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej, przejawy
folkloru miejskiego. Poruszane są wątki biograficzne związane z Gustawem i Edwardem Gizewiuszami oraz
Wołodymyrem Hoszowskim, kwestie nauczania w dziedzinie muzyki ludowej (w regionach górskich). Odrębne
miejsce poświęcono poszukiwaniom źródeł folkloryzmu w muzyce tradycyjnej i ludowej od czasów
staropolskich do współczesnych, jak również inspiracjom kompozytorów klasycznych i jazzmanów polską
muzyką ludową różnych regionów kraju. Więcej: http://wuwr.com.pl/products/1803.html

Joanna Miklaszewska, Opera społeczno-polityczna w muzyce amerykańskiej
XX wieku, Musica Iagellonica, Kraków 2015
Analizowane w monografii opery stanowią przełom w dwudziestowiecznej społecznopolitycznej operze amerykańskiej. Niniejsza praca stanowi próbę uzasadnienia tej tezy. Na
ten przełomowy charakter składają się trzy dokonania. Pierwszym z nich jest odnowienie
współczesnej opery poprzez stworzenie wideoopery, którą reprezentują utwory Steve’a
Reicha. Drugim istotnym dokonaniem jest reforma gatunku opery, którą wprowadził
w swojej twórczości John Adams. Trzecią przełomową cechą jest wprowadzenie –
w dziełach Philipa Glassa – nowego gatunku muzycznego: opery „portretowej”, ukazującej wielką postać
historyczną (np. Albert Einstein) o silnej osobowości, której dokonania ze szczególną siłą oddziałały na
społeczeństwo.
Więcej:
http://mi.pl/pl/p/Joanna-Miklaszewska-Opera-spoleczno-polityczna-w-muzyceamerykanskiej-XX-wieku/388

W Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się kolejna książka w serii
wydawniczej Historia obok. Studia z dziejów lokalnych: Gmina Świerzawa. Atlas
materiałów i źródeł historycznych, red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold,
Przemysław Wiszewski, Historia obok. Studia z dziejów lokalnych, tom 2, History next to.
Local past studie volume 2, red. Przemysław Wiszewski. Publikację przygotowano i wydano
ze środków projektu 11H 12 0289 81: Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście
tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII–XXI w.), Cz. 1, realizowanego w ramach
NPRH.http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=78294
Boguslaw Raba, Between Romanticism and Modernism: Ignacy Jan
Paderewski’s Compositional Œuvre (Eastern European Studies in Musicology),
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015
Książka Bogusława Raby Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytorska
Ignacego Jana Paderewskiego stanowi pierwszą monografię działalności kompozytorskiej
twórcy Fantazji polskiej. Autor analizuje w swojej pracy ślady, jakie w muzyce europejskiej
przełomu romantyzmu i modernizmu pozostawiła twórczość Paderewskiego. Bogusław
Raba, wykorzystując bogaty materiał źródłowy, zweryfikował znacznie zniekształcony w historycznej recepcji
obraz dorobku polskiego kompozytora, pianisty i polityka. Monografia ukazała się pierwotnie w serii
Musicologica Wratislaviensia Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Więcej: https://www.peterlang.com/view/product/23167
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Maciej Gołąb, Musical Modernism in the Twentieth Century (Eastern European
Studies in Musicology), Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015
Autor opisuje – najpierw w kontekście fine de siecle’u, następnie ustrojów totalitarnych,
a w końcu postmodernizmu – zmienną historię euroatlantyckiej moderny muzycznej jako
formacji estetycznej; moderny takiej jak wszystkie inne, zarazem jednak innej niż wszystkie.
Książka nie odwołuje się do założeń konwencjonalnej historii muzyki, towarzyszy jej bowiem
refleksja metodologiczna nad sposobami uprawiania historiografii muzyki XX wieku. Ta
w oryginalny sposób ujęta historia dwudziestowiecznej moderny muzycznej wprowadza szereg nowych pojęć
i jest obserwowana przez pryzmat różnych teorii kultury po to, by uchwycić kategorie kontynuacji, nowości
i zmiany jako wartości, które poszerzyły granice tradycyjnie rozumianej muzyczności.
Więcej: https://www.peterlang.com/view/product/16920

Nakładem wydawnictwa LAP Lambert Academic Publishing w Saarbrücken
ukazał się III tom książki z serii Social Communication in the Real and Virtual
World, Communication aspects of marketing, management and tourism,
pod red. Jolanty Kowal, Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Anny Kuzio
Do nabycia np. przez https://www.amazon.com/Social-communication-realvirtual-world/dp/3659886211
Spis treści
Jolanta Kowal, Communication aspects of marketing, management and tourism – outline of issues
Leon Jakubów, Communication in strategic management of Polish companies
Katarzyna Gajek, New Internet Communication Technologies in Polish Organization – the cardinal sins.
Reflections of Communication Researcher and Trainer
Noemy Witt Ferreira, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Flávio de São, Pedro Filho, Sandra da Cruz Garcia do Espírito
Santo Aguiar, P.C Tripathy, Saikat Gochhait, E-learning as support for capacitation of entrepreneurs on Amazon
Renate Motschnig, Christina Böhm, Katharina Cortolezis-Schlager, Stefan Reiböck, Shirley Werchota, A UserCentered Strategy to Introducing Telecommunication Software in a Large Organization
Ralph Sonntag, Dirk Reichelt, Linda Anlauf, Maria Schneider, Decision support systems for E-Commerce price
strategies with extensive information flow
Dr. Saikat Gochhait, Dr.P.C Tripathy, Blue Oceans Marketing Strategy: A Study of Refractory Industries in
Odisha
Paweł Mrowiec, Moral aspects of lending money to people. Hazards of technical civilization of the XXI century
Petr Smutný, Jakub Procházka, Martin Vaculík, Leaders‘ dominance and warmth: predicting communication
skills
Christina Böhm, Renate Motschnig, Leonard Obiagwu, Constructive Communication in Teams that Succeed
Özgün Imre, Open or Not: Interpretative Repertoires of an ERP Sales Pitch
Mieczysław K. Leniartek, Revitalization of urban open spaces motivated by the development of tourism as an
expression of the creativity of the local community on the example of Kłodzko
Shulha Hennadiy, Jaryna Onufriv, The features of landscape and spatial structure of ski resorts in Ukrainian
Carpathian Mountains

Czasopisma
Drukarnię opuścił właśnie najnowszy numer kwartalnika Instytutu
Historii Sztuki QUART 3(41)2016 (dostępny m.in. w sieci Empik)
Ze spisu treści:
Zygmunt Łuniewicz, Nowożytne hełmy wieżowe na Śląsku – próba reinterpretacji
pochodzenia
Anna Chęćka, Wirtuozeria jako transgresja cielesności. Między dźwiękiem a obrazem
Kamil Kościelski, Wyznawcy Bachusa – o grupie Bentvueghels
Jakub Zarzycki, Wizualne (i nie tylko) konsekwencje pewnej łzy. O Śmierci Barbary
Radziwiłłówny Józefa Simmlera słów kilka
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Blogi
Zachęcamy do lektury blogów, które prowadzą nasi profesorowie. Komentarze mile
widziane!
Dziekan, Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Humanities, stupid!
http://jednakhumanistyka.blogspot.com
O relacjach między pamięcią i historią w przestrzeni publicznej:
"Po latach ciszy w debacie publicznej przeszłość staje się tematem niezmiernie gorącym.
Niewątpliwie, to świadectwa jakiegoś kryzysu społecznego, bo jak mawiał klasyk,
rozwijające się, zamożne społeczeństwa nie mają czasu na wspominanie przeszłości.
Dodałbym - gdyby zechciały go mieć, może mniej byłoby rewolucji. Nie ma jednak powodu,
by obrażać się na rzeczywistość. Pytanie jednak - czy w tej rzeczywistości toczy się dyskurs
o historii? Otóż moim zdaniem nie. (...)
Bo to, co widzimy dookoła to nie dyskusja o historii, lecz walka o pamięć. A pamięć to (...)
sposób kreowania narracji o przeszłości w sposób subiektywny, podporządkowany bieżącym
celom, wykorzystując dla przybliżenia się do niego strzępki wspomnień o realnych
zdarzeniach, ale umieszczając je w kontekstach wspierających cel i dążenie do niego.
Krótko mówiąc - pamięć nie jest historią. Historia jest nauką, właściwym dla kultury
europejskiej racjonalnym sposobem obiektywizacji wiedzy o przeszłości. Pamięć jest
subiektywna i więcej mówi nam o pamiętającym, niż o przeszłości.(...)
Dlatego też uważam, że w opisie dzisiejszej sytuacji powinniśmy zachować powściągliwość
- ale jednocześnie mocno włączyć się w promowanie historii przeciw budowaniu tożsamości
na pamięci. Historycy nie mają wyjścia - zajmują się budowaniem racjonalnych podstaw życia
społecznego, zobowiązani są do odpowiedzialności szacunkiem dla zmarłych, których słowa
i czyny wykorzystują i przekazują. Jeśli damy się uciszyć i zastąpimy dyskurs historyczny
dyskursem pamięci, czeka nas trudne do przewidzenia załamanie komunikacji społecznej
i więzi społecznych.
I dlatego wyjście innego nie widzę - musimy jasno wytyczyć metodologiczne granice historii
i twardo ich bronić. Nie w swoim, ale społecznym interesie."
Więcej: http://jednakhumanistyka.blogspot.com/2016/11/pamiec-to-nie-historia-instytutto-nie.html
Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – krzysztofruchniewcz.eu
Ostatnio pisze m.in.:
Wrocław był miastem, na którego rozwój wpływali ludzie różnych wyznań i narodowej
tożsamości. Miasto ich jednoczyło i nadawało nową
identyfikację: byli jego obywatelami. To banalne zdanie, ale
warte przypominania. W ostatnich dwóch, trzech
dziesięcioleciach wykonano w mieście ogromny pracę, by
przybliżyć różne etapy historii metropolii nad Odrą.
Uczestniczyły w niej władze miasta, instytucje kultury,
środowiska naukowe, lokalna prasa, rzesze obywateli. Wrocław
nie tylko zbudował opowieść o sobie, swej długiej i barwnej
historii, ale i na różne sposoby prezentuje ją otoczeniu. Ostatnim
wysiłkiem na tym polu jest Centrum Historii Zajezdnia. Na
przygotowanej przez nie wystawie można szczegółowo poznać
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losy Polaków, którzy przybyli tu po 1945 r. Polscy osadnicy
stanęli nie tylko wobec problemów życia w zniszczonym wojną mieście, ale i skonfrontowani
zostali z jego „obcością“. Breslau nie od razu, i nie bezboleśnie stał się Wrocławiem.[…]
O ciągle mało znanych wątkach historii miasta przed 1945 rokiem opowiada dokumentalny
film „Jesteśmy Żydami z Breslau. Ocalała młodzież i jej losy po roku 1933“ (Wir sind Juden
aus Breslau. Überlebende Jugendliche und ihre Schicksale nach 1933), który wkrótce będzie
można obejrzeć w kinie. Jest to efekt długiej pracy uczniów polskich i niemieckich, którzy
rozmawiali z dawnymi żydowskimi mieszkańcami przedwojennego Wrocławia.[…]
Gdybym miał wskazać motyw przewodni filmu, przywołałbym zdanie, w które w nim
w pewnym momencie pada: „Staliśmy się uczestnikami ich życia“. To relacja zwrotna.
Wysłuchanie czyjejś relacji z życia, wpisanie jej w mozaikę doświadczeń, pamięci
o przeszłości to jedna jej strona. Z drugiej także dzielący się swą opowieścią wchodzi
w kontakt z rozmówcą, poznaje go i za jego pośrednictwem świat, którego jest on
reprezentantem.
Więcej: http://krzysztofruchniewicz.eu/stalismy-sie-uczestnikami-ich-zycia/
Prof. dr hab. Mirosław Kocur, Kocur na widowni
[…] Na początku „Bachantek" według Eurypidesa
Mariusz Sikorski jako Dionizos przez kwadrans błąkał się
prywatnie po scenie, przyglądając się widzom. Wyglądał
jak pan od wuefu. Na nogach miał buty narciarskie
i zimowe skarpety. Zastanawiałem się, co też sobie mogli
wyobrażać inscenizatorzy, wymyślając taki kostium
i takie rozpoczęcie spektaklu. To teatralne samobójstwo. Może jednak warto studiować
w szkole teatralnej. W Krakowie wielki Jerzy Jarocki powtarzał kolejnym rocznikom
studentów reżyserii, że w teatrze kluczowe jest pierwsze pięć minut. Jeśli wtedy nie zdołasz
wzbudzić zainteresowania widowni, przygotuj się na klęskę.
Nieporadne i nudne były szczególnie sceny inspirowane Teorematem.
Dysfunkcjonalna rodzina zasiadała do wspólnych posiłków lub spotkań w… sali
gimnastycznej. Jan Kochanowski jako nestor rodu prężył się w fotelu pod koszem do
koszykówki, do którego ktoś wsadził olbrzymi łeb jelenia. Służąca obsługiwała każdą
z czterech osób po kolei, donosząc kolejne napoje i posiłki. Wszystkie te czynności, zresztą
teatralnie banalne, powtarzały się wiele razy. Kogo to mogło obchodzić? W finale Anna
Nabiałkowska wyciągała łeb jelenia z wysoko zawieszonego kosza i kładła na stole. Czy miało
to być nawiązanie do końcowych scen sztuki Eurypidesa? W Bachantkach Agaue, opętana
i omamiona przez Dionizosa, rozrywa na strzępy ciało swego syna Penteusa, bo myśli, że
morduje groźnego lwa. Chełpi się potem swym czynem przed miastem, wciąż sądząc, że to,
co unosi wysoko w rękach, to łeb zwierzęcia.
W spektaklu Giergielewicz i Prusaka Agaue była jednak nie matką, ale żoną Penteusa,
lew zamienił się w jelenia, a Teby w boisko do koszykówki. Zresztą bardzo malownicze, bo
obsiane wbitymi w podłogę toporkami. Pod koniec tych toporków przybyło. Aktorzy musieli
uważać, żeby się nie poranić. Penteus, czyli Kochanowski, nie ginął. Kiedy inni wbijali kolejne
toporki w boisko, on siedział z boku i się przyglądał. Trwał tak do końca przedstawienia.
Wcześniej się zaśmiewał z Sikorskim, czyli Dionizosem, choć Sikorski pokazywał, że nie
śmieje się szczerze. Kochanowski udawał, że tego nie widzi. No ale przeżył, to najważniejsze.
Nie wiem, o co chodziło z tym boiskiem. Co miał znaczyć jeleń w koszu? Wcześniej Penteus
jako nestor rodu z Teorematu wniósł na ramionach ciało martwej sarny. Udawał nawet, że ją
patroszy. Miałem nadzieję, że to prawdziwe zwierzę i że Jan Kochanowski, świetny jako
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dyktator, zacznie rwać surowe mięso zębami. Że krwią spłynie
całe boisko. Że Agaue włoży na głowę ten łeb jelenia i zacznie dziko tańczyć w obronie
Puszczy Białowieskiej, bo ten jeleń trochę był podobny do obecnego ministra od przyrody.
Że wreszcie zdarzy się w tym spektaklu coś bulwersującego, coś prawdziwego, że warto
jednak było nudzić się przez te dwie godziny… Niestety. Tylko te toporki wbijali. Potem sobie
poszli. Wszyscy oprócz Kochanowskiego. Ten siedział i patrzył. Jak Sikorski na początku
przedstawienia. Taka klamra.
W obsadzie znalazła się czołówka artystów pantomimy klasy europejskiej. Pokazali,
co potrafią, w kilku świetnych etiudach, do których Prusak ułożył jednak choreografię. Przez
te krótkie chwile wszyscy robili to, co potrafią robić najlepiej. Na te perełki trzeba jednak było
czekać długie kwadranse, w trakcie których Prusak wyobrażał sobie, że reżyseruje spektakl
teatralny, i kazał pantomimom udawać, że mówią. Więc Marcin Sikorski, Jan Kochanowski
i Artur Borkowski ruszali ustami, a muzyka głośno grała. Zgroza!
Więcej: http://teatralny.pl/recenzje/jelenie-i-toporki,1613.html

Projekty naukowe
Dr Małgorzata Malec-Rawiński z Instytutu Pedagogiki reprezentuje UWr w projekcie
Erasmus+ Old Guys Say Yes to Community, którego uczestnicy przez trzy najbliższe lata
będą zajmować się zagadnieniami włączania coraz szerszych kręgów osób starszych do
działań edukacyjnych. Pierwsze spotkanie odbyło się na przełomie września i października
w Ljubljanie. Szczegóły: http://oldguys.splet.arnes.si
Projekty naukowe Instytutu Archeologii
Aktualnie w Instytucie Archeologii realizowanych jest kilkanaście projektów badawczych
finansowanych ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim z Narodowego Centrum Nauki ale
również z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Łączna suma finansowania przekracza 6,5 mln złotych.
Najbardziej aktualne projekty obejmują badania rozwoju krajobrazu kulturowego
zachodnich Sudetów (prof. dr hab. Jerzy Piekalski), polskich brakteatów guziczkowych (prof.
dr hab. Borys Paszkiewicz) czy aktywności wczesnych hominidów na Pustyni Arabskiej
w Sudanie (dr hab. Mirosław Masojć). Większość z projektów realizowanych jest w ramach
współpracy z uczelniami europejskimi a także pozaeuropejskimi.
W poniższej tabeli ujęte zostały najnowsze projekty będące w trakcie realizacji.
Kierownik projektu

Źródło
finanso
wania

dr Mirosław
Furmanek

NCN

dr Paweł Duma

NCN

dr hab. Andrzej
Wiśniewski
prof. dr hab. Borys
Paszkiewicz
dr Ewa Lisowska

NCN
NCN
MKiDN

Tytuł projektu badawczego
Zmiana kulturowa w neolicie i wczesnej epoce brązu na Śląsku.
Interdyscyplinarny dialog w dobie nowych metod
Historyczno-archeologiczne rozpoznanie zaplecza rakarskiego
w śląskim mieście nowożytnym
Strategie zasiedlenia obszarów wyżynnych Polski przez łowców
i zbieraczy późnego paleolitu na przykładzie kompleksu
stanowisk z Sowina, woj.. Opolskie
Corpus polskich brakteatów guziczkowych ( połowa XIII –
początek XV wieku )
Rozwój gospodarki na obszarach górskich we wczesnym
średniowieczu w Sudetach na tle środkowoeuropejskim

Kwota
finansowan
ia
1 482
810,00
192 310,00

270 724,00
941 569,00
731 624,00
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NCN

dr hab. Mirosław
Masojć

NCN

Rozwój krajobrazu kulturowego zachodnich Sudetów od
średniowiecza do połowy XX w.:
Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja
stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni
Arabskiej w Sudanie
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357 640,00

905 616,00

Młodzi badacze
Pracownicy Instytutu Historii Sztuki zostali w ostatnich miesiącach laureatami ważnych
konkursów dla młodych naukowców: dr Wojciech Szymański w maju wyróżniony został
stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zaś w ubiegłym miesiącu dr
Aleksandra Paradowska otrzymała Stypendium dla wybitnych młodych naukowców
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Oboje nagrodzeni prowadzą w Instytucie Historii Sztuki badania w ramach indywidualnych
grantów FUGA z Narodowego Centrum Nauki pod opieką Pani Profesor Agnieszki
Zabłockiej-Kos.
Wraz z nowym rokiem akademickim Instytut Historii Sztuki wzbogacił się o jeszcze jednego
adiunkta zatrudnionego w ramach grantu FUGA – dr Emilię Kiecko, prowadzącą swoje
badania także pod opieką naukową Pani Profesor Zabłockiej-Kos.
Studenci Instytutu Archeologii w Laosie
Trójka studentów Instytutu Archeologii - Aleksandra Surlej, Anna Wybraniec i Łukasz
Wiesławski, została zakwalifikowana do udziału w prestiżowych badaniach archeologicznych
w Laosie w ramach projektu "Unravelling the Mystery of the Plain of Jars" koordynowanego
przez Australian National Uiniversity i laotański Departament Dziedzictwa Narodowego.
Jest to międzynarodowy projekt interdyscyplinarny. Na stanowisku Plain of Jars (stan. 52)
zastosowane zostaną metody z zakresu biochemii, geologii, geochemii, teledetekcji oraz
analiz przestrzennych. W lutym i marcu 2017 roku nasi studenci będą uczestniczyć w
badaniach wykopaliskowych, a także procesie opracowywania materiałów oraz danych
pozyskanych w czasie badań georadarowych i magnetycznych przy wykorzystaniu metod
GIS.
Link do strony projektu: https://www.facebook.com/Plain-of-Jars-Archaeological-Project1032083466834899/
II Naukowa Ogólnopolska Konferencja studencko-doktorancko-ekspercka Wiedza
i wyobraźnia w kulturze staropolskiej. Życie i Śmierć, organizowana przez Studenckie Koło
Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego i Doktoranckie Koło Naukowe Historii
Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego. Proponowana problematyka badawcza: Wiedza
i wyobrażenia na temat życia i śmierci człowieka, życie codzienne chłopów, mieszczan,
szlachty i duchowieństwa, praktyki kulturowe i tradycje związane z narodzinami dzieci,
chrzcinami, pogrzebami i sakramentem małżeństwa, szeroko pojęte życie duchowe,
wyobrażenia o życiu po śmierci, magia i religia jako czynniki wpływające na postępowanie
i sposób myślenia ludzi. Do udziału w konferencji zapraszono przedstawicieli (studentów
i doktorantów) nauk humanistycznych: historyków, socjologów, psychologów,
antropologów, etnologów, literaturoznawców, filozofów. Konferencja odbędzie się
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław) w dniach
24-25 XI 2016.
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Nagrody dla pracowników Wydziału
Z okazji święta Uniwersytetu Wrocławskiego JM Rektor przyznał nagrody za osiągnięcia
dydaktyczne i organizacyjne w roku 2015.
Instytut Archeologii
Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz za zorganizowanie zespołu do badań historii
pieniądza w średniowiecznej Europie Środkowej i zapewnienie mu finansowania ze środków
NCN
Dr hab. Mirosław Masojć za organizację badań epoki kamienia w północno-wschodniej
Afryce i zapewnienie finansowania ze środków NCN
Dr hab. Tomasz Płonka za prace na rzecz periodyku „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”
i istotne podniesienie jego wartości naukowej
Dr hab. Andrzej Wiśniewski za prace na rzecz periodyku „Śląskie Sprawozdania
Archeologiczne” i istotne podniesienie jego wartości naukowej
Dr Tomasz Gralak za intensywną aktywność w działalności międzynarodowego środowiska
naukowego
Dr Mirosław Furmanek za propagowanie i wdrażanie metod archeologii nieinwazyjnej oraz
za interdyscyplinarne badania w ramach projektów finansowanych przez NCN
Instytut Historii Sztuki (wybór):
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz, m.in. za nadzór redakcyjny trzech książek: Protestantischer
Kirchenbau der Frühen Neuzeit in Europa. Grundlagen und neue Forschungskonzepte,
Regensburg 2015; Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego
Uniwersytetu we Wrocławiu, t. IV, Wrocław 2015 oraz Cranachs Kirche. Begleitbuch zur
Landesausstellung Sachsen-Anhalt Cranach der Jüngere;
Prof. dr hab. Waldemar Okoń m.in. za zorganizowanie konferencji i wydanie jej materiałów
w numerze specjalnym pisma instytutowego: Lem: Numer specjalny, „Quart” 2015, nr 3-4;
Prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska m.in. za zredagowanie i wydanie materiałów
konferencji: Sustainable Art. Facing the Need for Regeneration, Resposibility and Relations,
Warsaw-Toruń 2015;
Dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr m.in. za zredagowanie kolejnego tomu Atlasu
historycznego miast polskich (t. 4), Ziębice;
Dr Andrzej Jarosz m.in. za zorganizowanie konferencji i wydanie jej materiałów w numerze
specjalnym pisma instytutowego: Lem: Numer specjalny, „Quart” 2015, nr 3-4;
Dr Cezary Wąs m.in. za wydanie książki Architektura a dekonstrukcja. Przypadek Petera
Eisenmana i Bernarda Tschumiego, Wrocław 2015
Instytut Historyczny
Prof. zw. dr hab. Mateusz Goliński – w 2015 r. ukazała się Jego książka Przy wrocławskim
rynku: rekonstrukcja dziejów własności posesji, cz. 2, 1421-1500, Wrocław 2015, ss. 419, ryc.,
tab., wykresy. Jest to kontynuacja badań nad socjotopografią miast śląskich, w tym
Wrocławia. W 2011 r. ukazała się pierwsza część obejmująca lata 1345-1420. W oparciu
o dane odnoszące się m. in. do transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości spisanych przede
wszystkim w rękopiśmiennych księgach ławniczych Autor odtwarza stosunki własnościowe
w centrum Wrocławia.
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Dr hab., prof. UWr Paweł Jaworski jest uznanym badaczem
dziejów XIX-XX wieku, w tym państw skandynawskich. W 2015 r. był współautorem
obszernej pracy poświęconej wsparciu szwedzkiej dyplomacji demokratyzacji życia
politycznego w Polsce w l. 80. XX w.: Solidaritet och diplomati: Svenskt fackligt och
diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet (współaut. Klaus Misgeld, Karl
Molin), Huddinge 2015, ss. 521, il., tab. Był też współautorem monografii Wydział
Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 1945-2015
(współaut. Andrzej Kotecki), Wrocław 2015, ss. 255, fot. kolor, tab. oraz artykułu wyd. w
prestiżowym czasopiśmie: Polish experiences with Scandinavian activity in the League of
Nations, "Scandinavian Journal of History", Vol. 40, No. 5 (2015), s. 610-631
Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz jest wybitnym znawcą dziejów Stanów Zjednoczonych i ich
stosunków z Polską, w szczególności do przełomu w 1989 r. W 2015 r. opublikował w wyd.
PWN monografię Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 19451988, Warszawa 2015, ss. 553, będącą efektem Jego badań archiwalno-bibliotecznych
w USA.
Dr Jakub Węglorz w 2015 r. opublikował rozprawę doktorską Zdrowie, choroba i lecznictwo
w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Toruń 2015, ss. 349. Jest to pierwsza
kompleksowa monografia dziejów medycyny nowożytnej, w której Autor wykorzystał
traktaty medyczne, zachowane w postaci starodruków i rękopisów.
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr zajmuje się m. in. dziejami Polonii w Stanach
Zjednoczonych i dydaktyką historii. W 2015 r. opublikowała z tego zakresu trzy książki: White
and Red Umbrella. Polish American Congress in the Cold War Era (1944-1988), Budapest and
New York 2015, ss. 300; Jan Krawiec, Od Bachórca do Chicago: wspomnienia, wstęp
i opracowanie Joanna Wojdon, Warszawa 2015, ss. 380; Świat elementarzy: obraz
rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego, Warszawa
2015, ss. 246; i artykuł w prestiżowym czasopiśmie z listy JCR: The System of Textbook
Approval in Poland under Communist Rule (1944-1989) as a Tool of Power of the Regime,
"Paedagogica Historica : International Journal of the History of Education”.
Instytut Kulturoznawstwa
Dr hab. Renata Tańczuk za prace na rzecz Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego
i podwyższenia jakości kształcenia w Instytucie Kulturoznawstwa
Dr hab. Dorota Wolska za zorganizowanie i umiędzynarodowienie Laboratorium
Humanistyki Współczesnej oraz za kreatywny rozwój periodyku „Prace Kulturoznawcze”
Instytut Pedagogiki
Prof. zw. dr hab. Stefania Walasek za publikacje naukowe: monografię Opieka
i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku = The care and
education of preschool children in periodicals at the turn of the 19th and the 20th century,
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015 oraz
liczne rozdziały w monografiach.
Dr Małgorzata Malec-Rawiński za przeprowadzenie wraz ze studentami kierunku
pedagogiki kampanii społecznej Zdrowy student, akcji charytatywno-animacyjnych: DobroCzynni, Mikołajkowa Zbiórka Żywności, kampanii animacyjnych: Dzień Uśmiechu, Dzień bez
Telefonu – Otwórz oczy żyj realnie, Laba – strefa relaksu, kampanii animacyjnoprozdrowotnej Przełam się – zerwij z nałogiem.
Dr Martyna Pryszmont-Ciesielska za projekty dydaktyczne zrealizowane ze studentami
kierunku pedagogika (Czytanie miasta, Re-fotografie, Żywe obrazy – wykorzystanie
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fotografii w aktywności dydaktycznej, Mikroświaty społeczne),
oraz z doktorantami ze Studiów Doktoranckich Pedagogiki – Macierzyństwo kobiet
doświadczających przemocy w perspektywie badań posługujących się sztuką, Nieformalne
obszary uczenia się kobiet doświadczających macierzyństwa w perspektywie badań
inspirowanych sztuką
Dr Justyna Pilarska za działania na rzecz umiędzynarodowienia działalności naukowobadawczej i dydaktycznej Instytutu Pedagogiki.
Instytut Psychologii (ogółem przyznano 19 nagród):
Dr Agnieszka Sorokowska – nagroda indywidualna II stopnia za cykl 9 artykułów, w tym
8 z listy JCR (lista A), w których 5 dr Sorokowska była pierwszą autorką. W artykułach tych dr
Sorokowska podejmowała min. tematykę wpływu czynników środowiskowych
i indywidualnych na zdolności węchowe człowieka, a także metodologię badań nad wechem
i zapachem człowieka.
Dr Marta-Kochan Wójcik – nagroda zespołowa II stopnia za działalność organizacyjną: za
nienaganną pracę organizacyjną i dydaktyczną, a w szczególności za założenie i współprowadzenie Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. W Pracowni działają
trzy zespoły studentów IV i V roku psychologii, kształcących się w Instytucie Psychologii
Uniwersytetu Wrocławskiego i zdobywających wykształcenie kliniczne. Prowadzą
oni nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych pod nadzorem dr
Marty Kochan Wójcik, doc. Aliny Czapigi, oraz dr Dagmary Lupickiej Szczęśnik. Wiecej
informacji o Pracowni znajdą Państwo na stronie Pracownia Konsultacji i Poradnictwa
Psychologicznego
Dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr – nagroda naukowa zespołowa II stopnia i Nagroda
dydaktyczno-organizacyjna zespołowa II stopnia. Nagrody te zostały przyznane nie tylko za
wyróżniającą się pracę organizacyjną prof. Oleszkowicz, która w zeszłym roku akademickim
zakończyła swoją 2 kadencję jako dyrektor IPS. Prof Oleszkowicz mimo wielu obowiązków,
znalazła też czas na pracę naukową na najwyższym poziomie, czego efektem były m.in.
3 współautorskie publikacje na liście JCR (lista A).
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Dr Mirosław Marczyk za prace redakcyjne (jako redaktor naczelny) w “Zeszytach Etnologii
Wrocławskiej” oraz przewodniczenie Zespołowi ds. Jakości Kształcenia oraz wzorowe
wykonywanie obowiązków dydaktycznych,
Dr hab. Monika Baer za wzorowe wykonywanie obowiązków dydaktycznych oraz
przygotowanie oferty dydaktycznej w języku angielskim,
Dr Michał Mokrzan za prowadzenie strony internetowej Katedry oraz katedralnego
facebooka,
Dr Janina Radziszewska za prace redakcyjne (jako redaktor naczelna) “Tematów z
Szewskiej” oraz prace jako opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etnologów,
Dr Katarzyna Majbroda za wzorowe wykonywanie obowiązków dydaktycznych oraz
przygotowanie konferencji,
Dr Grzegorz Dąbrowski za wzorowe wykonywanie obowiązków dydaktycznych oraz w
przygotowaniu konferencji,
Dr hab. Jarosław Syrnyk za przewodniczenie Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia
Dr Artur Boguszewicz za prace organizacyjne nad konferencją Międzynarodowego
Towarzystwa Kastellologicznego – Castrum Bene.
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Dialog – Kultura – Film
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych proponuje w roku akademickim 2016/2017
cykl spotkań dyskusyjnych pt. Dialog – Kultura – Film, kierowanych do pracowników
i studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale. W trakcie zajęć
prezentowane będą filmy fabularne, traktowane jako ilustracje problemów społecznych oraz
zagadnień współczesnej humanistyki, które mieszczą się w obszarze zainteresowań
badawczych zarówno pracowników jak i studentów naszego Wydziału. Spotkania zostały
uporządkowane w następujące bloki tematyczne: Człowiek – społeczeństwo – kultura,
Sztuka w filmie – film o sztuce, Tajemnice duszy, Historia na ekranie. Wszystkie projekcje
stanowiące pretekst do dyskusji odbywać się będą w sali 208 (II piętro) w Instytucie Historii
Sztuki ul. Szewska 36. Gorąco zapraszamy pracowników i studentów Wydziału.
Najbliższe spotkania:
24 listopada 2016 godz. 16.45.
Człowiek – społeczeństwo – kultura
Miasteczko Pleasentville (1998) reż. Gary Ross

15 grudnia 2016 godz. 16.45.
Człowiek – społeczeństwo – kultura
Osada (2004) reż. M. Night Shyamalan
26 stycznia 2017 godz. 16.45.
Sztuka w filmie – film o sztuce
F jak fałszerstwo (1973) reż. Orson Welles

ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Wykłady i konferencje
The Urban Soundscape of 1945
Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego przy Instytucie Kulturoznawstwa oraz Instytut
Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową
konferencję naukową The Urban Soundscape of 1945, która odbędzie się 17 i 18 listopada
2016 roku. W wydarzeniu weźmie udział 17 uczestników z Holandii, Ukrainy, Finlandii,
Niemiec, Francji i Polski.
Pejzaż dźwiękowy wielu europejskich miast w roku 1945 podlegał dynamicznym
i dramatycznym przemianom. Wypełniały go dźwięki bombardowań, nalotów, oblężeń
i walk, cisza pustek i ruin, brzmienia radości z końca wojny, dźwiękowe sygnały powrotu do
normalności, rozpoczynającej się odbudowy, walki o nowy porządek polityczny.
W przypadku Europy Środkowej w roku 1945 w wielu miastach nastąpiła wymiana
mieszkańców, a w konsekwencji rozpoczął się proces tworzenia nowych społeczności –
warto więc zapytać czy dźwięk był w nich czynnikiem spajającym czy różnicującym, a nawet
konfliktogennym, czy możemy mówić o powstaniu w nich swoistych wspólnot
akustycznych? Zachowane dokumenty autobiograficzne, przekazy literackie, kroniki
filmowe, nagrania dostarczają wielu świadectw doświadczeń audialnych mieszkańców
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miast, wskazują na rolę dźwięku w procesach powrotu do
normalności, oswajania nowych miejsc zamieszkania, budowania wspólnot miejskich,
propagandzie.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na trzy kluczowe zagadnienia – brzmieniowe oblicze
wspomnianych pejzaży, sposób ich postrzegania, doświadczania i waloryzowania przez
różnego rodzaju podmioty oraz jego reprezentacje w literaturze pięknej, tekstach
autobiograficznych, filmie.
Rok 1945 nie jest rozumiany ściśle kalendarzowo; traktujemy go umownie jako punkt
zwrotny, czas wielkiego przełomu – końca wojny i początku nowego okresu „zaraz po
wojnie”. Liczymy, że ukazanie podczas konferencji doświadczenia audialnego mieszkańców
miast różnych krajów pozwoli na porównanie pejzaży dźwiękowych tego ważnego momentu
w historii powszechnej.
Strona konferencji: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/dzialania/konferencje/theurban-soundscape-of-1945/
17-19 listopada w Instytucie Pedagogiki odbędzie się konferencja ELOA Aging in
a multicultural world – individual and social contexts of learning
Szczegóły i program: http://pedagogika.uni.wroc.pl/eloa/

18 listopada Sympozjum: Dolny Śląsk w tworzeniu. Przestrzenie kultury, Instytut
Kulturoznawstwa UWr, ul. Szewska 36, sala 208
Sympozjum organizowane w ramach „Silesia Art Biennale”, towarzyszy projektowi
artystycznemu „Lokalna tożsamość i świadomość wspólnoty”. Obok artystów
dokumentujących działalność mieszkających na Dolnym Śląsku twórców (malarzy,
fotografów, rzeźbiarzy, pisarzy, reżyserów teatralnych, aktorów, muzyków), w podróżach po
regionie wzięła udział grupa badaczy z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego. Do głównych ich zadań należało zbieranie i kategoryzowanie źródeł
pisanych, audialnych i wizualnych, pozwalających na dokonanie dalszych ustaleń
o charakterze faktograficznym i analitycznym. Pozyskany materiał stał się punktem wyjścia
dla szerzej zakrojonej interpretacji zjawisk kulturowych dokonywanej z wielu rozmaitych
perspektyw i angażującej specjalistów z różnych dyscyplin (kulturoznawstwa, muzykologii,
literaturoznawstwa, teatroznawstwa, historii i krytyki sztuki). Wspólnym celem był opis
relacji zachodzących między współczesnymi twórcami, ich dziełami, postaciami i obiektami
z przeszłości oraz krajobrazem. Za sprawą artystycznej i naukowej dokumentacji,
próbowano odmalować swoisty portret środowisk twórczych na Dolnym Śląsku. Pozwoliło
to na ukazanie nie tylko wielości, ale też i intrygującej różnorodności działań w zakresie
rozmaitych dziedzin sztuki. Podjęte starania przyczyniły się z pewnością do odsłonięcia
istotnego elementu tożsamości regionu, ale także do wzmocnienie dialogu kulturowego,
stymulującego znacząco współpracę między lokalnymi ośrodkami, koloniami, instytucjami.
Wnikliwe charakterystyki owych praktyk i tradycji związanych z manifestacjami
estetycznymi oraz ekspresjami artystycznymi zamieszczone zostaną w publikacji wieńczącej
tegoroczną edycję SAB. Seminarium stanowi okazję do spotkania z uczonymi, ekspertami
i twórcami, którzy brali udział w realizacji owego projektu artystyczno-badawczego na
różnych jego etapach.
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Program Sympozjum
Rozpoczęcie 10:30
Panel I: Dolny Śląsk jako dzieło. O tworzeniu
10:45 - 12:15
Dr Hab. Izolda Topp-Wójtowicz (Moderator)
Uczestnicy: Prof. Stefan Bednarek, Henryk Waniek, Jolanta Kowalska,
Patrycja Franczyk
Panel II: Dolny Śląsk jako kraj/obraz
12:30 - 14:00
Dr Piotr Jakub Fereński (Moderator)
Uczestnicy: Dr Karol Maliszewski, Dr Magdalena Barbaruk, Dr Robert
Losiak
Panel Iii: Sztuka w poszukiwaniu tożsamości. Wolność i zadomowienie
14:15 - 15:45
Dr Andrzej Saj (Moderator)
Uczestnicy: Manfred Bator, Małgorzata Kaźmierczak, Jacek Jaśko,
Roger Piaskowski

Sympozjum poprzedzi wernisaż wystawy Lokalna
tożsamość i świadomość wspólnoty (17.11 – 23.12.2016) w
Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański”, Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, pl. bpa Nankiera 8,
Wrocław
Wernisaż: 17.11.2016, godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie: 21.11.2016. godz. 15.00
Dr Magdalena Barbaruk wygłosi referat na międzynarodowym kongresie En torno
a Cervantes (Warszawa, 15-18 listopada 2016), który jest centralnym punktem programu
„2016. Rok Cervantesa w Polsce”, związanego z czterechsetną rocznicą śmierci Miguela de
Cervantesa (Organizator: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu
Warszawskiego, współortganizatorzy: Ambasada Hiszpanii w Polsce, Instytut Cervantesa
w Warszawie)
21-22 listopada odbędzie się w Instytucie Historii Sztuki konferencja Sztuka polska na
ziemiach zachodnich i północnych od 1981 roku do współczesności. Współorganizatorem
jest Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie. Spotkanie ma w zamierzeniu
stanowić kontynuację zeszłorocznej konferencji poświęconej badaniom dotyczącym sztuki
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Organizatorką ze strony Instytutu jest prof. Anna
Markowska.
Więcej: https://www.facebook.com/events/527635864100875/
23 listopada w Instytucie Pedagogiki odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Refleksyjność wobec codzienności pod
honorowym patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Przewodniczącym
konferencji jest dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr.
Więcej informacji: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/ip/wp-content/uploads/2016/07/
KOMUNIKAT-1-Konferencja-Codzienno%C5%9B%C4%87-2016.pdf
24-25 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Organy Wrocławia –
budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności współorganizowana
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przez Fundację Opus Organi oraz Instytut Muzykologii
Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Muzykologii Historycznej).
24-27 listopada w Kinie Nowe Horyzonty odbędzie się Przegląd archiwalnych filmów
o Wrocławiu, a w jego ramach m.in.:
24.11.2016 , godz. 10:00 i 18:30
Zagłada miasta – Festung Breslau i szaber. Prelekcja: prof. Tomasz Głowiński. Podczas
działań wojennych Wrocław w wielu obszarach uległ niemal całkowitej zagładzie. Dzieła
zniszczenia dopełnił powojenny szaber (głównie Rosjan). O gehennie Wrocławia w 1945 roku
opowie zestaw 4 filmów: Wyrok na miasto (1968), 23 minuty, Wrocławska opowieść (1969),
12 minut, Bitwa o Wrocław (1977), 30 minut. Szaber (2002), 20 minut
25.11.2016, godz. 10:00 i 18:30
Miedzy odbudową a rozbiórką – Wrocław 1945 i później Prelekcja: prof. Jakub
Tyszkiewicz. Zestaw kilku filmów dokumentalnych ukazujących panoramę miasta od
zniszczeń Festung Breslau przez kolejne dekady dźwigania ze zgliszczy aż do
współczesności. W tym bloku znajdą się następujące filmy: Nasz Wrocław (1975), 37 minut,
Wrocław 1959 (1959), 10 minut, Fakty i ludzie (1970), 17 minut, Ich miasto (1974), 10 minut
Odbudowa czy rozbiórka (2003), 20 minut. Filmy z tego bloku wyświetlone zostaną
z angielskimi napisami.
Więcej informacji: http://kadrywroclawia.pl/kadry-wroclawia-4-przeglad-archiwalnychfilmow-o-wroclawiu/

Konferencja naukowa Tanatologiczny wymiar pamięci. Cmentarze Wrocławia i Dolnego
Śląska – pamięć miasta i regionu, 25-26 listopada 2016.
Organizator: Instytut Historyczny UWr, – Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami
osób zasłużonych dla UWr , Partnerzy: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Zarząd Cmentarzy
Komunalnych we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Biuro
Rady Miejskiej Wrocławia.
Problematyka: historia wrocławskiego i dolnośląskiego cmentarnictwa, współczesne
nekropolie Wrocławia, cmentarze w przestrzeni turystycznej regionu – stan i perspektywy,
tradycje funeralne.

Wnioski o granty
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego przyznaje stypendia młodym naukowcom – przed
doktoratem i po doktoracie – prowadzącym badania w zakresie nauk humanistycznych
(m.in.: historia Polski, historia nauki). Wnioski należy składać w wersji do dnia 30 listopada
2016 roku. Program przewiduje 5-6 stypendiów rocznie w wysokości około 20 tysięcy zł.
O ilości i wysokości stypendiów decyduje co roku Kapituła Stypendium. Lista stypendystów
zostanie ogłoszona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia naboru
wniosków. Więcej informacji na stronie http://www.kronos.org.pl.
Uwaga uwaga! Ruszył ostatni moduł NPRH Fundamenty. Nabór wniosków od 15 listopada
2016 do 31 stycznia 2017 r. Tematem konkursu jest Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo
w I Rzeczypospolitej do 1795 roku, a przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie
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dokumentacji,
edycji
źródłowych,
słownikowych
i
bibliograficznych dotyczących Polski. Prace mogą dotyczyć historii politycznej, polityki
dynastycznej Jagiellonów, dziejów piśmiennictwa, historii kultury, sztuki czy religii.
Minimalna kwota o jaką mogą Państwo wnioskować to 500 tys. zł na okres 5 lat.
Przypominamy, że do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków (formularze już dostępne
w systemie OSF) w konkursach NCN: Preludium 12 (dla magistrów rozpoczynających
karierę naukową, ), OPUS 12 (na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub
wytworzenia aparatury), SONATA 12 (dla doktorów rozpoczynających karierę naukową),
POLONEZ 3 (dla naukowców którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie
nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy) oraz
BEETHOVEN 2 (projekty badawcze, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie).
Mamy już więcej informacji na temat konkursów NCN Miniatura oraz Sonatina. Nowy
konkurs NCN SONATINA (który zastąpi dotychczasowy Iuventus Plus) rusza już 15 grudnia
2016! Sonatina skierowana jest do naukowców po doktoracie (do 3 lat), a w ramach jej
budżetu możliwe będzie sfinansowanie kosztów etatów badawczych oraz
krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.
Prawdopodobnie już od 3 kwietnia 2017 r. ruszy nabór wniosków w trybie ciągłym
w konkursie Miniatura (wcześniejsza nazwa Małe granty). Konkurs będzie adresowany do
osób, które mają staż naukowy nie dłuższy niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Przede
wszystkim jednak w konkursie nie mogą startować (byli i obecni) kierownicy projektów NCN,
co wielu zdolnym i ambitnym, ale bez grantu na koncie, otworzy szansę na dofinasowanie
badań
naukowych
(badania
wstępne,
badania
pilotażowe,
kwerendy
biblioteczne/archiwalne, wyjazdy konferencyjne/szkoleniowe). Budżet projektu od 5 000 zł
do 50 000 zł, czas trwania projektu to 12 miesięcy.
Zachęcamy do składania aplikacji! Pomocą służy Pani Paulina Przybylak, tel. 71 3752 2831,
Dziekanat pok. 102

Ogłoszenia
Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza II Konkurs na prace naukowe z dziedziny historii
sztuki. W edycji 2016/2017 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace
opublikowane bądź obronione (magisterskie, doktorskie) między styczniem 2016 a 5 maja
2017 r. Prace można zgłaszać do dnia 5 maja 2017 włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
na przełomie września i października 2017. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie
się w październiku 2017 r.
Studenci historii w przestrzeni publicznej zapraszają na Mikołajowy Turniej Gry
w „Kolejkę”, który odbędzie się 6 grudnia w Instytucie Historycznym (Szewska 49).
Zgłoszenia – mailowo do Pani Igi Hetnar (hetnariga@o2.pl) – przyjmowane będą do
30 listopada w dwóch kategoriach: 1) reprezentacje kierunków i lat studiów (max.
dwuosobowe zespoły z każdego roku i kierunku WNHiP), 2) uczestnicy indywidualni –
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również doktoranci i pracownicy. Wśród nagród m.in. gry
planszowe, puzzle oraz bilety do Centrum Historii Zajezdnia.
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 5 grudnia. Proszę je wysyłać
w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych i in. na
adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl

