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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Nie tylko wiosna, ale i ministerialne prace nad nową ustawą o szkolnictwie
wyższym nabierają tempa. Nasz wpływ na rozwój obu procesów jest
bardzo ograniczony. Ale ożywieni dorocznym odradzaniem Natury
możemy zadać sobie podstawowe pytania dotyczące równie
powtarzalnego reformowania Akademii. Każdy z nas projektuje jakoś
swoją drogę życiową, w tym zawodową, a osoby kierujące zespołami
podejmują to wyzwanie w sposób zwielokrotniony. Na jakimkolwiek jednak nie
znajdowalibyśmy się miejscu w społeczności akademickiej, nie unikniemy i nie unikajmy
odnoszenia naszych planów, działań i ambicji do otoczenia, w którym żyjemy. Akademia
istnieje dlatego, że społeczeństwo jej potrzebuje. Nadal. Dlatego warto spojrzeć na nas
z zewnętrznego punktu widzenia. Czego od naukowców i całej instytucji jaką jest Uniwersytet
oczekują ludzie spoza Akademii? W jakim stopniu możemy spełnić te oczekiwania? Co
możemy zaproponować jako nasz – Uniwersytetu, Wydziału, jego jednostek i poszczególnych
zespołów – unikalny kapitał? Na czym możemy zbudować swoją „przewagę konkurencyjną”
w długim i krótkim okresie konkurując – nie bójmy się tego słowa! – o zasoby (kapitałowe,
ludzkie, prestiżu) z innymi jednostkami edukacyjnymi i/lub badawczymi?
Nie mam na te pytania jednej, uniwersalnej odpowiedzi. W szybko, wręcz
w zawrotnym tempie zmieniającym się otoczeniu prawnym ciężko jest nawet szacować ryzyko
i oceniać trafność decyzji mających w założeniu charakter długookresowy. A decyzje
podejmować trzeba, bo świat na nas nie poczeka. Nie uszanuje naszych nawyków
i przyzwyczajeń, opartych na nich pragnień i przekonań. Otoczenie Akademii zbyt mocno
przeszywa strach, niepewność i pragnienie sukcesu, by zbyt wiele uwagi poświęcać rozterkom
tych, od których oczekuje jasnych odpowiedzi. W mediach wraz ze zbliżaniem się terminu
ogłoszenia nowej ustawy następuje jakże często obserwowane wzmożenie krytyczne wobec
nauki i szkolnictwa wyższego. Przeczytamy więc nieraz, jak źle jest z nauką, jak daleko nam do
światowej czołówki w zakresie badań, a także jak źle kształcimy, bo brakuje informatyków,
hydraulików, lekarzy, analityków wielkich baz danych i wielu innych potrzebnych dziś
pracowników. Nie wierzę w sens podejmowania dyskusji według sensów narzuconego,
banalnego dyskursu. Spróbujmy więc sami zastanowić się – co możemy zaoferować tak
krytycznie nastawionemu otoczeniu?
Uniwersytet dawno temu przestał być szkołą zawodową, choć przygotowuje do
wykonywania zawodów szczególnych. Źle się stało, że próbowano i próbuje się przekształcić
uczelnie w kuźnie kadr o wąskich specjalizacjach. Celem uniwersytetu nie jest
dostosowywanie studenta do bieżących pragnień pracodawców. Celem studiów było i jest
rozwijanie horyzontów i wspieranie rozwoju własnego studentów pragnących uzyskać
umiejętność poznawania, rozpowszechniania i wykorzystywania prawdy. Wierzymy, że
student pozyskuje dzięki studiom nie tylko umiejętności i wiedzę z danego, wąskiego zakresu
zawodowego. Przede wszystkim ma szansę ujrzeć tę drugą stronę lustra, ukryte przez
pędzącymi w codziennym pośpiechu mechanizmy komunikowania i działania społeczeństwa
i Natury. Rozpędzić swój umysł, rozszerzyć horyzonty tak, by mógł swobodnie poruszać się
w płynnym świecie, który go otacza. By nie bał się wyzwań. By mógł żyć mądrze i szczęśliwie.
Nie, nie uczymy jednego zawodu. Oferujemy przygotowanie do kilku i zachęcamy do
podążania własną drogą zabezpieczając naszych wychowanków przed upadkiem
i zniewoleniem.
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Żeby jednak móc tę misję realizować, uczelnia musi oferować
żywe środowisko intelektualne, badania na najwyższym możliwym w bieżącej sytuacji
poziomie, w których prowadzenie włączy swoich studentów. Uczelnia musi być zawsze
w awangardzie poszukiwania prawdy i prowadzenia dyskusji z całym światem. I właśnie tak
rozumiana nauka jest naszą szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. To my
kultywujemy etykę krytycznego, otwartego spojrzenia na świat. To my walczymy o otwarcie
nowych ścieżek wiedzy, by doskonalić nasze – ludzkie – życie razem, nasze życie w harmonii
ze światem. Jesteśmy twórcami, jesteśmy popularyzatorami tego, co nowe i ryzykowne.
Powtarzanie wytworzonej przez kogoś wiedzy powinno być marginesem – czasami
niezbędnym –działalności Uniwersytetu. Bo to dużo lepiej robią inni. Nie musimy się z nimi
ścigać. To nie jest nasza rola w społeczeństwie. Cóż, przynajmniej w to wierzę. A powodzenie
naszych inicjatyw popularyzatorskich, jak cyklu Nocy Humanistów, w trakcie których staramy
się pokazywać właśnie to, co najciekawsze w badaniach, słuszność tego przekonania zdaje się
potwierdzać.
Ministerstwo zdaje się otwierać nam szansę powrotu do tej oczywistej sytuacji,
w której naukowcy prowadzą badania i na ich podstawie uczą tych, którzy chcą im
w poszukiwaniach towarzyszyć. W której Uniwersytet dba o prawdę, uczciwość
i odpowiedzialność. Będziemy się dopominać o wykorzystanie tej szansy i zrealizowanie tego,
co wydaje się racjonalne i naturalne. I jeśli nastał czas wiosny, to za chwilę będzie lato – nie
skorzystać z tego byłoby zbyt wielkim marnotrawstwem!
A ponieważ nadchodzą święta Wielkiejnocy, życzę wszystkim spędzenia ich w duchu
nadziei, radości z bycia wspólnego z tymi, których kochamy, odrzucenia strachu
i zaakceptowania świata. Wciąż wszystko przed nami!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Dr Agnieszka Jędrzejowska (adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki) od listopada 2016 roku jest ekspertem w gronie Rady
Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen: http://fundacjasensoria.pl/terapeutyczne/
polskie-towarzystwo-snoezelen/
Snoezelen jest metodą terapeutyczną, opierającą się na stymulacji polisensorycznej
(czyli pobudzającej podstawowe zmysły człowieka: węch, słuch, wzrok, dotyk czy smak),
powstałą w odpowiedzi na szczególne potrzeby osób z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną. Nazwa „snoezelen” (czyt. „snuzelen”) powstała z połączenia dwóch
holenderskich czasowników: „snuffelen” (węszyć, obwąchiwać, szperać) i „doezelen”
(drzemać, trwać w półśnie, gapić się). Metoda z jednej strony pobudza do działania,
stymulując zmysły, a z drugiej – pomaga w wyciszeniu i relaksie. Metoda wywodzi się
z Holandii, gdzie zaczęto stosować jej zasady w latach 70. XX wieku. Do Polski dotarła w
latach 90. XX wieku. Naczelna zasada Snoezelen głosi: „Wszystko mogę, nic nie muszę”.
Podczas zajęć u podopiecznego dochodzi do „łagodnej aktywizacji zmysłów”. Z jednej strony
następuje u niego naturalne pobudzenie zainteresowania, wyobraźni i kreatywności,
z drugiej – może się zrelaksować, uspokoić oraz radośnie doświadczyć samego siebie
i otaczającego go świata. Na wyposażenie Sali Doświadczania Świata składa się szereg
specjalnych sprzętów, stymulujących zmysły, a także samodzielnie wykonanych elementów.
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Ważne, by pomieszczenie zostało urządzone w sposób
wyważony, a jego wnętrze było zorientowane na użytkownika. Snoezelen oddziałuje bardzo
pozytywnie nie tylko na osoby z niepełnosprawnością intelektualną; ma także dobroczynny
wpływ na inne grupy pacjentów, m. in.: osoby z niepełnosprawnością fizyczną, osoby z
uszkodzeniami wzroku i słuchu, dzieci z problemami wychowawczymi, dzieci po przeżyciach
traumatycznych, osoby z autyzmem, osoby z przewlekłym bólem, seniorów z demencją,
osoby z zaburzeniami psychicznymi czy żyjące i pracujące w nadmiernym stresie.
24-26 lutego 2017 r. Rada Naukowa Polskiego
Towarzystwa Snoezelen Świata: spotkała się
z Nicole Ling reprezentującą niemiecki oddział
ISNA-MSE
–
International
Snoezelen
Association – Multi Sensory Environment
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Snoezelen),
w wyniku czego Towarzystwo dołączyło do
grona
Międzynarodowych
Specjalistów
Snoezelen. Jak czytamy na stronie Fundacji
Snesoria: To nie koniec dobrych wiadomości! Już
w czerwcu Rada Naukowa Towarzystwa wybierze się do kolebki Snoezelen, miejsca, gdzie
wszystko się zaczęło – de Hartenberg w Ede (Holandia)! Zostaliśmy tam zaproszeni przez
samego prekursora metody – Ada Verheula. Kraje zagraniczne oczekują od nas prowadzenia
badań nad Snoezelen. Widzimy w pracy z dziećmi jak wspaniale metoda działa. Mamy 60 dzieci
pod opieką psycho-pedagogiczną. Teraz będziemy budować narzędzia do badania, realizujemy
już projekty. Współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego również w tym temacie. Na
rynku wydawniczym jest tylko jedna książka nt. Snoezelen, napisana przez zaprzyjaźnioną
doktor z Krakowa. Gdy nasi zachodni sąsiedzi zobaczyli publikację, zdecydowali, by ją
tłumaczyć na język niemiecki i angielski. Bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy
i wymiany doświadczeń w światowym gronie. O rezultatach naszych międzynarodowych
spotkań będziemy informować już niedługo, a rąbka tajemnicy uchylimy na naszej
Ogólnopolskiej Konferencji Snoezelen, która odbędzie się 20-21 maja 2017 r. we Wrocławiu!
Pierwszy dzień obrad w Instytucie Pedagogiki.
Osoby zainteresowane poznaniem metody Snoezelen i bezpośrednim, praktycznym
doświadczeniem przestrzeni, w której jest realizowana terapia, mogą kontaktować się z dr
Agnieszką Jędrzejowską: agnieszka.jedrzejowska@uwr.edu.pl
W Gazecie Wrocławskiej z 17 lutego 2017 r. ukazał się obszerny wywiad red. Hanny
Wieczorek z Prof. Jakubem Tyszkiewiczem (Instytut Historyczny), laureatem nagrody im.
Oskara Haleckiego za książkę historyczną roku, Do czego USA potrzebna była Polska Ludowa.
20 lutego wywiad ukazał się w wersji elektronicznej także w Expressie Ilustrowanym+.
http://plus.expressilustrowany.pl/magazyn/a/do-czego-usa-potrzebna-byla-polskaludowa,11807747
http://plus.gazetawroclawska.pl/magazyn/a/do-czego-usa-potrzebna-byla-polskaludowa,11807747
Wypowiedzi Prof. Tyszkiewicza pojawiły się także w łódzkiej Gazecie Wyborczej 2 lutego
2017 r., w artykule autorstwa Igora Rakowskiego-Kłosa, Raporty CIA. Co Richard Nixon
wiedział o łódzkich włókniarkach.
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,21324478,raporty-cia-co-richard-nixon-wiedzial-olodzkich-wlokniarkach.html
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1 marca 2017 r., w dniu Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych,
Prof.
Krzysztof Kawalec (Instytut
Historyczny)
był
gościem
okolicznościowego
programu
w telewizji Echo24. Nagranie
rozmowy dostępne jest pod
adresem:
http://www.echo24.tv/odcinek/rozmowa-echo24-prof-krzysztof-kawalec-937
7 marca 2017 r. Prof. Jakub Tyszkiewicz wziął
udział w debacie America first. Nowa polityka USA?
w Ośrodku Debaty Międzynarodowej we
Wrocławiu. Debatę prowadził Dariusz Mącarz,
wiceprezes Fundacji Młoda Rzeczpospolita,
a udział wzięli ponadto dr Sławomir Dębski,
dyrektor
Polskiego
Instytutu
Spraw
Międzynarodowych oraz red. Piotr Zaremba,
dziennikarz, publicysta, komentantor polityczny.
12 marca 2017 r. o godz. 11.00 na antenie studenckiego Radia Luz została wyemitowana
pierwsza audycja z cyklu Związki na luzie. Cykl spotkań ze słuchaczami prowadzić będą na
stałe dr Anna Paluszak z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej oraz mgr Jacek
Rydlewski z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii. Wspólnie
zastanawiać się będą nad bliskimi relacjami interpersonalnymi, powodach, dla których
jesteśmy w parach i dla których się rozstajemy, dlaczego wikłamy w tzw. związki trudne oraz
nad tym, jak rodzina, z której się wywodzimy wpływa na nasze funkcjonowanie i sposoby
pokonywania trudności życiowych. Będzie też mowa o tym, jak dbać o związek, szukać
przestrzeni na dokonywanie pozytywnych zmian i rozwoju zarówno osobistego, jak
i w związku. Mgr Jacek Rydlewski będzie dzielić
się ze słuchaczami swoim wieloletnim
doświadczeniem terapeutycznym, a dr Anna
Paluszak zadawać dociekliwe i drążące pytania
odnośnie życia w parach. Można też będzie
osobiście zadawać pytania prowadzącym, pisząc
do nich na adres: związki@radioluz.pwr.edu.pl.
Poza głównym tematem, w audycji będzie też
sporo dobrej muzyki.
Audycji można będzie słuchać w każdą niedzielę na antenie Radia Luz 91,6 Fm lub
w internecie na radioluz.pwr.edu.pl
15 marca 2017 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej wznowiono cykliczne
spotkania, na których Doktoranci Studium Nauk o Kulturze wywodzący się z naszej Katedry
mają możliwość zaprezentowania zasadniczych tez przygotowywanych przez siebie
dysertacji. Swoje dotychczasowe ustalenia przedstawiła tym razem mgr Anna Baka, której
praca, pisana pod kierunkiem dr hab. Jarosława Syrnyka, nosić będzie tytuł Konstruowanie
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tożsamości w oparciu o mity w subkulturze metalowej. Udział
w spotkaniu wzięło kilkanaście osób. W jego trakcie rozwinęła się ciekawa i ożywiona
dyskusja.
20–24 marca 2017 r. dr Małgorzata Michalska z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
przebywała w ramach umowy bilateralnej w Instytucie Etnologii Europejskiej Uniwersytetu
Masaryka w Brnie. Wygłosiła wykład otwarty dla studentów, doktorantów, absolwentów
oraz pracowników zaprzyjaźnionego instytutu, a także Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii
Nauk pt. Uloženo v paměti… Rodinné vzpomínky na předválečné východní Polsko a na cestu na
západ [Zachowane w pamięci…Wspomnienia rodzinne o przedwojennej wschodniej Polsce
i drodze na Zachód]. Wzięła także udział w posiedzeniu Rady Redakcyjnej czasopisma
Národopisný věstnkí, wydawanego przez Českou národopisnou společnost (odpowiednik
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego), notowanego w międzynarodowych bazach
bibliograficznych takich, jak: ERIH PLUS, AIO (The Anthropological Index Online of the Royal
Anthropological Institute), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and
Humanities). O współpracy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Wrocławskiego z Instytutem Etnologii Europejskiej Uniwersytetu Masaryka w Brnie można
przeczytać w niedawno wydanej, z okazji 70-lecia jego istnienia, książce Od národopisu
k evropské etnologii, pod redakcją dyrektora Instytutu – Miroslava Válki.
24 marca 2017 r. Prof. Krzysztof Ruchniewicz (Instytut Historyczny)
udzielił wywiadu niemieckiej rozgłośni WDR. Jak donosi portal wdr.de:
Urodzony przed 50 laty naukowiec specjalizuje się
w historii relacji polsko-niemieckich w XX w., historii Niemiec
i dziejów Polaków w Niemczech oraz międzynarodowych badaniach
podręcznikowych. Jak wspomina, na jego zainteresowania wpływ miała
edukacja zarówno w szkole, jak i w domu, a także uczestnictwo w
doniosłych wydarzeniach historycznych. „Byłem w Berlinie, kiedy runął mur” – mówi Krzysztof
Ruchniewicz. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i szef działającego przy nim Centrum
Willy’ego Brandta od 2010 do 2015 r. był członkiem rady naukowej fundacji „Ucieczka,
Wypędzenie, Pojednanie”, przygotowującej w Berlinie wystawę poświęconą powojennym
wysiedleniom Niemców. „To była dobra okazja, aby spotkać się z historykami niemieckimi,
którzy o relacjach polsko-niemieckich nie mieli pojęcia. Nie żałuję tego i nie mam wrażenia, że
zostałem wykorzystany” – podkreśla naukowiec. O swoim zaangażowaniu w prace fundacji,
o tym, dlaczego zainteresował się historią Niemiec i o ostrożnym zachwycie nad nowymi
technologiami Krzysztof Ruchniewicz opowiedział Tomaszowi Kyci.
http://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-polsku/ludzie/krzysztofruchniewicz-108.html

dr hab. Tomasz Przerwa (Instytut Historyczny) 24 marca 2017 r. został
wybrany przewodniczącym Rady Muzeum Ziemi Kłodzkiej (zdjęcie
z portalu dza.doba.pl).
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26 marca 2017 r. w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej odbył
się panel dyskusyjny, Siła piosenki, w ramach którego pięć
krótkich wykładów wprowadzających do kolejnych części
dyskusji wygłosił Prof. Mirosław Kocur (Instytut
Kulturoznawstwa). Prof. Kocur tak pisze o tym wydarzeniu:
„Tomek Lipiński, Marysia Peszek i raper Bisz śpiewali
znakomicie i dyskutowali z Hołdysem o sile piosenki, ja
wygłosiłem 5 wykładzików w stylu TED, z wielkimi ilustracjami w tle, najpierw
argumentowałem, że pieśń to rzeczywiste źródło kultury, potem mówiłem o roli pieśni
w teatrze, później o mocy pieśni miłosnej, następnie o sile pieśni politycznej, na koniec
o źródłach muzyki rapowej i hip hopu. Każdy z moich mini-wykładów tematyzował krótką
rozmowę panelową, wieńczoną pieśnią. W finale oczywiście Tomek Lipiński zaśpiewał razem
z całą widownią swój kultowy song: „Jeszcze będzie przepięknie”…widzowie szaleli
z entuzjazmu.”
Obszerną i entuzjastyczną relację zamieściła wrocławska „Gazeta Wyborcza”, poświęcając
wykładom Prof. Kocura spory fragment, zatytułowany Profesor kradnie show:
Dyskusję na bloki dzieliły krótkie wystąpienia Mirosława Kocura, profesora Uniwersytetu
Wrocławskiego i PWST. To były prawdziwe występy sceniczne z nauką w roli głównej. Profesor
z zaangażowanie i charyzmą opowiadał o tym, skąd się w ogóle śpiew wziął: – Przodkowie
sprzed tysięcy lat zaczęli biegać i nasze płuca tak się wykształciły, że pozwalają nam śpiewać.
Opowiadał o wedach, wędrownych śpiewakach greckich i tamtejszym teatrze
antycznym, o teatrze sanskryckim, chińskim, japońskim... Oczywiście przez pryzmat pieśni.
Zabrał nas też na egzotyczne wyspy Vanuatu, gdzie każdy ma swoją pieśń i gdzie każda pieśń
ma znaczenie: – Wódz dostaje pieśń wodza, kucharz pieśń kucharza. Można ją zmienić, ale to
może tylko jeden człowiek, które je układa inspirując się naszymi przodkami. Są też... pieśni bez
słów śpiewane w bezksiężycową noc w ciemnym buszu – opowiadał. – Są pieśni własności. Jeśli
jest spór o ziemię, to śpiewa się odpowiednie pieśni sędziemu do ucha żeby nikt nie podsłuchał.
Sędzia ocenia, kto śpiewa właściwą pieśń i czyja jest ziemia.
Mówił też o sile pieśni: – W starożytnym Rzymie wierzono, że pieśń przenosi zboże
z jednego pola na drugie – opowiadał. – Z kolei w Rwandzie pieśniami namawiano do
ludobójstwa. Ich autor dostał piętnaście lat więzienia, bo „tylko śpiewał”.
Panie profesorze. Jeśli tak byłaby podawana nauka o teatrze, to teatrologia byłaby
najbardziej obleganym kierunkiem studiów. Na bank.
28-30 marca 2017 r. w Katedrze UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego
w Instytucie Pedagogiki obyło się seminarium naukowe, które prowadziła wybitna
specjalistka w zakresie psychologii rozwoju zawodowego prof. Maria Eduarda Duarte
(Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa) na temat Poradnictwo kariery w XXI
wieku. Uczestniczący w seminarium badacze, praktycy i studenci mieli rzadką okazję poznać
jednego z kluczowych współautorów koncepcji Live Design, która zmienia perspektywę
rozwoju kariery z doradztwa na rzecz modelu konstruowania kariery, opartego na dialogu,
biograficzności i nadawaniu znaczeń elementom historii życia. Szczególnie eksponowanym
w tej koncepcji zagadnieniem jest narracyjność, realizowana zarówno w praktyce
poradniczej, jak i w strategiach badawczych.
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Prof. Maria Duarte pełni funkcję Przewodniczącej
Sekcji Poradnictwa w International Association of
Applied Psychology (IAAP) oraz jest członkiem
Międzynarodowej Grupy Badawczej Life Design
na Uniwersytecie w Padwie (Włochy). Jest także
członkiem
rad
naukowych
licznych
międzynarodowych
czasopism
naukowych,
w tym: British Journal of Guidance and Counseling,
The Career Development Quarterly (USA),
L’Orientation Scolaire et Professionelle (Francja),
Counseling: Giornale Italiano di Ricerca
e Applicazioni (Włochy).
W styczniu br. Rektor naszego uniwersytetu mianował Prof. Marię Duarte na stanowisko
kierownika Katedry UNESCO na kadencję 2017-2021.
28 marca 2017 r. Polskie Radio Wrocław nadało program z cyklu Dźwiękowa historia,
poświęcony osiemnastu latom Polski w NATO. Archiwalne nagrania komentował Prof.
Jakub Tyszkiewicz.
30-31 marca 2017 r. w przepięknej sali Oratorium Marianum odbyły się pierwsze Dni Kultury
Dawnej (dalej DKD). Organizatorami przedsięwzięcia byli studenci Instytutu Historycznego
działający w Studenckich Kołach Naukowych Nowożytników im. W. Czaplińskiego i Ochrony
Dziedzictwa Kultury oraz Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Impreza
została objęta patronatem honorowym Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu
Wrocławskiego
dr
hab.
Rafała
Wojciechowskiego prof. nadzw. UWr oraz
patronatem
Pełnomocnika
Marszałka
Województwa Dolnośląskiego ds. współpracy
z młodzieżą Krystiana Ulbina i Muzeum Pana
Tadeusza. Rangę przedsięwzięcia podniosła
obecność
Jego
Magnificencji
Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab.
Adama Jezierskiego. Na uwagę zasługuje szeroki
patronat medialny: ESK Wrocław 2016,
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii,
Histmag.org, Dlastudenta.pl, Radio Luz, Nowe
Dziennikarstwo.
Jak pisze współorganizatorka, dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel z Instytutu Historycznego,
DKD to pierwsza tego rodzaju impreza o charakterze kulturalno-naukowym zorganizowana
we współpracy wszystkich wymienionych podmiotów. Jak podkreślono w oficjalnym
biuletynie informacyjnym przedsięwzięcia: celem DKD jest zaprezentowanie wszystkim
zainteresowanym zagadnień związanych z szeroko rozumianą kultura dawną, w której obręb
wchodzi nie tylko sztuka oraz materialne przejawy działalności człowieka, ale także dziedzictwo
niematerialne, takie jak muzyka, aktorstwo i taniec. Organizatorzy chcą poruszyć obszary mało
znane, ale mogące być niezwykle interesujące dla odbiorcy. Pragnieniem inicjatorów DKD jest
zwrócenie uwagi na komplementarność sztuk, czyli na wspólne łączenie się i uzupełnianie
ceremoniału dworskiego, architektury, muzyki i tańca.
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Na dwudniową imprezę składał się interesujący i różnorodny
program adresowany do szeroko rozumianego odbiorcy. Wspomnieć należy tu o dwóch
studenckich referatach zaprezentowanych przez Julię Pomian (W co ubierali się Europejczycy
w XVI-XVIII) i Rafała Mierzwińskiego (Architektoniczna oprawa ceremoniału dworskiego na
Śląsku w XVI-XVII wieku). Wykład zatytułowany Od słów do obrazów, czyli jak zapisywano
taniec przez wieki przedstawił jeden z liderów Zespołu Tańca Dawnego UWr Konrad
Przybycień.
Integralną częścią przedsięwzięcia były wspaniałe spektakle taneczne oparte na
tańcu dawnym. Dzięki staraniom organizatorów wrocławska publiczność mogła zobaczyć
występ czeskiego zespołu z Brna Alla Danza Baroque zatytułowany Na dworze króla. Grupa
ta specjalizuje się w wiernej rekonstrukcji tańca barokowego i choreografii w stylu la belle
danse. Swoje wspaniałe umiejętności taneczne i aktorskie zaprezentował również Zespół
Tańca Dawnego UWr przedstawiając dwa spektakle. Zespołowi towarzyszył
akompaniament duetu Oak Brothers specjalizującego się w wykonywaniu muzyki baroku
i klasycyzmu na kopiach instrumentów z epoki. Zespół Tańca Dawnego przygotował na finał
DKD spektakl stanowiący brawurową interpretację taneczno-aktorską Alicji w Krainie Czarów
oraz Po drugiej stronie lustra – dzieł Lewisa Carrolla.
DKD stały się również okazją do bezpośredniego przybliżenia tajników tańca
dawnego wrocławianom, którzy mogli wziąć udział w krótkich lekcjach tanecznych
prowadzonych przez członków Zespołu.
Patrząc z perspektywy czasu stwierdzić należy, iż założone przez organizatorów cele
udało się w dużej mierze osiągnąć. Niechaj miernikiem będzie popularność przedsięwzięcia
wśród wrocławskiej publiczności, która podczas spektaklu Alicja w Krainie Czarów dosłownie
do ostatniego miejsca wypełniła Oratorium Marianum. Gratulując wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację DKD należy postulować, aby tak wspaniale zainaugurowane
przedsięwzięcie kulturalne kontynuować w kolejnych latach. Grzechem zaniechania bowiem
byłoby zmarnowanie dużego potencjału organizacyjnego i kreatywności młodych
reprezentantów naszej uniwersyteckiej społeczności. Wrocławska publiczność czeka więc na
kolejne tego rodzaju inicjatywy.
6-8 kwietnia 2017 r. w Oleśnicy odbyła się konferencja Czeska historia Śląska. Ze
szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego. Referaty wygłosili m.in. prof.
dr hab. Stanisław Rosik, Polsko-czeskie przyszłym Śląskiem władanie w opiniach Galla
Anonima i Kosmasa z Pragi, prof. dr hab. Rościsław Żerelik, Rycerz księciem? Księstwo
bierutowskie i przypadek Heinricha von Schindel, dr Lucyna Harc, Nie tylko Podiebradowicze.
Wątki czeskie na kartach Olsnographii Johannesa Sinapiusa, prof. UWr dr hab. Wojciech
Mrozowicz, Księgozbiory książąt oleśnickich – zarys historii, pozostałości, dr hab. Karol
Sanojca, Oleśnica w czeskiej, niemieckiej i polskiej historiografii po 1945 roku, prof. dr hab.
Borys Paszkiewicz, Późnośredniowieczne mennictwo Księstwa Oleśnickiego, mgr Paweł
Milejski, Moneta czeska na terenie Księstwa Oleśnickiego, prof. dr hab. Przemysław
Wiszewski, Podiebradzkie ślady w przestrzeni miejskiej Oleśnicy.
Prof. prof. Wojciech Mrozowicz i Piotr Oszcznowski wygłosili ponadto wykłady publiczne,
odpowiednio: Zarys dziejów księstw Oleśnickiego i Bierutowskiego pod rządami
Podiebradowiczów i Wirtembergów oraz Ikonografia księstw Oleśnickiego i Bierutowskiego
z czasów Podiebradowiczów i Wirtembergów.
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Studenci i doktoranci
Sukces doktorantki z Instytutu Historycznego. Po raz trzydziesty szósty została przyznana
nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą
problematyce śląskiej. Wśród prac wyróżnionych znalazła się praca mgr Natalii Kotrys na
temat Gruźlica płuc jako problem społeczny Wrocławia w czasach Republiki Weimarskiej (1919–
1933), której promotorem jest dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel.
Praca magisterska zeszłorocznego absolwenta historii, Pana mgra
Adama Rembisza, Obraz medialny prezydentury Lecha Kaczyńskiego w
świetle "Gazety Wyborczej" i "Rzeczypospolitej" z lat 2005-2010,
napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Wojdon, prof. UWr., zdobyła
I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską o Lechu
Kaczyńskim. Nagrodą dla zwycięzcy jest staż w Kancelarii Prezydenta.
27 marca 2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Studenckie Koło
Naukowe Etnologów z cyklu Antropologia i co dalej? poświęcone
możliwościom wykorzystania wiedzy antropologicznej poza Akademią.
Tematem spotkania było wykorzystanie podejścia etnograficznego
opartego na współpracy na przykładzie badań w środowisku osób
niewidomych. O tych kwestiach opowiadał na podstawie swoich
doświadczeń absolwent KEiAK UWr, mgr Kamil Pietrowiak. Podczas
swojego wystąpienia mgr Pietrowiak przedstawił złożoność kwestii
związanych z funkcjonowaniem osób niewidzących w społeczeństwie zdominowanym przez
tzw. widzących. Uświadomienie sobie złożoności kontekstów społecznych związanych
z doświadczeniami zmysłowymi jest niezwykle istotną kwestią, która umożliwia bardziej
etyczne i jakościowe działania antropologów.
Publikacje
Książki
Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku.
O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, red.
Mariusz Markiewicz, Dariusz Rolnik, Filip Wolański. Wydany przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zbiór jest
wynikiem współpracy trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Zebrane
w tomie studia poświęcone są problematyce funkcjonowania wolnej
elekcji w tradycji politycznej i prawnej Rzeczypospolitej Obojga
Narodów w okresie od XVI do XVIII wieku. Zbiór podzielono na trzy
części, w których znalazło się w sumie trzydzieści pięć artykułów autorstwa badaczy
z różnych ośrodków naukowych w kraju.

9

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 7 (4/2017)
Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego przy Instytucie
Kulturoznawstwa wydała tom Audiosfera. Studia pod red. Aleksandry
Kil-Matlak, Roberta Losiaka, Renaty Tańczuk, Sławomira Wieczorka
(Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016, w wersji drukowanej),
stanowiący wybór tekstów opublikowanych w pierwszych dwóch
numerach czasopisma elektronicznego Pracowni Badań Pejzażu
Dźwiękowego „Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki” (1/2015 oraz
2/2015). Zebrane artykuły przedstawiają pewne spektrum interesujących
problemów odsłoniętych za sprawą przyjęcia „perspektywy ucha”,
zwłaszcza w zakresie studiów nad miastem, przemian sposobów słuchania, zmian środowisk
dźwiękowych w aspekcie historycznym, podejmują także refleksję nad pejzażem
dźwiękowym w perspektywie aksjologicznej.
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/dzialania/publikacje/ksiazki/
Pierwszy tom serii Utopia a edukacja (red. J.Gromysz, R.Włodarczyk)
ukazał się nakładem Instytutu Pedagogiki UWr i jest dostępny – w całości
i każdy artykuł z osobna – w Repozytorium UWr. oraz Bibliotece Cyfrowej:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/81184
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/81185
Z opisu książki: Część pierwsza publikacji zawiera rzetelny namysł
teoretyczny, wskazujący na niezwykły potencjał, jaki niesie ze sobą myślenie
o edukacji i pedagogice w perspektywie utopii. Jest to także zbiór tekstów,
w których przywoływane są myśli wielkich „utopistów”. Ich projekty stają się cennym źródłem
refleksji pedagogicznej i mogą być z powodzeniem odnoszone do współczesnych realiów. Drugą
część tomu cechuje przyjęta przez autorów perspektywa krytyki społecznej przyłożonej do
zagadnień pedagogicznych. Również w ich ujęciach problematyka utopii odgrywa znaczącą
rolę. W tej części umieściliśmy także teksty praktyków, którzy w szkole i innych działaniach
edukacyjnych upatrują znamion utopijności.
Krzysztof Ruchniewicz, Krzyżowa ponownie (od)czytana,
Wrocław: ATUT, 2017, ss. 188
Wydaje się, że o Krzyżowej, niewielkiej wsi położonej kilka
kilometrów od Świdnicy, powiedziano już wszystko. Jej początki
sięgają średniowiecza, w drugiej połowie XIX wieku stała się
siedzibą Helmuta von Moltke, zwycięskiego wodza pruskiej armii
w kilku kampaniach wojennych. Wiele lat później, kolejny
właściciel majątku, Helmuth James von Moltke, przywódca
„Kręgu z Krzyżowej”, zapłacił życiem za działalność w opozycji
przeciw Hitlerowi. W 1989 r. w Krzyżowej odbyła się polskoniemiecka msza św., która stała się symbolicznym początkiem
nowego rozdziału w relacjach między obu narodami. W swej
nowej książce Prof. Krzysztof Ruchniewicz przekonuje, że o Krzyżowej nadal warto pisać,
w jej historii jest bowiem ciągle wiele do odkrycia i niemało do spopularyzowania.
W kilkunastu esejach przybliża dzieje rodziny von Moltke i jej relacje do Polski i Polaków.
Zabiera następnie w podróż pociągiem z Berlina do Krzyżowej w drugiej połowie XIX wieku.
Ciekawym wątkiem są rozważania o tajnych rozmowach między polskim ruchem oporu
a niemiecką opozycją antyhitlerowską w czasie II wojny światowej. Publikację zamykają
teksty o powstaniu Fundacji Krzyżowa. W tej części autor przypomina biografie nieżyjących
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już jej twórców, m.in. prof. Karola Joncy, wybitnego prawnika
z naszej uczelni. Książkę zilustrowano licznymi zdjęciami czarno-białymi. Niektóre z nich są
autorstwa Prof. Ruchniewicza, dla którego fotografia jest – po historii – drugą życiową pasją.
Czasopisma
22 marca 2017 r. w prawdopodobnie najbardziej
prestiżowym czasopiśmie naukowym na świecie
Nature, na łamach którego opublikowane zostało min.
odkrycie struktury DNA oraz sekwencja genomu
człowieka, ukazał się wyjątkowy tekst autorstwa
Piotra Sorokowskiego, Agnieszki Sorokowskiej,
Katarzyny Pisański (IPs UWr) i Emanuela
Kulczyckiego (UAM) zatytułowany Predatory journals
recruit fake editor. Jest to wielki sukces naszych
uczonych, ponieważ artykuły Polaków w tym
Ilustracja z magazynu Nature, Richard Wilkinson
czasopiśmie pojawiają się niezmiernie rzadko.
Autorzy opisali w nim swój prowokacyjny eksperyment, polegający na wprowadzeniu
w obieg międzynarodowych redakcji czasopism naukowych całkowicie fikcyjnej postaci
o wymownie brzmiących po polsku inicjałach i nazwisku, dr hab. Anny O. Szust.
Na użytek eksperymentu badacze wymyślili Annę O. Szust, następnie stworzyli jej
fikcyjny profil na stronie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także konta na
Gmailu, Academia.edu, Google czy Twitterze, kupili zdjęcie, sfabrykowali jej naukowy
życiorys i dorobek. W ten sposób pojawiła się w świecie nauki "prawdziwa" osoba, która
postanowiła ubiegać się o stanowisko redaktorki w niemal 400 międzynarodowych
czasopismach naukowych. Rezultat eksperymentu pokazał, że Anna otrzymała całkiem
sporo pozytywnych odpowiedzi i propozycji. Stała się nawet redaktorką czasopism, do
których nie aplikowała, znalazła się w składzie komitetów organizacyjnych konferencji oraz
rad redakcyjnych.
Tekst ma charakter demaskatorski, pokazuje drapieżne mechanizmy współczesnej
nauki i już odbił się szerokim echem nie tylko w polskiej prasie (Gazeta Wyborcza, Nauka
w Polsce), ale także w międzynarodowej (New York Times, Time).
Artykuł dostępny jest pod adresem http://www.nature.com/news/predatory-journalsrecruit-fake-editor-1.21662
Archeologia Żywa – Reaktywacja
Po dłuższej przerwie wznowiono wydawanie ważnego dla środowiska archeologicznego
w Polsce popularno-naukowego czasopisma Archeologia Żywa. Redaktorem naczelnym
został absolwent i wieloletni współpracownik Instytutu Archeologii – dr Paweł Konczewski.
Stałym elementem zarówno starej jak i nowej edycji czasopisma są
artykuły autorstwa pracowników Instytutu Archeologii opisujących ich
badania - w tomie bieżącym piszą: Magdalena Konczewska, Sylwia
Rodak, Mirosław Furmanek i Mirosław Masojć.
Archeologia Żywa jest czasopismem popularno-naukowym
propagującym archeologię rozumianą jako nauka zajmująca się
badaniem przeszłości rodzaju ludzkiego w oparciu o materialne relikty
tejże przeszłości. Celem czasopisma jest promocja osiągnięć archeologii
dokonanych w Polsce, jak i za granicą. Szerokie horyzonty badawcze
dr Paweł Konczewski,
redaktor naczelny
współczesnej archeologii powodują, że prezentacja jej dorobku powinna
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być podejmowana poprzez artykuły poruszające zagadnienia
związane również z historią, historią sztuki i architektury, antropologią, etnologią, ekologią,
botaniką i zoologią, geografią i geologią, medycyną i innymi naukami współpracującymi.
Strona www czasopisma http://archeologia.com.pl/
Trzeci numer czasopisma elektronicznego Audiosfera.
Koncepcje – badania – praktyki, wydawanego przez Pracownię
Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa,
poświęcony jest dźwiękom w muzeach. Autorami są polscy
i włoscy muzealnicy, badacze audiosfery i artyści, których
teksty stanowią ciekawy zbiór refleksji na temat muzealnej
audiosfery, jej funkcji, realnego kształtu i oczekiwań, jakie powstają wobec brzmienia
w muzeach ze strony pracowników placówek i odbiorców. Teksty napisali dr hab. Renata
Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski), Cristina Ghirardini, Guido Raschieri, Ilario Meandri oraz
Giorgio Bevilacqua (Museo del paesaggio sonoro of Riva presso Chieri w Turynie), Magdalena
Izabella Sacha (Muzeum Regionalne w Krokowej), Aneta I. Oborny (Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu), Joanna Gul (Uniwersytet Wrocławski, portal
www.instrumenty.edu.pl), Justyna Kutrzeba (Muzeum Historyczne Miasta Kraków, Oddział
Rynek Podziemny), Monika Widzicka (Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie), Bartek Lis
(Muzeum Współczesne Wrocław) oraz Paweł Romańczuk (zespół Małe Instrumenty, kolekcja
Toy piano).
Zapraszamy do czytania: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/numer-132016/

Blogi
Dziekan, Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Humanities, stupid!
http://jednakhumanistyka.blogspot.com - we wpisie Dekadencki smaczek katastrofy? Kim
chcemy być? uchyla rąbka tajemnicy podziału finansów uczelni i stawia ważne pytania
dotyczące kierunku reformy szkolnictwa wyższego.
Na dzisiejszej Komisji Finansów mojej macierzystej Almae Matris debatowaliśmy nad
rektorskimi zasadami podziału dotacji podstawowej. Z grubsza - władze rektorskie czołowego
uniwersytetu w naszym kraju chcą położyć nacisk na wsparcie masowego kształcenia
i liczebność kadry, a osłabić znaczenie jakości badań naukowych. W tym roku, bo w przyszłym,
po nowej parametryzacji i z nową ustawą to kto wie, może będzie inaczej. A może nie.
Propozycja zyskała poparcie Komisji głosami zainteresowanych 2-3 wydziałów i zdumiewająco
licznej na obradach administracji centralnej. Przytaczam ten lokalny kontekst, bo naszła mnie
w trakcie - a trakt ten był nie tylko męczący, ale naprawdę folklorystyczny - refleksja nad
brakiem sensu refleksji nad uzdrowieniem - reformowaniem systemu nauki w Polsce. Czy system
jest zły? To zależy od mierników. Czy wymaga zmian? To zależy od celów, jakie mu przypiszemy.
I tu leży sedno problemu - czy my, jako Akademia, w ogóle chcemy czegoś wspólnego? Idąc dalej
– czy Akademia istnieje poza wyłącznie umownymi, wewnętrznymi wyznacznikami
pozbawionymi treści dla otoczenia – miejscem pracy i wewnętrzną hierarchią?
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Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (Instytut
Historyczny, krzysztofruchniewicz.eu) opisuje na
swoim blogu i pokazuje na pięknych fotografiach
m.in. to, co można spotkać jadąc do/z Wrocławia
boczną drogą przez Mokry Dwór i Trestno.
Szczególną uwagę zwraca na pomnik poległych
w I wojnie światowej przy kościele w Trestnie i na
tablicę, objaśniającą dzisiejszemu odbiorcy losy tego zabytku:
Pomnik wojenny 1914-1918 z Mokrego Dworu (Althofnass)
Pomnik poległych na I wojnie światowej znajdował się
pierwotnie w pobliskim Mokrym Dworze. Wystawiony został w
latach 20-tych XX wieku przy głównej ulicy, nieopodal majątku
dworskiego, znajdującego się w tej podwrocławskiej miejscowości.
Monument wykuty w jasnym granicie strzegomskim, składa
się z korpusu, na którym widnieje 18 nazwisk, zwieńczonego prostopadłościanem nakrytym
kamiennym spadzistym daszkiem z granitową kulą u góry, całość posadowiona jest na szerokim
podwójnym stopniu granitowym.
Zniszczony w latach 60-tych XX wieku podzielił losy wielu innych podobnych mu
monumentów tyle, że zamiast być wyrzucony do pobliskiego stawu, szczęśliwie trafił
w częściach w ręce mieszkańców, którzy go przechowali, zaś resztki cokołu pozostały w miejscu
jego pierwszej lokalizacji, co pozwoliło na jego odtworzenie. Gdy po latach został odnaleziony
we fragmentach w roku 2008 zapadła decyzja o jego odrestaurowaniu i posadowieniu przy
Kościele filialnym w Trestnie. Wykonane zostały na nowo brakujące schody oraz stylowy krzyż
wieńczący kulę, uzupełniono też wykruszenia znajdujące się w korpusie.
Odtworzenie tego postumentu jest dowodem szacunku dla wspólnej historii. Tym
samym pozwoliło to na przywrócenie pamięci o dawnych mieszkańcach tego terenu, również
o Polakach, którzy wraz z Niemcami zamieszkiwali te tereny. Wydarzenia wojenne z lat 19141918 sprawiły bowiem, że pod jednym sztandarem walczyli i polegli przedstawiciele różnych
narodów, a pamięć należy się wszystkim poległym. Niejednokrotnie pozostawialiśmy za naszą
obecną wschodnią granicą cmentarze i miejsca pamięci nam bliskie i wiedząc, jaki los je spotkał.
Inicjatywa przywrócenia na swoje dawne miejsce pomnika w Mokrym Dworze stanowi
dla nas współczesnych dowód na to, że pamiętamy również i o żołnierzach polskiego
pochodzenia, których zawiłe losy wojenne związały na trwałe z tym terenem.
Prof. dr hab. Mirosław Kocur, Kocur na widowni
przedstawia
Performans
Jamiego
Culluma
na
38 Przeglądzie Piosenki Aktorskiej
Pisze: Jamie Cullum to Brytyjczyk z bogatymi i powikłanymi
korzeniami rodzinnymi. Jego babka od strony ojca, Irma,
w ostatniej chwili uciekła z Prus przed faszystami. Podczas
holokaustu straciła całą rodzinę. Ostatecznie trafiła do
Jerozolimy. Tam spotkała Harrego. Mieli dwoje dzieci. Jednym z nich był ojciec Jamiego.
Z Jerozolimy rodzina przeniosła się potem do Anglii. Z kolei mama Jamiego dzieciństwo spędziła
w Birmie. Kiedy miała pięć lat, na jej piękną krainę najechali Japończycy. Uciekając przed
inwazją, rodzice wywieźli ją razem z bratem do Walii. Otrzymali tam nowe obywatelstwo, bo
dziadek Leonard w Birmie pracował dla Brytyjczyków jako inżynier. „Ciemnoskóra rodzina –
wspomina Jamie – została wrzucona do bardzo białej wioski”.
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Wielki talent muzyczny Jamiego, wsparty tytaniczną
pracą, rozkwitł błyskawicznie. Mając dwadzieścia lat, nagrał pierwszą płytę – za własne
pieniądze. Sam ją zresztą sprzedawał na ulicy. Dziś rzadkie egzemplarze albumu Jamie Cullum
Trio – Heard it All Before osiągają podobno kosmiczne ceny powyżej 600 funtów, czyli więcej niż
Jamie wydał na nagranie płyty. Dwa lata później, po ukończeniu studiów, Jamie Cullum nagrał
album Pointless Nostalgic. Płytę ostatecznie sfinansowała wytwórnia jazzowa Candid Records.
Oryginalne i nowatorskie interpretacje starych jazzowych klasyków wywołały sensację. Jamie
Cullum z dnia na dzień stał się sławny. Największe wytwórnie płytowe Universal i Sony
proponowały mu kontrakt na następny album.
Wybrał Universal Records. Za nagranie kolejnej płyty wytwórnia zaoferowała mu milion
funtów. W wywiadach Jamie opowiadał potem, że centa z tej olbrzymiej sumy nie otrzymał, bo
całe koszty pochłonęła produkcja nagrań i późniejsza promocja. Album o chwytliwym tytule
Twentysomething szturmem wdarł się na listy bestsellerów. W Wielkiej Brytanii uzyskał status
płyty platynowej, a w Austrii i Szwajcarii – złotej. Z dwóch milionów sprzedanych egzemplarzy
prawie pół miliona rozeszło się w Stanach Zjednoczonych. Kariera Jamiego Culluma nabrała
rozpędu globalnego. Szacowna BBC zaproponowała mu nawet prowadzenie własnej audycji
autorskiej w kanale Radio Two.
[…] Jamie Cullum to jazzowe wcielenie Paula McCartneya. Jest wiecznym chłopcem,
zawsze uśmiechniętym. Cierpi na twórcze ADHD i ma genialny zmysł do melodii. Nie tylko
odświeża stare klasyki, ale też przemienia je radykalnie i wzbogaca. Komponuje również własne
utwory, niekiedy ze starszym bratem Benem. Cudownie gra na fortepianie. Szczególnie
w partiach spokojnych, na granicy ciszy. Ale przede wszystkim jest urodzonym performerem.
Podziwiając nieokiełznaną kreatywność i żywotność Jamiego Culluma, zastanawiałem
się, w jakim stopniu o jego osobowości i muzycznej nadwrażliwości zadecydowały bogate,
wielokulturowe tradycje rodzinne. Pewnie dzisiaj, kiedy Brytyjczycy odgradzają się od „obcych”,
inżynier z Birmy czy Żydówka z Jerozolimy mieliby trudności z uzyskaniem obywatelstwa.

Projekty naukowe
W Instytucie Archeologii właśnie zakończone zostały dwa projekty realizowane
przez doktorantów:
Pierwszy z nich zatytułowany Mikroanalizy artefaktów wykonanych z twardych surowców
odzwierzęcych: wytwarzanie, użytkowanie i znaczenie elementów stroju z przełomu
neolitu i wczesnej epoki brązu uzyskany w ramach Programu Mobilność Plus MNiSW –
IV edycja (1.11.2015 - 31.10.2016; Uniwersytet Wrocławski/Leiden Universiteit w Holandii)
realizowała mgr Kinga Winnicka.
Korzystając z zaplecza sprzętowego laboratorium w Lejdzie, prowadziłam badania
mikroskopowe (ang. microwear and residue analysis) na artefaktach wykonanych z surowców
kostnych, elementach stroju i drobnych narzędziach z przełomu epoki kamienia i epok metali
(kultura pucharów dzwonowatych, kultura mierzanowicka) – mówi kierownik projektu, Kinga
Winnicka. Celem było wypracowanie metodyki nieinwazyjnych mikroanaliz tego rodzaju
przedmiotów poprzez określenie stanu zachowania, identyfikację surowca oraz rozpoznanie
sposobu wykonania i używania/noszenia, a także rozpoznanie znaczenia badanych
przedmiotów dla interesujących mnie społeczności. Efektem (na listopad 2016) jest baza danych
zawierająca obserwacje mikroskopowe oraz mikrofotografie, a także interpretacje dotyczące
jednej grupy artefaktów - igieł, szpil i szydeł.
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Projekt był prezentowany na konferencjach międzynarodowych, m.in. 41st International
Symposium on Archaeometry w Kalamacie, Grecja (Awls, needles, pins in graves: Early
Bronze Age bone objects of personal use under the microscope) oraz 11th Meeting of the ICAZ
Worked Bone Research Group w Jassy, Rumunia (Epi-Corded Ware objects of personal use
made of bone: their materiality and meaning – a project overview). Dodatkowo, analizy
mikroskopowe zespołu guzków z kobiecego grobu kultury pucharów dzwonowatych pt.
Analiza archeometryczna tzw. guzków z V-kształtnym otworem: problem identyfikacji surowca
i jego znaczenie, technika wykonania i życie użytkowe zostaną opublikowane w 2017 r.
w monografii stanowiska Sandomierz, przygotowywanej przez Instytut Archeologii
i Etnologii PAN w Warszawie.
Wyniki projektu zostaną zawarte w powstającej pracy doktorskiej Early Bronze Age
Objects of Personal Use Made of Bone: Their Materiality and Meaning (Uniwersytet
Wrocławski, promotor: prof. dr hab. J.M. Burdukiewicz).
Drugi z projektów zatytułowany Formowanie się lokalnych społeczności rolniczohodowlanych w IV i pierwszej połowie III tysiąclecia przed Chr. – powstanie i rozwój kultury
pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku uzyskany w konkursie Narodowego Centrum
Nauki w ramach programu Preludium realizowała mgr Ewa Dreczko.
Głównym celem projektu badawczego była charakterystyka przemian, jakie miały miejsce
na obszarze Dolnego Śląska, pomiędzy rzekami Nysą Kłodzką a Kaczawą, w IV tysiącleciu
i w pierwszej połowie III tysiąclecia przed Chr., będących rezultatem pojawienia się na tym
terenie społeczności kultury pucharów lejkowatych.
W celu weryfikacji dotychczasowych ustaleń dotyczących chronologii zarówno relatywnej
jak i absolutnej przeprowadzono analizę taksonomiczno-chronologiczną ceramiki
pochodzącej ze stanowisk kultury pucharów lejkowatych. Wyniki tych badań, uzupełnione
nową serią datowań radiowęglowych, pozwoliły na
scharakteryzowanie kolejnych stadiów rozwoju osadnictwa
społeczności tej kultury, a także na wyznaczenie kierunków
napływania na obszary dolnośląskie wzorców kulturowych.
Dzięki digitalizacji lokalizacji stanowisk kultury
pucharów lejkowatych możliwe było przeprowadzenie analiz
osadnictwa z zastosowaniem narzędzi systemów informacji
geograficznej (GIS). Na ich podstawie określono czynniki
środowiskowe, gospodarcze i społeczne wpływające na
lokalizację stanowisk oraz wypracowano modele
kształtowania się sieci osadniczej tej kultury oraz sieci
wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi miejscami jej aktywności. Przeprowadzono
także analizy z zakresu modelowania prognostycznego, w wyniku których wyznaczono
obszary prawdopodobnej lokalizacji stanowisk na nierozpoznanym dotychczas szerzej
obszarze międzyrzecza Ślęzy i Małej Ślęzy. Rezultaty przeprowadzonego modelowania
zweryfikowano za pomocą prospekcji terenowej. Zarówno wyniki analiz chronologicznych
i taksonomicznych, jak i badania osadnicze z zastosowaniem metod GIS umożliwiły
prześledzenie różnic w strategiach osadniczych na poszczególnych etapach rozwoju kultury
pucharów lejkowatych oraz w odmiennych strefach środowiskowych.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na znaczące uzupełnienie stanu wiedzy
na temat kultury pucharów lejkowatych z obszaru Dolnego Śląska. Powiększyły prawie
dwukrotnie bazę oznaczeń wieku absolutnego, a także dostarczyły nowych danych na temat
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paleodiety oraz osadnictwa i gospodarki badanych
społeczności. Wyniki projektu opublikowane zostały już w szeregu publikacji, m.in. Typologia
form naczyń kultury pucharów lejkowatych z obszaru Dolnego Śląska, „Przegląd
Archeologiczny” t. 62 (2016), s. 5-28.
Wyniki projektu zostaną zawarte w powstającej pracy doktorskiej: Społeczności
kultury pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku (Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof.
dr hab. J.M. Burdukiewicz).

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Noc Humanistów
1 kwietnia 2017 r. w Instytucie Psychologii i Instytucie Pedagogiki
odbyła się IV Noc Humanistów, której leitmotivem była
Tajemnica w kulturze. Interesująca tematyka wykładów,
pasjonujące warsztaty archeologiczne, inspirująca wystawa
poświęcona Mikroświatom macierzyństwa oraz pełne pomysłów
stoiska prężnie działających w WNHiP kół naukowych pozwoliły
uczestnikom wydarzenia na (roz)poznawanie i odkrywanie tajemnic w kulturze. Tajemniczy
charakter sobotniego wieczoru dopełniał LARP kryminalno-psychologiczny De Profundis.
W rezultacie pytania, Jakie tajemnice skrywają filmowe monstra? Co działo się za zamkniętymi
drzwiami rzymskiej sypialni? O czym mówią nasze sny?, które padły podczas IV Nocy
Humanistów, nie pozostały bez odpowiedzi!
W tegorocznej Nocy Humanistów uczestniczyło ponad 200 osób. Uczestnikami
spotkania byli nie tylko pracownicy, studenci i absolwenci
WNHiP, ale również sympatycy humanistyki (nie tylko
humaniści!) w różnym wieku: dzieci, młodzież, seniorzy.
Mając na uwadze duże zainteresowanie wydarzeniem,
niezwykle pozytywną atmosferę, a także zaciekawienie i
uśmiech uczestników, z pełną odpowiedzialnością można
przyznać, iż IV Noc Humanistów była niezwykle udaną
imprezą promującą działalność naukową i dydaktyczną pracowników i studentów WNHiP.
Korzystając z okazji chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wykładowcom
i studentom, którzy zgodzili się przygotować niecodzienne, „tajemnicze” wykłady:
prof. dr. hab. Waldemarowi Okoniowi (Instytut Historii Sztuki), dr hab. Agnieszce Nierackiej,
prof. nadzw. UWr (Instytut Kulturoznawstwa), dr. hab. Ryszardowi Poprawie (Instytut
Psychologii), dr hab. Izoldzie Topp-Wójtowicz (Instytut Kulturoznawstwa), dr. hab. Leszkowi
Ziątkowskiemu, prof. nadzw. UWr. (Instytut Historii), dr. hab. Mateuszowi Żmudzińskiemu
(Instytut Archeologii), dr Biance Lewandowskiej (Instytut Psychologii), dr. Robertowi
Losiakowi (Instytut Muzykologii), dr. Mirosławowi Marczykowi (Katedra Etnologii
i Antropologii Kulturowej), dr. Wojciechowi Odojowi (Instytut Muzykologii), dr. Adamowi
Pałuchowskiemu (Instytut Historyczny), dr. Markowi Podgórnemu (Instytut Pedagogiki),
dr. Wojciechowi Szymańskiemu (Instytut Historii Sztuki), Karolinie Augustowskiej,
Aleksandrze Brzyskiej i Tomaszowi Raczkowskiemu (Studenckie Koło Naukowe Etnologów
– Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej).
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Dziękujemy także dr Dorocie Chmielewskiej-Łuczak
(Instytut Psychologii) za koordynację działań i opiekę
i nad LARP-em, dr Martynie Pryszmont-Ciesielskiej
(Instytut Pedagogiki), która z pomocą studentów
przygotowała
wystawę
prezentującą
wyniki
koordynowanych przez nią projektów badawczych
poświęconych macierzyństwu oraz dr. Marcinowi
Bohrowi i studentom Koła Naukowego Studentów
Archeologii za realizację interesujących warsztatów
archeologicznych.
Podziękowania kierujemy także w stronę studentów – członków kół naukowych,
którzy podczas organizacji IV Nocy Humanistów wykazali się niezwykłym zaangażowaniem
i pracowitością. Szczególne podziękowania dla: Studenckiego Koła Naukowego
Archeologów (Instytut Archeologii), Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Variograf
(Instytut Pedagogiki), Koła Naukowego Muzykologów (Instytut Muzykologii), Studenckiego
Koła Naukowego Etnologów (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej), SKN
Nowożytników im. W. Czaplińskiego, SKN Historii XX wieku im. W. Czaplińskiego, Koła
Naukowego Historyków Wojskowości UWr (Instytut Historyczny), Koła Inicjatyw Twórczych
(Instytut Psychologii).
Państwa pomoc i obecność podczas tegorocznego wydarzenia niewątpliwie
przyczyniła się do popularyzacji humanistyki, budowania wspólnoty akademickiej
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz promocji Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych. Serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy IV Nocy Humanistów:
dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr (Instytut Pedagogiki)
dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr (Instytut Historii Sztuki)
dr hab. Filip Wolański, prof. UWr (Instytut Historyczny)
dr Bogna Bartosz (Instytut Psychologii)
dr Marcin Bohr (Instytut Archeologii)
dr Piotr Jakub Fereński (Instytut Kulturoznawstwa)
dr Joanna Golonka-Legut (Instytut Pedagogiki)
dr Konrad Górny (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej)
dr Sławomir Wieczorek (Instytut Muzykologii)
Prezentacja wybranych wydarzeń z Nocy Humanistów dostępna jest na wydziałowym kanale
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jZWaTuqEIWA, a wiele zdjęć – także na
profilach facebookowych instytutów i Wydziału.
Nowe zarządzenie Dziekana
2 marca Dziekan wydał Zarządzenie Nr 4/2017 dotyczące polityki wydawniczej Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Oto niektóre regulacje zawarte w Zarządzeniu:
Warunkiem finansowana, współfinansowania lub dofinansowania publikacji
książkowych i czasopism jest wyraźne określenie na stronie redakcyjnej finansowania/
dofinansowania publikacji przez Wydział lub jednostkę̨ wydziałową.
Wszystkie wydatki pokrywane z środków Wydziału podlegają̨ zasadom właściwym
dla wydatkowania środków publicznych, należy zatem korzystać́ z nich w sposób celowy
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i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących
osiągnieciu założonych celów (art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).
Finansowanie, dofinansowanie lub współfinansowanie publikacji przez Wydział może
mieć́ miejsce, o ile wydawca zgodzi się, iż:
a) Wydział oraz autor zachowują̨ w pełni lub w części majątkowe prawa autorskie do utworu
na zasadach uzgodnionych w umowie wydawniczej;
b) udostepnienie wydanego utworu odbiorcom nastąpi zarówno w postaci analogowej
(druk), jak i cyfrowej (tzw. e-book, w układzie treści identyczny z formą drukowaną).
Publikacje w formie cyfrowej (e-book) powinny być́ dostępne dla czytelnika
bezpłatnie bezpośrednio po wydaniu wersji drukowanej lub po upływie uzgodnionego
w umowie okresu karencji, nie dłuższego niż̇ 2 lata.
Rozpowszechnianie publikacji cyfrowych odbywa się̨ przy pomocy repozytorium
cyfrowego Wydziału, strony internetowej Wydziału i stron jednostek wydziałowych lub
projektów afiliowanych do Wydziału oraz uzgodnionych z Dziekanem w podaniu
o dofinansowanie serwisów naukowych gwarantujących szeroką dostępność́ publikacji.
Nowe kierunki studiów i specjalności
Senat UWr zaakceptował uruchomienie od roku akademickiego 2017/2018 anglojęzycznych
studiów magisterskich z historii w przestrzeni publicznej (public history) w Instytucie
Historycznym oraz specjalność animacja społeczno-kulturalna w Instytucie Pedagogiki.
Zachęcamy społeczność akademicką Wydziału do propagowania tych informacji w swoich
środowiskach.
Niebawem wydanie zostanie nowe zarządzenie Dziekana w sprawie tworzenia
nowych oraz korygowania istniejących kierunków studiów i specjalności.

Dialog – Kultura – Film
W nowym semestrze kontynuujemy spotkania z filmem. Wszystkie projekcje stanowiące
pretekst do dyskusji odbywają się w sali 208 (II piętro) w Instytucie Historii Sztuki, ul. Szewska
36. Gorąco zapraszamy pracowników i studentów Wydziału.
20 kwietnia 2017
Cykl: Historia na ekranie.
„Gra tajemnic” (2014), reż. Morten Tyldum
Tłem akcji filmu są prace angielskiego zespołu nad złamaniem
skomplikowanego kodu, którym posługiwali się Niemcy w czasie
II wojny światowej. Grupie tej przewodził genialny matematyk Alan
Turing. Sekret kodu „Enigmy” nie jest jedyną tajemnicą, którą odsłania
film…
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Wykłady on-line
Na kanale youtube dostępny jest nowy wykład: Profesora
Jerzego Maronia o Śląsku jako teatrze działań wojennych od
średniowiecza po współczesność. Wielbicieli talentów
oratorskich Profesora i miłośników wiedzy o przeszłości nie
tylko naszego regionu, ale i interdyscyplinarnych studiów nad
dziejami zapraszamy do oglądania wykładu i dyskusji.
https://www.youtube.com/watch?v=mq5nnxQ9Z54
.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Wykłady i konferencje
20 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:00 w auli Instytutu Psychologii odbędzie
się wykład Prof. Jamesa T. Lamiella z uniwersytetu Georgetown (USA),
William Stern we Wrocławiu i w świecie. 21 kwietnia w Katedrze Biologii
Człowieka Instytutu Antropologii Prof. Lamiell poprowadzi seminarium
dla studentów. Oba spotkania organizowane są w ramach programu
Visiting Professors Urzędu Miasta Wrocława z funduszu Scienciae
Wratislaviensis.
Oddział Terenowy we Wrocławiu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy
z Instytutem Psychologii UWr zapraszają 24 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:00 do Instytutu
Psychologii na wykład Michaela Randolpha, It’s easy to speak about
psychotherapy but it’s hard to talk usefully. Why is that? [Łatwo jest mówić
o psychoterapii, ale trudno o niej rozmawiać w sposób użyteczny. Dlaczego tak
jest]. M. Randolph jest doświadczonym terapeutą, pochodzącym z Anglii, ale
praktykującym w wielu krajach, w tym w Polsce, a ostatnio we Włoszech.
Wykład będzie tłumaczony na język polski.
26-28 kwietnia 2017 r. Zakład Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki wspólnie
z Protestant University Of Applied Sciences Darmstadt (Niemcy) w ramach programu
Erasmus+ organizuje dla studentów pedagogiki i psychologii 18-godzinne seminarium
pt. Wprowadzenie do psychodramy. Seminarium poprowadzi certyfikowany terapeuta
i superwizor psychodramy prof. dr hab. Thomas Schwinger przy współpracy dr. hab. Wiktora
Żłobickiego prof. UWr.
Szczegóły:
http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?p=11308
http://www.psychologia.uni.wroc.pl/?q=wprowadzenie-do-psychodramy
Prof. dr hab. Thomas Schwinger – emerytowany
profesor Evangelische Hochschule Darmstadt
należy do grona wybitnych psychoterapeutów
specjalizujących się w psychodramie. Od dziesięciu
lat owocnie współpracuje z Uniwersytetem
Wrocławskim w ramach programu Erasmus
i Erasmus+, rokrocznie prowadząc w Instytucie
Pedagogiki i Instytucie Psychologii wykłady
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i piętnastogodzinne seminaria warsztatowe z zakresu
psychodramy, w których uczestniczyło blisko 200 studentów i nauczycieli akademickich,
a także organizując pobyty naszych pracowników i studentów w Evangelische Hochschule
Darmstadt. Dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami w istotny sposób uzupełnia i poszerza
ofertę programową Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii w zakresie rozwijania tzw.
kompetencji miękkich pedagogów i psychologów.
Studenckie Koło Naukowe Antropologów „Kostka” z Wydziału
Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład
Historii Najnowszej XIX w. Instytutu Historii na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polskie
Towarzystwo Socjologiczne oraz Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach zapraszają na
Ogólnopolską Konferencję Naukową Wymiary pola bitwy,
która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 roku w CINiBA
w Katowicach.
Aby konferencja nie zamieniła się jedynie w sympozjum
branżowe, organizatorzy zapraszają również uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, aby podjęli wyzwanie i również wzięli udział
w konferencji w formie nadsyłania prac plastycznych na temat: Pole bitwy moimi oczyma oraz
poprzez nadsyłanie referatów do panelu uczniowskiego.
Do wzięcia udziału w konferencji zachęcają także studentów i doktorantów z każdej
dziedziny wiedzy, by wymiana myśli między referentami była jak największa i stanowiła jak
największą wartość dodaną. Owocem wspólnej pracy uczestników konferencji będzie
monografia w formie książkowej.
26 kwietnia 2017 r. na zaproszenie ambasady RP Prof. Krzysztof Kawalec (Instytut
Historyczny) wystąpi w Moskwie na tamtejszym uniwersytecie w roli eksperta strony polskiej
podczas seminarium poświęconego Romanowi Dmowskiemu.

Cykliczne spotkania naukowe: Obiady czwartkowe
nowożytników- w kręgu władzy królewskiej w epoce
staropolskiej – to inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego
Nowożytników im. W. Czaplińskiego. Przez cały rok
akademicki Koło planuje zorganizować 13 paneli,
poświęconych poszczególnym królom epoki staropolskiej.
Planowany harmonogram kolejnych spotkań:
9. Jan III Sobieski (27 kwietnia) – Kasia Lena Długosz
10. August II Mocny (4 maja) – Paweł Borowy
11. Stanisław I Leszczyński (25 maja) – vacat
12. August III Sas (1 czerwca) – Bartłomiej Bryła
13. Stanisław II August Poniatowski (8 czerwca) – Marta
Cękalska
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa Świat uzależnień – uzależnienia w polskim świecie.
Teoria, badania, praktyka, organizowana przez Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki,
odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. na Zamku Książęcym w Oleśnicy. Zgłoszenia
można przesyłać do 28 kwietnia. Szczegóły:
http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/ip/wp-content/uploads/2016/02/KOMUNIKAT-IKONF.-Świat-uzależnień-â-uzależnienia-w-polskim-świecie.pdf
Jubileuszowe XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne odbędzie się
we Wrocławiu 24-27 maja 2017 r.
Sympozjum służyć będzie prezentacji i wymianie poglądów na temat
najnowszych badań i prac archeologicznych w naszym regionie oraz
studiów ponadregionalnych, a także najnowszych metod badawczych
wykorzystywanych przez archeologów. Po raz pierwszy proponujemy
także sesję poświęconą nieniszczącym badaniom archeometrycznym.
Przewiduje się następujące sesje tematyczne:
1. Sesja ogólna: Pradzieje Śląska
Organizator: dr hab. Tomasz Płonka
2. Zabytki pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Ornament, forma i treść
Organizator: dr Tomasz Gralak
3. Okres lateński i rzymski między Dunajem a Bałtykiem – kontakty interkulturowe
Organizatorzy: dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr, dr Marcin Bohr
4. Miejsce Śląska na politycznej, gospodarczej i kulturowej mapie Europy Środkowej
w średniowieczu i czasach nowożytnych
Organizatorzy: dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr, dr Aleksandra Pankiewicz,
mgr Małgorzata Rakoczy, dr Sylwia Rodak
5. Systemy Informacji Geograficznej w codziennej praktyce archeologa
Organizatorzy: mgr Ewa Dreczko, dr Agnieszka Przybył
6. Nieniszczące badania archeometryczne zabytków archeologicznych
Organizator: dr inż. Beata Miazga
7. Sesja ogólna: Badania pozaeuropejskie wrocławskiego środowiska archeologicznego
Organizatorzy: dr hab. Mirosław Masojć, prof. dr hab. Józef Szykulski
8. Kontakty interregionalne wczesnorolniczych społeczności Europy Środkowej w świetle
badań petroarcheologicznych (6-5 tysiąclecie BC)
Organizatorzy: dr Mirosław Furmanek, PhDr. Vratislav Janák, CSc., dr hab. Mirosław Masojć,
prof. RNDr. AntonínPřichystal, DSc
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2017 r.
Szczegóły: http://ssyma2017.archeo.uni.wroc.pl/pl/
Sympozjum Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2017 r. w Instytucie
Pedagogiki. Temat tegorocznego spotkania brzmi: Między poznaniem a zmianą. Postępy,
kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych. Sympozjum poprzedzać
będą jednodniowe warsztaty metodologiczne, zaplanowane na dzień 19 czerwca 2017 r.:
· Metodologia teorii ugruntowanej: analiza danych i generowanie teorii – dr hab. Marek
Gorzko, prof. AP (Akademia Pomorska)
· Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie
autoobserwacji – prof. dr. hab. Krzysztof T. Konecki (Uniwersytet Łódzki)
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·
/Art/o/grafia/. Badania z wykorzystaniem artystycznych
środków ekspresji – dr Joanna Bielecka-Prus (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
· Podejście wizualne w badaniach jakościowych – dr Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet
Łódzki)
· Etnografia organizacji – dr Magdalena Czubak-Koch (DSW)
· Narracje w badaniu biografii – dr Joanna Golonka-Legut (Uniwersytet Wrocławski)
i dr Emilia Mazurek (Politechnika Wrocławska)
· Autoetnografia jako metoda badawcza – dr Anna Kacperczyk (Uniwersytet Łódzki)
i dr Marcin Kafar (Uniwersytet Łódzki)
· Czytanie miasta: transdyscyplinarne badania przestrzeni – dr Kamila Kamińska
(Uniwersytet Wrocławski)
· Metodologia teorii ugruntowanej. Metoda ciągłego porównywania – odmiany i techniki
analityczne - dr Łukasz Marciniak (Uniwersytet Łódzki)
· Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo – dr Jakub Niedbalski
(Uniwersytet Łódzki)
· Metodologia indygeniczna – emiczny dyskurs i nowa rola badacza terenowego –
dr Justyna Pilarska (Uniwersytet Wrocławski)
· Obserwacja uczestnicząca. „Hop” i „bęc” – czyli jak za pomocą tej samej metody odnieść
wielki sukces i spektakularną porażkę – dr Kamil Miszewski (Akademia Pedagogiki
Specjalnej)
Zgłoszenia można nadsyłać do 15 kwietnia 2017 r.
Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz karty zgłoszenia udziału w Sympozjum znajdują się na
stronie internetowej VI TSBJ: http://vitsbj.uni.wroc.pl/

Wnioski o granty
Szanowni Państwo,
Prezentujemy Wam konkursy na projekty badawcze oraz stypendia. Zachęcamy do wzięcia
udziału, do aktywności, bo bez pracy nie ma pełni radości życia (A. Czechow).
Oto co na Was czeka:
Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1,
ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób
ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Przypominamy, że
konkurs Narodowego Centrum Nauki Miniatura to szansa dla tych
z Państwa, którzy chcą rozpocząć przygodę z grantami. Jeśli jesteś
doktorem (stopień uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i nigdy nie kierowałaś/kierowałeś
projektem badawczym, możesz starać się o środki w wysokości od 5000 zł do 50 000 zł na
sfinansowanie zadania badawczego.
Jak zwykle na wiosnę NCN ogłasza konkursy: PRELUDIUM (konkurs na projekty badawcze,
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia
naukowego doktora; zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy), to już 13 edycja
konkursu, wprowadzono zmiany, a mianowicie wnioskodawcy mają możliwość
zaplanowania
wyższych
wynagrodzeń
(podniesiono
limit
wynagrodzeń
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o 50% i będzie wynosił do 1,5 tys. zł miesięcznie). OPUS 13 to
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać
12, 24 lub 36 miesięcy. Nabór wniosków trwa od 15 marca do 16 czerwca 2017 r.
Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w konursie na stypendia na krótkoterminowe pobyty
badawcze w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wysoko wykwalifikowanych
absolwentów wszystkich kierunków oraz młodych naukowców z doktoratem. Pobyt może
trwać od 1 do 6 miesięcy, stypendium w wysokości 1000 euro.
Najlepsi z najlepszych 2.0. Do 24 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach
programu, którego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich
aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub
zawodach. O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się
uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół. Okres
realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy oraz wykraczać poza dzień
30 września 2018 r. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć: 80 000 zł – w przypadku
projektu realizowanego przez jednego studenta; 320 000 zł – w przypadku projektu
realizowanego przez zespół studentów.
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach trzeciej edycji konkursu tygodnika
Polityka na pracę magisterską dotyczącą historii PRL. Do konkursu można zgłaszać prace
magisterskie napisane w języku polskim i obronione w roku 2016 oraz 2017. Prawo zgłaszania
prac na konkurs mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem
uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.
19 kwietnia 2017 r. Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Wrocławskiej
organizuje szkolenie dotyczące indywidualnych stypendiów Marie Skłodowskiej-Curie, na
które w imieniu swoim oraz organizatorów serdecznie zapraszamy! Program oraz rejestracja
na
szkolenie:
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenie-indywidualne-stypendia-wyjazdowedzialania-marie-sklodowska-curie-horyzont-2020-19-04_artykul_558.html W kolejnym
konkursie na indywidualne stypendia wyjazdowe Marie Skłodowskiej Curie (MARIE
SKLODOWSKA-CURIE Individual Fellowships) w ramach programu Horyzont 2020
oferowane są stypendia dla osób z doktoratem lub z czteroletnim doświadczeniem
badawczym na pełen etat, liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra, które
zainteresowane są prowadzeniem badań w najlepszych ośrodkach w Europie oraz poza jej
granicami. Stypendia europejskie (European Fellowships) umożliwiają realizację grantu
przez okres od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub kraju stowarzyszonym
(obowiązuje zasada mobilności); w ramach tych stypendiów dostępne są też granty
związane z powrotem do kariery naukowej po przerwie takiej jak np.urlop rodzicielski oraz
granty reintegracyjne, które pomagają w reintegracji naukowców, powracających do
Europy. Stypendia globalne (Global Fellowships)- umożliwiają realizację grantu poza Europą
(oddelegowanie od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową 12 miesięczną fazą powrotu do
Europy.
Szczegóły:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/msca-if-2017.html
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Przypominamy, że:
Do 23 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko-ukraińskiego konkursu na
wymianę osobową na lata 2018-2019. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia
na finansowanie wymiany osobowej podróży i krótkich pobytów uczestników polskoukraińskich projektów badawczych. Nauki humanistyczne i społeczne są jednym z obszarów
priorytetowych.
Do 10 maja 2017 r. archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki,
filologowie klasyczni i historycy filozofii mogą składać wnioski na stypendia Fundacji
Lanckorońskich. W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu,
Londynie i Rzymie przez okres od 1 do 3 miesięcy. Zakres tematyki poruszanej przez
historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien wykraczać poza rok 1939
i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989 r.
Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu naborów do
prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia
i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach
badawczych. Zachęcamy do aplikowania na http://www.fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/:
Do 19 maja 2017 r. Fulbright Graduate Student Award 2018/19. To stypendium
przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów
magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate
kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
Do 19 maja 2017 r. Fulbright Junior Research Award 2018/19. Stypendia
przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę
doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN,
międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych
w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej
uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
Do 16 czerwca 2017 r. Fulbright Senior Award 2018/19. Stypendia przyznawane są
w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni,
instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów
naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych
projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych nonprofit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji
projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.
Do 24 listopada 2017 r. można zgłaszać prace w ramach
ósmej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską
i doktorską dotyczącą historii Solidarności, opozycji
wobec komunizmu i dyktatury lub idei solidarności
społecznej. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie i doktorskie z dziedziny
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szeroko pojętej humanistyki (historia, socjologia, filozofia,
psychologia, prawo, kulturoznawstwo, ekonomia) obronione po 2015 r. Dla laureatów
konkursu przewidziano następujące nagrody: za najlepszą pracę magisterską 5 000 zł brutto
oraz wydanie pracy drukiem nakładem Europejskiego Centrum Solidarności; za najlepszą
pracę doktorską – 7 000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem nakładem Europejskiego
Centrum Solidarności.
Informacje o grantach i konkursach: Paulina Przybylak, tel. 3752 831, Dziekanat, pok. 102.
Startujcie i wygrywajcie!
Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 8 maja 2017 r. Proszę je
wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
21-22 kwietnia 2017 r. w Instytucie Historycznym odbędzie się Weekend z historią. Ta
cyklicznie organizowana impreza adresowana jest do osób zainteresowanych historią przede
wszystkim z wrocławskich liceów. W tym roku zaplanowano wykłady, pokaz tańca dawnego,
spotkania z rekonstruktorami, możliwość udziału w grze planszowej, spacery po Wrocławiu
zorganizowane przez studentów z Instytutu Historycznego. Szczegółowy program już
wkrótce będzie dostępny na stronie IH UWr oraz na profilu FB.
Errata: W tekście o Public History Weekly zamieszczonym w poprzednim numerze została
błędnie podana funkcja Prof. Krzysztofa Ruchniewicza, współwydawcy PHW. Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskim im. Willy’ego Brandta jest oczywiście częścią UWr.
Natomiast artykuł Joanny Wojdon na temat relacji między public history a dydaktyką historii
istotnie wywołał ożywioną dyskusję, zwłaszcza badaczy niemieckich. Szczegóły:
https://public-history-weekly.degruyter.com/5-2017-9/public-history-and-history-didacticsa-conversation/
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