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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Jak zwykle zaczynamy od pandemii. Niestety, zakażeń
na naszym Wydziale jest coraz więcej, chociaż są one
skupione w kilku instytutach. Władze dziekańskie oraz
dyrekcje instytutów monitorują sytuację na bieżąco. Jeśli to
będzie konieczne, podejmiemy decyzję o przejściu tymczasowym na naukę zdalną. Nasze bezpieczeństwo jest
ważne.
Jednocześnie apeluję nieustannie o zachowywanie
obowiązujących nas reguł w dobie pandemii. Przestrzeganie
obostrzeń naprawdę chroni, dbajmy o higienę, nośmy
maseczki, zachowujmy dystans. Ja dzisiaj przyjąłem trzecią
dawkę szczepionki, do czego wszystkich namawiam. Jak do Fot. Magdalena Marcula
tej pory nie mamy lepszej broni przed wirusem. W wypadku zakażenia pozwala ona
najczęściej przejść łagodniej objawy i pohamować spustoszenie organizmu. Dbajmy o siebie
i innych! Czas odpoczynku po nauce spędzajmy na powietrzu, ruszajmy się jak najwięcej –
nie ma lepszego środka do nabycia trwalszej odporności na choroby w ogóle jak dbanie
o sprawność organizmu. Ci, którzy znają mnie lepiej, wiedzą, że w moim przypadku to nie
jest pustosłowie.
A w tych niezwykłych, nietypowych, a już tak przewlekłych okolicznościach starajmy
się pracować wydajnie i jak najbardziej normalnie. I większość z nas tak właśnie czyni.
A efekty tego przychodzą. Wiecie już Państwo o obfitych „żniwach” naszego Wydziału
w konkursach Narodowego Centrum Nauki w konkursie Opus. Gratulacje dla wszystkich
beneficjentów! A są to: Prof. Anna Kutaj-Markowska z Instytutu Historii Sztuki, Prof. Józef
Szykulski z Instytutu Archeologii, Dr Bartosz Helfer z Instytutu Psychologii. Ci, którym się nie
udało, życzę powodzenia w kolejnych rozdaniach – nie można się zniechęcać, trzeba
próbować dalej. A już kolejne liczne wnioski z naszych jednostek są składane w świeżo
rozpisanych konkursach.
Nadal dbamy o kontakty zewnętrze. Podpisaliśmy kolejne umowy o współpracy
Wydziału z tzw. interesariuszami zewnętrznymi. Bardzo mnie cieszy umowa z Zakładem
Narodowym im. Ossolińskich, która to jest w zasadzie rezultatem rzeczywistej współpracy,
trwającej od lat. Mam głęboką nadzieję, że umożliwi ona w jeszcze większym stopniu
korzystanie przez naszych pracowników, ale także studentów, z ogromnych zasobów tej
instytucji, niewątpliwie jednej z najważniejszych w kraju.
Z okazji święta Uniwersytetu J.M. Rektor przyznał (wedle nowej procedury) nagrody
licznemu gronu pracowników – serdecznie gratuluję wszystkim docenionym. A jeśli
o procedurach mowa, pracujemy intensywnie, aby sformułować i wyrazić opinię naszej
wspólnoty w sprawie kryteriów oceny pracowników badawczo-dydaktycznych. To sprawa
bardzo istotna, rzutująca na funkcjonowanie Wydziału i Uczelni.
Szanowni Państwo, przed nami grudzień i czas świąteczny. Nie dajmy się chorobie,
stosujmy rygory sanitarne, dbajmy o siebie.
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Dnia 18 listopada 2021 r. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Artur Błażejewski i Dyrektor Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu dr Adolf Juzwenko podpisali umowę o współpracy.
Umowa dotyczy szeroko rozumianej współpracy naukowej, ale także edukacyjnej.
Planowane są wspólne projekty badawcze, oparte na materiałach przechowywanych
w Ossolineum. Wśród nich są nie tylko dokumenty pochodzące z prywatnych i instytucjonalnych archiwów, ale także zabytki literatury, numizmatyczne, sfragistyczne,
falerystyczne, archeologiczne, dzieła sztuki, zabytki muzyki dawnej czy zbiory kartograficzne.
Ossolineum to przede wszystkim jedna z największych w naszym kraju bibliotek naukowych.
W związku z tym instytucja ta jest idealnym miejscem praktyk zawodowych dla studentów
naszego Wydziału, a także staje się dla nich potencjalnym pracodawcą.
Informacja o umowie pojawiła się na stronach zarówno Uniwersytetu, jak i telewizji
Wrocław i „Gazety Wrocławskiej”.

NAGRODY I ODZNACZENIA
Jak co roku na Święto Uniwersytetu Wrocławskiego 15 listopada 2021 r. przyznane
zostały nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia naukowe,
dydaktyczne i organizacyjne oraz dla pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi.Lista osób nagrodzonych z naszego Wydziału jest długa. Warto wspomnieć, że
wśród nagrodzonych jest Kierowniczka Biblioteki Instytutu Historycznego im. Profesora
Adama Galosa kustosz Beata Nowak, która została laureatką nagrody I stopnia „za
szczególne wykazywanie inicjatywy w pracy skutkujące wymiernym i wyjątkowym
podniesieniem jej wydajności i jakości” jako jedna z piętnaściorga pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi. Nagroda ta jest
także wyrazem uznania dla całego zespołu Biblioteki Instytutu Historycznego, który
w trudnych warunkach spowodowanych przenosinami księgozbioru czasopism i pandemią
wykazywał się dużym zaangażowaniem, co pozwoliło na utrzymanie ciągłości dostępu do
zbiorów bibliotecznych dla wszystkich studentów i pracowników Instytutu Historycznego.
Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie Wydziału.
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W dniu 26 listopada 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród Autorom
i Autorkom książek zgłoszonych na Konkurs im. Bronisława Malinowskiego Komitetu Nauk
Etnologicznych PAN na najlepszą książkę naukową z zakresu etnologii, antropologii
społeczno-kulturowej, folklorystyki i etnomuzykologii opublikowaną w latach2019–2020.
Laureatem Nagrody został dr Michał Mokrzan z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
UWr za książkę pt. Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja
neoliberalnego urządzania (Wydawnictwo Naukowe UMK, seria Monografie Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2019).

Kapituła Nagrody przyznała wyróżnienie dr hab. Magdalenie Lubańskiej za książkę pt.
Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej (Wydawnictwo UW, Warszawa 2019). Nominacje do Nagrody uzyskali również:

dr Maria Dębińska za książkę pt. Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii (Wydawnictwo IAiE PAN, Warszawa 2020) oraz dr hab. Tomasz Rakowski za książkę pt.
Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia (Fundacja Terytoria
Książki, Gdańsk 2019).
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Panu dr. Michałowi Mokrzanowi oraz pozostałym Autorom i Autorkom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!
Załączone fotografie z uroczystości wykonał Sebastian Latocha.

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
CASPAR NEUMANN. DUSZE I FUNDUSZE. KSIĘGA NARODZIN I POGRZEBÓW DLA MIASTA
WROCŁAWIA
W dniach 4–25 października 2021 r.
zrealizowany został projekt Caspar
Neumann. Dusze i fundusze. Księga
narodzin i pogrzebów dla miasta
Wrocławia. Jedną z emblematycznych postaci w historii stolicy
Śląska był Caspar Neumann (1648–
1715), wszechstronny uczony,
pastor, inspektor luterańskich szkół
i kościołów we Wrocławiu. Szczególnie fascynowały go zagadnienia
umieralności, a owoce tej fascynacji przejawiały się w jego
działalności naukowej i artystycznej. Dzięki jego międzynarodowym kontaktom i współpracy, m.in. z E. Halleyem (1656–
1742), Wrocław (Breslau, Wratislavia) stał się miastem modelowym dla przygotowania sposobu
obliczania składek emerytalnych
i powstających w ostatniej dekadzie XVII w. funduszy ubezpieczeniowych. Była to jedna z pierwszych tego rodzaju inicjatyw
w Europie.
Odpowiedzią na pytanie o współczesne skorzystanie z dziedzictwa pozostawionego przez C. Neumanna były wydarzenia ww.
projektu. Chodziło w nich o zwrócenie uwagi na współczesną kulturę i cywilizację
z interdyscyplinarnej perspektywy toposu vanitas. Tematyka mortualna w sposób
bezpośredni, ale i pośredni jest obecnie widoczna w dyskusjach społecznych chyba
najwyraźniej od czasów II wojnyświatowej. Kwestia śmierci została bowiem wcześniej nieco
wypchnięta poza sferę codzienności. Zmienia to radykalnie pandemia Covid-19. Dotyczy to
jednak również innych zagadnień społecznych, m.in. takich jak choroby nowotworowe
(medycyna), biopolityka, ekologia oraz problemy zmieniającego się klimatu i niewątpliwie
wiele innych. Czy humanistyka i sztuka może również wnieść coś konstruktywnego
w dyskusji o śmierci sensu stricto, ale i o możliwościach przeciwdziałania przedwczesnej
śmierci człowieka? Wydaje się, że obecnie szczególnie potrzebujemy jako społeczeństwo
4

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 48 (listopad 2021)
merytorycznej dyskusji o śmierci, pochówkach, ale też refleksji wywołanej odwiecznym
„memento mori”, do której najlepszą formą komunikacji jest język idei i koncepcji
filozoficznych, a zwłaszcza język sztuki.
Czas, w jakim projekt został zrealizowany, nie był przypadkowy (bliskość uroczystości
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego), okres w trakcie trwania pandemii Covid-19, jak
i miejsce (Wrocław) oraz uczestnicy (wrocławscy badacze i artyści oraz goście przez nich
zaproszeni). Wszystkie te elementy stanowiły nawiązanie do fascynacji problematyką
demograficzną wrocławianina, Caspara Neumanna, w odwołaniu do problemów obecnych
współcześnie, we Wrocławiu, ale i na świecie.
Głównym organizatorem projektu była Akademia Młodych Uczonych i Artystów.
Wśród wydarzeń pojawiły się dwa koncerty (w tym premiera utworu napisana specjalnie dla
Wrocławia), wystawa, konferencja naukowa, badania socjologiczne (wstępne) i spacer po
Wrocławiu. Pomysłodawcą projektu był dr Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii,
a koordynację wydarzeń zrealizował we współpracy z dr. hab. Łukaszem Huculakiem
(Katedra Malarstwa, ASP Wrocław). Miejscem realizacji wszystkich wydarzeń był Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta
Wrocławia Jacek Sutryk, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysław
Wiszewski, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Hans Jörg
Neumann, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Adolf Juzwenko. Wśród
organizatorów znalazły się następujące instytucje: Akademia Młodych Uczonych i Artystów
(AMUiA), Wrocławskie Centrum Akademickie (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urzędu Miejskiego Wrocławia), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, Instytut Muzykologii UWr, Akademia
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii
we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Narodowe Forum
Muzyki (Wrocławska Orkiestra Barokowa pod kierunkiem artystycznym J. Thiela), Orkiestra
Muzyki Nowej z Katowic (pod kierunkiem Sz. Bywalca), Muzeum Miejskie Wrocławia.
Zamknięciem projektu będzie publikacja raportu z badań socjologicznych (w tym roku
kalendarzowym). Na przyszły rok planowana jest publikacja katalogu wystawy i tekstów
wygłoszonych podczas konferencji naukowej. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne
są na stronie AMUiA.
W dniach 20–23 października 2021 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu odbyło się III Symposium of the ICTM (International Council for Traditional
Music) Study Group on Music and Dance of the Slavic World. Instytut Muzykologii UWr
reprezentowali prof. dr hab. Bożena Muszkalska, która zasiadała w komitecie
organizacyjnym konferencji, oraz doktoranci, którzy zaprezentowali referaty: Joanna
Kwapień: Self-taught instrumentalist in a modern world. Between tradition and digitality
oraz Jakub Kopaniecki: Wroclaw – the (on-line) meeting place. Transformation of local
popular music scene during the COVID-19 pandemic.
Strona sympozjum znajduje się pod linkiem.
W niedzielę 24 października 2021 r. odbył się spacer dźwiękowy na polach
irygacyjnych, zorganizowany dla studentów muzykologii i nie tylko przez Pracownię Badań
Pejzażu Dźwiękowego przy Instytucie Kulturoznawstwa UWr pod kierunkiem dr. Roberta
Losiaka oraz Galerię BWA Dizajn, w ramach projektu „Pole regeneracji” Katarzyny Roj.
Współpraca ma być kontynuowana, a spotkania będą odbywać się cyklicznie.
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Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr z Instytutu Historii Sztuki uczestniczyła
w dniach 28–30 października 2021 r. w międzynarodowej sesji „Architektur als Exponat.
Museale Präsentation in transnationalen Verflechtungen”, która odbyła się w Das LeibnizInstitut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) w Lipsku. Pani Profesor
wygłosiła referat Das Architekturdorf „Alt Posen” auf der Ostdeutschen Ausstellung in
Posen (1911) als Politikum stawiając nowe tezy, które wzbudziły duże zainteresowanie
i wywołały ożywioną dyskusję.
Prof. Mirosław Kocur z Instytutu Kulturoznawstwa wygłosił mistrzowski wykład
inauguracyjny, zatytułowany SPRAWCZOŚĆ RZECZY, na otwarcie międzynarodowej
konferencji „LALKA NOVA” w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego (4–
6 listopada 2021 r.). Wykład dostępny jest pod linkiem.

Dnia 6 listopada 2021 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu
Historycznego wygłosiła wykład Myślenie historyczne w edukacji wczesnoszkolnej
w ramach szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zorganizowanego przez
Instytut Pamięci Narodowej. Wskazała, że edukacja historyczna nie powinna zaczynać się od
pamięciowego opanowania faktów z historii narodowej, ale od zadawania pytań
o przeszłość najbliższego otoczenia, szukania dowodów i rozwijania krytycznego podejścia
do wszelkich przekazów.
Dnia 8 listopada 2021 r. minęła 150. rocznica konsekracji przez biskupa Heinricha
Förstera kościoła pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu. Z tej okazji dwa dni wcześniej
odbyła się sesja jubileuszowa poświęcona dziejom świątyni, która obradowała pod
hasłem: „Pomnik śląskiego katolicyzmu”: kościół św. Michała Archanioła na wrocławskim
Ołbinie. Udział w niej wzięło troje pracowników Instytutu Historycznego. Prof. Joanna
Nowosielska-Sobel wygłosiła referat o oddźwięku uroczystości konsekracji kościoła
ołbińskiego w prasie ukazującej się ówcześnie we Wrocławiu, prof. Tomasz Głowiński
przybliżył słuchaczom obraz codzienności Ołbina (i terenu parafii św. Michała Archanioła)
w okresie walk o Festung Breslau, a dr hab. Marek L. Wójcik poświęcił swój
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wykład patrocinium ołbińskiej świątyni, rozpatrywanemu na tle jej dziejów. Materiały
z konferencji ukażą się w formie jubileuszowej publikacji książkowej.
W dniach 8–9 listopada 2021 r., we Wrocławiu odbyła się Konferencja „Miasto
sprawiedliwości naprawczej - most do porozumienia”, zwieńczająca wieloletnią pracę
w obszarze funkcjonowania miasta na rzecz wdrażania idei sprawiedliwości naprawczej.
Podczas konferencji Wrocław dołączył do grona Miast Sprawiedliwości Naprawczej – jako
pierwsze miasto w Polsce oraz 10. na świecie. Jednym z głównych punktów wydarzenia było
przygotowanie i zaprezentowanie przez dr Honoratę Czajkowską z Instytutu Pedagogiki
Raportu Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej (w skład którego wchodzi
od jego powołania przez Prezydenta Miasta w lutym 2020 r.), pt. Wrocław Miastem

Sprawiedliwości Naprawczej, dokumentującego działania realizowane w mieście zgodnie
z tą ideą. Dołączenie Wrocławia do grona Miast Sprawiedliwości Naprawczej jest
wyróżnieniem, a także swoistym przyrzeczeniem i zobowiązaniem do otwartości na kulturę
naprawczą i efektywnego jej wdrażania w przestrzeniach funkcjonowania miasta.
Więcej o samej konferencji oraz o działaniach restoratywnych we Wrocławiu pod
linkami:
https://www.restorativewroclaw.pl/;
https://www.facebook.com/SprawiedliwoscNaprawczaWroclaw/

7

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 48 (listopad 2021)
Dr hab. Monika Baer, prof. UWr. z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej wzięła
udział w jednej z ważniejszych międzynarodowych konferencji antropologicznych tego roku,
współorganizowany przez International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
oraz World Anthropological Union 2021 Yucatan Congress „Heritages, Global Interconnections in a Possible World”. Trwające między 9 a 13 listopada 2021 r. wydarzenie
miało formę zdalną. Prof. M. Baer wygłosiła referat zatytułowany Heritagization of
‘Europe’: Non-Heteronormative Urban Activism in Wroclaw, Poland, stanowiący część
panelu „Heritage as a Political Tool: Affirming or Rejecting Marginalization”, poświęconego
polityczności dyskursów związanych z dziedzictwem kulturowym, a prowadzonego przez
prof. Marie Wallace (Arizona State University) i prof. Natalię Bloch (Instytut Antropologii
i Etnologii UAM w Poznaniu).

W piątek, 19 listopada 2021 r. w Collegium Historicum UAM w Poznaniu miała
miejsce 43. odsłona poznańsko-wrocławskiego cyklu seminariów „Extra limites”. Tym razem
gościem był dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr z wykładem: Od okresu przedrzymskiego
po okres wędrówek ludów w rejonie Głogowa – stare i nowe wykopaliska. Prelegent
przeniósł słuchaczy w bardzo ciekawą „podróż” w głąb Pradoliny Barucko-Głogowskiej.
Profesor zapoznał zainteresowanych z niesłychanie interesującymi stanowiskami
archeologicznymi datowanymi na młodszy okres przedrzymski, wpływów rzymskich
i wędrówek ludów: Głogów-Nosocice, Bytomin (Bytnik), Grębocice oraz Żukowice. W trakcie
wystąpienia poruszone zostały między innymi kwestie związane ze stanem badań,
strukturami osadniczymi, regionalizacją rzeczonego obszaru, starożytnym hutnictwem
i metalurgią żelaza.
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19 listopada 2021 r. w Barcelonie odbyła się konferencja „Justice outside the box:
The restorative approach to anti-LGBT hate crimes”, będąca efektem kończącego się
niebawem projektu badawczo-innowacyjnego „Ochrona i obrona praw ofiar przestępstw
z nienawiści wobec osób LGBT: Innowacyjne działania przy użyciu sprawiedliwości
naprawczej (LetsGoByTalking)”, który współfinansuje Fundusz Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.

Wrocławski zespół projektowy reprezentowała dr Janina Radziszewska z Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej, która wygłosiła referat On combating hate crime and
building civic attitudes: the case of RJ practices in Wrocław. W spotkaniu wzięły również
udział przedstawicielki wrocławskich organizacji zajmujących się promowaniem podejścia
naprawczego: Wrocławskiego Centrum Integracji – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości
Naprawczej, Kultury Równości i Fundacji Dom Pokoju. Więcej informacji na temat projektu
można znaleźć na stronie.
ARCHITECTURE AROUND 1900 IN CENTRAL EUROPE – SERIA PREZENTACJI ONLINE
DLA WIRTH INSTITUTE FOR AUSTRIAN AND CENTRAL EUROPEAN STUDIES
(KANADA)
Dr Jakub Zarzycki (Instytut Historii Sztuki)
wraz z Karoliną Dzimirą-Zarzycką, na zaproszenie
Wirth Institute for Austrian and Central European
Studies – University of Alberta (Kanada), po raz
kolejny
przygotowuje
anglojęzyczny
cykl
popularno-naukowych prezentacji poświęconych
sztuce i kulturze Europy Środkowej około 1900.
Tym razem autorzy opracowali sześć
tematów poświęconych architekturze Europy
Środkowej około 1900 r. Każdy z nich zostanie
9
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przedstawiony w przystępny sposób w rozbudowanej i bogato ilustrowanej prezentacji
multimedialnej. Grupą docelową są Kanadyjczycy, przede wszystkim studenci University of
Alberta. Pośród poruszanych kwestii znalazły się m.in.: problem neostylów
architektonicznych, urbanistyczne wyzwania nowoczesnego miasta czy narodziny
modernizmu.
Cykl wystartował 19 listopada. Kolejne prezentacje będą pojawiać się na stronie
internetowej Wirth Institute, tam także więcej informacji o samym projekcie oraz jego
autorach.
We wtorek 23 listopada 2021 r. w siedzibie Instytutu Archeologii gościliśmy doc.
PhDr. Vratislava Janáka, CSc. z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie z
wykładem Neolitycké sídlišté s rondelem v Litomyšli-Nedošině. Wykład poświęcony był
omówieniu wyników badań na osadzie neolitycznych rolników zlokalizowanej we
wschodnich Czechach. Wśród rozlicznych domostw na terenie osady wzniesiono
monumentalną strukturę drewniano-ziemną określaną współcześnie mianem rondela. Autor
w swojej prezentacji przedstawił specyfikę pogranicza Czech i Moraw w tym czasie, przede
wszystkim z perspektywy pozyskiwania i użytkowania lokalnych surowców skalnych, jak
również udziału miejscowych ugrupowań w funkcjonującej w tym czasie rozległej sieci
wymiany dóbr. W tak położonym regionie osadnictwa szczególne miejsce miała

prezentowana osada. Powstała ona pod koniec VI tysiąclecia przed Chrystusem i zapewne
była zamieszkiwana (być może z przerwami) przez kilka kolejnych stuleci. Około 4800–4700
lat przed Chr. wśród jej domów, zbiorowym wysiłkiem mieszkańców, wybudowano kolisty
obiekt składający się z dookolnej fosy oraz prawdopodobnie wału i drewnianych palisad.
Jego odkrycie możliwe było dzięki wykorzystaniu jednej z metod nieinwazyjnej prospekcji
archeologicznej, jaką jest metoda magnetyczna (prospekcja została wykonana przez dr. M.
Furmanka z Instytutu Archeologii UWr). Autor wykładu wykorzystując szerokie analogie
interkulturowe przedstawił możliwe interpretacje funkcji tego monumentalnego założenia
wskazując na ich złożoną rolę społeczno-obrzędową. Badania w Litomyślu prowadzone były
10
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w ramach projektu Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (nr eg.č. SGS/6/2021), pt.
„Spongolitová štípaná kamenná industrie v neolitu severní části moravsko – českého
pomezí”.
Dnia 24 listopada 2021 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu
Historycznego wzięła udział w Colloquium Opole „Wspólny mit czy źródło sporu
politycznego? Dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z trójstronnej polsko-czeskoniemieckiej perspektywy”, w ramach którego przedstawiła obraz opozycji demokratycznej
z PRL w zagranicznych podręcznikach z początku XX w.
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PT. „OD REWOLUCJI DO PIERESTROJKI.
TRANSFORMACJE WSCHODNIEJ EUROPY W OSTATNIM STULECIU” (INSTYTUT
HISTORYCZNY, 24–25 LISTOPADA 2021 R.)
Konferencję przygotował Zakład Historii Europy Wschodniej Instytutu Historycznego
UWr. Jej kierownikiem naukowym była dr hab. Małgorzata Ruchniewicz prof. UWr.
W pracach organizacyjnych uczestniczyli dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr (kierownik
ZHEW) oraz dr Magdalena Gibiec i dr Aleksander Srebrakowski.

Spotkanie z udziałem 34 naukowców z Polski, Niemiec, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy
i Łotwy odbyło się w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem MS Teams). Udało się osiągnąć
wstępne założenia organizatorów, by konferencja stała się nie tylko forum podsumowania
stanu wiedzy, ale i zaprezentowania najnowszych zróżnicowanych badań nad przemianami,
jakim podlegała Europa Wschodnia w XX w., uwzględniając także pozaeuropejski obszar
(post)radziecki. W centrum uwagi referentów znalazły się problemy narodowościowe,
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polityka represji, budowa i demontaż systemu radzieckiego, przemiany społeczne
„komunistycznej modernizacji” oraz skutki rozpadu ZSRR.
Konferencja była również formą uczczenia zmarłego nagle rok temu Prof. Stanisława
Ciesielskiego, założyciela i wieloletniego kierownika ZHEW IH UWr, wybitnego badacza
epoki stalinizmu, przymusowych migracji w ZSRR i problematyki narodowościowej.
W otwarciu konferencji obok JM Rektora prof. Przemysława Wiszewskiego i dyrektora
Instytutu Historycznego dr hab. Filipa Wolańskiego prof. UWr wzięła Pani Lidia Ciesielska,
żona Zmarłego.
Prof. Grzegorz Strauchold i prof. Jakub Tyszkiewicz z Instytutu Hstorycznego wzięli
udział w międzynarodowej konferencji „Cartographies of Catastrophes”, podejmującej
temat przedstawiania zniszczeń wojennych na mapach i planach miast. Spotkanie to
z udziałem historyków z Europy i Indii oraz Egiptu odbyło się w Bambergu 23–24 listopada
2021 r. Profesorowie G. Strauchold i J. Tyszkiewicz przedstawili wspólny referat War
destruction and socio-political changes in Polish city plans of Wroclaw, pokazujący obraz
zniszczeń tkanki miejskiej Wrocławia na planach miasta w pierwszych dekadach po wojnie.
Prof. Jakub Tyszkiewicz z Instytutu Hstorycznego wziął udział w kolejnej, 10. edycji
międzynarodowej konferencji „Need to know: The Intelligence Legacy of the Second World
War and the Outset of the Cold War”, która w tym roku odbyła się w King’s College
w Londynie (25–27 listopada 2021 r.). Prof. J. Tyszkiewicz w swoim wystąpieniu Since
National Council Intelligence Directives to the “Entgross” plan - the problem of defectors
from the Soviet Bloc in the political consideration of the U.S. in the early years of the Cold
War przedstawił rozważania amerykańskie na temat roli i traktowania uciekinierów z bloku
radzieckiego we wczesnym okresie zimnej wojny, oparte o nowe, nieznane dotąd źródła
z archiwów amerykańskich, przede wszystkim z biblioteki Harry’ego Trumana
w Independence i National Archives w College Park.

26 listopada 2021 r. dr Dorota
Wiśniewska (Instytut Historyczny)
wygłosiła wykład online Kultura
polityczna szlachcianek we Francji
i Rzeczypospolitej II poł. XVIII wieku,
w którym skupiła się na postawach
wybranych arystokratek. Wskazała, ile
miejsca w swoich listach poświęcały
informacjom politycznym, czym się
interesowały i dlaczego. Zwróciła
uwagę na ich polityczną świadomość, opinie i zachowania oraz towarzyszące im emocje.
Odniosła się również do stosunku kobiet do państwa, narodu i lokalnej wspólnoty.
W podsumowaniu poruszyła główne podobieństwa i różnice w kulturze politycznej Polek
i Francuzek. Wykład został wygłoszony w ramach stażu naukowego w Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy, sfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Będzie można
go odsłuchać w niedalekiej przyszłości na kanale YouTube Історичний вебінар\Historical
Webinar.
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28 listopada 2021 r. w kościele ewangelickoaugsburskim Opatrzności Bożej we Wrocławiu odbył
się koncert „Laetare Silesia. Muzyka z wrocławskiego traktatu menzuralnego z początku XV w.”
w wykonaniu Ensemble Vox Imaginaria, w skład
którego wchodzą m.in. doktoranci Instytutu
Muzykologii: Julieta Gonzalez-Springer (śpiew,
kierownictwo artystyczne) oraz Ryszard Lubieniecki
(portatyw, konsultacja muzykologiczna). Cykl
koncertów został zrealizowany w ramach
stypendium artystycznego przyznanego Pani Julietcie
Gonzalez-Springer
przez
Prezydenta
Miasta
Wrocławia.
Więcej informacji na stronie internetowej.

PROJEKTY NAUKOWE
MUZYKA TRADYCYJNA PONAD GRANICAMI
Przedstawiciele
Instytutu
Muzykologii: prof. dr hab.
Zbigniew Przerembski i dr
Agnieszka Drożdżewska biorą udział w projekcie „Muzyka tradycyjna ponad granicami”,
realizowanym
wspólnie z Fundacją TRES ze
Zbąszynia w ramach programu MKDNiS „Kultura
ludowa i tradycyjna 2021”.
W ramach projektu podczas
47. Biesiady Koźlarskiej (8–
10 października 2021 r.)
zaprezentowano
pierwsze
wyniki: repozytorium cyfrowe muzyki tradycyjnej Regionu Kozła (www.muzyka.tres.org.pl)
oraz wystawę edukacyjną. Realizatorzy projektu z ramienia Instytutu wraz z przedstawicielem fundacji – Wojciech Olejniczakiem opowiadali o różnych perspektywach
i znaczeniach granicy w muzyce tradycyjnej.
Fotorelacja z prezentacji na Facebooku.
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Troje pracowników naukowych Wydziału otrzymało pozytywną informację
o finansowaniu złożonych przez nich projektów badawczych w ramach projektu OPUS 21
Narodowego Centrum Nauki. Prof. Józef Szykulski z Instytutu Archeologii otrzymał
finansowanie projektu „Dolina Atico – Peru w epoce prekolumbijskiej. Rozwój i relacje
interkulturowe pomiędzy społecznościami obszaru gór i pustyni południowego Peru” na
kwotę 2 686 920 zł. Dr Bartosz Helfer z Instytutu Psychologii otrzymał grant na badania na
temat „Transparentności, uczciwości i niezależności w badaniach klinicznych w psychologii” (przyznane środki: 1 200 000 zł). Z kolei prof. Anna Kutaj-Markowska uzyskała zgodę
na finansowanie projektu zatytułowanego „Residua przednowoczesnych relacji ze sztuką
w wybranych współczesnych żeńskich zakonach na terenie Małopolski i Dolnego Śląska”
na kwotę 442300 zł. Serdecznie gratulujemy!!!

NOWE PUBLIKACJE
W listopadzie, nakładem Oficyny Wydawniczej
„Impuls”, ukazała się książka dr. hab. Witolda
Jakubowskiego prof. UWr Edukacja w popkulturze – popkultura w edukacji (szkice
z pedagogiki kultury popularnej) (Kraków
2021). Praca ta jest próbą wskazania obszarów
kultury i sztuki popularnej możliwych w pedagogicznej eksploracji. Autor zachęca w niej kolejno
do zastanowienia się nad popkulturą i związanymi z nią nowoczesnymi mediami, jako
miejscem konstruowania oraz ekspresji
tożsamości; aktywnością kulturalną w czasach
popkultury i związanymi z nią nowymi
kompetencjami współczesnego uczestnika życia
kulturalnego; przemianami we współczesnej
kulturze „młodzieżowej”; edukacyjnym potencjałem sztuki popularnej; muzyką popularną
i możliwościami „zagospodarowania” jej przejawów w edukacji kulturalnej, a także muzyką
rockową jako przestrzenią społecznej debaty; serialem telewizyjnym jako źródłem wiedzy
o życiu młodzieży oraz filmem jako miejscem uczenia się.
Nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” ukazała się
rozprawa habilitacyjna Sarajewo jako locus educandi.
Studium przypadku dr Justyny Pilarskiej z Zakładu
Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem
Społecznym Instytutu Pedagogiki. Praca jest wynikiem
prowadzonych na przestrzeni ostatniej dekady badań
terenowych autorki na sarajewskim pograniczu kultur.
Sarajewo stanowi samo w sobie paradygmatyczny
archetyp różnicy, jest palimpsestem ukazującym
nieskończoność tego miasta i zarazem jego fragmentaryczność. Każdy czyta to miasto inaczej. Po14
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dobnie aspiracją autorki nie było wyczerpanie interpretacyjne problemu miejsca uczącego
(na przykładzie Sarajewa), lecz próba zastanowienia się nad zjawiskiem kształtowania
międzykulturowej tożsamości miejskiej poprzez tożsamość zróżnicowanego kulturowo
miasta. Dla czytelnika istotną właściwością tego opracowania jest jego wizualne osadzenie
w konkretnej, sarajewskiej przestrzeni za sprawą bogatych źródeł fotograficznych, będących
nieodzowną częścią przyjętej metody, ale i zamysłu odnośnie do całego projektu, a więc
ukazania właściwości przestrzennych sarajewskiego genius loci z perspektywy samych
mieszkańców.
“Książka dr Justyny Pilarskiej to istotny polski głos w międzynarodowych badaniach
dotyczących fenomenu Sarajewa jako przykładu koegzystencji zróżnicowanych etnicznie
kultur. Rozważania autorki zostały podbudowane jej niezwykłym zaangażowaniem
osobistym, wyrażającym się w bezpośrednim, wieloletnim kontakcie z mieszkańcami
Sarajewa. […] Publikacja podkreśla edukacyjną moc architektury (pedagogika miasta),
w związku z czym warto rozważyć możliwość współpracy kierunków pedagogicznych
z wydziałami architektury w Polsce. Efektem takiego współdziałania powinno być zwrócenie
uwagi na szczególne znaczenie architektury i urbanistyki, również architektury krajobrazu,
w tworzeniu tożsamości kulturowej” (z recenzji dr. hab. inż. arch. Waldemara Wawrzyniaka,
prof. UAP).
W Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała
się książka dr. hab. Cezarego Wąsa z Instytutu Historii
Sztuki opublikowana w ramach „Złotej Serii Uniwersytetu
Wrocławskiego”. Monografia Cień Boga w ogrodzie
filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii
chôry przedstawia filozoficzne dyskusje, jakie towarzyszyły projektowaniu rozległego parku w paryskiej
dzielnicy La Villette.

W listopadzie, nakładem Wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość,” ukazała się publikacja
pt. W krainie Ducha Gór. Tom pamięci doktora Przemysława Wiatera. Książka jest
wyrazem wdzięcznością oraz upamiętnieniem działalności Przemysława Wiatera,
wieloletniego pracownika Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, a w ostatnim czasie
dyrektora tej placówki, który zmarł w 2020 r. w wyniku choroby Covid-19. Dr P. Wiater był
absolwentem Instytutu Historycznego oraz Instytutu Historii Sztuki UWr. Doktorat na temat
historii wrocławskiej komunikacji tramwajowej do 1945 r., napisany pod kierunkiem prof.
Adama Galosa, obronił w 1993 r. Zanim rozpoczął pracę w Kotlinie Jeleniogórskiej przez
wiele lat był zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej.
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Na opublikowaną książkę składają się artykuły i szkice dot. tematów, którymi badawczo
zajmował się dr Wiater, m.in. Carla i Gerharta Hauptmannów, Karkonoszy i Gór Izerskich czy
muzealnictwa. Wśród autorów znajdują się przyjaciele, znajomi i współpracownicy dra
Wiatera, w tym pracownicy Instytutu Historycznego: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold oraz
prof. UWr dr hab. Tomasz Przerwa, a także inni badacze z naszej uczelni. Tom zredagowali:
prof. UE dr hab. Piotr Gryszel, Ivo Łaborewicz i Marek Szajda. Więcej informacji na stornie
wydawcy.

Na opublikowaną książkę składają się artykuły i szkice dot. tematów, którymi badawczo
zajmował się dr Wiater, m.in. Carla i Gerharta Hauptmannów, Karkonoszy i Gór Izerskich czy
muzealnictwa. Wśród autorów znajdują się przyjaciele, znajomi i współpracownicy dr.
P.Wiatera, w tym pracownicy Instytutu Historycznego: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
oraz dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr, a także inni badacze z naszej uczelni. Tom
zredagowali prof. UE dr hab. Piotr Gryszel, Ivo Łaborewicz i Marek Szajda.
Więcej informacji na stronie wydawcy.
Dnia 30 listopada 2021 r. to dzień premiery książki Public
History in Poland, ukazującej się nakładem wydawnictwa
Routledge pod redakcją dr hab. Joanny Wojdon, prof. UWr.
Instytut Historyczny UWr w gronie autorów reprezentują także
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dr Łukasz Kamiński, dr
hab. Lucyna Harc oraz dr hab. Filip Wolański, prof. UWr.
Więcej o książce na stronie internetowej.
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Pomiędzy Śląskiem a Italią. Pamięci Arkadiusza Wojtyły
(1978–2021) – najnowszy numer „Quarta”
Ukazał się najnowszy „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii
Sztuki UWr”, w całości poświęcony pamięci zmarłego w maju
2021 r. dr. Arkadiusza Wojtyły. Na numer ten składają się
teksty pracowników iosób związanych z Instytutem Historii
Sztuki UWr. Redaktorką tematyczną została dr Małgorzata
Wyrzykowska. W sumie opublikowano dziewięć rozpraw,
pośród który jedna ukazała się w języku angielskim. Zamieszczono także dwa wspomnienia o naszym zmarłym koledze (w
tym jedno w języku włoskim – pióra prof. Reginy Poso
z Università del Salento), a także niepublikowany wcześniej
tekst dr. Wojtyły oraz jego spis publikacji.
Spis treści
• Rafał Eysymontt, Wieża mieszkalna – twierdza rodu czy symbol miejskiej komuny?
redniowieczne wieże mieszkalne Rzymu
• Jacek Witkowski, Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy książąt śląskich i jego odbicie w
sztuce sepulkralnej
• Agnieszka Seidel-Grzesińska, Symbolika kolumny w obrazie ołtarzowym Lucasa Cranacha
młodszego z kościoła zamkowego w Dessau
• Marcin Wisłocki, „Wybrałem cię spośród ludu”. Uwagi o relacjach między władzą, religią i
pobożnością w sztuce luterańskiej około roku 1600
• Romuald Kaczmarek, Temat jadwiżański w malarstwie Michaela Willmanna. Tradycja i
następstwa
• Jerzy Krzysztof Kos, Nieznany projekt Teatru Narodowego w Berlinie autorstwa Carla G.
Langhansa
• Agata Kubala, Copying after masterworks of ancient art. The plaster cast collection of the
Museum of the University of Wrocław and its ideological and academic context
• Waldemar Okoń, Bitwa niejedno ma imię
• Barbara Szczepańska, Cytat z modernizmu. Andrzej Frydecki i jego niezrealizowany projekt
Urzędów Niezespolonych w Katowicach
• Arkadiusz Wojtyła, Architektura sakralna Wielkopolski na mapie nowożytnej Europy.
Rzecz o nowej książce Andrzeja J. Baranowskiego
• Małgorzata Wyrzykowska, Dr Arkadiusz Wojtyła (1978–2021) – naukowiec i artysta
• Regina Poso, Per Arek
• Arkadiusz Wojtyła (1978–2021) – spis publikacji (oprac. Jakub Zarzycki)
OBRAZY Z NUT
W listopadzie ukazały się najnowsze „Prace Kulturoznawcze” (nr 2/2021) pod tytułem
Obrazy z nut pod redakcją dr hab. Renaty Tańczuk, prof. UWr i dr. Jacka Małczyńskiego
z Instytutu Kulturoznawstwa oraz Joanny Gul i Moniki Janowiak-Janik z Biblioteki
Kulturoznawstwa i Muzykologii. Wewprowadzeniu do numeru Renata Tańczuk pisze:
„Warstwa graficzno-plastyczna druków muzycznych prowokuje do stawiania pytań o funkcje
perswazyjne, reklamowe, estetyczne okładek. Analizy wymaga ikoniczny przekaz nie tylko
pod względem jego treści i sposobu jej wyrażenia, lecz także trwałości pewnych schematów
ikonograficznych oraz,coniemniej ważne, eliminowania pewnych motywów, na przykład
z powodów ideologicznych. Ważne jest pytanie o to, w jaki sposób próbowano na kartach
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tytułowych muzykę zilustrować i czy rzeczywiście
właśnie ona była przedmiotem wizualizacji. Obrazki
z nut nie były neutralne, ikonografię dokumentów
muzycznych angażowano w służbę propagandy, polityki
historycznej i tożsamościowej […]. Ilustracje przypominają i nawiązują do konfliktów politycznych XIX i XX
wieku, rejestrują wydarzenia, wybitne osiągnięcia,
prezentują gwiazdy sceny muzycznej, filmu, a także
regionalne krajobrazy i miejsca. Znajdują się na nich
odwołania do popularnych rozrywek, stylów życia,
fascynacja orientem, egzotyzmem w wersji europejskiej
[…]. Karty tytułowe druków muzycznych warto więc
poddać analizie pod kątem stereotypów płci i obcych,
idei i wartości, które przekazywały. Prowokują do
postawienia pytania o to, „czego chcą od nas obrazy” —
jakie pragnienia, emocje wywołują, w jak sposób
działają”.
W numerze opublikowano teksty: Anity Wincencjusz-Patyny, Kolory tonacji, nie zawsze
pięciolinie. Polska szkoła ilustracji a druki muzyczne dla dzieci i młodzieży; Kamili StaśkoMazur, Oprawa graficzna piosenek popularnych Władysława Szpilmana jako świadectwo
praktyk artystyczno-wydawniczych i przemian w projektowaniu okładek; Joanny Gul, Lira na
okładkach nut; Jakuba M. Łubockiego, Funkcje okładek dokumentów muzycznych
w perspektywie okładkoznawstwa; Michała Witka, „Wschód jest czerwony” — chińska
propaganda okresu „pierwszych siedemnastu lat” (1949–1966) na plakacie i w muzyce;
Krzysztofa Niźnika, Okładka płytowa, czyli muzyka w otulinie plastyki; Piotra Kędziory,
Design-oriented approach w badaniach nad muzyką (I): projektowanie inscenizacji
i zaangażowane słuchanie ambientowe; Zbigniewa Jerzego Przerembskiego, Przedstawienia
muzyczne w ilustracjach zbiorów polskich pieśni ludowych wydanych w latach czterdziestych
i pięćdziesiątych XX wieku; Joanny Konopczak, Zatrzymane w czasie. Wartość historyczna
szaty graficznej dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych druków muzycznych z kolekcji
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu — z warsztatu bibliotekarza.
Numer zawiera wspomnienia poświęcone nieodżałowanym zmarłym pracowniczkom
Instytutu Kulturoznawstwa: Dr Ewie Kofin oraz Prof. Dorocie Wolskiej.
Cały numer „Prac Kulturoznawczych” jest zamieszczony w wolnym dostępie na stronie
Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
W listopadzie 2021 r. na stronie Europejskiego Forum ds. Sprawiedliwości Naprawczej
(European Forum for Restorative Justice) ukazał się podręcznik Manual on restorative
justice values and standards for practice, przy którego tworzeniu udział brała dr Honorata
Czajkowska z Instytutu Pedagogiki, wchodząca w skład Restorative Schools Working Group
oraz wspierająca działania Restorative Justice Values and Standards Committee (działających
przy European Forum for Restorative Justice). Opracowanie zawiera zarówno definicyjne,
jak i praktyczne odniesienia do wdrażania idei sprawiedliwości naprawczej poprzez
wskazanie wartości i standardów niezbędnych do efektywnego wdrażania tej idei.
Podręcznik znajduje się pod adresem.

18

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 48 (listopad 2021)

STUDENCI I DOKTORANCI
20 października 2021 r. ukazała się płyta
“Grundgestein” zespołu muzyki współczesnej Layers, którego współzałożycielem
jest Ryszard Lubieniecki, doktorant
Instytutu Muzykologii. Trio instrumentalne
w składzie: Zofia Ilnicka (flet), Jakub Wosik
(skrzypce), Ryszard Lubieniecki (akordeon)
na swoim albumie zarejestrowało kompozycje Josué Amadora, Piotra Bednarczyka,
Wojciecha Blecharza, Alannah Marie Halay,
Dominika Karskiego i Ryszarda Lubienieckiego. Więcej informacji pod linkiem.

Karolina Jara, doktorantka z Instytutu Historii Sztuki i członkini Pracowni Badań nad
Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr, wzięła udział w 28. Konferencji Grupy
Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków
“Visualisierung historischer Zustände im
digitalen Zeitalter – Chancen und Risiken für
Kunstgeschichte und Denkmalpflege", która
odbyła się 21 – 23 października 2021 r.
w
Moguncji.
Prezentowała
referat
poświęcony projektowi cyfrowej rekonstrukcji Nowej Synagogi we Wrocławiu
razem z prof. Piotrem Kuroczyńskim i Igorem
Bajeną.
W listopadzie 2021 r. Karolina Jara przebywa
na miesięcznym pobycie studyjnym w Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des
östlichen Europa (GWZO) w Lipsku, dzięki stypendium przyznanemu przez Fundację na rzecz
Nauki Polskiej (FNP). Opiekunem naukowym stażu jest prof. Arnold Bartetzky. Doktorantka
wygłosiła wykład poświęcony tematowi swojej rozprawy doktorskiej.
Doktorant z Instytutu Archeologii mgr Grzegorz Michalec otrzymał finansowanie na
pobyt badawczy w Egipcie w ramach programu stypendialnego Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który finansowany jest z środków
NAWA. Dwumiesięczny pobyt związany jest z badaniami prowadzonymi w ramach pracy
doktoranckiej laureata, skupiającej się na zachowaniach technologicznych w kompleksie
aszelskim Sahary wschodniej (Egipt i Sudan). W pierwszej kolejności w planach jest
wykonanie kwerendy w celu określenia możliwości zbadania kolekcji zabytków aszelskich
znajdujących się w zbiorach instytucji muzealnych położonych w Kairze. Ponadto
przeprowadzona zostanie analiza technologiczna zabytków kamiennych znajdujących się
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w zbiorach misji (DOP – Dakhleh Oasis Project), pochodzących z prac wykopaliskowych
prowadzonych na Pustyni Zachodniej w Egipcie, głównie w obrębie Oazy Dakhla i Kharga.

Doktorantka studiów doktoranckich Nauk o Kulturze, mgr Paulina Korneluk w dniach
27–29 października 2021 r. wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Miasto
i Pamięć, organizowanej przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Celem
konferencji było przyjrzenie się różnym przejawom istnienia i rozwoju kultur pamięci
w miastach Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej od końca XVIII w. przez przełomowy
XIX w., zacierające się w „żywej” pamięci dwudziestolecie międzywojenne, po dzień
dzisiejszy. Doktorantka zaprezentowała referat: Między triumfem a martyrologią – kreacja
i mitologizacja zamojskich fortyfikacji od XVII wieku do współczesności. W spotkaniu udział
wzięło trzydzieścioro prelegentów z różnych ośrodków naukowych z Polski i Europy.
Mgr Paulina Korneluk wzięła także udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo”, która odbyła się w dniach 18–19
listopada 2021 r. we Wrocławiu. Wydarzenie było głównym punktem obchodów 20-lecia
funkcjonowania Zakładu Ukrainistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorantka, która
jest także absolwentką filologii ukraińskiej, zaprezentowała referat: Obraz Hryhorija
Skoworody w ukraińskiej popkulturze — rekonesans badawczy. W spotkaniu udział wzięło
blisko stu prelegentów z różnych ośrodków naukowych z Polski, Ukrainy oraz Niemiec.

WYDARZENIA I OGŁOSZENIA
Dr hab. Martyna Pryszmont i dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr z Instytutu
Pedagogiki serdecznie zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu Panelu Granty. W
środę 8 grudnia 2021 r. godz. 9.30–11.00 w aplikacji MS Teams, w zespole Otwartych
Spotkań Dyscypliny Naukowej Pedagogiki – kanał Panelu Granty, odbędzie się spotkanie
dotyczące możliwości udziału w Programie Ramowym Horyzont Europa, w którym weźmie
udział Pani Katarzyna Banyś, specjalistka ds. programu Horyzont Europa (Politechnika
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Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE).
Link do spotkania: Panel Granty – Program Ramowy Horyzont Europa.
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
zaprasza 8 grudnia o godz. 14.00 na wykład Lynn M.
Morgan, profesorki antropologii w Mount Holyoke
College w Massachusetts, USA, zatytułowany „Global
Reproductive Governance: A Decade of Insight”. Prof.
Morgan jest autorką, m.in., książek Icons of Life:
A Cultural History of Human Embryos (2009) oraz Fetal
Subjects, Feminist Positions (1999). Jej obecne badania
naukowe dotyczą ruchów społeczno-politycznych
walczących o prawa reprodukcyjne w Ameryce Łacińskiej.
Wykład jest częścią współorganizowanej przez Katedrę
oraz Network for the Anthropology of Gender and
Sexuality, sekcji European Association of Social Anthropologists międzynarodowej konferencji naukowej
„Anthropology of reproductive governance and justice”,
która odbędzie się 7 i 8 grudnia w formie zdalnej na
platformie MS Teams. Informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej
Katedry. Prośby o dołączenie do wydarzenia należy kierować na adres:
easanags@gmail.com lub tomasz.raczkowski@uwr.edu.pl.

INKUBATOR: BEING HUMAN: BRIDGE-BUILDING BETWEEN THE HUMANITIES AND
ETHOLOGY – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Szanowni Koledzy, Szanowne Koleżanki, Szanowne Doktorantki, Szanowni
Doktoranci, Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,
W październiku 2021 r. na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczął swoją przewidzianą
na cztery lata działalność Inkubator BEING HUMAN, finansowany w ramach programu
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Inkubator jest projektem naukowym
na pograniczu etologii człowieka (rozumianej jako badania terenowe nad zachowaniem
człowieka), psychologii i nauk humanistycznych. Został przygotowany przez zespół naukowy
w składzie prof. Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii), prof. Agnieszka Sorokowska
(Instytut Psychologii), dr Wojciech Małecki (Instytut Filologii Polskiej), prof. Mirosław Kocur
(Instytut Kulturoznawstwa), pod kierownictwem prof. Craiga Robertsa (profesor
psychologii, zoolog, Uniwersytet w Stirling), których krótkie biogramy znajdują się poniżej.
Celem projektu jest – po pierwsze - próba odpowiedzi na kluczowe pytania humanistyki
dotyczące sztuki, moralności i relacji międzyludzkich za pomocą empirycznych narzędzi
oferowanych przez etologię, psychologię i dziedziny pokrewne. Po drugie zaś wsparcie
warsztatowe młodych badaczy z zakresu szeroko pojętej humanistyki, którzy chcieliby takie
narzędzia stosować w swoich badaniach.
Wiele z kluczowych pytań w naukach humanistycznych dotyczy natury ludzkiego
zachowania. Jak decydujemy, co jest dobre, a co złe? Dlaczego chcemy być kreatywni,
tworzymy dzieła plastyczne, odtwarzamy role teatralne czy opowiadamy historie? Dlaczego i
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jak tworzymy relacje międzyludzkie? Odpowiadając na te pytania, humanistyka rzadko
korzystała z metod oferowanych przez dziedziny, których głównym celem jest pomiar
zachowania człowieka (etologia, psychologia), zaś te ostatnie rzadko uwzględniały pytania
zadawane przez humanistykę. Tendencja ta jest niekorzystna zarówno dla tych dziedzin, jak i
dla rozumienia zachowania człowieka w ogóle. Dlatego też nasze założenie, by odpowiadać
na pytania humanistyki metodami empirycznymi – korelacyjnymi i eksperymentalnymi.
Realizując to założenie, chcemy prowadzić badania na całym świecie. Pozwoli to uniknąć
innej niekorzystnej tendencji w badaniach nad ludzkim zachowaniem, polegającej nas
skupianiu się na tzw. „DZIWNYCH” (WEIRD) społeczeństwach, gdzie „WEIRD” oznacza
Western (zachodnie), Educated (wykształcone), Industrialized (zindustrializowane), Rich
(bogate), i Democratic (demokratyczne). Społeczeństwa takie stanowią zaledwie 17%
światowej populacji, a zatem nie są reprezentatywne dla ludzkości jako takiej. Nie będziemy
badać skupiać się na „dziwnych” społeczeństwach, choć i je będziemy uwzględniać. Nasze
badania będą prowadzone będą na wielkich próbach międzykulturowych, w tym wśród
społeczności tradycyjnych z rejonów Afryki, Papui, Amazonii, Pacyfiku czy Syberii.
Osiągnięcie tego celu ma umożliwić interdyscyplinarny zespół naukowy złożony
z prof. Craiga Robertsa, oraz czterech, rozpoznawalnych w międzynarodowym świecie
naukowym członków zespołu pochodzących z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy zajmują
się naukami humanistycznymi i społecznymi, a także dwóch post-doców. Chcemy też do
niego zaprosić około 20 innych młodych (też duchem) naukowców z bardzo szeroko
pojętych nauk humanistycznych i społecznych, z których każdy wniesie do naszego zespołu
indywidualne perspektywy i umiejętności. Szukamy osób zmotywowanych do pracy nad
realizacją celów Inkubatora, potrafiących znaleźć na to czas, chcących się uczyć, lubiących
współpracować, rozumiejących hierarchiczną strukturę naszej grupy, znających język
angielski (ze względu na międzynarodowy skład zespołu ale też fakt, że jest on
podstawowym językiem współczesnej wymiany wiedzy naukowej). Szukamy zarówno
pracowników naukowych, jak i doktorantów czy studentów mających plany naukowe (czyli
doktorat). Osoby te będą brać udział, bądź wspierać nas, w dużej części naszych projektów
badawczych oraz przejdą kilkanaście szkoleń (4 rocznie) z zakresu planowania, wykonywania
analizowania i publikowania badań naukowych, a także aplikowania o fundusze konieczne
do tego typu badań. Planujemy stworzenie sieci podgrup, w których liderami będą
wymienieni powyżej członkowie zespołu. To dam nam optymalne możliwości przekazywania
naszej wiedzy i doświadczenia naukowego. Mówiąc wprost, zakładamy, że w czasie projektu
będzie dokonywał się transfer wiedzy, który w przyszłości pozwoli osobom zaangażowanym
w projekt publikować prace naukowe z zakresu humanistki eksperymentalnej na poziomie
międzynarodowym oraz tworzyć własne zespoły naukowe.
Podsumowując, jesteśmy przekonani, że badania nad podstawowymi
zagadnieniami z obszaru humanistyki, prowadzone w różnorodnych populacjach
i zróżnicowanymi metodami empirycznymi, wniosą innowacyjny wkład w rozumienie
tego, co oznacza bycie człowiekiem (Being Human). I szukamy ochotników, którzy
chcieliby w ten projekt się zaangażować na zasadach opisanych powyżej.
Aby nie było nieporozumień, od początku jasno napiszemy też czego nie oferujemy.
(1) Nie będziemy finansować własnych badań nowych członków inkubatora. Inkubator ma
szczegółowo zaplanowany obszar badań, które były oceniane przez ekspertów w procesie
przyznawania wniosku, a ich wykonanie będzie rozliczane. (2) Nie będziemy zajmować się
tematyką, która w znacznej mierze wykracza poza tematy proponowane w projekcie czyli –
dobór płciowy/romantyczny i związki płciowe, wytwory sztuki/przedstawienia22
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performance)/opowiadanie historii-storytelling, moralność człowieka. W tym zakresie
tematycznym specjalizują się liderzy inkubatora, co daje gwarancję prowadzenia projektów
na międzynarodowym poziomie. (3) W niewielkim zakresie będziemy pomagać rozwiązywać
problemy w indywidualnych projektach nie prowadzonych w ramach inkubatora.
Proponujemy raczej ogólny rozwój umiejętności z szeroko pojętej humanistyki
eksperymentalnej. Innymi słowy, zamiast pomagać w analizach statystycznych projektu X
członka zespołu, wolelibyśmy go nauczyć prowadzenia analiz statystycznych. (4) Nie
będziemy prowadzić projektów innych niż korelacyjne lub eksperymentalne, a więc nie
będziemy prowadzić badań jakościowych, opisów rzeczywistości, pisać tekstów
teoretycznych itp.
KWESTIE TECHNICZNE
List zgłoszeniowy powinien zawierać:
- krótkie CV (nie więcej niż strona),
- krótki list motywacyjny (nie więcej niż strona) z informacją o tym, z którym/którymi z
liderów osoba aplikująca chciałaby najbardziej współpracować, dostępnością czasową na
potrzeby współpracy w inkubatorze (np. 1-2 dni tygodniu), wskazaniem na inne
umiejętności, które mogłyby być przydatne w Inkubatorze (biegła znajomość języków – np.
hiszpański/francuski inne, umiejętności programowania, graficzne, stawiania stron
internetowych, inne), krótką informację jakimi elementami pracy w inkubatorze
kandydat/tka chciałby/chciałaby się zajmować na co dzień (np. zbieranie danych, przegląd
literatury, obsługa strony internetowej)
- krótki (nie więcej niż strona) opis wymyślonego przez kandydata/tkę badania
korelacyjnego, w którym weryfikowana empirycznie jest wyszczególniona przez aplikującego
hipoteza z zakresu nauk humanistycznych
https://www.verywellmind.com/correlational-research-2795774;
https://opentextbc.ca/researchmethods/chapter/correlational-research/
Zgłoszenie powinno być napisany w języku angielskim.
Aplikację należy przesłać do 15 stycznia 2022 r. na adres mailowy
beinghuman.idub@gmail.com.
Informację zwrotną osoby otrzymają do końca stycznia 2022 r.
dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 28 grudnia 2021 r. Proszę je wysyłać w imieniu własnym
lub pracowni, zakładów, katedr, instytutów czy kół naukowych na adres pawel.klint@uwr.edu.pl.
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