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Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Grudniowe święta doskonale wpisują się w ogólnoludzką potrzebę
podkreślenia człowieczej jedności ze światem Natury. Czas zimowego
przesilenia, rzymskie Saturnalia, chrześcijańskie Boże Narodzenie, a na
jego kanwie zsekularyzowane „Święta/Holidays”, jakichkolwiek
konkretnych treści kulturowych by nie niosły, odwołują się do poczucia
wspólnoty i radości czerpanej z bycia częścią czegoś większego,
trwalszego niż nasze własne życie i zwracającego się ku przyszłości.
W tym sensie dla ludzi Akademii, zanurzonych w swoich badaniach, Boże
Narodzenie jest... niemal zawsze. Mamy szansę obcować z największymi
umysłami ludzkości, czasami dodać słowo lub zdanie do wielkiego,
międzygeneracyjnego dialogu rozgrywającego się poprzez i w kulturze ludzkiej.
Niespodzianki, prezenty czekają nieodkryte na odkrywców, a radością z tego odkrycia
możemy dzielić się w naszej wielkiej rodzinie Akademii na wiele różnych sposobów.
A przecież i dla nas ten czas jest szczególny, bo wraz z podstępnie skradającym się
Nowym Rokiem wymusza rozliczenia. Tworzymy zazwyczaj rankingi negatywne:
nieoddanych na czas prac, nieprzeprowadzonych badań, niezrealizowanych planów...
Jednak schyłek grudnia zwraca nam uwagę na coś innego – na przemianę. Owszem, kończą
się niektóre z naszych planów, czasami kończą się porażką. Ale z nich rodzi się nowa droga,
nowe wyzwania, nowe nadzieje. Nowa radość. Przyjęcie tej ostatniej jest akurat na naszej
szerokości geograficznej szczególnie ważne. Bo gdy brakuje światła Słońca, czasami cień
przysłania nam nasze dokonania, sukcesy, spełnione życie.
Mijający rok nie był łatwy i łatwo się nie kończy. Wciąż nie jesteśmy pewni kluczowych
rozstrzygnięć prawnych dotyczących interpretacji i stosowania nowej Ustawy Prawo
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Czekamy na nowy Statut naszej Uczelni. Na nowe
rozporządzenie Ministra z zasadami ewaluacji dyscyplin. Na listy wydawnictw i czasopism.
Na standardy kształcenia... Listę można długo kontynuować. Sądzę jednak, że warto na
chwilę pozostawić na boku wahania Ministerstwa i skupić się na pozytywnych wydarzeniach
w życiu naszej wspólnoty. Dzięki środkom z ostatniej dotacji na kontynuację i rozwój badań
(tzw. środki statutowe) zakupiliśmy rekordową liczbę książek zagranicznych. Planujemy
w przyszłym roku, gdy łatwiej będzie lokować środki na badania, otworzyć dostęp do
kolejnych – obok JSTORa – elektronicznych baz publikacji naukowych. Dynamicznie rośnie
liczba grantów otrzymywanych przez doktorantów i pracowników Wydziału w ramach prac
NCN, ale także NCBiR. Środki z projektów, w części także z dotacji statutowej, znacząco
przyczyniają się do unowocześniania infrastruktury informatycznej. Wydział kolejny rok
zapewnia studentom programy stażowe finansowane z środków projektowych. W ramach
współpracy z PFRON otwarto nowe studia podyplomowe (menedżerów rehabilitacji)
wysoko oceniane przez słuchaczy. Trwają prace nad nowymi programami studiów.
Remontowany jest Instytut Historyczny, kończą się prace nad projektem nowego budynku
przy ul. Kuźniczej, remontu elewacji, wentylacji i przeniesienia biblioteki Instytutu
Archeologicznego na Szewskiej 48. Ciągle dążymy do usprawnienia obsługi projektów.
Potrzeb jest wiele, a czasu mało. Zbliżająca się fala zmian może zniechęcać do
prowadzenia badań bez wiedzy o kryteriach ich oceny. Ale namawiam serdecznie – nie
bójmy się świata. Prowadźmy badania najlepiej, jak potrafimy, starajmy się publikować
w miejscach o możliwie najwyższej renomie w naszej dziedzinie, próbujmy popularyzować
wiedzę o naszej dyscyplinie i badaniach. Nie z lęku przed tą czy inną oceną, lecz z powodu
1

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 21 (XII 2018)
wewnętrznej potrzeby, naszej własnej ciekawości. Czego
wówczas mamy się obawiać? Urzędnicy przemijają, a Akademia trwa. Tylko wtedy jednak,
gdy potrafi współdziałać i przedłożyć jakość badań, drogę prawdy nad partykularne interesy
swoich członków.
Życzę więc Państwu – radości. Krótszej, dłuższej, ale zawsze połączonej z satysfakcją
płynącą z życia dobrze przeżytego. No i trzymam kciuki za Mikołaja, Gwiazdkę, Gwiazdora,
Dziadka Mroza i kimkolwiek by nie był nasz wyimaginowany, ale jakże nam potrzebny
o każdej porze roku, przyjaciel obdarowujący nas... pięknymi wspomnieniami.
Wesołych Świąt! Radosnego Sylwestra! Szczęśliwego bycia razem!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
23 października 2018 r. Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem
Społecznym Instytutu Pedagogiki zorganizował I Interdyscyplinarne Seminarium
Międzykulturowe: Wielokulturowość – między teorią a praktyką. Gościem i autorem
wykładu Alterity as challenge to multiculturalism był Christoph Wulf, profesor antropologii
i teorii wychowania, wiceprzewodniczący Komisji Niemieckiej UNESCO oraz członek
Interdyscyplinarnego Centrum Antropologii Historycznej na Freie Universität w Berlinie.
W swoim wystąpieniu prof. Wulf omawiał międzykulturowe studium przypadku niemieckofrancuskiego projektu wymiany młodzieżowej, przybliżając zjawiska kultury wspólnego
dziedzictwa, obywatelskiej edukacji globalnej i dyskurs wobec odmienności kulturowej
we współczesnej Europie.
W poniedziałek 29 października 2018 r. w Instytucie Psychologii gościła Zofia MilskaWrzosińska, ceniona psychoterapeutka psychodynamiczna, superwizorka Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, współzałożycielka i szefowa Laboratorium Psychoedukacji.
Zorganizowane wspólnie z wydawnictwem PWN spotkanie pod hasłem Psychoterapia dziś.
Rozmowy miało charakter otwarty, zgromadziło pełną aulę słuchaczy, a poprowadziła je
dr Małgorzata Włodarczyk z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii
UWr.
W trakcie ponadgodzinnej prelekcji, połączonej z gorącą dyskusją, Zofia MilskaWrzosińska wprowadziła uczestników spotkania w meandry dziedziny, jaką jest
psychoterapia, przedstawiła tezę o jej podstawach naukowych, a także kilka sprawdzonych
sposobów na odróżnienie psychoterapii od innych form oddziaływań psychologicznych
(np. popularnego dziś coachingu). Poruszyła również wątek predyspozycji niezbędnych
do wykonywania zawodu psychoterapeuty, znaczenie odbycia przez przyszłego
psychoterapeutę klinicznych staży specjalistycznych i poddawania się systematycznej
superwizji. Wiele czasu poświęciła scharakteryzowaniu zasadniczych problemów, z którymi
współcześnie spotykają się w swojej pracy psychoterapeuci. Przy pomocy anegdot, w sposób
niezwykle lekki i błyskotliwy opisała, jak na przestrzeni lat zmieniło się spectrum problemów,
z którymi ludzie zgłaszają się dziś do gabinetów psychoterapeutycznych, jak zmieniły się
postawy klientów, a także język opisywania swoich doświadczeń i relacji. Po części oficjalnej
można było zakupić najnowszą książkę Zofii MIlskiej-Wrzosińskiej, otrzymać autograf,
a także liczyć na krótką rozmowę w kuluarach.
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Prof. dr hab. Mirosław Kocur (IK) 5-17 listopada 2018 r. wziął
udział w International Forum on Actor Training and Education,
zorganizowanym w Szanghaju przez Shanghai Theatre Academy.
Na obrady zaproszono czołowych teoretyków i praktyków sztuki
aktorskiej z całego świata, a prof. Kocur wygłosił krótki wykład
multimedialny Mannequins and Monks: Acting for Kantor and
Grotowski.
8 listopada 2018 r. odbyła się prezentacja projektu cyfrowej
rekonstrukcji wrocławskiej Synagogi na Wygonie w ramach
organizowanych corocznie Dni Wzajemnego Szacunku
i upamiętnienia 80. rocznicy pogromu Żydów w nazistowskich Niemczech zwanego nocą
kryształową. Projekt przedstawili prof. Piotr Kuroczyński z Instytutu Architektury
Hochschule Mainz oraz mgr Karolina Jara (Instytut Historii Sztuki UWr/HS Mainz),
a końcowy efekt projektu zostanie pokazany w sierpniu 2019 r. Uczestnicy wydarzenia
otrzymali kartkę pocztową i aplikację kARtka z synagogą, wykorzystującą możliwości
rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality, AR) i pozwalającą zobaczyć
trójwymiarowy model synagogi. Aplikacja jest darmowa, a kartkę można także samodzielnie
wydrukować ze strony https://arvr.hs-mainz.de/img/pocztowka.pdf
13 listopada 2018 r. dr hab. Monika Baer (KEiAK), wraz mgr.
Nikolaiem
Gorbachovem
(Europejski
Uniwersytet
Humanistyczny w Wilnie) oraz prof. dr Aniką Keinz (Europejski
Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), wzięła udział
w Institutskolloquium zatytułowanym Ethnographies of the
Contemporary – Perspectives and Positions on an Anthropology
of the Political, zorganizowanym przez Institut für Europäische
Ethnologie Humboldt-Universität zu Berlin. Myślą przewodnią
spotkania, które moderował mgr Patrick Wielowiejski, było
hasło Queering Europe: On the Sexual Politics of Europeanisation.
Prof. Baer odniosła się do tego problemu w oparciu o materiał
empiryczny zgromadzony w trakcie badań prowadzonych
w Polsce, w tym we Wrocławiu.
15-17 listopada 2018 r. na Uniwersytecie
w Amsterdamie odbyła się 7. edycja
międzynarodowej konferencji naukowej
Making of the Humanities, podczas której
mgr Aleksandra Kil, dr Jacek Małczyński
i prof. Dorota Wolska (IK) przedstawili
referat From the Archaeology of the
Humanities Lab: A Tricky Case of Claude
Lévi-Strauss’s Laboratoire d’anthropologie
sociale. Udział w konferencji stanowi część
realizowanego
przez
Laboratorium
Humanistyki Współczesnej grantu NCN
Laboratorium humanistyczne jako modus
poznania. Od archeologii do projektu.
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15 listopada 2018 r. Instytut Archeologii gościł prof. Franka Lehmkuhl’a z Uniwersytetu
w Akwizgranie z wykładem Loess and archaeology during the last glacial cycle in central
and southeastern Europe.
16–17 listopada 2018 r. w budynkach Uniwersytetu
Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej odbyła się
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ethnology
Without Borders – Field(s) without borders:
anthropological
reflections
on
the
nature
of contemporary world, zorganizowana przez Katedrę
Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr wraz
ze Stowarzyszeniem Etnologia Wrocławska. Partnerem konferencji było Stowarzyszenie
Wikimedia Polska. Patronat honorowy objęły nad nią Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
Wrocławskie Centrum Akademickie oraz Wojewoda Dolnośląski, sponsorem była zaś firma
Tech-Kan.
Wydarzenie stanowiło kontynuację organizowanego od 2012 roku cyklu, będącego
okazją do spotkania etnologów z krajów Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Czech, Słowacji oraz
Węgier. W pięcioosobowym komitecie organizacyjnym znaleźli się Tomasz Raczkowski,
Celina Strzelecka, Patryk Wojciechowski oraz Alicja Zaremba – studiujący na studiach
II i III stopnia w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Karolina Kania,
doktorantka w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu, a także inicjatorka
i współorganizatorka pierwszej edycji wydarzenia.
Tegoroczna konferencja została przeprowadzona pod hasłem humanistyki cyfrowej
i refleksji nad wymogami metodologicznymi w kontekście zmieniającej się dynamicznie
przestrzeni społecznej, w której coraz większą rolę odgrywają nowe technologie i media,
takie jak Internet. Zagadnieniom z tej sfery poświęcony został panel, który otworzył
konferencję w piątek. Tematyka nowych mediów była także centralnym punktem
warsztatów obsługi zasobów Wikimedia Commons i tworzenia etnologicznych haseł
w Wikipedii, które odbywały się równolegle do wspomnianego panelu. Podczas warsztatów
uczestnicy i uczestniczki wysłuchali wystąpień ekspertów – Łukasza Kozaka, Klary SielickiejBaryłki oraz Celiny Strzeleckiej, którzy przybliżyli charakterystykę narzędzi WikiCommons
oraz ich zastosowania. Program konferencji uzupełnił sobotni panel otwarty, poświęcony
praktykom badawczym i rozważaniom teoretycznym z zakresu etnologii i antropologii
kulturowej.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki ośrodków
antropologicznych w Budapeszcie, Bratysławie, Brnie, Cieszynie, Krakowie, Nitrze, Peczu,
Poznaniu, Toruniu, Trnawie oraz Wrocławiu. Tegoroczna edycja Ethnology Without Borders
pokazała szerokie spektrum zainteresowań, tematów i podejść metodologicznych
rozwijanych przez młodych badaczy w ramach naszej dyscypliny, podkreślając dobitnie
znaczenie antropologii kulturowej we współczesnej nauce.
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Dr Katarzyna Majbroda z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej UWr wraz z prof. dr hab. Joanną Kurczewską
(Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
i prof. dr hab. Juliuszem Gardawskim (Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie) wzięła udział w dyskusji Oblicza
patriotyzmu we współczesnej Polsce. Spotkanie odbyło się
18 listopada 2018 r. we wrocławskiej Recepcji w ramach
debat z cyklu SocjoPercepcja w Recepcji. Dr K. Majbroda
przedstawiała m.in. wyniki swoich badań dotyczących
obecności wątków patriotycznych i narodowych w szkolnej edukacji z zakresu historii, które
realizowała w ramach projektu grantowego: Wizje narodu w podręcznikach szkolnych
do nauczania historii. Antropologiczne badania porównawcze. Organizatorami spotkania były:
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, o. Wrocław, Sekcja Socjologii Etniczności PTS, Muzeum
Współczesne Wrocław, Strefa Kultury Wrocław.
19-20 listopada na Uniwersytecie
Warszawskim odbyła się jubileuszowa
sesja Międzyuczelnianego Programu
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales
zatytułowana Prawda i fałsz w nauce
i sztuce. W czasie sesji dr Jacek
Małczyński (IK) odebrał dyplom
ukończenia AAL sygnowany przez
Rektorów ośmiu polskich uniwersytetów.
19-20 listopada 2018 r. odbyło się Seminarium Naukowe, Wojenne dzieciństwo – konflikty
zbrojne w dziecięcych narracjach. Gościem Instytutu Pedagogiki był dyrektor Muzeum
Wojennego Dzieciństwa w Sarajewie, Jasminko Halilović, zaś w organizacji wydarzenia
partycypowała Ambasada RP w Sarajewie. W ramach seminarium analizowano zagadnienia
związane z wojenną memuarystyką z perspektywy dziecka, jako że War Childhood Muzuem
to jedyna placówka na świecie, która dokumentuje szczególne doświadczenia życiowe dzieci
w trakcie konfliktów zbrojnych. Uczestnicy
seminarium – pracownicy naukowi, a także
studenci polscy oraz zagraniczni z programu
Erasmus+, zapoznali się, m.in. z dokumentacją
wojennych doświadczeń w literaturze oraz
z przeglądem projektów muzealnych związanych
z dokumentowaniem dziecięcych biografii w tle
konfliktów zbrojnych. Seminarium zostało
zorganizowane
przez
Zakład
Edukacji
Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem
Społecznym Instytutu Pedagogiki.
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W
ramach
współpracy
Instytutu
Historycznego z Instytutami Filologii
Romańskiej oraz Filologii Angielskiej
20-21 listopada 2018 r. odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa
Wolność, równość… dla wszystkich?
Kobiety w walce o awans społeczny 17001918/ Freedom, equality… for everyone?
Women fighting for social advancement
1700-1918/ Liberté, égalité… pour tout
le monde? Les femmes et la lutte pour le
progrès social 1700-1918. Było to trzecie z cyklu spotkań poświęconych badaniom nad
rolami społecznymi, który został zapoczątkowany w 2016 r. seminarium polskich
i niemieckich badaczy w Instytucie Historycznym. U podstaw tej inicjatywy leżała chęć
pogłębiania badań genderowych, ich umiędzynarodowienia, ale również przypomnienia
ważnych rocznic upamiętniających nadanie kobietom praw wyborczych w kolejnych
państwach europejskich: w 1906 r. w Finlandii, a rok później w Holandii i krajach późniejszego
Związku Radzieckiego (1917 r.). W tym roku ważna była setna rocznica zakończenia I wojny
światowej, która w dużym stopniu przyczyniła się do przyznania praw wyborczych kobietom
i wprowadzenia daleko idącego równouprawnienia płci w większości krajów europejskich.
Organizatorzy zdecydowali się skupić uwagę na długich wiekach osiemnastym
i dziewiętnastym, gdyż to właśnie ówczesne przeobrażenia polityczne, gospodarcze,
a przede wszystkim mentalnościowe poprzedziły (umożliwiły) dwudziestowieczny przełom.
W wydarzeniu udział wzięło
30 doświadczonych pracowników,
młodych naukowców i doktorantów
z ośrodków krajowych oraz
15 badaczy z zagranicy (Austrii,
Czech, Indii, Francji, Luksemburga,
Niemiec, Ukrainy, Rosji, Węgier
i Włoch). Skoncentrowano się
głównie na: kobiecej aktywności
w sferze publicznej (sesje: Kobiety
aktywne w życiu publicznym, Women’s agency, Femmes actives dans la vie publique), szeroko
pojętej historii mentalności (panele: Dyskursy i pamięć, Discourses and representations,
Discours et representations, Intelektualistki i emancypantki) oraz pozycji kobiet
w społeczeństwach (Women’s position in societies, Wobec przemian społecznych). Chociaż
większość referentów poruszała tematykę przekraczania przez kobiety barier
wynikających ze sztywnych podziałów na role „kobiece” i „męskie”, ta kwestia była
szczególnie widoczna w czasie sesji: Przełamywanie stereotypowych ról społecznych i Kobiety
w nauce.
Program konferencji: https://kobietywwalceoawansspoleczny.wordpress.com/
21-22 listopada b.r. dr Lucyna Harc (IH) na zaproszenie Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Hradec Králové poprowadziła wykład i zajęcia dla studentów historii
poświęcone organizacji archiwów w Polsce oraz bazom danych i systemom
teleinformatycznym ułatwiającym korzystanie z zasobu archiwalnego.
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Z okazji Światowego Dnia Życzliwości
21 listopada w Instytucie Psychologii miało
miejsce spotkanie z Katarzyną Miller,
psycholożką, psychoterapeutką, filozofką,
pisarką, felietonistką, postacią tyleż cenioną
i uznaną, co popularną i rozpoznawalną.
Wydarzenie pod hasłem Perwersyjny smak
trucizny zorganizowane zostało przy współpracy
z czasopismem Zwierciadło, a jego tematyka
oscylowała wokół najnowszej książki Katarzyny
Miller, Instrukcja obsługi ludzi toksycznych.
Kochan-Wójcik z Zakładu Psychologii Klinicznej

Prowadziła je dr Marta
i Zdrowia IPs.
Spotkanie miało charakter rozmowy panelowej, w której okazję miała również brać
zebrana na sali liczna publiczność. Rozpoczęło się od zdefiniowania, czym jest toksyczność
w procesie wychowywania dzieci, w relacjach interpersonalnych i życiu społecznym oraz
dlaczego warto o niej mówić i pisać, także w sposób naukowy. Następnie poruszone zostały
kwestie związane z toksycznym środowiskiem wychowawczym, w szczególności tym, które
stereotypowo przeznaczone jest dla dziewczynek i młodych kobiet. Zdaniem Katarzyny
Miller trening wychowawczy, który zwykle przechodzą dziewczynki, a który przebiega m.in.
w oparciu o mit miłości romantycznej i mit dziewictwa z jednej strony, a mit Matki Polki
z drugiej, produkuje szkodliwe dla samych kobiet wzorce wchodzenia w bliskie relacje
interpersonalne oraz nie wyposaża ich w mechanizmy radzenia sobie w związkach z osobami
toksycznymi. Wiele miejsca poświęcone też zostało społecznym normom dotyczącym płci,
charakterystyce stereotypowych relacji damsko-męskich, ich dynamiki, wzajemnych
oczekiwań, pułapek, w jakie wpadają obie płcie, a czasem właśnie toksyczności.
W podsumowaniu pojawiły się sugestie dotyczące sposobów radzenia sobie z toksycznymi
związkami i ludźmi, rady odnośnie tego, jak budować związki nietoksyczne oraz jak
pracować nad urealnianiem własnych oczekiwań w relacjach z innymi ludźmi.
22-23 listopada 2018 r. odbyła się międzynarodowa
konferencja Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego
ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1923,
która została zorganizowana wspólnymi siłami Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Punktem
wyjścia do dyskusji stało się 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Intencją organizatorów było przede
wszystkim zwrócenie uwagi na kształtowanie się wschodniej
granicy państwa polskiego oraz procesy państwowotwórcze
narodów formujących się po zakończeniu I wojny światowej.
Mimo iż rozpiętość tematyczna była duża, udało się
zachować spójne tematycznie panele, w których specjaliści
wymieniali poglądy na interesujące ich kwestie, takie jak
kształtowanie administracji czy działalność Kościoła
w nowych realiach politycznych, a także zmagania poszczególnych państw o niepodległość.
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Konferencja
została
zainaugurowana w Oratorium
Marianum przez JM Rektora UWr
prof. dr. hab. Adama Jezierskiego, a także Dyrektora
Instytutu Historycznego UWr
prof. dr. hab. Rościsława Żerelika oraz Zastępcę Dyrektora
Oddziału
Instytutu
Pamięci
Narodowej
we
Wrocławiu
dr Katarzynę Pawlak-Weiss.
Na zaproszenie organizatorów
udział w wydarzeniu wzięło ponad 50 prelegentów, zarówno z Polski, jak i za granicy, nie
tylko naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji, ale także z państw
takich jak Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Francja, Szkocja czy Stany Zjednoczone.
Referaty podczas konferencji tłumaczone były symultanicznie na: polski, angielski
oraz ukraiński. Planowana jest publikacja wydana w powyższych językach. Konferencja
wpisała się w ogólnopolskie obchody rocznicowe, a organizatorom udało się zapewnić
patronat Ministra Edukacji Narodowej, a także lokalne: Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego, Prezydenta Wrocławia, Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka
Województwa Dolnośląskiego. Obszerny artykuł dotyczący konferencji znalazł się także na
stronie „Gazety Wrocławskiej”. Program konferencji dostępny jest na stronie:
https://upadekimperiow19181923.wordpress.com
24 listopada 2018 r. w Instytucie Psychologii zorganizowane zostały trzecie już w tym roku
akademickim Drzwi Otwarte dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem psychologii.
Goście mogli i tym razem wysłuchać kilku niezwykle interesujących prelekcji, które
przygotowali specjalnie na tę okazję pracownicy Instytutu: dr Bogna Bartosz, W jakim
kierunku zmierza współczesna psychologia? O psychologii pozytywnej słów kilka,
dr Małgorzata Włodarczyk, Zaburzenia odżywiania z perspektywy psychologa klinicznego, dr
hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek, prof. UWr, Iluzje wpercepcji siebie. Jak samoocena wpływa
na samopoznanie? oraz dr Magdalena Ślazyk-Sobol, Psycholog w biznesie - po co i dla kogo?
Jak co roku oferta Drzwi Otwartych objęła również warsztaty przygotowane dla
licealistów przez pracowników i studentki działające w kołach naukowych i pracowniach IPs.
W tej edycji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach, obejmujących następujące
zagadnienia praktyczne: dr Tomasz Frąckowiak, Poznaj samego siebie. Co powie o Tobie test
psychologiczny?", mgr Anna Cieślik, Jak z cytryn zrobić lemoniadę, czyli jak mądrze uczyć się
z porażek w drodze do sukcesu?, Monika Wróbel (Pracownia HR IPs), Time management – jak
skutecznie organizować swoją pracę oraz Margaret Poręba, Magdalena Szulc i Aleksandra
Żurowska (Studenckie Koło Naukowe 'Genderówka'), Stereotypy płciowe i ich konsekwencje
w codziennych interakcjach.
Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą
dydaktyczną w naszym Instytucie oraz szczegółami dotyczącymi procesu rekrutacji. Tę część
poprowadzili Wicedyrektor ds. Ogólnych dr Joanna Piskorz oraz mgr Przemysław Nowicki.

8

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 21 (XII 2018)
Na zaproszenie władz Ukrainy dr Łukasz
Kamiński (IH) wziął udział w dniach 22-24 listopada 2018 r.
w uroczystościach związanych z 85 rocznicą Hołodomoru. Wśród nich
znalazły się międzynarodowe forum Ukraine Remembers, the World
Acknowledges, specjalne posiedzenie Rady Najwyższej oraz spotkanie
z prezydentem Petro Poroszenko. 24 listopada dr Kamiński w imieniu
Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia złożył pod pomnikiem ofiar
Hołodomoru światło pamięci.
29 listopada 2018 r. w Instytucie Psychologii gościła
prof. Herta Flor, neuropsycholożka z Uniwersytetu
w Heidelbergu, światowej sławy specjalistka w zakresie
leczenia
bólu,
dyrektor
naukowa
Instytutu
Neuropsychologii i Psychologii Klinicznej w Centralnym
Instytucie Zdrowia Psychicznego w Mannheim, laureatka
wielu prestiżowych nagród (m.in. Nagrody Naukowej Maxa
Plancka oraz członkini m.in. Academii Europaea oraz
Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina. Profesor Herta Flor
przyjechała do Instytutu Psychologii na zaproszenie dr Joanny Piskorz i dra Marcina Czuba.
Wygłosiła wykład pt. From acute to chronic pain: the role of learning and cerebral plasticity.
Wykład był tłumaczony i miał charakter otwarty.
Zainteresowania naukowe Prof. Flor koncentrują się wokół psychobiologicznych
aspektów leczenia bólu przewlekłego i ostrego, neuronalnych korelatów uczenia się
i pamięci, leczenia zaburzeń lękowych, depresji, uzależnień oraz zaburzeń osobowości,
a także rehabilitacji neuropsychologicznej. Na wykładzie wiele miejsca poświęciła
omówieniu istotnych różnic między bólem krótkotrwałym a bólem chronicznym.
Przytoczyła wyniki wielu badań dotyczących przyczyn powstawania bólu chronicznego, jego
specyfiki oraz sposobów walki z nim. Podkreślała, że ból krótkotrwały można uśmierzać
lekami, natomiast ból chroniczny podlega uczeniu się, procesom pamięciowym oraz
zmianom w mózgu. Scharakteryzowała na przykładach, specyfikę funkcjonowania osób
z bólem chronicznych, które z czasem uczą się przetwarzać bodźce inaczej niż osoby
niedoświadczające takiego bólu: bodźce przyjemne – np. delikatny dotyk – stają się dla nich
neutralne, bodźce neutralne stają się nieprzyjemne, a bodźce bolesne jeszcze bardziej
bolesne. Z drugiej strony skoncentrowała się na omówieniu plastyczności ludzkiego mózgu,
który nawet w wieku dojrzałym może zmieniać swoje struktury i funkcje. Dzięki plastyczności
mózgu można więc poprzez świadomy trening, odpowiednią stymulację, systematyczne
oddziaływania behawioralne i farmakologiczne odwracać zmiany, które zaszły pod wpływem
doświadczania bólu chronicznego. Takie kompleksowe podejście do leczenia bólu,
wykorzystujące dorobek psychologii, neuropsychologii i nauk medycznych, daje wielkie
nadzieje na polepszenie jakości życia osób z bólem chronicznym.
28 listopada 2018 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we wrocławskim Rynku odbywała
się doroczna konferencja dla bibliotekarzy z Dolnego Śląska, która zgromadziła ponad
pięćdziesięciu uczestników (a głównie uczestniczek). Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.
wygłosiła referat otwierający spotkanie, zatytułowany Po co uczyć (się) historii, skoro
wszystko jest w Internecie? inspirowany najnowszą książką Sama Wineburga, Why learn
history when it is already on your phone (Chicago University Press 2018) oraz europejskimi
i amerykańskimi koncepcjami dotyczącymi myślenia historycznego.
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28 listopada na zaproszenie Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN w Warszawie
dr Marcin Bohr wystąpił z referatem Strefa tranzytowa – strefa kontaktowa? Sudety od
młodszego okresu przedrzymskiego po wczesny okres wędrówek ludów.
3 i 4 grudnia 2018 r. we Florencji odbyło się międzynarodowe seminarium How to Narrate
the History of Europe, zorganizowane przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność oraz
Europejski Instytut Uniwersytecki. Uniwersytet Wrocławski podczas tego wydarzenia
reprezentował dr Łukasz Kamiński (IH), który wygłosił referat w ramach panelu
What is the role of past and history? Identifying similarities and differences.
3–6 grudnia 2018 r. w ramach programu Teaching Staff Mobility Erasmus+ gościła
w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej prof. Marta Botiková, specjalistka z zakresu
problematyki etnicznej z Katedry
Etnologii i Muzeologii Uniwersytetu
Komeńskiego w Bratysławie, której
była wieloletnią kierowniczką. Profesor
Botiková wygłosiła cykl wykładów dla
studentów poświęconych mniejszościom narodowym na Słowacji oraz
Słowakom
w
Polsce,
rodzinie
słowackiej w kontekście środkowoeuropejskim oraz związkom etnografii
i sztuki. Cieszyły się one dużym
zainteresowaniem studentów i inicjowały ciekawe dyskusje. W ramach umowy Erasmus+
również pracownicy KEiAK goszczą od wielu lat z wykładami w zaprzyjaźnionej placówce.
7 grudnia 2018 r. w Muzeum
Archeologicznym, Oddziale Muzeum
Miejskiego Wrocławia miał miejsce
wernisaż wystawy: Wrocławski Nowy
Targ – rytm rozwoju średniowiecznego
miasta na kulturowym pograniczu.
Zabytki prezentowane w ramach tej
wystawy, współorganizowanej przez
Muzeum i IA, odkryte zostały w trakcie
prac wykopaliskowych realizowanych
przez Instytut Archeologii w latach
2010-2012 pod kierunkiem prof. dr. hab.
Jerzego Piekalskiego, który jest jednocześnie konsultantem naukowym wystawy, wraz
z prof. dr. hab. Krzysztofem Wachowskim, emerytowanym pracownikiem IA.
6-9 grudnia 2018 r. w Bostonie z udziałem ponad 2000 referentów odbyła się coroczna, tym
razem jubileuszowa pięćdziesiąta, konferencja Association for Slavic, Eurasian and EastEuropean Studies, poruszająca różnorodne zagadnienia z obszaru historii, literatury, kultury,
polityki i inne związane z Rosją, krajami byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. wygłosiła referat ‘The Queue’ (Kolejka) board game as
a form of historical re-enactment w sesji poświęconej rekonstrukcjom historycznym.
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Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Konrada Adenauera
w Polsce oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
8-9 grudnia 2018 r. zorganizowały międzynarodowe
seminarium Pojednanie polsko-niemieckie. Bilans
30-lecia. Odbyło się ono w Krzyżowej, miejscu
historycznej „mszy pojednania” w 1989 r. Podczas
spotkania dr Łukasz Kamiński (IH) wygłosił referat
Dziedzictwo polsko-niemieckiego pojednania – wnioski
dla współczesnej Europy.
http://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/akademiaeuropejska/aktualnosci/764-miedzynarodowe-seminarium-pojednanie-polsko-niemieckiebilans-30-lecia-krzyzowa-7-8-12-2018.
7 grudnia 2018r. Instytut Archeologii gościł dr. hab. Grzegorza Myśliwskiego z Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z wykładem Średniowieczne ustawy przeciw
luksusowi jako problem badawczy.
13-14 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja naukowa
Bezpieczeństwo zbiorów w instytucjach nauki i kultury
organizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Politechniki Wrocławskiej i Stowarzyszenie
Archiwistów Polskich, Oddział we Wrocławiu. Obrady otworzyło
wystąpienie Rafała Wojtkowskiego, p.o. Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych. W pierwszym dniu obrad, w Centrum
Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej, uczestnicy wysłuchali
referatów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów
w nowoprojektowanych i budowanych obiektach dla instytucji
archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, konsekwencji zdarzeń
losowych (głównie powodzi i pożarów), ochrony i profilaktyki zbiorów GLAM,
ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pożarowych, ale też np. terrorystycznych.
W drugim dniu zwiedzili m.in. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz
Archiwum Politechniki Wrocławskiej, gdzie uczestniczyli w symulacji alarmu pożarowego
i przepro-wadzeniu ewakuacji osób. Kierownikiem naukowym konferencji była dr Lucyna
Harc.
Kolejne seminarium w ramach poznańsko-wrocławskiego projektu
extralimites.pl odbyło się w piątek, 14 grudnia, w Poznaniu,
w siedzibie Instytutu Archeologii UAM. Dr Adam Degler z Ossolineum
wygłosił wykład, Badania nad początkami mennictwa plemion
barbarzyńskich w III w. po Chr.
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13 grudnia 2018 r. w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej odbył się wernisaż
wystawy Raj doczesny komunistów, której autorem jest dr Łukasz Kamiński (IH). Wystawa
pokazuje to, co najważniejsze – jak utopijna wizja budowy raju na ziemi zmieniła życie milionów
ludzi w piekło. Przedstawiamy (poprzez metaforę kręgów piekła z „Boskiej komedii” Dantego)
istotę komunistycznego zniewolenia – od kłamstwa do zbrodni. Pokazujemy, że historia
komunizmu nie zakończyła się w latach 1989–1991 wraz z rozpadem bloku wschodniego
i Związku Sowieckiego. Na świecie wciąż popełniane są nowe zbrodnie, a zatruta kłamstwem
ideologia pozyskuje nowych
wyznawców.
Chcielibyśmy,
aby wystawa skłaniała do refleksji nad minionym stuleciem,
a jednocześnie była aktualną
przestrogą – powiedział dr
Kamiński, cytowany przez
„Gazetę Wrocławską”.
https://gazetawroclawska.pl/
raj-doczesny-komunistow-wcentrum-historiizajezdnia/ar/13735850
STUDENCI I DOKTORANCI
Karolina Jara, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki, Aleksandra Kil, doktorantka
w Instytucie Kulturoznawstwa, i Dorota Wiśniewska, doktorantka w Instytucie
Historycznym, zostały laureatkami stypendium im. Wincentego
Stysia. Nagroda przyznawana jest
za
szczególne
osiągnięcia
w zakresie nauk humanistycznych
i społecznych w ramach Wrocławskiego Studenckiego Programu
Stypendialnego.
Uroczystość
wręczenia dyplomów odbyła się
w ramach obchodów Święta
Uniwersytetu
Wrocławskiego
15 listopada 2018 r. w Oratorium
Marianum.
fot. Tomasz Walów

Studenckie Koło Naukowe Archeologów zajęło
II miejsce w kategorii nauki humanistyczne w trakcie
tegorocznej edycji Giełdy Kół Naukowych UWr.
Serdecznie gratulujemy!
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1 grudnia 2018 r. Interdyscyplinarne Doktoranckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury
zorganizowało Międzynarodową Konferencję
Naukową Kultura i historia Kozaczyzny.
W 360 rocznicę podpisania ugody hadziackiej.
Słowo wstępne wygłosiła opiekun Koła,
dr Małgorzata E. Kowalczyk, która podkreśliła,
że jest to pierwsza – o zasięgu
międzynarodowym – konferencja założonego
niedawno Interdyscyplinarnego DKN Miłośników
Historii Kultury. Wygłoszono referaty i dyskutowano na tematy związane z historią
wczesnonowożytną (lic. Krystian Antolak i lic. Kamil Kaczor), historiografią (prof. Hryhorij
Kazymyrchuk, doc. dr Mariia Kazymyrchuk oraz Oksana Pestrykov i Oleksander Pestrykov),
dydaktyką historii (doc. dr Mariia Lutsenko, doc. dr I. Chernikova, mgr Justyna Szablewska,
mgr Przemysław Szydło) oraz problemami metodologicznymi historii wizualnej (dr Jacek
Szymala, lic. Maksym Bilous).
5 grudnia 2018 r. członkowie KNS Archiwistyki wysłuchali referatu Izabeli Popek,
Jak wygląda praca w archiwum telewizyjnym? - krótki wykład o archiwach telewizyjnych
w Polsce. Referentka przedstawiła historię telewizji, przybliżyła zasób archiwum telewizji
wrocławskiej oraz opowiedziała słuchaczom, z jakimi problemami boryka się archiwista
pracujący w tego typu archiwum.
Studenci II roku dziedzictwa kultury materialnej
odwiedzili 7 grudnia 2018 r. Oddziałowe
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
we Wrocławiu. Zajęcia ze studentami z Instytutu
Historycznego odbyli w Archiwum pracownicy
pionu archiwalnego IPN, Joanna Dardzińska
i Ryszard Drąg.
13 grudnia 2018 r. w Instytucie Historycznym
UWr w sali 221 o 17:30 członkowie SKN
Historyków Starożytności i Średniowiecza
zorganizowali Agoge czyli otware zebranie koła, na którym nowi członkowie zaprezentowali
referaty. Opiekę merytoryczną nad częścią antyczną sprawował dr Adam Pałuchowski –
opiekun koła, zaś nad częścią mediewistyczną – dr Wawrzyniec Kowalski.
Publikacje
Interventions in career design and education. Transformation for
sustainable development and decent work to kolejna publikacja, będąca
efektem prac Międzynarodowej Katedry UNESCO Lifelong Guidance and
Counseling, działającej w Instytucie Pedagogiki UWr. Ukazała się
nakładem wydawnictwa Springer. Wśród redaktorów tej pracy są między
innymi Marek Podgórny i Violetta Drabik-Podgórna͕. Praca podejmuje
kluczowe zagadnienia dotyczące poradnictwa zawodowego, które we
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współczesnym świecie nie ogranicza się jedynie do pomocy
w wyborze zawodu, lecz staje się efektywnym wsparciem w konstruowaniu kariery i życia.
Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób interwencje doradcze mogą
przyczynić się do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju oraz do wdrożenia godnej
pracy na całym świecie. Uwzględniając globalny kontekst, proponują działania, które mogą
pomóc zaprojektować życie w dynamicznie zmieniającej się i coraz bardziej złożonej
rzeczywistości. Zamieszczone w tym tomie teksty czerpią z różnorodnych dyscyplin i tradycji
badawczych, oferując czytelnikom bogaty wachlarz spostrzeżeń i prowokując dyskusję nad
możliwościami mobilizowania poradnictwa w taki sposób, by mogło służyć obywatelom
w wiecie, zmuszonym stawiać czoła skomplikowanym i trudnym problemom.
Książka ta stanowi istotny wkład w rozwój refleksji poradoznawczej i może stać się
punktem zwrotnym zarówno dla naukowców, jak i praktyków doradztwa zawodowego
i poradnictwa kariery.
Spis treści:
Valérie Cohen-Scali, Jean Guichard, Gabriela
Aisenson, Issa Abdou Moumoula, Jacques
Pouyaud, Violetta Drabik-Podgórna, Marek
Podgórny, Jean-Luc Bernaud, The UNESCO Life
Long Career Counseling Chair project: main
purposes and implemented actions
Part I - Coping With current world’s big issues by
designing new career interventions
Jean Guichard, Life design interventions and the
issue of work
Alicja Kargulowa, Homo consultans amidst popculture: Towards sustainable development
Maureen E. Kenny, David L. Blustein, Ellen
Gutowski,
Tera
Meerkins,
Combatting
Marginalization
and
Fostering
Critical
Consciousness for Decent Work
Violetta Drabik-Podgórna, Responsibility as a goal
and an Ethical Norm in Counseling for Sustainable
Development and Decent Work in the Age of
Anthropocene.
Koorosh Massoudi, Marc Abessolo, Kokou
Amenyona Atitsogbe, Eloïse Banet, Grégoire
Bollmann, Jean-Pierre Dauwalder, Philippe
Handschin, Christian Maggiori, Jonas Masdonati,
Shékina Rochat, Jérôme Rossier, A value-centered
approach to decent work
Part II - Life and Career Design Interviews and
Dialogues based interventions
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Responsibility in life
designing and career construction of women with
low employment skills
Marcelo Afonso Ribeiro, Towards diversified ways
to promote decent working trajectories: A life and
career design proposal for informal workers
Valérie Cohen-Scali, Jean Luc Bernaud, Issa Abdou
Moumoula, Jacques Pouyaud, Three life and career
design interviews methods for counseling young
people in situations of migration

Part III - Life and Career Interventions combining
a variety of career counseling instruments
Annamaria Di Fabio, The challenge of
sustainability in the construction and managing
of personal project for a decent work and a decent
life: psychological contributions
Jacobus G. (Kobus) Maree, Using life-design
counseling for career construction to facilitate
sustainable employability and decent work in
a developing country context
Maria Eduarda Duarte, Paulo Cardoso, Life Design
and career counseling: contributions to social
justice
Marek Podgórny, Supporting personal knowledge
management for sustainable development and
decent work
Part IV - Tracks for implementing targeted
innovative Life and Career Design interventions
Gabriela Aisenson, Leandro Legaspi, Viviana
Valenzuela, Vulnerable Youth in Argentina:
Contributions to the achievement of sustainable
life paths and decent social insertions. Research
and Practices
Chiara Annovazzi, Maria Cristina Ginevra,
Elisabetta Camussi, Gender and Decent Work: The
Role of Occupational Stereotypes
Valérie Cohen-Scali, Life and Career Design
Interventions to help people direct their active lives
toward human-sustainable development. The case
of young people interested in social and solidarity
economy
Sara Santilli, Maria Cristina Ginevra, Laura Nota,
Salvatore Soresi, Decent work and social inclusion
for people with disability and vulnerability: From
the soft skills to the involvement of the context
Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny,
Looking forward: Developing a research agenda
Valérie Cohen-Scali, Interventions in career design
and education for the future.
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Bożena Muszkalska (red.), The Kolbergs of Eastern Europe,
Berlin, New York: Peter Lang Edition 2018 (Eastern European Studies
in Musicology, vol. 9)
Publikacja pod redakcją prof. Bożeny Muszkalskiej (Instytut Muzykologii
UWr) jest pokłosiem międzynarodowej konferencji The Kolbergs of Eastern
Europe (Kolbergowie Europy Wschodniej), zorganizowanej we Wrocławiu
przez Kolegium Europy Wschodniej i Instytut Muzykologii Uniwersytetu
Wrocławskiego 14-15 listopada 2014 roku. Celem konferencji było
zwrócenie uwagi na recepcję dzieła wielkiego folklorysty poza Polską, zaprezentowanie
dorobku innych badaczy działających we wschodniej Europie od XIX wieku po czasy
współczesne, w wielu przypadkach mimo doniosłości ich osiągnięć słabo znanych, a także
podzielenie się refleksją nad kontynuacją prac Kolberga przez współczesnych uczonych
i funkcjonowaniem zarejestrowanego przez niego repertuaru muzycznego obecnie. Autorzy
prac reprezentują takie kraje jak: Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Słowacja i Polska.
https://www.peterlang.com/view/title/63414
Spis treści:
Introduction
Ihor Macijewski, The importance of Oskar
Kolberg’s legacy for the development of
ethnomusicology and ethnography of spiritual
culture in Eastern Europe Kolberg’s Research;
Rimantas Sliužinskas: Oskar Kolberg and his
significance for the emergence of Lithuanian
folkloristics;
Victoria Macijewska-Schmidt, Oskar Kolberg’s
contribution to the instrumental music of the
Hutsuls
The Collections of Other Researchers;
Rimantas Astrauskas, Lithuanian collections of
traditional music in the nineteenth century;
Hana Urbancová, Andrej Kmeť (1841–1908) and his
collection of Slovak Christmas Songs;
Witosława Frankowska In the shadow of a myth:
A history of the documentation of folklore in
Kashubia;
Arleta Nawrocka-Wysocka, Scholars researching
the musical traditions of Polish-speaking
Lutherans in the nineteenth and early twentieth
century;
Bożena
Muszkalska,
Bronisława
WójcikKeuprulian and her research into the musical
culture of Polish Armenians;

Magdalena Szyndler, The musicological and
functional-material specificity of the folk song
repertoire of the Silesian Beskids: The case of
Trójwieś;
Iryna Klymenko, Oskar Kolberg’s music
transcriptions as a unique source for modern
melogeography (based on the example of
a wedding song type with 5+5+7 syllabic structure);
Olha Kolomyyets, The Musical Ethnographic
Archive at the Scientific Laboratory of Music
Ethnology at Mykola Lysenko Lviv National Music
Academy: The founders and their followers;
Joanna Gul, Agata Mierzejewska, The digitisation
of Polish folk instrument museum collections:
www.folk.instruments.edu.pl;
Reminiscences:
Zbigniew Przerembski, The documentation of
Polish folklore during the second half of the
twentieth century and at the beginning of the
twenty-first century;
Galina Tavlai, Kolberg’s description of the “goat
feast” of Baltic Prussians and Lithuanians and its
reminiscences in Belarusian folk-song culture;
Łukasz Smoluch, Reviving tradition from Oskar
Kolberg’s musical materials.

Renata Tańczuk i Sławomir Wieczorek (red.), Sounds of War and
Peace: Soundscapes of European Cities in 1945, Berlin, Bern, Bruxelles,
New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2018 (Eastern
European Studies in Musicology, vol. 10)
Redaktorzy Sounds of War and Peace są członkami Pracowni Badań
Pejzażu Dźwiękowego (Pracowni Audiosfery) UWr oraz pracownikami
Instytutu Kulturoznawstwa oraz Instytutu Muzykologii. Książka jest
wynikiem konferencji The Urban Soundscape of 1945, zorganizowanej
przez wymienione instytuty w listopadzie 2016 roku.
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Zebrane w książce teksty są studiami nad pejzażami dźwiękowymi Amsterdamu, Dortmundu, Lwowa,
Breslau/Wrocławia i Warszawy. Dokonując ich opisu, analiz sposobów reprezentacji i recepcji, autorzy
korzystali z różnego rodzaju źródeł: tekstów autobiograficznych (Annelies Jacobs, Zoriana Rybczyńska, Renata
Tańczuk), przeprowadzonych wywiadów (Katarzyna Naliwajek-Mazurek, Uta Schmidt), tekstów literackich
(Jadwiga Zimpel), dokumentów archiwalnych i tekstów prasowych (Kamila Staśko-Mazur). Poszczególne prace
łączy idiograficzne podejście do podjętego tematu oraz inspiracja krytycznie zinterpretowaną koncepcją
pejzażu dźwiękowego zaproponowaną przez Raymonda Murraya Schafera. Autorzy także wykorzystywali
i rozwijali narzędzia badawcze, takie jak toposy audytywne i strategie narracyjne, wypracowane przez zespół
badawczy prowadzony przez Karin Bijsterveld.
Dźwięki wojennego i powojennego Amsterdamu oraz Lwowa opisane w dziennikach ich mieszkańców
stały się tematem rozważań Annelies Jacobs oraz Zoriany Rybczyńskiej. Z kolei Uta Schmidt przedstawiła
rozpościerający się pomiędzy syrenami alarmowymi a dźwiękami jazzowych improwizacji pejzaż dźwiękowy
Zagłębia Ruhry i Dortmundu, wskazując na ideologiczne i polityczne znaczenia związane z jazzem w okresie
powojennym.
Różne aspekty pejzażu dźwiękowego Warszawy oraz jego recepcji zostały przedstawione w tekstach
Katarzyny Naliwajek-Mazurek, Kamili Staśko-Mazur i Jadwigi Zimpel. Katarzyna Naliwajek-Mazurek zwraca
uwagę na pamięć muzyków, kompozytorów i muzykologów o wojennych dźwiękach miasta, do których
niektórzy z nich powracali później w swej twórczości. W ten sposób autorka podejmuje problem dźwiękowego
wymiaru traumatycznych doświadczeń i ich artystycznego przetworzenia. Problem traumy powraca również w
tekście Jadwigi Zimpel, która podejmuje refleksję nad ciszą jako cechą powojennego krajobrazu i kategorią
istotną dla badania audytywnego doświadczenia tego okresu. W swoich rozważaniach nawiązuje do twórczości
jednego z najważniejszych polskich pisarzy, świadka grozy II wojny światowej i powojennego odrodzenia,
Mirona Białoszewskiego, ukazując zarazem literaturę jako auralną pamięć i archiwum utraconych dźwięków.
Kamila Staśko-Mazur z kolei przedstawia złożony proces restytucji radiofonii w zrujnowanej Warszawie w roku
1945 oraz społeczne i polityczne znaczenie radia w okresie powojennym.
Proces zmiany pejzażu dźwiękowego Wrocławia został zaprezentowany w kolejnych czterech
tekstach. Karolina Jara omawia nigdy nie zrealizowany nazistowski projekt przebudowy śródmieścia Breslau
oraz zastanawia się, w jaki sposób jego realizacja zmieniłaby środowisko dźwiękowe tego miejsca. Autorka
stawia pytanie o wpływ pejzażu dźwiękowego na nowe plany urbanistyczne, zwraca również uwagę na
ideologiczny charakter projektu, dla którego inspiracją było XII Święto Niemieckiego Związku Śpiewaczego,
zorganizowane w Breslau 1937 roku i wykorzystane przez narodowych socjalistów do zawłaszczenia przestrzeni
publicznej. Tekst ten stanowi swego rodzaju zapowiedź tragicznego losu Breslau, którego pejzaż dźwiękowy
po wojnie będzie tworzony przez nowych mieszkańców i naznaczony działaniami ideologicznymi
i politycznymi nowych władz. Andrzej Dębski rejestruje wydarzenia artystyczne, działalność kina, teatru, opery
w Breslau/Wrocławiu w ciągu dramatycznych dwunastu miesięcy 1945 roku. Tego rodzaju wydarzenia były
ważnym elementem pejzażu dźwiękowego miasta – dostarczały rozrywki, pełniły funkcje propagandowe,
w czasie wojny przypominały o dawnych, lepszych czasach, a po jej zakończeniu sygnalizowały powrót do
normalnego biegu wydarzeń. Renata Tańczuk i Sławomir Wieczorek na podstawie relacji autobiograficznych
przedstawili sposób odbioru i doświadczenia pejzażu dźwiękowego Wrocławia przez jego pierwszych polskich
mieszkańców, ukazali audialny wymiar złożonego procesu oswajania obcego miasta i adaptacji do kulturowo
odmiennej przestrzeni.
Cykl tekstów na temat Wrocławia wieńczą dwa artykuły autorstwa Doroty Błaszczak i Daniela Brożka,
prezentujące ich autorskie projekty artystyczne i będące swego rodzaju wehikułami czasu przenoszącymi
odbiorców do przeszłego środowiska dźwiękowego Wrocławia. Dorota Błaszczak w swej instalacji
wykorzystała archiwalne nagrania radiowe, a Daniel Brożek stworzył wyimaginowany pejzaż dźwiękowy
powojennego kina. Obie prace prezentują odmienne strategie rekonstrukcji pejzaży dźwiękowych oraz
wprowadzają ważne zagadnienie artystycznych praktyk dźwiękowych i ich zdolności do reprezentowania
pejzaży dźwiękowych przeszłości.
Wojna nieuchronnie przynosi doświadczenia traumatyczne, które niejednokrotnie skrywa milczenie
i z którymi skojarzone są określone doznania dźwiękowe. Dorian Lange w swoim artykule wykracza poza
historyczny opis pejzaży europejskich miast i podejmuje próbę otwarcia badań nad historycznym pejzażem
dźwiękowym na inspiracje płynące ze studiów nad traumą.
Zebrane w publikacji artykuły ukazują różnorodność podejść do badań nad historycznym pejzażem
dźwiękowym, bogactwo możliwych do wykorzystania źródeł, a także dają wgląd w sensoryczne, ucieleśnione
doświadczenie miasta. Studia nad pejzażami poszczególnych miast oferują również interesujący materiał
porównawczy pozwalający lepiej zrozumieć ten decydujący dla kształtu współczesnej Europy rok.
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W serii Historia w działaniu ukazała się praca Bliska historia. O badaniach
historii lokalnej i regionalnej pod redakcją Przemysława Wiszewskiego (IH).
Autorzy z różnych ośrodków akademickich Polski, a także Czech i Węgier
przedstawili
studia
związane
z
możliwościami,
praktyką
i niebezpieczeństwami uprawiania historii lokalnej i regionalnej.
P. Wiszewski pisze we Wprowadzeniu: Czy oddalone od głównych dróg
i skryte przed okiem kamer wspólnoty lokalne mają swoją przeszłość? Czy
ludzie czujący bliski związek ze wspólnotą regionalną zasługują na
racjonalną opowieść o jej przeszłości? Pytania na pierwszy rzut oka rażą swoim banałem –
oczywiście że mają i zasługują, bo każda wspólnota jest kształtowana przez swoją przeszłość.
Czy aby na pewno? Czy nie jest tak, że to historia narodowa pokrywa dla przeciętnego odbiorcy
większość obszaru „odczuwanej przeszłości”? Opowieści o historii regionalnej i lokalnej bywają
często konstruowane tak, by wpasować się w model historii narodowej. Ba, pełnych historii
małych miasteczek i wsi, przybierających postać narracji opartej na źródłach i przygotowanej
z zachowaniem zasad warsztatu historyka, najczęściej nie ma. Zainteresowanym pozostają
prace amatorów, miłośników lokalnej historii, lub opracowania większych ośrodków i regionów
organizujące wyobrażenie o przeszłości sąsiadujących z nimi lub położonych w ich obrębie
wspólnot. Wobec ubóstwa informacji ich mieszkańcy nie mają szansy podjąć namysłu nad
znaczeniem swojego otoczenia, potencjałem kulturowym – i turystycznym – przestrzeni, nad
szansami, wyzwaniami i rozwiązaniami problemów, z którymi ich poprzednicy stykali się
i wypracowywali przez wieki. Widzą historię swoich miast i wsi jako wyblakłe odpryski wielkiej
historii narodu. Jako prowincjonalną i mało ważną wersję, akapit, czasem krótkie zdanie wielkiej
i ważnej opowieści o państwie, narodzie, kontynencie. (...) [Tymczasem] Historia bliska –
odczuwana każdego dnia w krajobrazie, w języku, w aktywności gospodarczej i relacjach
społecznych – pozwala nam naprawdę poczuć się „u siebie”. Dzięki niej jesteśmy świadomi
minionych wariantów historii, a dzięki temu możemy nie tylko przyjmować zmienność
i skomplikowane losy naszej współczesności, ale też adekwatnie reagować na nowe dla nas, lecz
nie dla naszych przodków, sytuacje. Historia bliska to historia relacji w ramach grup
społecznych, to próba wsparcia tożsamości i spójności poprzez zrozumienie. To zaproszenie
w podróż do bliskiej, a jednocześnie egzotycznej rzeczywistości.
Spis treści
WPROWADZENIE
P. Wiszewski, Bliska historia – historia obok.
CZĘŚĆ I. PERSPEKTYWA
1. P. Wiszewski, (Trans)narodowe, krzyżujące się,
zaplątane… historie społeczności: Perspektywa
narodowa. Wspólnoty poprzez czas. O kim piszą
historycy. „Krzyżująca się” historia. Wielość grup,
różne więzi – jedna historia.
2. J. Syrnyk, Historia, naród i narodowa historia –
perspektywa antropologiczna: Między oczywistością i niejednoznacznością. Historia historii.
Posumowanie i wnioski.
3. J. Zdichynec, Regiuncula Hexapolis Lusatia
Superior. Górne Łużyce oczami Czechów,
Niemców, Polaków i łużyckich Serbów: Zwięzła
charakterystyka regionalnej historii Górnych Łużyc
od średniowiecza do współczesności. Współczesna

perspektywa serbołużycka, niemiecka i polska.
Perspektywa czeska. Podsumowanie.
4. D. Bagi, Spojrzenie z zewnątrz. Niemieckojęzyczne dziejopisarstwo o historii Królestwa
Węgier w wiekach średnich. Henryk z Mügeln.
Ottokar Styryjski. Jakob Unrest. Między kulturami.
CZĘŚĆ II. BLISKA (NIE)POTRZEBNA HISTORIA?
1. P. Wiszewski, Czy historie regionu i lokalności
może tworzyć historyk?: Historyk wobec wiedzy
lokalnej. Zawodowiec i amator. Historia/historia
lokalna i regionalna. Granice w czasie i przestrzeni.
Odbiorca. Role zawodowego historyka.
2. D. Adamska, Po co komu wiedza o średniowiecznym osadnictwie na Śląsku? Źródła i metody
badań. Możliwości i ograniczenia. Czy są jeszcze
niewykorzystane
pola
badawcze?
Model
i mikrohistoria. O pożytkach z badań nad wiejskim
osadnictwem. Podsumowanie.
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3. R. Skrycki, Nie tylko drogowskaz. O (niewykorzystywanym) potencjale dawnych map w regionalistyce. Przykład pomorski. Konserwatyzm
w czytaniu drogowskazów. Skąd się wzięły dawne
mapy? Czym dysponujemy? Potencjał dawnej
mapy. Podsumowanie.
4. A. Barciak, O potrzebie badań regionalnych
ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska:
Historia regionalna i lokalne – główne problemy.
Historia Górnego Śląska. Uwarunkowania.
Górnośląska
historia
regionalna.
Zarys
problematyki. Perspektywy i wyzwania.
CZĘŚĆ III. PRAKTYKI OTWIERANIA PAMIĘCI
1. J. Wojdon, Historia w przestrzeni publicznej. Dla
ludzi. Historia jako towar. Historycy-biznesmani.
Przez ludzi. Historia zbiorowo pisana. Każdy jest
historykiem. O ludziach. Historia zaniedbanych,
zmarginalizowanych, innych. Kto nie ma historii?
Z ludźmi. Użytkownicy historii.

2. W. Kucharski, Czy narracje muzealne są
zakorzenione w badaniach nad historią lokalną?
Przykład Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Muzea historyczne nowego typu. Centrum
Historii Zajezdnia – historia projektu. Wystawa
Wrocław 1945–2016 w Centrum Historii Zajezdnia
a badania nad historią lokalną. Podsumowanie.
3. K. Bock-Matuszyk, Historia mówiona a badania
regionalne. Oral history jako źródło i metoda
badań.
4. M. Gierke, Terra, quae cognoscitur. Nowa Marchia w działaniach Stowarzyszenia HistorycznoKulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie. Terra
Incognita. „Rocznik Chojeński”. Serie wydawnicze.
Konferencje i projekty. Terra, quae cognoscitur.
PODSUMOWANIE
P. Wiszewski, Region i lokalność – dwie twarze
bliskiej historii: Historia lokalna i regionalna –
dlaczego nie zachwyca. Cuius regio? Dzieje Śląska
jako społeczności. Śląsk ojczysty… Lokalności
słabo poznane. Dla kogo piszemy bliskie historie.

Mateusz Goliński, Dzieje miast praskich do początku XV wieku,
Warszawa: Księgarnia Akademicka, 2018. Z recenzji dr. hab. Grzegorza
Myśliwskiego:
Chociaż badania związków Czech i Polski, a także dziejów naszych
południowych sąsiadów, mają pradawną metrykę, w Polsce nie należą do
najintensywniejszych. Kilka wybitnych wyjątków jedynie potwierdza tę
regułę. Trudno bowiem uznać, że badania nad średniowiecznymi Czechami
przeżywają rozkwit. Brakuje choćby nowej syntezy dziejów Czech, która miała
ukazać się w zasłużonej serii Ossolineum. Ta sama uwaga dotyczy Pragi. Znajomość dziejów tej
metropolii w Polsce jest odwrotnie proporcjonalna do zainteresowania i sympatii, jaką nie tylko
historycy, ale i polscy turyści darzą stolicę Czech. Dwie historie Pragi wydane
w Polsce (autorstwa czeskich historyków – Josefa Janačka i Karela Krejčiego) nie mają
charakteru wnikliwych prac naukowych, mimo kompetencji zwłaszcza tego pierwszego
uczonego. Uwzględnianie Pragi w badaniach porównawczych (np. Jerzego Piekalskiego)
przybliża jej dzieje. Jednak w historiografii polskiej brakowało do tej pory profesjonalnej historii
tego bardzo ważnego i zarazem pięknego miasta.
Książka profesora Mateusza Golińskiego, wybitnego znawcy dziejów miast
i mieszczaństwa Europy Środkowej, wypełnia tę dotkliwą lukę. Autor napisał historię Pragi od
jej zarania do początków XV wieku, gdy część niemieckiego mieszczaństwa zaczęła emigrować
z tego miasta do Niemiec. Książka łączy elementy syntezy (...) z monografią. Rys ogólny
i chronologicznie prowadzona narracja zostały podzielone problemowo, i to na wiele zagadnień.
Autor nierzadko omawia szczegółowo ważne i sporne kwestie, odnośnie do których wyraża
własne stanowisko. Widocznym dążeniem Golińskiego jest próba jak najpełniejszego ujęcia
dziejów Pragi. Stąd mnogość zagadnień omówionych w książce. Autor położył nacisk na podział
przestrzenno-prawny miasta. Praga, podobnie jak wiele dużych ośrodków w średniowieczu,
składała się z kilku jednostek przestrzennych – odrębnych pod względem prawnym. Ten podział
stał się podstawą konstrukcji książki.
http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=42514
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„Jabłka zaś ziemne a po teraźniejszemu kartofle.” Znaczenie ziemniaka
w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem
Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości., red. Joanna
Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Rafał Nowakowski, Kraków
2018
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Grzegorza Hryciuka:
[…] tom przynosi zaskakująco interesującą, miejscami fascynującą i barwną
oraz inspirującą poznawczo opowieść o nie tylko gospodarczej roli
ziemniaka. Tom stanowi doskonały przykład, jakie efekty przynieść może
skonfrontowanie różnych perspektyw badawczych, dzięki któremu dzieje – wydawałoby się –
zwykłego warzywa psiankowatego – solanum tuberosum – stają się częścią szerszej narracji
o ważnych i nie tylko powszednich aspektach życia ludzkiego na przestrzeni ostatnich dwu
stuleci.
Książka została wydana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (współwydawca) nakładem wydawnictwa: Księgarnia
Akademicka z Krakowa i zainicjowała nową serię wydawniczą: Wieś dolnośląska bogactwem
ziemi pisana. Patronat medialny sprawuje: KUCHNIA. Magazyn dla smakoszy.
Spis treści
HISTORIA ZIEMNIAKIEM PISANA
Wacław Leszczyński, Tajemnice ziemniaka
Wojciech Nowacki, Krótka, a jakże bogata historia
ziemniaka w Polsce po II wojnie światowej
Rudolf Žáček, „… zemňáky a zelé, to je naše
živobytí celé…“ K roli brambor ve venkovské
společnosti českých zemí 18. a 19. století
s přihlédnutím k podhorskému regionu Valašska
Elżbieta Kościk, Zaraza ziemniaczana na Śląsku
w połowie XIX w.
Aleksandra Arkusz, Uprawa ziemniaka w Galicji
Aleksander Srebrakowski, Uprawa ziemniaków na
terenie województwa wileńskiego w okresie
międzywojennym
PRODUKCJA I UŻYTKOWANIE ZIEMNIAKA
Zygmunt Owsiak, Beata Cieniawska, Tomasz
Sekutowski, Aspekty logistyczne mechanizacji
uprawy ziemniaków w Polsce i na Dolnym Śląsku
Antoni Golachowski, Ewa Zdybel, Ziemniak jako
surowiec w przemyśle fermentacyjnym w dawnej
Polsce.
ZIEMNIAK NA MAPIE I W STATYSTYCE
Grzegorz Strauchold, Areał upraw ziemniaka na
niemieckim i polskim Śląsku (XX-XXI w.)
w publikacjach kartograficznych
Rafał Nowakowski, Ziemniaki w industrialnym
Wrocławiu? Jak uprawiano ziemiopłody w mieście
w okresie PRL
ZIEMNIAK W POLSZCZYŹNIE
Alicja Nowakowska, Kariera kartofla/ziemniaka na
polu języka polskiego
FENOMEN KULTUROWY ZIEMNIAKA
Piotr Badyna, Ziemniak w różnych kulturach na
przestrzeni wieków – wybrane przykłady

Filip Wolański, Fenomen ziemniaka w polskiej
kulturze przełomu XVIII i XIX w.
Irena Korbelářová, Bramborové knedlíky jako
element kulturního transferu českých zemí
a příhraničních regionů
Mateusz Słomiński, Ziemniak na Kaszubach
ZIEMNIAK W DIECIE
Agnieszka Kita, Przemysłowe przetwórstwo
ziemniaczane wczoraj i dziś
ZIEMNIAK HISTORYCZNO-KULINARNIE
Grzegorz Sobel, Ziemniak w kuchni i anegdocie
dawnego Wrocławia
Anna Sutowicz, Zupa ziemniaczana rumfordzka
jako element reformy żywienia dzieci na przełomie
XVIII i XIX w. na przykładzie wrocławskiego
sierocińca Matki Boskiej Bolesnej
Natalia Maria Kotrys, Kartofel nie tylko gotowany,
czyli
praktyczne
zastosowanie
ziemniaka
w wybranych polskich książkach kucharskich
w pierwszej połowie XX w.
Barbara Techmańska, Ziemniak w życiu
codziennym
powojennych
osadników
dolnośląskiej wsi
Karol Machi, Krajobraz kulturowy wsi Nieszkowice
(z ziemniakiem w tle) w świetle relacji Zofii Machi
ZIEMNIAK NA ŁAMACH PRASY
Marek Ordyłowski, Popularyzacja ziemniaka
w przepisach kulinarnych w polskiej prasie kobiecej
okresu PRL
Joanna Nowosielska-Sobel, Znaczenie ziemniaka
na Dolnym Śląsku w drugiej połowie XIX w.
w świetle rolniczych periodyków fachowych
Rościsław Żerelik, Kartofel na łamach czasopisma
rolniczego „Piast”
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ZIEMNIACZANA PROPAGANDA
Małgorzata Machałek, „Ziemniaki w niebezpieczeństwie” Udział uczniów w walce ze stonką
ziemniaczaną
Kamil Frączkiewicz, „Ziemniaczana republika” –
miejsce, rola i symbolika ziemniaka na Białorusi
ZIEMNIAK W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ APARATU
BEZPIECZEŃSTWA

Robert Klementowski, Nadużywanie alkoholu
przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
w latach 40. i 50. XX w. Skala i znaczenie zjawiska
ZIEMNIACZANE INSPIRACJE
Marek L. Wójcik, Z ziemniakiem na tarczy.
O ziemniaczanych inspiracjach w sztuce
heraldycznej słów kilka
Agata Gabiś, Między motywem a działaniem.
Ziemniak w sztukach wizualnych

Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. Danuta
Kowalewska, Agata Roćko, Filip Wolański, Warszawa: Wydawnictwo
Pałacu w Wilanowie 2018.
Autorzy zebranych w monografii artykułów pokazują, jak zmienia się
nastawienie społeczeństwa do zjawisk nadprzyrodzonych w osiemnastym
wieku, w okresie oświecenia, i jak ewoluują same zjawiska. Kwestie te
budzą emocje, ujawniają różnice zdań, a nawet prowadzą do gwałtownych
polemik. Książka dedykowana jest czytelnikowi zainteresowanemu
historią i literaturą, ale też czarami, cudami i zabobonami, postaciami słynnych magów
i cieszących się złą sławą szarlatanów, rekwizytami i praktykami magicznymi – oraz ich
artystycznymi wyobrażeniami.
Renata Tańczuk, Kolekcja – pamięć – tożsamość. Studia
o kolekcjonowaniu, Wrocław: Wydawnictwo UWr. Kolekcjonerskie
praktyki prowokują Autorkę do namysłu nad naszym związkiem
z rzeczami, ich znaczeniem dla naszej tożsamości i wspólnoty. Skłaniają
do refleksji nad sztuką, kulturą pamięci, społeczeństwem
konsumpcyjnym, a także imperialnymi i kolonialnymi aspiracjami. Co
o nas mówią rzeczy, które namiętnie zbieramy, eksponujemy,
pielęgnujemy? Czy kolekcjonowanie – jako forma uprawiania nauki,
zachowywania dziedzictwa, estetycznego i artystycznego wyrafinowania,
wreszcie edukacji – usprawiedliwia niepohamowane pragnienie posiadania, przekraczanie
kulturowych reguł wartościowania, norm etycznych wyznaczających stosunek do rzeczy i ich
pozyskiwania?
Andrzej Wypustek, Imperium szamba, ścieku i wychodka. Przyczynek do
historii życia codziennego w starożytności, Warszawa: Sublupa, 2018.
Z opisu: Pośród imponujących budowli, które dokumentują wielkość antyku,
archeolodzy na obszarach cesarstwa rzymskiego odnajdują także
pozostałości toalet i latryn. Nie wspomina się o nich w opracowaniach typu
„życie codzienne”, a przecież to właśnie grecko-rzymskie miasta, jako
pierwsze w historii, zostały wyposażone w zadziwiająco zaawansowane
systemy sanitarne, niedoścignione w swych wyrafinowanie skutecznych rozwiązaniach aż do
XIX i XX wieku.
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Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy Placu
Nowy Targ we Wrocławiu pod red. Jerzego Piekalskiego i Krzysztofa
Wachowskiego – to kolejna publikacja w ramach serii Wratislavia Antiqua –
Studia z dziejów Wrocławia. Zapraszamy do lektury pod adresem:
http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=231

Jarosław Syrnyk, Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii
w powiecie leskim 1944-1947, Rzeszów: Libra, 2018. Z opisu wydawcy:
To historyczno-antropologiczna monografia stosunków polsko-ukraińskich
w powiecie leskim w latach 1944–1947, zawierająca niepublikowane dotąd
fotografie, dokumenty, archiwalia i relacje. Dociekliwość Autora, drobiazgowe
reprezentacja poszczególnych, zdarzeń, składających się na konfrontację stron
konfliktu (napady, pacyfikacje, mordy, potyczki) pozwala mu zejść poniżej
wiedzy zrutynizowanej i obecnej w powszechnej świadomości, po to by przybyć
do warstwy sterującej lub odpowiadającej za ich przyczynę i przebieg. Książka
ta pokazuje spiralę przemocy, zbrodnie ,,panów wojny”, strach i bezsilność ludności cywilnej,
rozpad lokalnej, tworzonej przez setki lat sieci relacji międzyludzkich.
Ukazały się dwa nowe numery wrocławskich Prac Kulturoznawczych.
Tematem numeru 3/2017 zredagowanego przez prof. Adama Nobisa jest
Człowiek i inne istoty. Zamieszczone w tomie artykuły to rezultat inspiracji
nowymi poszukiwaniami, ideami, perspektywami pojawiającymi się
we współczesnej humanistyce, które odrzucają, renegocjują oraz poddają
refleksji tradycyjny i dominujący w niej antropocentryzm. Autorzy
poszukują innego sposobu konceptualizacji, opisu i wyjaśniania relacji
zachodzących między nami — ludźmi a innymi istotami i zjawiskami
świata, w którym żyjemy. Takiego, w którym człowiek nie jest miarą
wszechrzeczy, lecz próbuje zrozumieć otaczającą go Inność czy Inności, a także swoją
względem nich odmienność.
Redaktorem numeru 4/2017 zatytułowanego Sztuka jako medium refleksji
o kulturze jest dr Krzysztof Łukasiewicz. Autorzy pragną uniknąć
redukcyjnego dla sztuki traktowania jej jako jeden z fenomenów czy
dziedzin kultury. Skupiają się na tym, jakie problemy, które mieszczą się
w polu przedmiotowym refleksji o kulturze, dają o sobie znać
w medium sztuki, w jaki sposób i z jakim natężeniem. Wykracza to poza
przyznanie prymatu funkcji poznawczej sztuki, intelektualizowanie jej
treści i wykorzystywanie jej jedynie jako ilustracji, względnie przykładu.
Dlatego w rozważaniach o Mickiewiczowskiej Grażynie, o Simmlowskiej interpretacji
twórczości Michała Anioła, o Kryształowym Pałacu i współczesnych transformacjach jego
idei czy o afektywnych motywach doświadczenia estetycznego chodzi o uchwycenie
zagadnień i rozwiązań kulturoznawczych. Zamieszczone opisy zjawisk z pogranicza kultury
i sztuki (architektura, kinematografia, okładki płytowe, ekspozycje muzealne) wskazują na
tkwiące w nich analityczne, diagnostyczne, prognostyczne i praktyczne potencje dla
współczesnej kultury i partycypacji w niej. Wszystkie numery Prac Kulturoznawczych
dostępne są online na stronie: http://pkult.wuwr.pl/catalog/-30
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Projekty naukowe
Dr hab. Tomasz Płonka w konkursie OPUS 15 otrzymał finansowanie na kwotę
414 tys. zł projektu: Sztuka mezolityczna w Polsce: znaczenie społeczne i rytualne
artefaktów w świetle ich biografii.
Ze streszczenia: Celem badań prowadzonych w ramach niniejszego projektu jest
rekonstrukcja społecznego i rytualnego znaczenia mezolitycznych przedmiotów sztuki.
Realizację tego celu umożliwią̨ kompleksowe badania ornamentów oraz śladów obecnych na
powierzchniach tych artefaktów. Na podstawie dotychczasowych badań można bowiem
przyjąć hipotezę̨, że przedmioty te kumulują na swej powierzchni kompleksowe ślady ich
wykonania i użytkowania. Nasze badania umożliwią poznanie swego rodzaju „historii życia”
(biografii) tych przedmiotów. Biografia taka obejmuje: proces wykonania przedmiotu (wybór
surowca i zabiegi technologiczne), wykonanie ornamentyki (liczba wykonawców, fazy
zdobienia, technika rycia), użytkowanie przedmiotu (ślady ścierania, niszczenia i in.), porzucenie
artefaktu. Odtworzenie wydarzeń z wszystkich faz funkcjonowania wyrobów zdobionych
w danej społeczności będzie możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod
analitycznych z zakresu różnych nauk. Podejście multidyscyplinarne przyczyni się do
uchwycenia różnych aspektów wykonania i użytkowania tych wyjątkowych artefaktów.
Interpretacja odkrytych śladów umożliwi rozwiązanie zasadniczej kwestii – jak z perspektywy
społecznej i rytualnej wyglądało formowanie tych przedmiotów i jak się nimi posługiwano.
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/411347-pl.pdf

W konkursie PRELUDIUM 15 mgr Agata Hałuszko otrzymała finansowanie na kwotę 209
tys. zł projektu zatytułowanego: Wpływ (nie)lokalnych populacji na kształtowanie
kremacyjnych praktyk pogrzebowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
w południowo-zachodniej Polsce.
Ze streszczenia: Projekt ma na celu weryfikację hipotezy o wpływie transformacji
mechanizmów adaptacyjnych na przemianę obrządku pogrzebowego w oparciu o badania
bioarcheologiczne, obejmujące ocenę lokalności/nielokalności osobniczej, kondycję biologiczną
populacji i analiz paleodemograficznych. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listyrankingowe/2018-03-15/streszczenia/407584-pl.pdf
Projekt mgr Magdaleny Gibiec (IH), Kulisy funkcjonowania Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów na emigracji w świetle korespondencji (1929-1938) otrzymał finansowanie na
kwotę: 109 646 zł w konkursie PRELUDIUM.
Z opisu projektu: Celem projektu jest ukazanie kulisów funkcjonowania Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów w latach 1929–1938, a więc od momentu powstania OUN
do śmierci jej przywódcy Jewhena Konowalca. Analizie poddany zostanie zbiór listów
znajdujących się w tzw. Archiwum Senyka, a także pozostała korespondencja rozproszona
w różnych krajach (m.in. Czechy, Ukraina, Wielka Brytania, Kanada). Dzięki temu uda się
przynajmniej częściowo odtworzyć charakter i sposoby komunikacji oraz zrozumieć
mechanizmy działalności OUN, co dotychczas było możliwe wyłącznie w ograniczonym
stopniu. Istotną częścią projektu będzie także analiza stosunków pomiędzy strukturami
emigracyjnymi i tymi działającymi na terenie Galicji Wschodniej, zdominowanymi przez liczne
konflikty zarówno personalne, jak i światopoglądowe. Ostatnim elementem będzie próba
ilościowej i jakościowej analizy sieciowej, która pozwoli na zrozumienie powiązań
interpersonalnych, organizacyjnych oraz politycznych OUN.
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
W sobotę, 24 listopada 2018 r., odbyła
się uroczystość rozdania dyplomów
absolwentom naszego Wydziału. W jej
ramach w pięknym wnętrzu Sali Oratorium
Marianum została wręczona, po raz piąty,
Nagroda
im.
Prof.
Wojciecha
Wrzesińskiego. Tegoroczna laureatką
została Pani Milena Kredzińska, która, pod
kierunkiem prof. J. Piotrowskiego, napisała
pracę Małżonki prezydentów i premierów
II RP. Nagrodę, w wysokości 3500 zł
tradycyjnie ufundowali uczniowie i współpracownicy Profesora Wrzesińskiego, a obsługę
finansową zapewniła Fundacja Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie zmieniło się także jury
konkursu w składzie prof. dr hab. Teresa Kulak, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
i dr Łukasz Kamiński. Również tradycyjnie po wręczeniu Nagrody, w Salonie Śląskim odbyło
się spotkanie z Rodziną Profesora Wrzesińskiego.
Troje doktorów habilitowanych (Łukasz Guzek, Piotr Plichta, Magdalena Szyndler) oraz
19 doktorów (Adam Baniecki, Małgorzata Buchla, Małgorzata Dancewicz-Pawlik, Iwona
Demczyszak, Agnieszka Kłos, Ewa Maj, Magdalena Mielnik, Masoud Najafi Ardabili, Joanna
Nikel, Przemysław Radwański, Kamil Serwatka, Aleksandra Słowińska, Ziemowit Socha,
Katarzyna Śliwak, Jan Walczak, Christian-Aleksander Waeldner, Krzysztof Uściński,
Aleksandra Ziober, Monika Ziobrowska) złożyło przysięgi i odebrało dyplomy podczas
uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych w Oratorium Marianum.
W środę 19 grudnia po posiedzeniu Rady Wydziału Dziekan i Dyrektor Instytutu Muzykologii
uprzejmie zapraszają na świąteczno-noworoczny koncert pieśni w wykonaniu dr Agnieszki
Drożdżewskiej oraz dr. hab. Bogusława Raby, pracowników Instytutu Muzykologii.
Koncert odbędzie się w Instytucie Muzykologii, ul. Szewska 36, sala 107.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
We wtorek, 18 grudnia 2018 r. o 17:30 dr hab. Małgorzata Pawlak wygłosi referat
Z Herodotem w krainie Erosa, czyli dziwne obyczaje barbarzyńskich ludów. Wystąpienie
odbędzie się w Instytucie Historycznym w sali 221 w ramach działalności Studenckiego Koła
Naukowego Historyków Starożytności i Średniowiecza.
Już teraz zapraszamy także na kolejny wykład w ramach Otwartych Zebrań Naukowych
Instytutu Archeologii UWr. 9 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 dr hab. Andrzej Wiśniewski,
prof. UWr. zaprezentuje wystąpienie pt.: Archeologia wysokiej rozdzielczości w kontekście
badań nad aktywnością neandertalczyka. Przykłady ze Śląska.
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 10 stycznia 2018 r. Proszę je
wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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