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Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Drobne rzeczy są ważne, ale przecież nie można ich
wyrwać z kontekstu. Jako historyk jestem równie
szczerym miłośnikiem średniowiecznych miniatur,
jak antropogenicznego, współczesnego, a zanurzonego w przeszłości krajobrazu pól, łąk i miast.
W każdym z tych źródeł – tak, bo przecież to są
komunikaty – możemy się przejrzeć i odczytać siebie.
Nie jesteśmy wobec nich zewnętrzni, lecz zatapiamy
się w nich, interpretując oddajemy część siebie
i rośniemy z każdym ułamkiem wiedzy, jaki
uzyskujemy. Dlatego otaczająca rzeczywistość nie przestaje mnie zadziwiać, ale przecież nie
dlatego, że jest niezrozumiała. Już bardziej w konfuzję wprawia, że tak łatwo sugeruje się, że
nieracjonalność, emocjonalność, agresywna konkurencja o zasoby i oparta na nich przemoc
mogą być narzędziem do budowania społeczności ludzi wolnych. To błąd. Z całą mocą
chciałbym powiedzieć, że Akademia taka, jaką żyję, jest środowiskiem wolnym
i racjonalnym, esencją dzisiejszej kultury europejskiej. Jej członkowie mogą się spierać,
nawet ostro, ale muszą się szanować – także dyskutując publicznie. Taki musi być spójny
przekaz dla naszych studentów, dla wszystkich, którzy nas obserwują: jesteśmy
poszukiwaczami racjonalnej prawdy: podstawy ludzkiej tożsamości, godności i wspólnoty.
W takich też kategoriach myślę o ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Nasz Uniwersytet
wspólnie z 19 innymi jednostkami uzyskał prawo do aplikowania o środki w tym konkursie.
Tylko połowa z uczestników może uzyskać pieniądze, które przeznaczy na wsparcie
reformatorskich działań, jakie mają przekształcić nasze wspólnoty w uczelnie badawcze.
To nie są wielkie kwoty – 10% więcej rocznej subwencji oznacza, że jeśli wygramy, to z bardzo
niedoinwestowanego uniwersytetu staniemy się niedoinwestowaną uczelnią. I inaczej niż
urzędnicy z ministerstwa nie zamierzam mieć złudzeń – za te 10% nie zbudujemy uczelni na
miarę pierwszej setki uniwersytetów w rankingach światowych. Ale te środki, a przede
wszystkim wola zmiany paradygmatu naszego funkcjonowania dają nam szansę
na skierowanie całej naszej energii na badania, włączenie w nie naszych studentów,
pełniejszy udział w międzynarodowej dyskusji naukowej… Niewiele dla mnie jest momentów
tak silnie pozytywnych, jak wówczas, gdy mam okazję brać udział w dobrej, naukowej
dyskusji między reprezentantami różnych kulturowo tradycji i warsztatów badawczych.
Ujawnia się wówczas piękno ludzkiego umysłu w całym bogactwie różnic i dróg dochodzenia
do prawdy.
Niezależnie od tego, czy uda nam się, czy też nie, wygrać wyścig, którego reguły są
bliżej nieokreślone i płynne, jego celem nie jest sympatia sędziów i ogłoszenie wyników
konkursu. Jego celem jest przypomnienie i wsparcie naszej wspólnoty w tym, co powinno dla
nas być najważniejsze – budowaniu wspólnoty wiedzy i kompetencji, wspólnoty nie znającej
granic języka, państwa, religii czy kultury. Wspólnoty opartej o miłość do prawdy.
Taki uniwersytet badawczy jest zawsze w naszym zasięgu. Musimy tylko chcieć!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
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IN MEMORIAM

18 kwietnia 2019 r. zmarł Prof. Jan Wrabec, wieloletni dyrektor Instytutu Historii Sztuki.
Jan Wrabec urodził się 12 kwietnia 1937 roku we Lwowie. Po zakończeniu II wojny światowej
osiadł z rodziną na Śląsku, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W latach
1954-1958 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej, a w latach 1958-1963
historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Został zatrudniony na tej ostatniej uczelni
w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej. W 1971 roku obronił rozprawę doktorską, która
została uhonorowana Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa i Techniki w 1987 roku. Tytuł
doktora habilitowanego uzyskał w 1990 roku, w 1997 został powołany na stanowisko
profesora nadzwyczajnego, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych,
a niedługo potem stanowisko profesora zwyczajnego.
Był członkiem Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,
pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Naukowej Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia
Historyków Sztuki. Był też członkiem Głównej Komisji do spraw Ochrony Zabytków przy
Zarządzie Głównym tego stowarzyszenia w Warszawie. Na Uniwersytecie Wrocławskim był
przez dwie kadencje reprezentantem młodej kadry pracowników w Senacie uczelni, a po
habilitacji członkiem komisji senackich statutowej i bibliotecznej. W Instytucie Historii Sztuki
pełnił obowiązki zastępcy dyrektora do spraw dydaktyki, kierownika Zakładu Historii Sztuki
Nowożytnej i dyrektora (lata 1996-2005). Jest jednym z redaktorów serii Historia Sztuki. Acta
Universitas Vratislaviensis.
Jego zainteresowania koncentrowały się głównie wokół sztuki i kultury barokowej
w Europie Południowo-Środkowej, zjawisk przenikania i rozprzestrzeniania się idei
i wzorców artystycznych, zagadnień teorii architektury i metodologii badań nad tą dziedziną.
Był zasłużonym badaczem relacji artystycznych pomiędzy Śląskiem i Czechami: jego
rozprawy obejmowały bogate dzieje wspólnoty sztuki obu krain od czasów
prehistorycznych, przez średniowiecze, renesans i barok, aż po wiek XIX. Jest autorem około
osiemdziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, napisał sześć książek.
Uhonorowano go Złotą Glorią Artis, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką
Zasłużonego dla Województwa Dolnośląskiego.
(Biogram ze strony internetowej „Gazety Wyborczej”, zdjęcie: CH Zajezdnia)
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28 kwietnia 2019 r. zmarł w Warszawie
prof. dr hab. Karol Modzelewski. Wielki
historyk,
intelektualista,
działacz
polityczny upominający się o wolność
i prawa obywatelskie w czasach PRL.
A także członek naszej wspólnoty,
pracownik Instytutu Historycznego
UWr., gdy władze za działalność
polityczną
zakazały
mu
pracy
w Warszawie i wysłały do pracy na
Uniwersytecie Wrocławskim. Człowiek
oddany ludziom i prawdzie. Nieco ponad
dekadę temu z okazji Jego jubileuszu przesłaliśmy mu list. Pozostaje nam go dziś
przypomnieć, by pamięć o naszym starszym Koledze trwała.
(fot. Wikipedia)
Wrocław, 19.11.2008 r.
Drogi Jubilacie, Szanowni Państwo,
Świętujemy dzisiaj uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi Karolowi
Modzelewskiemu. Człowiekowi, który dowiódł, że wola kierowana umiłowaniem prawdy może
harmonizować słowa i czynami, pogodzić sprzeczności między działalnością naukowca
i odpowiedzialnością obywatela. Jego pasja badawcza kierowała go ku tym, których kapryśna
pamięć Europejczyków, w tym Polaków, spychała bądź to w zupełne zapomnienie, bądź
zastępowała ich prawdziwe cienie sztucznymi tworami, o kształtach miłych dla oka twórców.
Na przekór modom na politycznie słuszną lub politycznie poprawną wizję historii zawsze
pozostawał wierny wymowie źródeł, wątłym, lecz człowiekowi jedynie dostępnym ścieżkom
ku naszym przodkom. Mogłoby się wydawać, że między klasycznymi analizami z zakresu historii
społecznej pełnego średniowiecza Polski, a wizją dziejów kultury opartą o wnikliwe spojrzenie
na społeczności wczesnośredniowecznych „barbarzyńców” leży przepaść. Że człowiek nie może
z równą wirtuozerią kroczyć drogą poznania przez pola badawcze tak od siebie odległe.
To prawda, nam, zwykłym ludziom nie jest to dane. Ale Karol Modzelewski zwykłym
człowiekiem nigdy nie był.
Choć Jego życie nierozerwalnie splotło się z wartkim pulsem dziejów bijącym
w Warszawie, to wiatr historii skierował Go także ku spokojniejszym wodom Odry, ku stolicy
Śląska. Tu, we Wrocławiu, związał się przede wszystkim z tutejszym oddziałem Instytutu
Historii Kultury Materialnej PAN. Na szczęście prowadzone w jego ramach badania nie
wyczerpały energii Profesora, nie mogły też zaspokoić jego chęci pracy z młodzieżą. Dzięki tej
pasji Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zyskał w 1989 r. nowego wykładowcę,
a pracownicy Zakładu Nauk Pomocniczych i Archiwistyki lubianego i wysoko cenionego kolegę.
Gdy w 1992 r. podjęto starania o zatrudnienie Karola Modzelewskiego na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Wrocławskim, ówczesny kierownik Zakładu Nauk
Pomocniczych Historii, Kazimierz Bobowski, tak charakteryzował swego współpracownika:
„(...) jest jednym z najlepszych w Polsce znawców problematyki gospodarczo-społecznej
i politycznej średniowiecza polskiego i powszechnego. Wielka erudycja i doskonała znajomość
źródeł szczególnie uzasadniają jego miejsce w ramach zespołu naukowo-dydaktycznego
w Zakładzie. (...) jego seminaria magisterskie charakteryzują się bardzo wysokim poziomem
naukowo – dydaktycznym i są atrakcyjne dla młodych adeptów nauki historycznej. Walory
osobowości Profesora Karola Modzelewskiego, koleżeńskość, skromność i jemu właściwy,
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przyjazny, bezpośredni stosunek wobec nauczanych, łącznie
z wysokim poziomem naukowym, sprawiają, że Instytut Historyczny zyskuje w Jego osobie
wyjątkowo wartościowego samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego”.
Od tych słów minęło szesnaście lat, a czternaście od opuszczenia Instytutu przez
Profesora. Jednak pamięć o Nim przetrwała, a każde z nim spotkanie, jak okazało się nie tak
dawno, gromadzi nie tylko dawnych przyjaciół i znajomych, lecz i bardzo liczną grupę młodzieży.
Nic dobitniej nie może potwierdzić, jak wielkim szacunkiem cieszy się Karol Modzelewski
w Instytucie Historycznym we Wrocławiu.
Szanowny Panie Profesorze,
w imieniu wszystkich pracowników Instytutu Historycznego życzę Panu zdrowia, wszystkiego
najlepszego, dalszych sukcesów i radości z dzieł własnych i swych wychowanków. I mam
nadzieję, że jeszcze nie raz zaszczyci Pan nasze skromne progi swymi odwiedzinami, by
wciągnąć nas w pasjonujące dyskusje o kulturze w czasie zmiennej i jednakiej jednocześnie.
Ad multos annos!
Pracownicy i Studenci Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
27-29 marca 2019 r. dr Lucyna Harc (IH) na zaproszenie Stowarzyszenia Archiwistów
i Archiwistek Niemieckich, Sekcji 8 Archiwów Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych
(Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V., Fachgruppe 8 – Archive der
Hochschulen sowie wissenschaftlicher Institutionen) uczestniczyła w dorocznej wiosennej
konferencji sekcji, która w tym roku obradowała pod hasłem Geteilte Überlieferung –
gemeinsame Erinnerung. Mit Normdaten zum kulturellen Gedächtnis. W części poświęconej
dziejom frankfurckiej uczelni i losom jej dziedzictwa materialnego wygłosiła referat
dotyczący połączenia w 1811 r. Viadriny z wrocławską Leopoldiną i scalenia zasobów
i zbiorów obu uczelni.

Dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr (Instytut Historii Sztuki) podjął od początku
kwietnia zajęcia na Uniwersytecie Wiedeńskim w ramach profesury gościnnej w Institut für
Kunstgeschichte (zastępstwo za prof. Michaela Viktora Schwarza). W semestrze letnim
(do końca czerwca) prowadzi tam wykład, seminarium i ćwiczenia.
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28-29 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Młodych Naukowców z JM Rektorem UWr
prof. dr. hab. Adamem Jezierskim i JM Rektorem ASP prof. dr. hab. Piotrem Kielanem. Brali
w nim również udział przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych i Artystów, wśród
których reprezentantem WNHiP był dr Grzegorz Joachimiak. Rozmowy dotyczyły m.in.
następujących problemów: zamówienia publiczne w nauce, rzetelne konkursy na
stanowiska nauczycieli akademickich, rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu
środowiska pracy młodych.
Więcej informacji i fotografiej: https://uni.wroc.pl/rada-mlodych-naukowcow-na-uwr/
W Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu 4 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące
szlacheckiej obyczajowości, w którym udział wzięli dr hab. Filip Wolański, prof. UWr (IH)
i dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO. Spotkanie zorganizowane zostało wokół źródeł
zebranych w tomie Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776
i połączone zostało z wykładem pt. Rzecz o obyczajach szlacheckich oraz z możliwością
spojrzenia na Polskę szlachecką na wystawie w Muzeum Pana Tadeusza.
6 marca w tym samym muzeum w cyklu Środa nad książką odbyło się zaś spotkanie
poświęcone książce Bożeny Szaynok, Z historią i Moskwą w tle: Polska a Izrael 1944–1968.
W wykładzie otwierającym spotkanie Autorka przedstawiła historię stosunków
dyplomatycznych, gospodarczych, kulturalnych, powiązania polityki wobec polskich Żydów
z działaniami dotyczącymi Izraela, pokazała także, na przykładzie państwa żydowskiego,
w jakim stopniu polityka zagraniczna komunistów uzależniona była od polityki radzieckiej.
Po wykładzie odbyła się dyskusja.
4-7 kwietnia 2019 r. w Gdańsku odbyła się XXVI doroczna konferencja Euroclio –
Europejskiego Stowarzyszenia Edukatorów Historii (euroclio.eu). Tegorocznym tematem
przewodnim konferencji było ożywianie historii: Bringing History to Life. W spotkaniu wzięła
udział dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (IH) jako laureatka konkursu Euroclio i Evens
Foundation na materiały dydaktyczne pod hasłem Sharing European Histories.
Przeprowadziła warsztaty dla grupy kilkunastu edukatorów (nauczycieli i pracowników
instytucji promujących historię), skoncentrowane na rozwijaniu myślenia historycznego,
oparte o książkę Myśląc o wieloetniczności, powstałą w ramach projektu Budowanie spójności
społeczeństw wieloetnicznych w XI-XXI w.,
realizowanego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki pod
kierunkiem Prof. dra hab. Przemysława
Wiszewskiego.
Dzień wcześniej J. Wojdon wygłosiła
gościnny wykład na Uniwersytecie
Olsztyńskim, przedstawiający historię
w przestrzeni publicznej jako dyscyplinę
naukową oraz kierunek studiów,
w ramach promocji nowego kierunku
studiów, uruchamianego w Olsztynie od
października 2019 r. pod nazwą animacja pamięci społecznej.
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5 kwietnia 2019 r., w 30. rocznicę zakończenia
obrad okrągłego stołu, w Pałacu Prezydenckim
odbyła się międzynarodowa konferencja Jak
upadał komunizm. Rok 1989 w Europie ŚrodkowoWschodniej. Jej organizatorami były Europejska
Sieć Pamięć i Solidarność oraz Muzeum Historii
Polski. W panelu zatytułowanym Na szachownicy
mocarstw. Rok 1989 z perspektywy globalnej wziął
udział dr Łukasz Kamiński (IH), który postawił
tezę, iż wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu,
ani USA, ani Związek Sowiecki nie odegrały większej roli w wydarzeniach w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Fot.: Mariusz Bodnar
Jak
donosi
portal
diecezja.legnica.pl, 6 kwietnia 2019 r. w bazylice w Legnickim Polu miała miejsce
uroczystość, podczas której
zostali przyjęcie pierwsi
honorowi członkowie Bractwa Henryka Pobożnego
i Księżnej Anny. Honorowymi członkami Bractwa zostali: biskup legnicki Zbigniew
Kiernikowski, biskup senior
Stefan Cichy oraz dr hab.
Wojciech Mrozowicz, prof.
UWr. (IH).
Bractwo powstało 9 kwietnia 2015 roku, w rocznicę bitwy na Polach Legnickich,
w której zginął książę Henryk Pobożny. Celem Bractwa jest rozwój duchowy oraz dążenie do
świętości przez naśladowanie postaw i wartości uosabianych przez patronów – księcia
Henryka i księżną Annę. Za wartości szczególnie ważne Bractwo uznaje męstwo w obronie
wartości chrześcijańskich, prawo do życia oraz obronę małżeństwa i rodziny, a także
krzewienie postaw patriotycznych.
W. Mrozowicz został wyróżniony za wieloletnią współpracę i wspieranie działań
Bractwa w zakresie zgłębiania historii, dzieł literackich i muzycznych związanych
z Henrykiem Pobożnym i księżną Anną.
8–12 kwietnia 2019 r. dr Małgorzata Michalska z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej przebywała w Katedrze Antropologii Społecznej i Kulturowej Uniwersytetu
w Pardubicach w ramach programu Erasmus+. Dla tamtejszych studentów wygłosiła
wykłady poświęcone zróżnicowaniu etniczno-kulturowemu Dolnego Śląska, historii
etnologii polskiej oraz dziejom, kierunkom oraz obszarom badawczym, a także działalności
wydawniczej wrocławskiego ośrodka etnologicznego.
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8 i 9 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbyła
się konferencja 100 lat etnologii
uniwersyteckiej w Poznaniu. Dyscyplina
wobec wyzwań przyszłości, która
zainaugurowała obchody jubileuszu
stulecia Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej UAM. Katedrę Etnologii
i Antropologii Kulturowej UWr reprezentował dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof.
UWr, który złożył na ręce dyrektora
poznańskiego instytutu, prof. Michała
Buchowskiego, najlepsze życzenia od
wszystkich pracowników i pracowniczek wrocławskiej etnologii i antropologii kulturowej.
Natomiast dr hab. Monika Baer wygłosiła referat zatytułowany ‘Antropologiczne podmioty
krytyczne' we współczesnej Polsce.
9 kwietnia 2019 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. została wybrana wiceprzewodniczącą Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk w kadencji 20192022. Komitet funkcjonuje jako komitet zadaniowy przy Wydziale Humanistycznym PAN.
J. Wojdon będzie kierowała jedną z czterech sekcji Komitetu, zajmującą się badaniami
diaspory polskiej.
12-13 kwietnia 2019 r. odbył się VII Weekend z Historią w Instytucie Historycznym.
W programie znalazły się wykłady, warsztaty oraz konkursy. Zorganizowany został turniej
studenckich kół naukowych Instytutu Historycznego 1 z 10 Historyków, który poprowadził
Dyrektor Instytutu Historycznego prof. dr hab.
Rościsław Żerelik. Zorganizowano m.in.: warsztaty
neograficzne, konkursy i gry, instrukcję czytania
rzymskich klątw, pokaz elementów uzbrojenia
z różnych epok.
Zorganizowano również
prezentację i sesję gry planszowej Tajemnice
korony ostatniej Piastówny, konkurs czytania
źródeł ze starodruków oraz rękopisów, a także
quizy dotyczące epoki wczesnonowożytnej.
14 kwietnia 2019 r. dr Magdalena Barbaruk
z Instytutu Kulturoznawstwa UWr rozmawiała z prof. Dariuszem Czają z Instytutu
Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ na
temat Piłat i Judasz: personae non gratae.
Spotkanie odbyło się w Krakowie w ramach
panelu literackiego festiwalu Misteria
Paschalia.
http://misteriapaschalia.com/wydarzeniatowarzyszace/personae-non-gratae-pilat-i-judasz
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15-16 kwietnia 2019 r. w Instytucie Archeologii odbyły się warsztaty ceramologiczne,
prowadzone przez Martę Florkowską i Pawła Szymańskiego z Pracowni Garncarnia. Była
to bardzo dobra okazja, żeby przyjrzeć się technikom produkcji, między innymi naczyń
ceramicznych, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Koordynatorem
przedsięwzięcia jest dr Dagmara Łaciak z IAr UWr.
17 kwietnia w Polskim Radiu Wrocław Kamila Kędzia-Jasińska przeprowadziła rozmowę
z drem hab. Tomaszem Głowińskim, prof. UWr., której symboliczny tytuł brzmiał: Ostatnia
Wielkanoc w Breslau. Przedmiotem rozmowy były tragiczne święta wielkanocne w 1945 r.
w Breslau. Wrocławska Golgota – jak pisał ks. Walter Lassmann, jeden z kronikarzy Festung
Breslau. Dwa dni, które w ponad 1000-letniej historii Wrocławia nie mają sobie równych.
Wywiadu można posłuchać pod linkiem:
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/86252/Dzwiekowa-historia-Ostatnia-Wielkanoc-w-BreslauPOSLUCHAJ?fbclid=IwAR1ADU3MfpIZNrjV95wmsbWjXOGOkFy9FG76LFVXv_-f_CRcespZg7wJuVs

17 kwietnia 2019 r. w Instytucie Archeologii odbył się wykład dr Ayçy Gerçek z Osmaniye
Korkut Ata University w Turcji pt.: The craddle of civilization in the Mediterranean: Anatolia
and its archaeology.
24 kwietnia miała miejsce kolejna odsłona cyklu Otwartych Zebrań Naukowych Instytutu
Archeologii UWr. W tym dniu dr Mirosław Furmanek, mgr Maksym Mackiewicz,
mgr Bartosz Myślecki i mgr Piotr Wroniecki wystąpili
z tematem: Potencjał metod nieinwazyjnych w badaniach nad
krajobrazem kulturowym Dolnego Śląska.
Kolejne, już 35. seminarium w ramach projektu Extra limites
miało miejsce w piątek, 26 kwietnia 2019 r. w sali 203
Instytutu Archeologii. Tym razem dr Jacek Andrzejowski
z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
wygłosił wykład: Swoi czy obcy? Modele cmentarzysk
przeworsko-wielbarskich na prawobrzeżnym Mazowszu.
W kwietniu pracownicy Instytutu Archeologii prowadzili
zajęcia na zagranicznych uczelniach. Dr Aleksandra
Pankiewicz gościła na Uniwersytecie Alba Iulia (Rumunia).
Miała tam okazję zaprezentować wykłady: Early medieval
tribes on the territory of Poland oraz The formation of the Polish state in the 10th century.
Z kolei dr Marcin Bohr 8 kwietnia przedstawił na Uniwersytecie Hradec Králové wykład:
The Sudety Mountains in Pre- Roman, Roman and Early Migration Period, zaś 9 kwietnia
wykład: The La Tène Culture in Silesia.
Dr hab. Bożena Szaynok (IH) w kwietniu 2019 r. wygłosiła kilka wykładów na Uniwersytecie
w Tel-Avivie w ramach programu Erasmus+. Były one poświęcone m.in. stosunkom polskożydowskim w PRL, stanowisku Polski wobec procesu Adolfa Eichmanna w 1961 r. Wykłady
spotkały się z dużym zainteresowaniem, a w trwających ponad godzinę dyskusjach pojawiały
się pytania dotyczące także współczesnych relacji Polaków, Żydów, Polski i Izraela.
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25-26 kwietnia 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa UWr odbyła się konferencja Od izolacji
do resocjalizacji. 100 lat historii więziennictwa w niepodległej Polsce. Wybrane aspekty,
współorganizowana przez UWr, IPN oddział we Wrocławiu oraz Okręgowy Inspektorat
Służby Więziennej. Wśród prelegentów znaleźli się dr Daniel Wojtucki, O średniowiecznych
i nowożytnych placówkach (i praktykach) penitencjarnych, dr hab. Miron Urbaniak prof.
UWr., Założenia architektoniczne pruskich więzień, prof. dr hab. Rościsław Żerelik,
Komunikat o traktowaniu Łemków w lokalnym więzieniu Galicji przed 1939 r.,
dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr., O systemie penitencjarnym II RP, szczególnie na jej
kresach wschodnich, dr Łukasz Kamiński, O penitencjariach tzw. państw demokracji ludowej,
dr hab. Joanna Nowosielska Sobel prof. UWr., Więziennictwo w polskiej filmografii (1945 –
1989), dr hab. Arkadiusz Urbanek prof. UWr., System penitencjarny wobec wyzwań
wielokulturowości osadzonych.

STUDENCI I DOKTORANCI
25 kwietnia 2019 r.
w Instytucie Pedagogiki
odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Różne oblicza
kariery, zorganizowana
przez Studenckie Koło
Naukowe Pedagogów Life
Designing. Kariera, jako
temat przewodni Konferencji, stała się przyczynkiem do refleksji dla
przedstawicieli różnych
dyscyplin naukowych z kilku ośrodków akademickich. Celem Konferencji była również integracja przedstawicieli kół
naukowych i organizacji studenckich oraz stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń,
związanych z działalnością w tych kołach/organizacjach. Uczestnicy w ramach czynnego
udziału wygłosili referaty oraz zaprezentowali postery naukowe. Gościem specjalnym była
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Alicja Szerląg,
prof. UWr. która oficjalnie rozpoczęła Konferencję.
Pozostali przedstawiciele Komitetu Naukowego to dr hab. Andrzej Ładyżyński,
prof. UWr., kierownik Zakładu Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki UWr. oraz
dr Violetta Drabik-Podgórna i dr Marek Podgórny, opiekunowie Koła i przedstawiciele
Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. Funkcję przewodniczącej
Komitetu Organizacyjnego Konferencji pełniła Aneta Parzoń, wiceprzewodniczącej –
Mariola Ziomek, natomiast sekretarza – Joanna Tomaszewska.
Zgodnie z opiniami Komitetu Naukowego, Konferencję cechował wysoki poziom
merytoryczny prezentowanych prac przeglądowych i badawczych, a omawiane treści
niejednokrotnie inicjowały dyskusje z udziałem audytorium.
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Już po raz trzeci grupa studentów i doktorantów historii i historii sztuki Uniwersytetu
Wrocławskiego udała się na tygodniowy staż (31 marca – 6 kwietnia 2019 r.) do Haus
Schlesien w Königswinter koło Bonn, w której to placówce miała dostęp do bogatych
zbiorów śląskoznawczych. O badawczej „determinacji” uczestników świadczyły kwerendy
prowadzone do późnych godzin nocnych oraz stosy wykorzystanych publikacji i jednostek
archiwalnych. Owocne okazały się również wizyty
w Breslauer Sammlung w Kolonii, Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen
i Europäisches Burgeninstitut w Braubach, gdzie
mogli się zapoznać ze spuścizną Bodo Ebhardta –
architekta odpowiedzialnego za przebudowę
zamku Czocha i Grodziec. W programie pobytu
znalazły się: warsztaty, spotkanie ze świadkiem
historii, wykład dr Vasco Kretschmanna oraz
otwarcie wystawy Wielka Wojna w cieniu
Karkonoszy, którą zaprezentowali w Haus Schlesien Ivo Łaborewicz i Marek Szajda.
W ramach pobytu w Haus Schlesien studenci zwiedzili dodatkowo nadreński zamek
Marksburg, wzorcowe muzeum historyczne Haus der Geschichte w Bonn oraz kompleks
Industriemuseum (Textilfabrik und Herrenhaus Cromford) w Ratingen, w którego murach
zademonstrowano im proces przędzenia bawełny w technologii z końca XVIII w. Warto też
wspomnieć kilkugodzinny pobyt w Koblencji, podczas którego można było poznać potężną
twierdzę Ehrenbreitstein. Długą
podróż w kierunku Nadrenii
uatrakcyjniła przechadzka po
Eisenach i zamku Wartburg, a w
drodze powrotnej do Wrocławia
– spacer po Erfurcie. Uczestnicy
nie mogli zatem narzekać na
brak atrakcji, a nasi nieocenieni
partnerzy niemieccy (Nicola
Remig, Adam Wojtala i Florian
Paprotny) byli po raz kolejny pod
wrażeniem wiedzy, umiejętności
i zaangażowania wrocławskich
studentów i doktorantów.
Niezwykle pozytywne doświadczenia obu stron – Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych oraz Haus Schlesien – sprzyjają rozmowom o dalszej współpracy, która
mogłaby nawet zostać poszerzona. Obok tradycyjnych już staży rozważa się organizację
w przyszłości spotkań czysto naukowych, ale wiele zależy od pozyskania do tego projektu
polskich badaczy. Wszystkich zainteresowanych udziałem w obu przedsięwzięciach proszę
o kontakt.
dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr
Instytut Historyczny, Zakład Historii Śląska
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Karolina Pawłowska, doktorantka w Instytucie Muzykologii oraz równocześnie pracownik
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, wzięła udział w konferencjach:
26 marca 2019 r. w ramach II Olsztyneckich Spotkań Etnograficznych w Muzeum
Budownictwa Ludowego w Olsztynku, pt. Ogień życia - życie ognia wygłosiła referat Palenie
Sobótki - ludowy obrzęd XIX-wiecznej wsi polskiej i towarzyszące mu pieśni; oraz 30 marca
2019 r. podczas VII Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego referat: Antoni
Janiszewski – nestor kultury muzycznej Regionu Kozła. W marcu ukazała się również recenzja
publikacji Karoliny Pawłowskiej Rośnij muzyczko, rośnij... Polskie instrumenty ludowe.
Książeczka do zabawy w kwartalniku Twórczość Ludowa (R. XXXIII (85) 2018 Nr 3-4).

Publikacje
Małgorzata Ewa Kowalczyk, Zagraniczne podróże Polek w epoce
oświecenia, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2019. - 496 s.
Z recenzji wydawniczej Prof. Marcina Chachaja: Monografia
dr Małgorzaty Ewy Kowalczyk, przedstawiająca zagraniczne podróże
Polek w epoce oświecenia, odbywane głównie przez przedstawicielki
najbogatszych warstw ówczesnego społeczeństwa, jest pierwszym tego
typu opracowaniem w Polsce. Zawiera ona bogatą problematykę,
poczynając od powodów podejmowania podróży, poprzez ich przebieg,
a na ich skutkach kulturowych kończąc. Zostały w niej wykorzystane
informacje uzyskane dzięki szerokiej kwerendzie przeprowadzonej w wielu
archiwach i bibliotekach krajowych oraz zagranicznych, a także dzięki dokładnemu
przestudiowaniu istniejących wydawnictw źródłowych i opracowań.
Ilustracje na stronach 25, 151, 207, 237 i 317 wykonał Marcin Zubel, pracownik Biblioteki
Instytutu Historycznego im. Profesora Adama Galosa
Czasopisma
Ukazał się najnowszy, szósty numer elektronicznego czasopisma Audiosfera: koncepcje,
badania, praktyki, wydawanego przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego
Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasopiśmie zamieszczono artykuły pracowników
naukowych
i
badaczy
audiosfery
z
różnych
ośrodków,
takie
jak:
Dariusz Brzostek (UMK): Dźwięk (zapisany) jako osobliwość. Uwagi o kolekcjonowaniu nagrań
terenowych;
Robert Losiak (IMUZ UWr): Instrumenty muzyczne w pejzażach dźwiękowych – instrumentologia wobec
soundscape studies;
Tomasz Sielicki (Wrocław): Piski, zgrzyty, tętent i dzwonki – tramwaje w pejzażu dźwiękowym
wrocławskiej ulicy na przełomie XIX i XX wieku;
Kamila Staśko-Mazur (doktorantka IMUZ UWr): „Radio na drucie”. Megafonizacja audiosfery Warszawy
roku 1945 w świetle ówczesnych źródeł;
Joanna Walewska-Choptiany (UMK): Dyczkowskiej i Popiołka dysputy w eterze o wyższości Chopina nad
oklepanymi szlagierami. Muzyka popularna na antenie Polskiego Radia po wojnie;
Sławomir Wieczorek (IMUZ UWr): Wołania o pomoc i odgłosy uderzeń w garnki w pejzażu dźwiękowym
zrujnowanego Wrocławia w roku 1945.

Zamieszczono także prezentacje i sprawozdania, takie jak:
Lech Kalita: Bezkresny dron w e-moll;
Tomasz Misiak (DSW): Marcin Olejniczak, „Słuchanie medium. Doświadczenia akuzmatyczne w kulturze
współczesnej”.

Link do numeru 6: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/numer-262017/
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Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego znalazł się
na liście 500 laureatów pierwszego ministerialnego konkursu "Wsparcie Czasopism
Naukowych". Zgodnie z planami kwotę grantu, czyli niecałe 120 000 złotych na dwa lata,
redakcja "Quarta" przeznaczy na dalszy rozwój czasopisma – przede wszystkim na szersze
umiędzynarodowienie kwartalnika, digitalizację, indeksowanie w bazach danych, zakup
sprzętu i oprogramowania do prac redakcyjnych, a także promocję w europejskim
środowisku historyków sztuki i nie tylko.
Lista wszystkich nagrodzonych czasopism znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-wramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieścił na liście projektów zakwalifikowanych do
finansowania w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych wydawane na WNHiP
czasopismo Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis (SAMAI). Oznacza to, że artykułom
opublikowanym w SAMAI przypisanych będzie 20 punktów. SAMAI jest polskim
czasopismem on-line poświęconym dziejom starożytności i wczesnego średniowiecza,
o wolnym dostępie do wszystkich artykułów i recenzji na stronie: http://samai.uni.wroc.pl/,
wydawanym przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaguje je
czteroosobowy zespół w składzie: Krzysztof Nawotka (redaktor naczelny), Przemysław
Wiszewski, Wiesław Suder, Wojciech Pietruszka (sekretarz redakcji). SAMAI przyjmuje
teksty oryginalnych artykułów naukowych i recenzji w językach polskim i angielskim, a gdy
temat publikacji to uzasadnia, też w innych językach kongresowych. Teksty złożonych
w redakcji artykułów poddawane są recenzjom z w procedurze podwójnej anonimowości
(double-blind). Redakcja zaprasza do współpracy zwłaszcza młodych badaczy, dla których
SAMAI może się stać pierwszym poważnym forum wypowiedzi naukowej – poddanej
rzetelnej i zawsze życzliwej anonimowej recenzji.
Na ministerialnej liście znalazły się także Wrocławskie Studia Wschodnie.
OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH

Oto relacja z tegorocznej Nocy Humanistów, przekazana również do Przeglądu
Uniwersyteckiego:
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W sobotę 6 kwietnia 2019 roku w budynku Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii przy
ulicy Dawida odbyła się kolejna, VI już edycja Nocy Humanistów. Jest to cykliczne
wydarzenie organizowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku spotkaniu przyświecało hasło: Czy to jest świat,
w którym chcemy żyć? Bunt w kulturze. O najważniejszych problemach przyszłości
i współczesności oraz o związanych z nimi formach kontestacji opowiadali antropolodzy
kultury, historycy, historycy sztuki, kulturoznawcy, muzykolodzy, pedagodzy i psycholodzy.
Nie zabrakło również archeologów prowadzących warsztaty. Tegoroczna odsłona imprezy
cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony licealistów i studentów,
jak też przedstawicieli innych pokoleń. W gruncie rzeczy VI Noc Humanistów okazała się
także dobrą okazją do międzygeneracyjnych spotkań i dyskusji, i w tym również sensie
możemy uznać, że jej tematyka oraz podejmowane w poszczególnych wykładach
zagadnienia cieszyły się szerokim zainteresowaniem.

Pomysł stworzenia cyklu powstał przed siedmioma laty. Z inicjatywą zorganizowania
wydarzenia prezentującego i popularyzacyjnego prace badawcze prowadzone na Wydziale
Nauk Historycznych i Pedagogicznych, wyszli prof. dr hab. Przemysław Wiszewski i dr hab.
Witold Jakubowski, prof. UWr. którzy w tym czasie pełnili funkcje prodziekanów.
Organizacją od pierwszej edycji kieruje dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr.
Pierwsze dwie odsłony pomyślane były jako otwarte spotkania z najnowszymi
trendami i odkryciami współczesnej, szeroko pojmowanej humanistyki. Nie posiadały
tematów przewodnich, w miejsce tego demonstrowały przekrojowo spektrum problemów
badawczych, jakimi zajmują się naukowcy z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.
Opowiadano między innymi o ostatnich odkryciach polskich archeologów w Egipcie,
o dolnośląskich legendach i mitach, wrocławskich teatrach jako swoistych laboratoriach
tożsamości, o długowieczności, o tym jak ważny dla człowieka jest zmysł węchu, a także
o znaczeniu nowych technologii dla rozwoju sztuki. Prezentowano również filmy,
przykładowo wymienić tu można Imiona miasta z Normanem Davisem oraz dokument
naukowy Błędne mapy. Autorka drugiego z obrazów przekonywała, że hiszpańska
La Mancha jest nie tylko konkretnym miejscem na mapie, ale i „ziemią literatury”, gdzie
wciąż żywe jest dziedzictwo Cervantesa.
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Tematem, na którym skupili się badacze podczas III edycji Nocy Humanistów,
uczyniono „Ciało”. Mówiono o pradziejowych pochówkach, higienie osobistej Greków
i Rzymian, kanibalu z Ziębic, ale też na przykład o szkole jako defekcie ciała społecznego,
relaksacyjnej roli muzyki oraz „awatarach”, czyli o wirtualnej rzeczywistości i percepcji ciała.
W tracie IV Nocy humaniści ukazywali, w jaki sposób w reprezentowanych przez nich
dziedzinach odsłaniane są „Tajemnice”. Wobec tego, co nieznane, stanęli nie tylko badacze
mitów, kina grozy czy snu, ale też rzymskich sypialń. Z kolei przedostania, a zatem V odsłona
cyklu związana była z rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Naukowcy
wskazywali na złożone relacje zachodzące między wolnością, kulturą i tożsamością.
Tematem była zarówno wolność wspólnotowa, jak i osobista. Opowiadano między innymi
o tym, w jaki sposób konstruowany jest naród i jak pisze się jego historię, jaką rolę odgrywa
muzyka w procesach kulturotwórczych. Rozprawiano też o nierównościach, wykluczeniach,
marginalizacjach społecznych i o tym „dlaczego niefajnie jest być Aborygenem”. Pytano
także o to, czy Polska jest kobietą oraz o znaczenie wolności w sztuce.
Inspiracją dla hasła tegorocznej imprezy był utwór i teledysk Rogera Watersa Is This
the Life We Really Want? Organizatorzy w zaproszeniu do udziału z wykładami w tej edycji
Nocy Humanistów pisali o kryzysie tradycyjnych form demokracji, zwiększających się
różnicach społecznych (szczególnie ekonomicznych), wojnach handlowych, obawach
związanych z ruchami migracyjnymi, konfliktach etnicznych, niedostatkach żywności,
widmie katastrofy ekologicznej, ale też o bezpieczeństwie, które w miejsce wolności staje się
naczelną jakością i wartością ludzkiego życia. Do tych wyzwań i zagrożeń stojących przed
światem dopisywali mowę nienawiści oraz powszechne spotykaną przemoc, zaznaczając
przy tym, że przynajmniej
część z wymienianych
bolączek pojawiała się już
wcześniej. Przed akademikami postawiono zatem
wyjątkowo trudne zadanie.
Poproszono ich o próbę
odpowiedzi na pytanie
o największe problemy
przeszłości i współczesności, ale też o refleksję
nad tym, kiedy pojawia się
niezadowolenie z zastanej
sytuacji i na czym polega
bunt w kulturze.
Dla humanistyki świat, w którym żyje człowiek, zawsze stanowił poznawcze
wyzwanie i etyczne zobowiązanie. By go zrozumieć lub wyjaśnić, badacze wykorzystywali
zarówno ujęcia obejmujące współczesne im procesy i zjawiska kulturowe, jak również sięgali
po fenomeny o charakterze historycznym. Uniwersytet z zasady – czyli zgodnie ze swym
powołaniem – jest miejscem krytycznego namysłu nad rzeczywistością, bastionem oporu
wobec doktrynerstwa, ślepoty, fobii, partykularnych interesów gospodarczych
i politycznych. Naukowcy od stuleci stawiają czoła zagrożeniom płynącym z fałszywych
obrazów relacji człowieka z otaczającym go środowiskiem społecznym i przyrodniczym.
Wiedza może nas do pewnego stopnia chronić, ale też pozwolić nam lepiej pomyśleć
i urządzić świat. VI Noc Humanistów miała zatem za zadanie także przypomnieć, jak istotna
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jest prawda naukowa i jak ważną społeczną rolę ma do
odegrania. Badaczom udało się nie tylko wskazać na rozmaite problemy przeszłości
i współczesności, ale przede wszystkim zapoznać uczestników wydarzenia z tym, czym jest
protest i kontestacja.
Wśród największych zagrożeń wymienia się dziś kryzys tradycyjnych form ustroju
demokratycznego. Prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski ze związanego z WNHiP UWr
Centrum im. Willy’ego Brandta, wygłosił wykład na temat „de-konsolidacji” demokracji.
Przywołał tezę amerykańskiego politologa Dana Kelemena, mówiącą o tym, że wybory
parlamentarne, które odbyły się w 2015 roku, były ostatnim demokratycznym głosowaniem
w Polsce. Polityczne wydarzenia w naszym kraju, ale także na Węgrzech, Słowacji,
w Rumunii czy Hiszpanii narzucą pytanie o to, w jakim stopniu mamy do czynienia
z procesami erozji demokracji, czyli democratic backsliding. Teoria demokracji nie przynosi
jednoznacznej odpowiedzi na owo pytanie. Prof. Karolewski wskazywał na szereg możliwych
przyczyn zmian politycznych w regionie. Być może jesteśmy świadkami transformacji
systemu – przejścia od „poliarchii” do demokracji nieliberalnej.

W problematykę funkcjonowania ustrojów politycznych nieodzownie wpisany jest
bunt. Dowodził tego dr Łukasz Kamiński z Instytutu Historycznego UWr. W interesujący
sposób przedstawił on historię kulturowego oporu przeciw systemowi społecznoekonomicznemu panującemu w Czechosłowacji. Wychodząc od zarysowania sytuacji
politycznej, jaka miała miejsce do początku lat 60-tych, i opisując znacznie opóźniony proces
destalinizacji, ukazywał rolę, którą odegrali czołowi czescy literaci w okresie poprzedzającym
Praską Wiosnę. Przybliżył również czas tzw. „normalizacji”, kiedy to zrezygnowani przegraną
i zastraszeni represjami obywatele podporządkowali się systemowi komunistycznemu.
Do grona kilku tysięcy osób, które zdecydowały się nie poddawać, należeli pisarze, plastycy
oraz muzycy rockowi. Ł. Kamiński opowiadał w tym kontekście o sygnatariuszach Karty 77,
w szczególności Havlu, a także o problemach z prawem, jakie mieli prześladowani przez
władze czechosłowackie członkowie słynnej grupy The Plastic People of the Universe.
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Okazuje się jednak, że „rewolucjonistów” nie brakowało również w operze. W swym
bogato ilustrowanym przykładami muzycznymi i niezwykle fascynującym wykładzie
Wyśpiewać sprzeciw... dr Agnieszka Drożdżewska z Instytutu Muzykologii UWr dokonała
historycznego przeglądu form buntu w sztuce operowej. Dowiodła, że poczynając od
niezrównanego Orfeusza Claudio Monteverdiego, a więc utworu, którego bohater siłuje się
z wolą bogów, wymuszając na władcach Hadesu oddanie mu żony (Eurydyki), przez całą
galerię najrozmaitszych postaci sprzeciwiających się odgórnym nakazom i społecznym
konwenansom (Don Giovanni Mozarta), operę wypełniają osobowości zbuntowane,
a zarazem tragiczne. A. Drożdżewskiej udało się też wykazać, iż bunt w operze nie
obejmował wyłącznie fabuły i stanowił istotny czynnik w rozwoju całego gatunku – przykładu
swoistego rodzaju „buntu” wobec natury ludzkiej może się dopatrywać w postaci kastrata,
śpiewaka dysponującego – za sprawą okaleczenia – znacznie donośniejszym, mocniejszym
brzmieniem głosu (altem).
Pozostając w obrębie sztuki, z całą pewnością nadmienić warto o wykładzie
prof. dr hab. Anny Markowskiej z Instytutu Historii Sztuki UWr. Posługując się doskonale
dobranymi przykładami przekonywała, że sztuka relacyjna stanowi nie tylko bunt, ale też
przedmiotową alternatywę dla sterylności muzeów. Opowiadając o konwencjonalizacji
i sztuczności zachowań widzów w placówkach muzealnych, pokazywała performanse,
w ramach których artyści całkowicie przeformułowywali panujące zasady. Sztuka relacyjna
nie poddająca się łatwo „muzealizacji”, skłania twórców i odbiorców do interakcji, do
myślowej konfrontacji, wymiany energii i wspólnego działania na rzecz zmiany zastanej
rzeczywistości. Widz nie jest już bierny – przysługuje mu nie tylko interpretacja, ale
i sprawczość. Przenosząc kulturę w sferę codzienności o znaczeniu oporu i rzeczonej
sprawczości w obszarze postaw konsumenckich mówiła dr Janina Radziszewska z Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr. Różnicując znaczenie pojęć „bunt”
i „opór”, skupiała się na aktywnościach, które związane są z tzw. polityką stylu życia.
Badaczka przede wszystkim poruszała kwestie związane z konsumpcją etyczną
i antykonsumeryzmem jako manifestacjami moralnego i politycznego zaangażowania.
Z kolei o tym, co mobilizuje ludzi z różnych grup społecznych do kontestowania istniejącej
rzeczywistości, opowiadał na przykładzie buntu „Żółtych Kamizelek” dr Jarosław Klebaniuk
z Instytut Psychologii UWr. Uczonego interesowała przy tym odpowiedź na pytanie o to,
dlaczego władze odpowiadają na demonstracje w tak gwałtowny i brutalny sposób.
Pedagożka dr Monika Humeniuk wypełniającej – podobnie jak w przypadku jej
instytutowego kolegi dra hab. Rafała Włodarczyka – salę po brzegi publiczności,
przedstawiła niezwykle oryginalny i interesujący wykład o zyskach majstrowania przy
religijnych ortodoksjach. Pytała o miejsce buntu, kontestacji i anarchii (czy też herezji)
w ramach dzisiejszych przekonań, postaw, praktyk religijnych. Omawiała hermeneutyczną
koncepcję „myśli słabej” Gianniego Vattimo, kwestię interpretacji świata, odnosząc się do
zachodniej pedagogiki religii. Interesowała ją ona szczególnie w aspekcie emancypacji.
Dr Dawid Junke z Instytutu Kulturoznawstwa UWr, pozostając w obszarze zainteresowań
wiarą, przybliżał natomiast motywy religijne w serialach produkowanych przez
amerykańskie stacje telewizyjne. W kontekście stale wzrastającej liczby obywateli USA
deklarujących się jako „uduchowieni, ale nie religijni” – co uznawane jest często za przejaw
procesu sekularyzacji – podejmowanie wątków transcendentalnych przez twórców kultury
popularnej jawi się jako niezwykle interesujący trend. Jednym z omawianych przykładów był
Młody papież w reżyserii Paolo Sorrentino (koprodukcja HBO z partnerami europejskimi).
W przypadku tego serialu religijność/duchowość może być odczytywana na bardzo wiele,
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niekiedy całkowicie od sobie odmiennych sposobów. Część
recenzentów filmowych uważa, iż głównym tematem jest tu dojrzewanie tytułowego
bohatera, zaś modlitwa staje się w tym świetle praktyką wyposażającą w niezwykłą moc czy
siłę. D. Junke pytał jednocześnie czy pojawiające się w ramach popkultury wątki religijne
mogą stanowić odpowiedź na problemy współczesnego świata i dawać impuls
do pozytywnych zmian. Noc Humanistów na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń
organizowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Do zobaczenia za rok!
Relacja video znajduje się pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9uqzoH4P3F4

ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbył się wernisaż wystawy W kręgu
iluminowanych średniowiecznych psałterzy śląskich. Europejska sztuka książki w pełnym
blasku. Współorganizatorem wystawy jest Wydawnictwo Quaternio z Lucerny (Szwajcaria).
Kuratorem wystawy jest dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr. Na wystawie można
obejrzeć faksymile Psałterza wrocławskiego z kolekcji Fitzwilliam Museum w Cambridge (UK)
oraz najcenniejsze rękopisy iluminowane ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu. Wystawa będzie czynna do 21 maja.
16-17 maja zaplanowana została konferencja Kultura w archiwach, archiwa w kulturze,
której organizatorami są studenci i doktoranci z Interdyscyplinarnego Doktoranckiego
i Studenckiego KN Miłośników Historii Kultury i KNS Archiwistyki Uniwersytetu
Wrocławskiego. Konferencja jest adresowana do studentów, doktorantów i badaczy,
którym nie są obce treści związane z archiwistyką i kulturą, zwłaszcza w jej ujęciu
historycznym. Tematy pogrupowane zostały w panele: zbiory specjalne i multimedialne,
funkcjonowanie archiwów, archiwa państwowe i społeczne, zasób archiwów instytucji
kulturalnych, pamięć społeczna jako archiwum – oral history.
22-24 maja 2019 r. w Instytucie Muzykologii zostanie zainaugurowany cykl
Wrocławska Konferencja Muzykologiczna, której tematem przewodnim będzie szeroko
rozumiany mecenat muzyczny: Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty –
Znaczenia – Perspektywy. Instytut zaprasza zarówno młodych, jak i doświadczonych
naukowców, nie tylko muzykologów. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na przyczyny
i sposób wspierania artystów w różnych okresach historycznych, na kontekst relacji
społecznych pomiędzy artystami a ich patronami, wzajemnych oczekiwań wynikających
z nawiązywanej współpracy, jak również uwzględnienie współczesnych problemów życia
muzycznego, np. funkcjonowania artystów, instytucji kultury, edukacji muzycznej,
wykorzystywania zasobów źródeł muzycznych czy udziału nowych mediów we wspieraniu
artystów.
Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Reinhard Strohm (Oxford University),
który wygłosi wykład inauguracyjny Frederick II of Prussia and Italian opera. Czynni uczestnicy
konferencji będą mieli także możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących,
takich jak koncerty czy zwiedzanie Wrocławia w kontekście życia muzycznego miasta.
Prosimy odwiedzać stronę internetową www.wkm.uni.wroc.pl, na której
zamieszczane będą wszelkie informacje szczegółowe dotyczące organizowanej konferencji.
Komitet organizacyjny konferencji tworzą: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech,
dr Grzegorz Joachimiak, mgr Agnieszka Grudzień, mgr Aleksandra Wróblewska.
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23-24 maja 2019 r. Instytut Archeologii UWr organizuje kolejną, XXI już edycję Śląskiego
Sympozjum Archeologicznego pt.: Śląsk i ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu
i czasach nowożytnych. Jest to tradycyjna platforma, służąca do prezentacji
najnowszych wyników badań i odkryć
z terenu Śląska i ziem sąsiednich.
Więcej
szczegółów
na
stronie
http://ssyma2019.archeo.uni.wroc.pl/.
19–22 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbędzie się największe wydarzenie adresowane do
młodych badaczy zajmujących się naukami historycznymi – XXVII Ogólnopolski Zjazd
Historyków Studentów. Tegoroczną edycję zorganizują wspólnie Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Wydarzenie ma połączyć
część konferencyjną z dyskusyjną oraz warsztatową. Poruszone mają zostać m.in. kwestie
związane z dydaktyką historii, historią społeczną, wojskowości, gospodarczą, a także
popularyzacją historii, oral history czy gender studies.
Więcej:
https://histmag.org/Oficjalnie-Ogolnopolski-Zjazd-Historykow-Studentowodbedzie-sie-we-Wroclawiu.-Znamy-termin18538?fbclid=IwAR3i1MbQGold5phTct3AFxfb03DI9zhOvESl9mdasHl97PSX0Cu8smlViA4
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 20 maja 2019 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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