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Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Żyję w przeświadczeniu, że niezależnie od
wszelkich
trudności,
warto
szukać
pozytywnych elementów naszego bycia
w świecie. Po pierwsze, pozwala to zebrać
energię
potrzebną
do
realizowania
przyjętych wcześniej zamierzeń, ale i wyznaczania sobie celów nowych, ambitnych
i dostosowanych do zmieniającego się
świata. Krótko mówiąc – bez pozytywnego
spojrzenia na świat ciężko jest stworzyć
sobie sens życia. Po drugie, dostrzegając pozytywy łatwiej jest nie tylko zachować
równowagę w chwilach trudnych, ale i znaleźć rozwiązanie problemów. Wyzwań, które
mogą przytłoczyć, jeśli widzimy głównie negatywne elementy naszej sytuacji.
Dziś chyba dwa główne problemy zaprzątają uwagę naszej społeczności: propozycja
nowego Statutu Uniwersytetu oraz nieznany kształt ministerialnych wytycznych
dotyczących oceny osiągnięć naukowych pracowników w obrębie nowych dyscyplin w 2021
roku. Wydaje się jednak, że przynajmniej w części wiemy coraz więcej i nie są to wiadomości
dla naszej wspólnoty groźne.
Projekt Statutu poznacie Państwo w szczegółach w ciągu najbliższych dni.
W największym skrócie można powiedzieć, że starano się w nim zachować możliwie wiele
obecnych elementów życia Uniwersytetu, jednocześnie wprowadzając niezbędne
mechanizmy przewidywane nową Ustawą. Dlatego dalszemu wzmocnieniu uległa pozycja
Rektora i Senatu, przejmujących w znaczącej mierze kompetencje dziekanów i rad
wydziałów. Wszyscy członkowie Senatu – z wyjątkiem Rektora – będą wybieralni. Dziekani
nie będą wchodzić automatycznie w skład senatorów. Tym niemniej wydziały jako jednostki
organizacyjne pozostają w niezmienionej liczbie i kształcie. Odpowiadać będą przede
wszystkim za organizację dydaktyki oraz obsługę administracyjną pracowników,
doktorantów i studentów. Nowością będzie wprowadzenie Rad Dyscyplin. Będą to
kolegialne organy Uniwersytetu złożone z samodzielnych pracowników deklarujących
prowadzenie badań naukowych w danej dyscyplinie. Odpowiadać będą za prowadzenie
przewodów doktorskich i habilitacyjnych, formułowanie zaleceń i opinii w zakresie strategii
rozwoju dyscypliny, ocen pracowników związanych z daną dyscypliną, wreszcie nadzór
kolegiów szkoły doktorskiej w danej dyscyplinie. Zmieni się bowiem samo kształcenie
doktorantów. Realizować je będzie jedna Szkoła Doktorska dla Uniwersytetu, jednak przy
wydziale funkcjonować będą kolegia tejże Szkoły odpowiadające konkretnej dyscyplinie.
W ramach tych kolegiów będą rekrutowani i kształceni słuchacze Szkoły. Trzecim, nowym
zjawiskiem działającym w ramach Uniwersytetu będzie Rada Uniwersytetu. Złożona
z dziewięciu członków – czterech spośród pracowników Uniwersytetu, czterech spoza niego
oraz jednego przedstawiciela studentów - będzie wykonywała ustawowe obowiązki, głównie
z zakresu opiniowania realizacji strategii uczelni i bieżącego zarządu realizowanego przez
Rektora. I… w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o nowości. Zmiany więc będą odczuwalne, ale
– w moim odczuciu – nie powinny zaburzyć naszego funkcjonowania.
Ministerialne działania związane z nową ewaluacją badań naukowych są nieco
większym problemem. Wprowadzony w ubiegłym roku podział na nowe dyscypliny świata
nauki dotknął nasz Wydział, bowiem część naszych zespołów badawczych zniknęła
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z ministerialnego horyzontu. Ale to nie oznacza, że zmieni się
rzeczywistość. Ta – z jakiegoś powodu – za Ministerstwem nie nadąża. Nie ma i nie
przewiduje się działań na rzecz tworzenia nowych jednostek uczelni w formie instytutów
odpowiadających nowym dyscyplinom. Obecna struktura, związana z realnie prowadzonymi
badaniami, nie ulegnie więc – a przynajmniej nic na to nie wskazuje – zmianie w najbliższym
czasie. Przynajmniej do momentu wspomnianej ewaluacji. Bo jej skutki mają być istotne dla
całych uczelni. Ocena jednej dyscypliny może przekreślić szanse wspólnoty na otrzymanie
dodatkowego wsparcia badań w ramach działań na rzecz tak zwanych uniwersytetów
badawczych. Nie mam wątpliwości, że musimy zrobić wszystko, by żadna z naszych
dyscyplin nie otrzymała w 2021 r. oceny niższej niż B+. Bo jeśli tak się stanie, nieuchronnie
dotknie ją głęboka restrukturyzacja. Ogłoszona ostatnio lista wydawnictw, w których
publikowanie będzie premiowane przez Ministerstwo, jest dla nas w tym kontekście dość
łaskawa. Znalazła się na niej znaczna liczba wydawnictw, w których publikuje sporo naszych
pracowników (Wydawnictwo UWr., PWN, ATUT, Impuls, Peter Lang i wiele innych). Ale
warto zwrócić uwagę, że tak duża liczba wydawnictw na liście II spowoduje, że niemal
wszystkie uczelnie, które posiadają swoje wydawnictwa, będą w stanie zapełnić publikacjami
„80-punktowymi” miejsca przyznane w ewaluacji monografiom. To oznacza zarówno
konieczność starania się nie tylko o to, żeby nasze prace monograficzne lokować
w stosownych wydawnictwach. O wyniku zaważy bowiem liczba publikacji z listy I
(„200-punktowe”), a przede wszystkim – w czasopismach punktowanych. Jak punktowanych
– jeszcze nie wiemy. Ale o umieszczanie w jak najlepszych czasopismach swoich artykułów
musimy się starać już dziś. Że to trochę wróżenie z fusów? Cóż, dreszczyk emocji zawsze się
przyda!
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, uważam, że czeka nas ekscytujący rok. Nie
wątpię, że będzie to rok pełen wyzwań, ale i sukcesów! Dlatego zawsze patrzmy na jasną
stronę życia…
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Dr Anna Oleszkiewicz z Instytutu Psychologii
otrzymała nagrodę za osiągnięcia naukowe
w roku 2018, ufundowaną przez Sekcję Badań nad
Węchem i Smakiem Niemieckiego Towarzystwa
Otorynolaryngologicznego. Nagroda wręczona
została na konferencji w Bernie, podczas której
dr Oleszkiewicz prezentowała nowe normy wiekowe
najpopularniejszego obecnie na świecie testu węchu
Sniffin' Sticks, opracowane na próbie ponad 9100
osób. Artykuł na ten temat ukazał się niedawno
w czasopiśmie European Archives of Oto-rhinolaryngology.
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr., została wybrana do siedmioosobowego Komitetu
Sterującego Międzynarodowej Federacji Public History (International Federation for Public
History) na kadencję 2019-2022, uzyskując 63% głosów.
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Dr Małgorzata Popiołek, autorka doktoratu o odbudowie Warszawy, obronionego w 2017
roku w systemie cotutelle (promotorki prof. dr hab. Gabi Dolff-Bonekämper i dr hab.
Agnieszka Zablocka-Kos, prof. UWr) uzyskała za swoją pracę II nagrodę w konkursie
Gesellschaft für Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung e. V. (GSU) za pracę
doktorską z zakresu historii miast i rozwoju urbanizacji w XVIII–XX wieku oraz wyróżnienie w
konkursie Naukowa Nagroda Ambasadora RP w Berlinie.
29 listopada – 1 grudnia 2018 r. w Budapeszcie odbyła się konferencja założycielska Central
European Society for Soundscape Ecology (CESSE). Organizacja ma w przyszłości stanowić
międzynarodową platformę integracji środowisk badawczych, artystycznych i ekologicznych zainteresowanych tematyką dźwiękową. W czasie konferencji dr Sławomir Wieczorek
(Instytut Muzykologii, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego) przedstawił referat Sound
Studies at the University of Wrocław omawiający badania audiosfery prowadzone
w Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego związanej z Instytutem Kulturoznawstwa oraz
Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas konferencji zaprezentowany
został również opis projektu badawczego The Soundscape of Wrocław 1945–2010
przygotowanego przez dr hab. Renatę Tańczuk, prof. UWr (Instytut Kulturoznawstwa,
Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego). Relacja dr S. Wieczorka z tego wydarzenia została
opublikowana
na
stronie
internetowej
magazynu
Glissando:
http://glissando.pl/aktualnosci/vancouver-w-budapeszcie
12-13 grudnia 2018 r. dr hab. Paweł Jaworski z Instytutu Historycznego uczestniczył
w międzynarodowej konferencji naukowej w Lipsku na zaproszenie Leibniz-Institut für
Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO). Wygłosił referat o skandynawskich
echach pokoju zawartego w Brześciu między Niemcami i Austro-Węgrami a Rosją sowiecką.
Szczegółówy program konferencji: https://tib.oeaw.ac.at/repository/leipzig.pdf
14 grudnia 2018 r. w Instytucie
Psychologii miała miejsce II edycja
Konkursu Wiedzy Psychologicznej, w którym udział wzięli udział
uczniowie szkół średnich z całej
Polski. Udział w konkursie gwarantował emocje związane z poszukiwaniem odpowiedzi na ważne dla
współczesnej psychologii pytania,
a sprawdzana w nim była wiedza
z zakresu psychologii funkcjonowania człowieka i jego relacji
z otoczeniem społecznym. Przygotowania do tej edycji koordynowała dr Kamila Madeja-Bień. Momentem wytchnienia, ale
i niewątpliwą atrakcją wydarzenia był wykład dr hab. Macieja Karwowskiego, prof. UWr
z Zakładu Psychologii Twórczości Efekt WOW! Czyli jak wpadać na dobre pomysły (na
fotografii). Była w nim mowa o psychologii olśnień i nagłych odkryć, o tym, w jaki sposób
zwiększać szanse na ich pojawianie się.
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Laureaci Konkursu otrzymali nagrody, wszyscy wyróżnieni – możliwość
uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przy Instytucie Psychologii, a wszyscy –
certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w konkursie.
Miejsca pierwsze zajęli: Katarzyna Zawada, Liceum Ogólnokształcące nr II w Legnicy;
Wiktoria Jędryczka, Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu; Wiktoria Pęta, Liceum
Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu.
Miejsca drugie: Sebastian Warzezszczak, Liceum Ogólnokształcące nr II w Lubinie;
Monika Najdek, Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu.
Miejsca trzecie: Kinga Łączkowska, Zespół Szkół nr I w Szamotułach; Magdalena
Kiedel, Liceum Ogólnokształcące nr I w Bolesławcu; Weronika Wolińska, Liceum
Ogólnokształcące nr I w Miliczu.
Wyróżnienia otrzymali: Natalia Iwanow, Liceum Ogólnokształcące nr I w Gliwicach;
Katarzyna Matysiak, Liceum Ogólnokształcące nr II w Gnieźnie; Karol Brandys, Liceum
Ogólnokształcące nr II we Wrocławiu; Maksymilian Ziemiński, Liceum Ogólnokształcące
nr III w Zamościu
Dr Łukasz Kamiński (IH) wziął udział w dwu kolejnych posiedzeniach sekcji Kultura,
tożsamość narodowa, polityka historyczna Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.
Pierwsze z nich (18 grudnia 2018 r.) poświęcone było zagrożeniom, a drugie
(15 stycznia 2019 r.) – szansom polskiej polityki pamięci.
9 stycznia 2019 r. w ramach Otwartych Zebrań Naukowych
Instytutu Archeologii UWr dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof.
UWr przedstawił wykład pt.: Archeologia wysokiej rozdzielczości
w kontekście badań nad aktywnością neandertalczyka. Przykłady
ze Śląska. Prof. Wiśniewski zaprezentował nowatorskie podejście
metodologiczne w badaniach najstarszych stanowisk kultury
ludzkiej. Stanowisko archeologiczne w Pietraszynie koło
Raciborza, badane przez Instytut Archeologii, stanowi przykład
plejstoceńskich pozostałości aktywności ludzkiej dostarczający
istotnych danych o aktywności człowieka neandertalskiego
i środowiska, w którym funkcjonował.
W piątek, 11 stycznia 2019 r., już po raz 33 mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa
na organizowane wspólnie z Instytutem Archeologii UAM seminaria Extra limites
(www.extralimites.pl) Tym razem gościliśmy dr Lubomirę Tyszler z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego z wykładem pt.: Z problematyki kulturowych powiązań jastorfskoprzeworskich w dorzeczu górnej Bzury w świetle badań osady w Witowie, stan. 14-15, pow.
łęczycki (trasa autostrady A1). Prelegentka przedstawiła bardzo ciekawy materiał źródłowy,
między innymi serię doskonale zachowanych studni i roszarni, datowanych na ostatnie dwa
wieki przed naszą erą. W dyskusji po wykładzie podniesiono problem wciąż bardzo trudno
definiowalnych elementów „jastorfskich”, coraz częściej rejestrowanych na stanowiskach
archeologicznych, szczególnie w strefie niżowej.
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Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowana przez dr hab. Agnieszkę Zabłocką-Kos, prof.
UWr zorganizowała w 2018 roku sześć kolokwiów naukowych z udziałem referentów
zarówno z UWr, jak i z innych polskich ośrodków naukowych:
5 lutego 2018 r. Urbanistyka w Polsce, cz. 1
Makary Górzyński (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), Papierowa
metropolia: projekty regulacyjne dla Warszawy na przełomie XIX/XX wieku – rekonesans
badawczy.
Emilia Kiecko (Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną, Instytut
Historii Sztuki UWr), Projekty konkursowe na „Wielki Kraków” w świetle idei urbanistycznych
ok. 1910 r.
3 marca 2018 r. Pogranicza, cz. 1
dr Anna Kobylińska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu
Warszawskiego), dr Maciej Falski (ISZiP UW), dr hab. Marcin Filipowicz (ISZiP UW, docent
w Katedrze języka czeskiego i literatury czeskiej, Uniwersytet w Hradcu Králové, Zespół
Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej), Peryferyjność i lokalność jako
kategorie w badaniach kulturowych – przedstawienie koncepcji badań.
dr Maciej Falski (ISZiP UW), Architektura i planowanie jako narzędzia współtworzenia
przestrzeni społecznej. Przykład Osijeku.
Paulina Korneluk (Instytut Historii Sztuki UWr), Na pograniczu Kresów – architektura
Zamościa w okresie międzywojennym.
19 kwietnia 2018 r. Warsztat architekta, cz. 1 – kolokwium w Archiwum Budowlanym
Miasta Wrocławia (Oddział Muzeum Architektury we Wrocławiu), Warsztat pracy architekta
w XIX wieku – projekt i jego urzędowa droga, kolokwium wspólnie z seminarium doktorskim
dr. hab. Barbary Arciszewskiej, prof. UWr.
16 czerwca 2018 r. Architektura w Polsce, cz.1
Ewa Janiszewska, Architektura sakralna w rejencji poznańskiej Wielkiego Księstwa
Poznańskiego w pierwszej połowie XIX w. Próba bilansu, kolokwium wspólnie z seminarium
doktorskim prof. dr. hab Tadeusza Żuchowskiego, Instytut Historii Sztuki UAM w Poznaniu
16 listopada 2018 r. Architektura w Polsce, cz.2
Karolina Jara (Instytut Historii Sztuki UWr), Wiodące problemy w badaniach nad architekturą
Śląska w okresie Trzeciej Rzeszy.
Aleksandra Paradowska (UAM Poznań), „Mustergau Wartheland” – mit i rzeczywistość.
14 grudnia 2018 r. Architektura w Polsce, cz.3
Paulina Korneluk (Instytut Historii Sztuki UWr, „Gdy (…) zobaczył, że Bóg opiekuje się tym
miejscem, zaczął ściągać tu dobrych ludzi" – Górka Zamkowa w Chełmie jako przykład
heterotopii Barbara Szczepańska (Instytut Historii Sztuki UWr), W poszukiwaniu źródeł i
znaczeń: opolski Ostrówek jako heterotopia".
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STUDENCI I DOKTORANCI
Minister Jarosław Gowin przyznał stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2018/2019 82
doktorantom, w tym czterem z Uniwersytetu Wrocławskiego, z czego dwa przypadły
doktorantom z Instytutu Psychologii, mgr Agacie Groyeckiej i mgr. Michałowi Misiakowi
oraz 656 stypendia studenckie, spośród których 6 otrzymali studenci Uniwersytetu
Wrocławskiego, dwaj z nich – to studenci Instytutu Psychologii: Jacek Skorupski-Cymbaluk
i Michał Stefańczyk, zaś Aleksandra Matczyńska studiuje historię sztuki.
Mgr Olga Desperak, absolwentka historii sztuki UWr, obecnie doktorantka I roku studiów
nauk o kulturze i członkini Pracowni Badań na Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr
– BURANO, za swoją pracę magisterską Częstochowa w okresie międzywojennym –
najważniejsze dzieła architektury użyteczności publicznej, napisaną pod kierunkiem dr hab.
Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr., zajęła II miejsce w kategorii: praca magisterska
i otrzymała nagrodę w wysokości
4000 złotych w konkursie:
Nagroda Prezydenta Miasta
Częstochowy za najlepszą pracę
inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z
promocją Częstochowy. Wręczenie nagród odbyło się 14 stycznia
2019 r. w Filharmonii Częstochowskiej. Pani Olga Desperak w
ramach studiów doktoranckich
prowadzi dalsze badania nad
architekturą i urbanistyką Częstochowy w okresie międzywojennym.
Jak co roku, studenci trzeciego roku pedagogiki, specjalność Edukacja Dorosłych i Marketing
Społeczny, w ramach przedmiotu Metody i Techniki Animacji Społecznej są realizatorami lub
współorganizatorami różnych projektów prospołecznych.
W semestrze zimowym 2018/19, projekt Uśmiechnij się
(9 listopada 2018 r.) wyprzedził o dwa tygodnie Dzień życzliwości
(21 listopada), zachęcając do przeciwdziałania depresyjnym nastrojom
i dzielenia się uśmiechem, który pomocniczo wywoływać miała autorska
wlepka, rozdawana wśród studentów i przechodniów w okolicach
Instytutu Pedagogiki.
Seniorzy w Czasoprzestrzeni – to propozycja aktywizacji seniorów
przez studentów, realizowana w Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych
„Czasoprzestrzeń” (dawna zajezdnia Dąbie, ul. Tramwajowa).
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Ożywianie
zabytkowych
uliczek
Tarnogaju – to kolejna inicjatywa, która
rozpoczęła się od udziału w konkursie
18 Edycji Mikrograntów, dzięki czemu
pozyskano dofinansowanie na rekonstrukcję
miniaturowych, glinianych
domków ulicy Kamienieckiej. We
współpracy z Centrum Aktywności
Tarnogaju, które udostępniło salę, przez
trzy tygodnie trwało „lepienie domków”
z udziałem lokalnych mieszkańców, grup
młodzieżowych i studentów EDiMS –
wolontariuszy. Finał projektu odbył się 14 grudnia 2018 r.
16 stycznia 2019 r. w godz. 10.00-13.00 w sali 53 Instytutu Pedagogiki w ramach projektu
Pedagogika kręci prezentowane zostały krótkie filmy autorskie studentów na temat
dziedzictwa kulturowego i narodowego, emigracji, podstawowych praw człowieka i
sposobów na aktywne szukanie pracy, które powstały z zastosowaniem metody storytelling
w międzynarodowym projekcie Erasmus+ 2017-1-ES01-KA204-037836 Digital Storytelling: The Europe of Our Lives (jego partnerem jest
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf).
Wreszcie projekt Obudź się (https://www.instagram.com/
projekt_obudz_sie), realizowany od 27 listopada do 18 grudnia
2018 r., łączył „real” i „rzeczywistość wirtualną” promując z jednej
strony „uważność” w codziennym życiu, ale i zbalansowany sposób
na wykorzystywanie narzędzi elektronicznych w kontaktach
międzyludzkich.
W semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego wybrani studenci Instytutu
Psychologii mają niepowtarzalną okazję uczestniczenia w pilotażowym kursie
e-learningowym z zakresu gerontologii. Program kursu realizowany jest we współpracy z
Uniwersytetem Nebraska w Omaha oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Pomysłodawcami i autorami zajęć są: prof. Lyn Holley z Departamentu Gerontologii
Uniwersytetu Nebraska w Omaha, dr Alina Żurek z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytutu Psychologii oraz dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF we Wrocławiu, a adresowany
jest do przyszłych psychologów,
fizjoterapeutów, pedagogów i
specjalistów dziedzin pokrewnych. W zajęciach uczestniczą
studenci amerykańscy i polscy,
w tym nasze studentki 5 roku
psychologii: Marta Lenart, Maria
Maćkowiak oraz Aleksandra
Sandurska. Ma on charakter
eksperymentu dydaktycznego,
którego efekty opublikowane
zostaną
w
czasopismach
o zasięgu międzynarodowym.
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W świecie nowoczesnych technologii możliwe staje się
porozumiewanie oraz międzykontynentalna i międzykulturowa edukacja na odległość. Takie
możliwości daje Cyber Course – Comparative Global Aging, zajęcia poświęcone
demograficznym, społecznym, psychologicznym i zdrowotnym kontekstom starości w różnych
krajach i kulturach. Celem kursu jest uzyskanie świadomości tego, czym jest starość, na czym
polega doświadczenie starzenia się w różnych krajach i kulturach oraz jak bardzo doświadczenie
starzenie się uwarunkowane jest społeczną i zdrowotną polityką państwa wobec osób
starszych, wykorzystując Polskę i USA jako wzorce, ale biorąc pod uwagę również szerszy
kontekst geograficzny tj. Amerykę Północną i Unię Europejska oraz niektóre kraje poza UE.
Udział w kursie wyposaża studenta w tzw. kompetencje globalne rozumiane jako zdolność do
badania lokalnych, globalnych i międzykulturowych problemów w temacie starości i starzenia
się, do zrozumienia i doceniania perspektyw i światopoglądów ludzi żyjących w innych krajach i
kulturach, do angażowania się w otwarte, odpowiednie i skuteczne interakcje z ludźmi
pochodzącymi z różnych kultur, oraz działania na rzecz rozwiązywania problemów osób
starszych – mówi dr Alina Żurek, zarysowując w ten sposób ideę i koncepcję kursu.
Publikacje
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ukazała się monografia
zbiorowa, zatytułowana Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy
Syberii oraz Azji Środkowej (XIX – początek XX wieku), pod
redakcją Grzegorza Pełczyńskiego. Publikacja stanowi pokłosie
międzynarodowej konferencji, która miała miejsce w Pułtusku,
w listopadzie 2017 r. Została zaś zorganizowana przez Katedrę
Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, dzięki wsparciu Senatu RP
i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Na książkę złożyło się
21 artykułów, napisanych przez polskich i rosyjskich badaczy,
zainteresowanych wszechstronną działalnością Polaków na
wschodnich obszarach carskiej Rosji. Polacy – zesłańcy, a także
dobrowolni osadnicy – uprawiali tamże badania naukowe, zajmowali się sztuką, prowadzili
gospodarstwa rolne oraz firmy różnych branż, niejednokrotnie dorabiając się pokaźnych
majątków. Ich wkład w rozwój tych terytoriów jest nadal widoczny. Problematyka Polskich
odkrywców… jest już od dawna przedmiotem badań w Katedrze Etnologii, a została
zainicjowana przez prof. Antoniego Kuczyńskiego.
H. Sztaba, T. Przerwa, Społem Sztaba Srebrna Góra.
Książka powstała nakładem sił kilku zdeterminowanych osób, w tym
samego wymienionego w tytule Henryka Sztaby i jest nie tylko
swoistą biografią wieloletniego dyrektora Zakładu Produkcji i Usług
Technicznych „Społem” – człowieka, który odcisnął silne piętno
w funkcjonowaniu firmy, jak i miasteczka, ale przede wszystkim
analizą funkcjonowania małego srebrnogórskiego przedsiębiorstwa
w czasach PRL-u.
W ZPiUT „Społem” w Srebrnej Górze, które zlokalizowane było przy
ul. Kolejowej, zajmowano się produkcją różnych przedmiotów
codziennego użytku - mebli, pojemników na żywność czy koszyków
do sklepów samoobsługowych. Produkowano także urządzenia
i wyposażenie do lokali gastronomicznych, nie tylko na potrzeby krajowe, ale także na eksport.
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To właśnie w Srebrnej Górze powstało słynne i rozpoznawane w całym kraju krzesło siatkowe
Sztaby, które uchodzi współcześnie za ikonę polskiego designu (ze strony zabkowice.expressmiejski.pl)
Prof. Jędrzej Chumiński napisał w recenzji:
Prezentowana książka jest uniwersalnym case study – z jednej strony uwzględnia
uwarunkowania polityczne, społeczne, mentalne, ekonomiczne i techniczne funkcjonowania
małego srebrnogórskiego przedsiębiorstwa, z drugiej zaś, w mikroskali, przedstawia bogatą
panoramę problemów, które dałoby się uogólnić na funkcjonowanie całego systemu
gospodarczego PRL – zwłaszcza przemysłu. Jest również swoistą biografią Henryka Sztaby –
wieloletniego dyrektora tej firmy, człowieka nietuzinkowego, który odcisnął silne piętno na
funkcjonowaniu nie tylko zakładu, ale również miasteczka – Srebrnej Góry na Dolnym Śląsku.
W tym ujęciu książka może być przyczynkiem do badania losów, wyborów politycznych i
społecznych Polaków po II wojnie światowej.
W salonach Empik dostępny jest 50. (jubileuszowy) numer
Quart. Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki UWr.
Tak w odredakcyjnym komentarzu pisze redaktor naczelny,
Prof. dr hab. Waldemar Okoń:
Ukazanie się jubileuszowego, 50. już numeru naszego kwartalnika
sprzyja wspomnieniom oraz kilku słowom komentarza. Od 2006 r.
zamieściliśmy w „Quarcie” dziesiątki tekstów dowodzących
dobitnie, jak niezwykle różnorodne mogą być oblicza współczesnej
krytyki i historii sztuki. Staraliśmy się, aby każdy z dotychczasowych
numerów był ciekawy nie tylko dla specjalistów z tej dziedziny, ale
też dla osób po prostu interesujących się sztuką. Stąd artykuły
omawiające sztukę dawną i bardziej współczesną, osadzone
w tradycji dyscypliny i starające się granice tej dyscypliny poszerzyć.
Nie inaczej jest w prezentowanym Państwu numerze, gdzie tekst o kolekcji Radziwiłłów
(Konrad Niemira) spotyka się ze szkicem na temat współczesnej sztuki powstającej w Kolumbii
(Ewa Kubiak), a akcesja Polski do Unii Europejskiej zyskuje swój ikonograficzny i alegoryczny
wyraz w pracy Anny Myślińskiej. Całości dopełnia obszerna analiza relacji pomiędzy
współczesną architekturą a filozofią na przykładzie paryskiego Parc de La Villette (Cezary Wąs)
oraz omówienie feministycznej z ducha i socjalizującej w formie wystawy w poznańskim
Arsenale (Daria Skok).
Jako pomysłodawca i kierujący Redakcją „Quarta” od samego początku istnienia
kwartalnika chciałbym też w tym miejscu podziękować zarówno wszystkim Autorom, których
teksty drukowaliśmy i na współdziałanie z którymi nadal liczymy, jak i osobom, bez których
współpracy i zaangażowania „Quart” nie mógłby się ukazywać. Myślę tu przede wszystkim
o Andrzeju Jaroszu, Cezarym Wąsie, Sylwii Świsłockiej-Karwot, ostatnio – Jakubie Zarzyckim,
ale też o naszym znakomitym grafiku Wojciechu Głogowskim, o Paniach Korektorkach –
Elżbiecie Niegodzie, Annie Momot i Dorocie Ucherek, oraz o Pani Izabeli Magdziarczyk. Mam
nadzieję, że nasza dalsza współpraca będzie trwała – jak pewna Orkiestra – bez względu na
zawirowania polityczne i metodologiczne, do końca świata i o jeden dzień dłużej.
W numerze:
Konrad Niemira, Przyczynek do badań nad kolekcją malarstwa Radziwiłłów z Nieborowa
Ewa Kubiak, Aliento. Tradycja i współczesność w instalacji Oscara Muñoza (Kolumbia)
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Anna Myślińska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej w przedstawieniach narodowego dyskursu
Cezary Wąs, The Shadow of God in the Garden of the Philosopher. Parc de La Villette in Paris
in the context of contemporary philosophical concerns. Part I
Daria Skok, Prywatne jako polityczne. Projekt Dziewczyństwa i COVEN Berlin jako konstrukcja
politycznej podmiotowości w polu sztuki
OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Pierwsze w tym roku Zarządzenie Nr 1/2019 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, z dnia 10 stycznia 2019r., określa terminarz
zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi
Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym
2018/2019 – zima. Dla pracowników przewiduje ono:
1. do dnia 31.01.2019 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów zaliczeń,
2. do dnia 13.02.2019 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminacyjnych,
3. do dnia 20.02.2019 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminów poprawkowych,
4. niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2019 r. – dostarczenie do
dziekanatu wydrukowanych i podpisanych protokołów,
5. do dnia 19.02.2019 r. – uzupełnienie w USOSweb informacji o terminach i miejscu
własnych konsultacji w czasie sesji letniej 2018/19.
Z inicjatywy instytutowej koordynatorki programu Eramsus+, dr Justyny Pilarskiej
z Instytutu Pedagogiki, we współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej od semestru
letniego 2018/2019 rusza tutoring dla studentów anglojęzycznych.
Tutoring jest propozycją z myślą o wszystkich tych, którzy mogą doświadczać
różnych trudności w zaaklimatyzowaniu się w nowej rzeczywistości akademickiej, społecznej
i kulturowej, włączając w to szok kulturowy, problemy z adaptacją do nowych realiów życia,
czy towarzyszące im często poczucie wyobcowania i tęsknota za domem. Oferta tutoringu
indywidualnego dla studentów przyjeżdżających na programy wymiany międzynarodowej
będzie uzupełnieniem dostępnych dla nich ze strony BWM usług psychologa i wsparciem
w sytuacjach, które nie wymagają interwencji kryzysowej terapeuty.
Przewidziana formuła to tandem tutor-student, ale nie wykluczone, że od nowego
roku akademickiego uda nam się ją rozszerzyć na naszych „miejscowych” studentów,
tworząc wsparcie rówieśnicze w ramach „buddy program”.
Dyżury tutora odbywają się w każdy czwartek w Instytucie Pedagogiki,
od 16:00 do 17:00, w sali 56b.
Wszystkich pracowników WNHiP mających kontakt ze studentami zagranicznymi
prosimy o upowszechnienie tej informacji.
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ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Sekcja Śródziemnomorska Studenckiego Koła
Naukowego Archeologów zaprasza 24 stycznia 2019 r.
o godzinie 16:00 do sali 202 Instytutu Archeologii
na wykład dr. Filipa Taterki (Instytut Kultur
Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii
Nauk) pt. Wyprawa Hatszepsut do krainy Punt.
W ramach współpracy z Haus Schlesien w Königswinter
koło Bonn Zakład Historii Śląska IH UWr organizuje
tygodniowy wyjazd studentów i doktorantów naszego
Wydziału do Haus Schlesien, podczas którego odbywają oni
staż we wspomnianej placówce, realizują mikroprojekty
i poznają Nadrenię. Nasz czwarty już wyjazd planowany jest
w terminie 31 marca – 6 kwietnia 2019 r. Zwracamy się
z prośbą o pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych
udziałem w tym przedsięwzięciu. Pozostało jeszcze kilka
wolnych miejsc. Zgłoszenia przyjmuje dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr (Instytut
Historyczny, ul. Szewska 49, p. 241A, mail: tomasz.przerwa@uwr.edu.pl).
Koszt pobytu w Haus Schlesien wynosi 55 euro od osoby, w tym wyżywienie, noclegi
i wstęp do placówek muzealnych. Podróżujemy autokarem, za który uczestnicy płacą łącznie
około 75 zł od osoby. Ze względu na charakter zbiorów i planowanych spotkań wymagana
jest komunikatywność w języku niemieckim.
W ramach stażu uczestnicy poznają Haus Schlesien, w tym muzeum, archiwum
i bibliotekę, ich funkcjonowanie i przebogate zbiory śląskoznawcze. Planowane są spotkania
ze świadkami historii, wykłady, dyskusje, wycieczki do placówek naukowych i muzealnych,
w tym do Bonn (Haus der Geschichte), Kolonii (Breslauer Sammlung), Koblencji
(Bundesarchiv) i Ratingen (Oberschlesisches Landesmuseum).
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.
Termin nadsyłania propozycji referatów upływa 15 lutego 2019 r. Obrady
prowadzone będą w języku polskim, angielskim i niemieckim. Czas trwania wystąpienia nie
powinien przekraczać 20 minut. Razem z propozycją tematu wystąpienia prosimy przesłać
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jego abstrakt (do 300 słów) i biogram autora, wraz z ich
tłumaczeniem na język angielski (wersja angielska jest obligatoryjna) i podaniem afiliacji na
adres wkm@uwr.edu.pl. Przewidziana jest możliwość opublikowania artykułów w tomie
pokonferencyjnym. Prosimy również 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.
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 20 lutego 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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