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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
W 1564 r. przed sądem w Kamiennej Górze stawili się mieszkańcy
okolicznych wsi, by zaświadczyć o przebiegu granicy między dobrami
klasztoru w Krzeszowie a właścicielami położonego po czeskiej stronie
granicy majątku Žacléř. Wśród zeznań świadków przewija się obraz
najważniejszego znaku granicznego – Wielkiej Jodły stojącej na jednym
z pogranicznych wzgórz. Nazywano ją Wielką Latarnią i uważano, że od
zamierzchłych czasów wyznaczała przebieg luźno definiowanej granicy między obu
majątkami. Jednak nic nie trwa wiecznie, wielkie drzewa także padają. Gdy w okolicach
Chełmska Śląskiego przeprowadzano w 1591 r. rozgraniczenie włości tego samego klasztoru
i majątku Trutnov, okazało się, że po podobnym, wielkim drzewie granicznym pozostał
tylko… pieniek. Można było problem zostawić i pieniek pominąć, wycinając na innym
drzewie nowe znaki graniczne. Tak się jednak nie stało i na mocy decyzji starosty zasadzono
nowe drzewo…
Przedłużająca się procedura reformowania nauki i szkolnictwa wyższego, zmiany
w jego finansowaniu, niepewność dotycząca stabilności ścieżki kariery mogą budzić obawy,
ale przede wszystkim prowadzą do utraty poczucia wspólnoty wartości. Gubi się z oczu ta
wspólna dla nas wszystkich Wielka Latarnia, którą przyjęliśmy za swoją składając przysięgę
doktorską. Tworzą ją trzy proste zalecenia: dbania o wspólnotę, która się nami opiekowała,
gdy pracowaliśmy nad doktoratem, która nadała nam stopień doktora; dbania o dobre imię
swoje i swej Uczelni poprzez kultywowanie godnego życia; dbania o poziom badań
naukowych, które w imię poszukiwania prawdy mamy bezustannie prowadzić. Nic więcej,
nic mniej. W słowach, które wypowiedzieliśmy, jest ogrom odpowiedzialności – i źródło
naszej siły: „badania naukowe w swoich dyscyplinach ochoczo i gorliwie będziecie uprawiać
i rozwijać nie z chęci marnego zysku czy dla osiągnięcia próżnej sławy, lecz po to, by tym
bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju
ludzkiego”.
Patrząc na nasz Wydział jestem pewien, że każdy, kto tylko zechce, może za tymi
słowami podążać mając przed sobą przykłady działań koleżanek i kolegów. Bo ten rok zaczął
się dla nas dobrze! Jeszcze w grudniu dr hab. Joanna Subel, prof. UWr otrzymała medal Gloria
Artis. W styczniu nasz kolega, dr Daniel Wojtucki otrzymał prawie milion złotych na
interdyscyplinarne badania z pogranicza archeologii i historii. Nasi doktoranci założyli nowe
czasopismo („Leopoldina”) wydawane w formie elektronicznej. Ukazało się wiele ciekawych
publikacji, w tym monumentalne, liczące ponad 1000 stron wydanie dziennika Jędrzeja
Moraczewskiego z czasów II wojny światowej. Założyliśmy w serwisie youtube kanał
Wydziału, na którym publikujemy wykłady naszych koleżanek i kolegów. Znaleźć je można
w zakładce na stronie internetowej Wydziału i z satysfakcją odnotowuję, że w ciągu dwóch
tygodni działania kanału filmy obejrzało łącznie ponad 600 użytkowników. A do tego jeszcze
coraz większe zainteresowanie naszym klubem filmowym, niewątpliwy sukces
organizowanego przez Instytut Psychologii cyklu Kij w mrowisku! i start naszych
wydziałowych Otwartych Debat Akademickich…
Nie możemy się cofnąć, nie możemy stracić z oczu naszego drzewa granicznego.
Obligują nas nasze własne słowa, postawa naszych poprzedników, ale i przekonanie, że
nasza praca nad nauką i szerzenie krytycznego, naukowego podejścia do informacji jako
poglądu na świat – ma sens. Dużo głębszy, niż sądzą zwolennicy korporacyjnego
utylitaryzmu. To prawda, musimy stale się doskonalić, podejmować dialog z otaczającym
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światem. Musimy się od tego świata poza murami Uniwersytetu
uczyć. Dlatego przygotowujemy się do rozwijania tej trzeciej sfery działań Wydziału –
zaangażowania społecznego. Nie chcemy, by traktowano nas jak petentów błąkających się
po świecie z nadzieją na okruchy ze stołu. Mamy swoją misję, ją będziemy realizować. Ale
gotowi jesteśmy współpracować z każdym, kto będzie potrzebował naszej pomocy – lub
zechce nam swoją zaoferować.
Czy nadchodzące czasy będą ciężkie? Tak, jeśli damy sobie wmówić, że mamy być
kimś innym, niż przyrzekaliśmy być. Nie, jeśli ucząc się i doskonaląc staniemy się
równoprawnymi graczami w zmieniającym się, nowoczesnym (ponowoczesnym?
postponowoczesnym?) społeczeństwie.
Życie upływa szybko, ale daje zwłaszcza nam możliwość kultywowania wartości,
kierowania się nimi i jasnego propagowania swoją postawą szacunku dla dialogu, dla
racjonalności, dla wspólnoty, jaką tworzymy w wielu wymiarach życia społecznego. I tylko
nie zapominajmy o radości, jaką powinna nam dawać nasza praca – kreatywna, otwierająca
nas na świat i ludzi, dająca szansę na stałe zadziwienie i stałą naukę. Bo jeśli ją stracimy, jeśli
w naszych bukłakach zabraknie młodego wina, wówczas nasza latarnia zgaśnie. Nie możemy
do tego dopuścić! Bez nauki, bez pożądania prawdy, dobra i piękna bylibyśmy gorszą,
organiczną i ograniczoną wersją robotów.
Warto prowadzić badania, warto nauczać i uczyć się, warto – być członkiem naszego
Wydziału. Warto dla wartości!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
14 grudnia 2016 r. dr hab. Joanna Subel, prof. UWr z Instytutu
Muzykologii została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony
Kulturze - Gloria Artis”. Medal ten nadawany jest przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w
dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie
kultury i dziedzictwa narodowego.
9 stycznia 2017 r. w Instytucie Psychologii odbyło się spotkanie ze znaną wrocławską
dokumentalistką filmową Grażyną Pieczuro, autorką filmów Po prostu – Krystyna Feldman,
Rafał Wojaczek, którego nie było, Agnieszka, Janek i wielu innych. Tematem spotkania była
psychologia w dokumencie, a rozmowę z reżyserką prowadziła dr Dagmara ŁupickaSzczęśnik.
11 stycznia 2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Wiolety Muras, Twórczość
użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian
audiosfery XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb, recenzenci: prof. dr hab. Alicja
Jarzębska, dr hab. Andrzej Tuchowski.
15 stycznia w Instytucie Psychologii zbierano datki na rzecz finału 25 edycji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórkę zorganizowali słuchacze studiów podyplomowych
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"Psychogerontologia - asystent seniora", pod okiem dr Bogny Bartosz. Zaangażowani w nią
byli również słuchacze podyplomowego kursu biblioterapii.
16 stycznia 2017 r. w X Liceum Ogólnokształcącym gościł
dr Aleksander Srebrakowski (Instytut Historyczny), który
wygłosił wykład poświęcony stosunkom polsko-litewskim
w XX w., prezentując je w szerokim kontekście zależności
historycznych sięgając w swoich rozważaniach do
średniowiecza.
W dniach 15-22 stycznia 2017 r. studenci Instytutu Historycznego uczestniczyli warsztatach
zorganizowanych z inicjatywy dr hab. Tomasza Przerwy w Haus Schlesien w Königswinter.
W ramach wyjazdu do Niemiec zorganizowany został specjalistyczny objazd dedykowany
dla osób zainteresowanych historią Niemiec. W trakcie objazdu odwiedzono placówki
kulturalne i muzealne w Bonn, Akwizgranie, Kolonii, Ratingen oraz belgijskim Eupen.
18 stycznia w Instytucie Historycznym odbyła się pierwsza wydziałowa Otwarta Debata
Akademicka. Tematem przewodnim była polityka historyczna, a dyskusja, którą prowadził
Dziekan, Prof. Przemysław Wiszewski, koncentrowała się wokół trzech zagadnień:
1) Czym jest „polityka historyczna”?
Czy jest to nowa nazwa na starą
praktykę? Czy kryje się za tym nowa
jakość?
2) Czy historyk może/powinien brać
udział w „polityce historycznej”? Jaka
jest relacja między nauką (historią)
a ukierunkowanym politycznie (?)
popularyzatorstwem? Jakie są kryteria
oceny „polityki historycznej”?
3) Komu powinna służyć „polityka
historyczna”? Czy można wskazać właściciela historii?
Wymiana zdań między dyskutantami, Prof. Krzysztofem Kawalcem (Instytut Historyczny,
dyrektor wrocławskiego oddziału IPN), Prof. Krzysztofem Ruchniewiczem (Instytut
Historyczny, dyrektor Centrum Willy’ego Brandta) oraz Drem Wojciechem Kucharskim
(zastępcą dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość), trwała ponad dwie godziny. Aktywnie
włączali się do niej uczestnicy z sali – wśród nich pracownicy, doktoranci i studenci naszego
Wydziału oraz goście z zewnątrz. Niebawem kolejna debata – tym razem o gender
w badaniach humanistycznych i społecznych (szczegóły w dziale Ogłoszenia władz
dziekańskich).
26 stycznia 2017 r. gościem rozmowy dnia w Radio Wrocław był
dr Krzysztof Siwek z Instytutu Historycznego. Przedmiotem
rozmowy
była
aktualna
sytuacja
w
Stanach
Zjednoczonych.Rozmowę można odsłuchać pod linkiem:
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/62888/Jak-politykanowego-prezydenta-USA-wplynie-na-Polske-ROZMOWADNIA
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27 stycznia w Instytucie Psychologii odbyło się czwarte już spotkanie z cyklu Kij w mrowisku!
czyli gorące tematy, na które warto rozmawiać. Tym razem gościem był Profesor Bogdan
Wojciszke, niezwykle ceniony i popularny psycholog społeczny, autor
książek Psychologia miłości, podręcznika akademickiego Psychologia
społeczna oraz bardzo wielu, cenionych w Polsce i na świecie
artykułów naukowych. Profesor wygłosił krótki wykład, zatytułowany
Zniekształcenia ocen moralnych. Kiedy niemoralne staje się
moralnym?, w ramach którego zaprezentował, w jaki sposób nasze
oceny moralne mogą być powodowane nie tyle chłodną oceną
sytuacji, ile nieuświadomionymi wskazówkami związanymi
z lubieniem czy faktem, iż osoba, której moralność oceniamy,
przysługuje się naszym osobistym celom. Po wykładzie nastąpiła
dyskusja, koordynowana przez doktorantów, Agatę Groyecką
i Michała Misiaka, podczas której padły pytania przesłane przed internautów oraz pytania
wprost z sali. Atmosfera była bardzo akademicka, a pytaniom zdawało się nie być końca.
Zapis debaty dostępny jest na facebooku:
https://www.facebook.com/165698126775090/videos/1455178881160335/
26-27 stycznia 2017 r. w Atenach odbyło się spotkanie uczestników
projektu DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and
Transphobia in Small and Medium Cities across Europe,
współfinansowanego przez Rights, Equality and Citizenship
Programme of EU (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693),
którego celem jest przeciwdziałanie homo- i transfobii w sześciu Co-funded by the Rights,
Equality and Citizenship
małych i średnich miastach europejskich, w tym we Wrocławiu. Projekt
Programme of the EU
realizowany jest przez międzynarodowy zespół, obejmujący jednostki
naukowo-badawcze, krajowe i europejskie organizacje pozarządowe oraz administrację
samorządową. Uniwersytet Wrocławski w projekcie reprezentuje Katedra Etnologii
i Antropologii Kulturowej. W skład zespołu kierowanego przez dr hab. Monikę Baer wchodzą
dr Katarzyna Majbroda oraz dr Janina Radziszewska, a także mgr Celina Strzelecka i mgr
Joanna Tomaszewska.
Jednym z ważnym punktów spotkania w Atenach było omówienie wyników badań
empirycznych przeprowadzonych we Wrocławiu, a także w Nottingham, Charleroi, Sabadell,
Gironie i Salonikach. W świetle zgromadzonych danych spośród wymienionych miast
Wrocław jawi się niestety jako miejsce najmniej przyjazne osobom LGBT+. Natomiast na tle
pozostałych miast pozytywnie zaskakuje wielość inicjatyw oddolnych, które mają na celu
uwidocznienie w przestrzeniach publicznych Wrocławia różnorodności jego mieszkańców,
w tym osób nienormatywnych pod względem seksualnym czy płciowym.
Zapraszamy do śledzenia strony projektu http://divercity.ub.edu/
9 lutego 2017 r. dr Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii wygłosił wykład pt. Saint
Amour. The phenomenon of lute music from the former Cistercian monastery in Grüssau
(Krzeszów) in Silesia w Gestora de Cięncia e Tecnologia do CESEM – Centro de Estudos de
Sociologia e Estética Musical w Lizbonie.
Więcej: http://cesem.fcsh.unl.pt/event/conference-saint-amour-the-phenomenon-of-lutemusic-from-the-former-cistercian-monastery-in-grussau-krzeszow-in-silesia/

4

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 5 (2/2017)

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr wyraża
poparcie dla projektu Etno-Wiki, którego ważnym celem
jest konsolidacja działań na rzecz umacniania pozycji
antropologii kulturowej w przestrzeni publicznej.
Jako
instytucja
akademicka
związana
z przekazywaniem wiedzy antropologicznej oraz praktyk
badawczych przystępujemy do projektu Etno-Wiki,
wyrażając gotowość wspierania inicjatorów tego
przedsięwzięcia w procesie tworzenia przestrzeni on-line
służącej popularyzacji wiedzy dyscyplinowej, a także
antropologicznych
przedsięwzięć
badawczych.
Dostrzegamy bowiem pilną potrzebę stworzenia bazy
informacji na temat strategii praktykowania antropologii oraz zjawisk kulturowospołecznych, które są analizowane i diagnozowane przez polskie środowisko etnografów,
etnologów i antropologów kulturowych. Pracownicy, doktoranci oraz studenci Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr włączają się do projektu Etno-Wiki, by
popularyzować dyscyplinę w przestrzeni publicznej.
Szczegóły na https://www.facebook.com/groups/1719343868380092/

Na fasadzie Instytutu Historycznego od strony
ul. Uniwersyteckiej zagościł Stanisław Lem.

Studenci i doktoranci
Doktoranckie Koło Naukowe Historii XIX
i XX wieku im. Adama Galosa powstało
w Instytucie Historycznym we wrześniu
2016 roku jako wspólna inicjatywa młodych
badaczy. Uczestnicy Koła (skupiającego już
prawie 20 doktorantów) organizują
comiesięczne
spotkania,
omawiając
różnorodne tematy badawcze. Jak piszą:
Dzięki realizacji seminariów, w ramach
których
zgłoszone
wcześniej
osoby
prezentują wyniki swoich badań bądź projektów naukowych, mamy okazję poznać się lepiej,
a także wymienić doświadczeniami, czego skutkiem jest zacieśnienie współpracy i organizacja
kolejnych wydarzeń z zakresu historii XIX i XX wieku. Pierwsze seminarium miało miejsce
w styczniu br. Mgr Krzysztof Łagojda zapoznał nas z kulisami wydania swojej pierwszej książki
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naukowej. Kolejne spotkanie, w ramach którego mgr Rafał
Leszczyński przedstawił wyniki swoich kwerend archiwalnych na Ukrainie, odbyło się na
początku lutego. Na marzec planowane jest spotkanie z mgr Grzegorzem Juśkiewiczem, który
obecnie prowadzi badania naukowe w Korei Południowej.
Doktoranci z naszego Koła czynnie uczestniczą w życiu Instytutu Historycznego;
organizują konferencje, spotkania i prowadzą badania naukowe. W planach na najbliższy rok
znajdują się również zajęcia, poruszające trudne tematy historyczne, prowadzone przez
uczestników Koła w szkołach. Wraz z pozostałymi doktorantami Instytutu Historycznego
bierzemy udział we współtworzeniu rocznika Leopoldina – Wrocławskie Studia Historyczne,
którego pierwszy numer ukaże się w 2017 roku.
Największym planowanym wydarzeniem jest organizacja międzynarodowej
konferencji naukowej Miasto w procesie przemian – od czasów nowożytnych po
współczesność, która odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2017 roku.
W przypadku pytań bądź chęci uczestnictwa w pracach Koła, zapraszamy do
kontaktu z Zarządem, który przedstawia się następująco:
Przewodnicząca: mgr Magdalena Gibiec, magdalena.gibiec@uwr.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego: mgr Dorota Wiśniewska, dorota.wisniewska@uwr.edu.pl
Sekretarz: mgr Krzysztof Łagojda, krzysztof.lagojda@uwr.edu.pl
Skarbnik: mgr Marek Szajda, marek.szajda@uwr.edu.pl
Opiekunem Koła jest prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold.
Zapraszamy do fanpage’u Koła na Facebooku https://www.facebook.com/DoktoranckieKoło-Naukowe-Historii-XIX-i-XX-wieku-im-Adama-Galosa-UWr-486841628088340
Antropologia i co dalej? Ruszył cykl spotkań Studenckiego Koła Naukowego Etnologów
11 stycznia 2017 roku w ramach cyklu poświęconego sposobom wykorzystania wiedzy
antropologicznej, Studenckie Koło Naukowe Etnologów zorganizowało w siedzibie
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego spotkanie z dr Iwoną Morozow.
Iwona Morozow jest absolwentką Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej, a także autorką filmu
Niech inni nie marzną, zrealizowanego w ramach
rozprawy doktorskiej. W swojej działalności łączy
perspektywę antropologiczną z twórczością
filmową.
Na przykładzie swojego doświadczenia dr Morozow
wskazywała na unikalną wartość spojrzenia, jakie
nabywają
absolwenci
kierunku
etnologia
i antropologia kulturowa w toku studiów. Ta
perspektywa, skłaniająca do dialogiczności i przewartościowywania dominujących
dyskursów, została przedstawiona jako dyspozycja o znacznym potencjale wykorzystania
w pracy poza Akademią, podczas której absolwenci kierunku mogą spotkać się z problemami
wykluczania oraz dyskryminacji.
Podczas spotkania dr Morozow przybliżyła także studentkom i studentom
problematykę grupy Cinema Albert, z którą współpracowała podczas kręcenia swojego filmu
oraz opowiedziała o kulisach pracy filmowej, z którymi musi się zmierzyć antropolog. Jej
wystąpienie miało charakter otwarty i stało się przyczynkiem do dyskusji na temat
potencjału wykorzystania wiedzy antropologicznej w różnorodnej działalności
pozanaukowej. W ocenie Koła Naukowego Etnologów spotkanie poszerzyło w znaczący
sposób horyzonty studentów antropologii, uzupełniając ich wiedzę na temat możliwości
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zastosowania perspektywy antropologicznej w różnych sferach
działalności. Kluczową konkluzją dyskusji było zwrócenie uwagi na możliwości, jakie otwiera
wykorzystanie interdyscyplinarnego charakteru wykształcenia antropologicznego, dzięki
któremu młodzi ludzie zyskują szerokie kompetencje społeczne i metodologiczne.

Publikacje
Książki
Krzysztof Łagojda, Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w
latach 1939–1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej
Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty, Wrocław 2016, 205 s.
Pan Krzysztof Łagojda jest doktorantem w Instytucie Historycznym,
a książka oparta jest na jego pracy magisterskiej, napisanej pod
kierunkiem Prof. Krzysztofa Ruchniewicza, wyróżnionej nagrodą im.
Wojciecha Wrzesińskiego w pierwszej edycji konkursu na najlepsze
prace magisterskie dotyczące historii XX wieku.
Z recenzji wydawniczej K. Ruchniewicza: Krzysztof Łagojda w swej
książce pokazuje, że zbrodnia katyńska to nie tylko akcja eksterminacyjna
na rozkaz Stalina i drażliwy problem polityczny, ale i trwająca dziesięciolecia tragedia wielu
tysięcy rodzin, rana, która częstokroć nigdy się nie zagoiła.
Promocja książki odbyła się 18 stycznia w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Wzięło
w niej udział ok. 40 osób. Z ramienia IPN wystąpiła p.o. dyrektora Biura Edukacji Narodowej
Justyna Skowronek. Obecny był także dyrektor Muzeum Wojska Polskiego i dr Ewa
Kowalska, dyrektor Muzeum Katyńskiego.
We Wrocławiu promocja odbędzie się w Centrum W. Brandta 8 marca 2017 r.
o godz. 17. Oprócz Autora wezmą w niej udział prof. Marek Zybura i dr Łukasz Kamiński,
którzy będą dyskutować o odkrytych i nieodkrytych kartach Zbrodni Katyńskiej oraz
dalszych perspektywach badawczych.
Czasopisma
dr Anna Oleszkiewicz z Instytutu Psychologii wraz z grupą naukowców
z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie opublikowała artykuł pt. Chemical
complexity of odors increases reliability of olfactory threshold testing,
który ukazał się 10 stycznia na łamach bardzo prestiżowego czasopisma
Scientific Reports (z grupy Nature). Wykazali oni, że używanie mieszanek
zapachowych w sposób bardziej rzetelny mierzy próg wykrywania węchu
niż dotąd używane pojedyncze bodźce zapachowe, co ma szczególne
znaczenie w diagnozie osób z dysfunkcjami węchowymi, które mogą towarzyszyć chorobie
Alzheimera lub chorobie Parkinsona (szczegóły: http://www.nature.com/articles/srep39977)
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Powstało nowe czasopismo założone przez doktorantów w Instytucie
Historycznym: Leopoldina – Wrocławskie Studia Historyczne.
Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do publikacji w pierwszym
numerze poświęconym zagadnieniom związanym z kształtowaniem,
postrzeganiem oraz rozwojem wiedzy i wyobraźni – od czasów
starożytnych po nam współczesne. Do nadsyłania artykułów zachęcamy
przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych, tj. historyków, antropologów,
psychologów, socjologów, filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków
sztuki i innych.
Zapraszamy również do nadsyłania recenzji oraz sprawozdań.
Teksty należy przesłać w terminie do 15 kwietnia 2017 roku drogą elektroniczną na
adres e-mail: czasopismouwr@gmail.com, ewentualnie drogą pocztową z załączonym ich
zapisem na płycie CD (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 49,
50-139 Wrocław, z dopiskiem "Czasopismo Leopoldina").
Wymogi edycyjne tekstów zostały zamieszczone pod następującym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/0B9IfVUctG9nQY0RkRDBKT2xlOGM/view
Redakcja czasopisma zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu.
Więcej: https://www.facebook.com/leopoldinaWSH/

Blogi
i nie tylko… Dr Dagmara Adamska i doktorant Robert Sikorski
(oboje z Instytutu Historycznego) prowadzą stronę
https://www.facebook.com/SlownikWsiSlaskich/. Zamieszczają
tam krótkie artykuły oświetlające przeszłość wsi z przekonaniem,
że popularyzacja rzetelnej wiedzy przyczynia się do wzrostu
tożsamości mieszkańców Śląska i zaowocuje m.in. dbałością
o lokalny krajobraz kulturowy.
Strona na FB jest popularyzatorskim elementem
naukowego projektu „Słownik wsi śląskich” – owocu współpracy
zainteresowanych
problematyką
wiejską
historykówmediewistów z geografami i archeologami. Zespół (Wydział
reprezentują wymienieni powyżej historycy: D. Adamska i R.
Sikorski) do tej pory wydał wsie powiatu lubińskiego – pierwszy tom nowoczesnego słownika
wsi w średniowieczu, który ma docelowo objąć cały historyczny Śląsk. Prezentuje on nie
tylko owoc kwerendy w źródłach pisanych, archeologicznych i kartograficznych, ale także,
przy zastosowaniu metod typowych dla nauk o Ziemi, próbę rekonstrukcji dawnego
krajobrazu opisywanego osiedla.
Dziekan, Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Humanities, stupid!
http://jednakhumanistyka.blogspot.com omawia projekt założeń reformy nauki
i szkolnictwa wyższego przygotowany w ramach konkursu Nauka 2.0 przez zespół afiliowany
do Instytutu Allerhanda.
Projekt zakłada konsekwentne odsunięcie wspólnoty akademickiej od decydowania w
zakresie kluczowych zagadnień zarządczych: finansów i polityki stanowienia prawa. Redukuje
do funkcji czysto symbolicznej znaczenie rektora. Drastycznie ogranicza znaczenie senatu
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uczelni czyniąc z niego mało wyrazisty podmiot o kompetencjach
doradczych. Centralizuje zarząd uczelnią w rękach prezydenta jako władzy wykonawczej
(Prezydent prowadzi sprawy uczelni i reprezentuje uczelnię. Jest przełożonym pracowników,
studentów i doktorantów uczelni, s 49, art. 9, ust. 1). Wspierająca go rada powiernicza miałaby
być najwyższym organem stanowiącym uczelni (s. 52, art. 16), czyli de facto przejąć rolę
dzisiejszego senatu. Ona miałaby być także ciałem decydującym o wyborze prezydenta. […]
Również drastycznie zmienia się ścieżka kariery naukowej. Likwidacji ulegają stopień
doktora habilitowanego i tytuł profesora. Doktorat dzieli się na dwa stopnie - zwykły, nie dający
uprawnień do kontynuowania kariery naukowej, oraz "duży" otwierający drogę do zatrudnienia
w jednostkach szkolnictwa wyższego (i nauki?). Profesury pozostają stanowiskami wewnątrz
organizacji uczelni. Kariera może zacząć się od studiów doktoranckich, ale preferowane jest
podjęcia pracy na drodze konkursu jako asystent, dalej doktor rezydujący, młodszy profesor,
profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny. Przejście między stanowiskami odbywa się bądź
na drodze konkursu, (trzy pierwsze szczeble), bądź awansu - jednak po ocenie dotychczasowych
osiągnięć, co może skutkować zwolnieniem. Doktor wypromowany w danej uczelni nie może
podjąć w niej pracy bezpośrednio, musi szukać zatrudnienia poza nią.
http://jednakhumanistyka.blogspot.com/2017/02/smierc-akademii-narodziny-korponauki.html
Prof. dr hab. Mirosław Kocur, Kocur na widowni
Grotowskiego Studium o Hamlecie, czyli polski chłop
szarpie Żyda recenzuje książkę Wandy Świątkowskiej,
Hamleci Jerzego Grotowskiego, Instytut im. Jerzego
Grotowskiego, Wrocław 2016.
W marcu 1964 roku, pomimo gomułkowskiego zamordyzmu
i wszechpotęgi Sowietów, w niewielkim Opolu na Ziemiach
Odzyskanych odbyła się zadziwiająco odważna premiera teatralna. Zespół Teatru
Laboratorium 13 Rzędów pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego zaproponował Polakom silną
terapię wstrząsową. W spektaklu Studium o Hamlecie, rozgrywającym się – jak wyjaśniał
Ludwik Flaszen – w „zgrzebnym pejzażu nadwiślańskim”, rodzimi wieśniacy modlili się,
mordowali, gwałcili kobiety, pili na umór i poniżali Hamleta-Żyda, „słabeusza i mięczaka”,
zaczytanego w książce.
W finale, z Bogurodzicą na ustach, chłopi zrywali się do serii narodowych bojów, żeby
ponieść kolejną klęskę i ostatecznie polec w powstaniu warszawskim. Żyd z książką próbował
ich powstrzymać, więc ginął opluty i „zadeptany na pobojowisku”. Wszystko to odbywało się
w rytm słów Szekspira i Wyspiańskiego. Recenzenci uznali przedstawienie za klęskę, widzowie
je omijali, a zespół zdjął spektakl z repertuaru po dwudziestu jeden pokazach i na długo wymazał
z historii teatru.
Dziś krytycy podkreślają wnikliwość społecznej diagnozy i profetyzm Grotowskiego –
przewidział antysemickie nagonki roku 1968. Dopiero teraz można otwarcie analizować
szokujące sceny spektaklu. Polski antysemityzm przestał być tabu. Niewiele dokumentów
zachowało się jednak po Studium o Hamlecie w Teatrze Laboratorium: dwa bardzo różne
egzemplarze scenariusza, aktorski i cenzorski; komentarze Flaszena i Grotowskiego; zdawkowe
wypowiedzi aktorów; autocenzurowane recenzje; szkic Eugenio Barby. Uczeni wciąż jednak
podejmują heroiczne wysiłki zrekonstruowania przedstawienia. Szczególnie cenne są
rekonstrukcje i interpretacje zaproponowane przez dwie teatrolożki, które z racji późnego
urodzenia nie mogły spektaklu zobaczyć, Agnieszkę Wójtowicz z Opola i Wandę Świątkowską
z Krakowa. Wójtowicz poświęciła przedstawieniu Grotowskiego osobny rozdział w swej książce
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Od "Orfeusza" do "Studium o Hamlecie". Teatr 13 Rzędów w Opolu
(1959–1964). Tom ukazał się w roku 2004. Była to pionierska i pod wieloma względami udana
próba szczegółowej rekonstrukcji spektaklu. Zainicjowała gorące debaty na temat mało
wcześniej znanego etapu w twórczości Grotowskiego.
Świątkowska, po serii błyskotliwych artykułów, zdecydowała się dedykować
przedstawieniu osobną monografię. Książka Hamleci Jerzego Grotowskiego ukazała się właśnie
nakładem Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
http://teatralny.pl/recenzje/grotowskiego-studium-o-hamlecie-czyli-polski-chlop-szarpiezyda,1847.html
Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (Instytut
Historyczny,
krzysztofruchniewicz.eu)
pisze
o swoich wrażeniach po zwiedzeniu Muzeów
Kapitolińskich w Rzymie:
Nie jest łatwo opisać wrażenia po obejrzeniu Muzeów
Kapitolińskich. To jeden ze stałych punktów
w programie zwiedzania Rzymu. Dzisiaj wreszcie
pogoda dopisała. Przez cały dzień świeciło piękne słońce. Przez okna Palazzo Nuovo wpadały
słoneczne promienie i rozświetlały marmurowe rzeźby. To była dobra okazja, by studiować
światło i cień na konkretnych przypadkach.
Do Muzeów Kapitolińskich przymierzaliśmy się już kilka razy. Zniechęcały nas tłumy
turystów. Nie sposób podziwiać te wspaniałe zabytki, gdy stale musimy stać w kolejce, czy
jesteśmy potrącani przez spiesznie przechodzącą wycieczkę. Dziś od rana świeciło piękne słońce.
A jeszcze wieczorem lało jak z cebra… W Rzymie mogło być dzisiaj nawet 16 stopni. Ulice
zaludniły się. Zaroiło się od stolików kawiarnianych na chodnikach. Turystów jednak nie ma tak
wielu jak w sezonie. Kelnerzy przeszli więc do ofensywy i na chodnikach przed restauracjami
zachęcali do skosztowania zalet kuchni rzymskiej.
http://krzysztofruchniewicz.eu/w-cieniu-kapitolinskiej-wenus/ – tam też liczne piękne
fotografie.

Projekty naukowe
Granty nowe
Dr Daniel Wojtucki (Instytut Historyczny) otrzymał w ramach konkursu Sonata Bis
dofinansowanie dla swojego projektu pt. Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom.
Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym. Kwota dofinansowania to
998 600 zł.
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Granty realizowane
Prof. Eugeniusz Kłosek
Tam gdzie rosną araukarie a żyjący w ich cieniu Polonusi nie znają miejsc swego
pochodzenia…, czyli kilka wieści z badań terenowych w Brazylii
Przez 6 tygodni, od 2 grudnia 2016 r. do
15 stycznia 2017 r., w ramach realizacji grantu
wewnętrznego WNHiP UWr,
prowadziłem
badania w brazylijskich stanach Santa Catarina
i Parana. Ich przedmiotem była świadomość
etniczna i kultura tamtejszej społeczności
polonijnej.
Skupiłem
się
na
jednym
z największych a zarazem jednolitych etnicznie,
polonijnych ośrodków wiejskich w Brazylii, jaką
stanowi miejscowość Itaiópolis, a właściwie jej
część, położona w odległości 7 km od centrum 21tysięcznego miasteczka, wieś Alto Paraguaçu
Kościół Św. Stanisława w centrum Alto
(czyt. Paragłasu z akcentem na ostatnią sylabę;
Paraguaçu, wybudowany w latach 1915-1922
nazwa
pochodzenia
indiańskiego)
z
przylegającymi do niej przysiółkami – „koloniami”. Wieś Lucena, jak nazywała się na
początku ta miejscowość, wraz z opisywanymi poniżej przyległościami (od 1918 r. Itaiópolis)
została założona przez Niemców, Włochów, Ukraińców i przybyłych głównie z Galicji
Polaków w 1895 r. Dziś Alto Paraguaçu zamieszkuje 120 rodzin potomków tych ostatnich
(ok. 500 osób) oraz przynajmniej trzy razy tyle ich pobratymców w najbliższych koloniach
(Św. Janie, Św. Piotrze i Antonim, Sersadeli i innych). Obraz etniczny tej położonej wysoko
wsi, jak określa to również jej nazwa (Alto – port. ‘wysokie’, ponad 1000 metrów n.p.m. – co
ma wyraźny wpływ na klimat miejscowości, wyraźnie łagodzący jego subtropikalne cechy),
dopełnia 5 rodzin pochodzenia niemieckiego i taka sama liczba familii ukraińskiego
pochodzenia. Stany Santa Catarina wraz z Paraną i Rio Grande do Sul stanowiły na przełomie
XIX i XX wieku obszar osiedlenia imigrantów europejskich z ziem polskich i ukraińskich,
Niemiec i Włoch, którzy przybywali tam jako do „ziemi obiecanej, mlekiem i miodem
płynącej”, podczas kilku fal w ramach „brazylijskiej gorączki”. Towarzyszyło im zderzenie
z pod wieloma względami trudną, brazylijską rzeczywistością, nie mającą nic wspólnego
z obiecywanym południowoamerykańskim „Eldorado”, do której koloniści musieli po prostu
przywyknąć… Na powroty decydowały się tylko
bardzo nieliczne jednostki.
Badania,
które
należałoby
określić
rekonesansowymi,
przyniosły
wiele
interesujących
wyników.
Jednym
z podstawowych zadań mej eksploracji było
zorientowanie się w stanie tożsamości oraz
identyfikacji etnicznej potomków naszych
imigrantów, ze szczególnym nastawieniem na
przybyłych tam potomków górali czadeckich
z austriackiej Bukowiny. Rezultaty mych
Typowy krajobraz kolonii Św. Jana
„dociekań”, biorąc pod uwagę wcześniejsze
z araukariami
doświadczenia w tego typu badaniach
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w różnych regionach Europy Środkowo-Wschodniej, nie
zaskoczyły mnie zbytnio: od wiedzy potomków imigrantów o miejscu swego pochodzenia,
na świadomości etnicznej i przemianach w obliczu kulturowym kończąc. Dostarczyły jednak
wielu nowych jakościowo informacji i wrażeń. Jeżeli chodzi o świadomość pochodzenia,
znamienną jest tam „luka świadomościowa” badanych, oznaczająca fakt, iż nikt z nich (poza
bardzo nielicznymi wyjątkami) nie wie, skąd konkretnie pochodzi (podobna sytuacja panuje
wśród potomków imigrantów z Niemiec,
Ukrainy i Włoch).
Pytani o to informatorzy najczęściej
wymieniają po prostu Europę, Austrię, Rosję,
czy w dalszej kolejności Polskę, zdecydowanie
rzadziej
–
Czechosłowację.
Tytułem
wyjaśnienia należy tutaj przypomnieć czas,
w którym przyszło im opuszczać swoje
prywatne ojczyzny. Pozbawianie świadomości
pochodzenia spowodowane było również przez
prześladowania etniczne, które dotknęły
przede
wszystkim
ludność
polskiego
Stara polska chałupa-muzeum
pochodzenia w wyniku „nacjonalistycznej”
z wycinankami w oknach w centrum
polityki
prezydenta
Getulio
Vargasa,
Itaiópolis
zapoczątkowanej w 1938 r., zakazującej
nauczania w językach narodowych i likwidującej wszelką działalność etnicznie
mniejszościową w Brazylii. W obliczu powszechnego terroru likwidowano jakiekolwiek ślady
i dokumenty polskości. Działania te kontynuowane były już w innej, wyraźnie złagodzonej
formie po II wojnie światowej aż do czasu wyboru Jana Pawła II, którego autorytet
i aktywność spowodowały swoiste odrodzenie się brazylijskiej Polonii pod każdym
względem, rezonując również pozytywną zmianą ogólnego obrazu naszej mniejszości
w oczach społeczeństwa brazylijskiego.
O pochodzeniu naszych imigrantów świadczą dziś tylko zróżnicowane bardzo
w swej formie i dokładności adnotacje w parafialnych księgach narodzin, ślubów i zgonów
(podające dane ogólne o proweniencji typu: Austria czy Rosja i Prusy, bądź w uzupełnieniu:
Polska, czy znacznie rzadziej: Bukowina; przy braku jakichkolwiek innych dokumentów) oraz
określone „ślady” w języku i kulturze. Te
ostatnie uległy na miejscu daleko idącym
przekształceniom pod wpływem czasu,
Kościoła, szkoły i otoczenia, wyraźnie
komplikując
dociekania
współczesnemu
eksploratorowi. Ważne są oczywiście
nazwiska, które jak w przypadku potomków
imigrantów z Bukowiny, pozostają jedynym
znakiem pochodzenia rodzin Drozdków,
Juraszków, Balaków, Pieczarków, Stroków czy
Najdków. Trudno powstrzymać się tutaj od
refleksji, iż w takich warunkach badacz
Najstarsze i najmłodsze pokolenie rodziny
wchodzi w rolę swoistego detektywa, który
Drozdków, pochodzącej z Bukowiny
stara się tropić wszelkie ślady świadczące
o pochodzeniu badanych, dostarczając mu
wielu emocji i jawiąc się pasjonującą praktyką…
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Z językowego punktu widzenia brazylijscy Polonusi
wyraźnie zróżnicowani są pokoleniowo. Najlepszą znajomością języka przodków
charakteryzują się oczywiście przedstawiciele najstarszego pokolenia. Spotykałem
w środowisku wiejskim sześćdziesięcioletnich informatorów, których rodzice umierali nie
znając prawie zupełnie języka portugalskiego. Na drugim biegunie, młodzież i dzieci,
wykazują współcześnie taką samą znajomość języka polskiego. Fakt ten komunikuje
wyraźnie o językowej przyszłości brazylijskich Polonusów, prawie całkowicie asymilujących
się w ramach brazylijskiej kultury popularnej.
Zasygnalizowane tu badania pozwoliły mi odpowiedzieć na kilka podstawowych
pytań dotyczących „kondycji” etnicznej opisywanej społeczności polonijnej i towarzyszących
jej przemian, relacji ze społeczno-kulturowym otoczeniem, jej wiedzy o Polsce i związków
z krajem przodków oraz rozmaitych stereotypów etnicznych. Umożliwiły mi one poznanie
pod wieloma względami badanego terenu oraz nawiązanie wielu istotnych kontaktów
z przedstawicielami i liderami polonijnych organizacji, badaczami z brazylijskich
uniwersytetów oraz wreszcie – mieszkańcami badanych przeze mnie społeczności. Pozwoliły
na zgromadzenie bogatego materiału empirycznego, na który składają się m.in. bezcenne
obserwacje, liczne wywiady z miejscowymi oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa. Stają
się one podstawą przygotowywanych artykułów oraz projektu badawczego, napisanego
z myślą kontynuacji, pogłębienia, rozszerzenia i uzupełnienia zainicjowanych badań.
Zdecydowanie bowiem warto dokładnie opisać we wszystkich możliwych aspektach tą
wyjątkową polonijną enklawę w ujęciu historycznym i współczesnym.

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Ankiety studenckie
Uwaga, Studenci! Do 21 lutego w systemie USOS można wypełniać ankiety dotyczące
Państwa oceny zajęć, które odbyły się w semestrze zimowym 2016/2017. W trosce o jakość
kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych gorąco zachęcamy Państwa
do wzięcia udziału w tej ewaluacji.

Otwarta Debata Akademicka
Druga Otwarta Debata Akademicka odbędzie się 15 marca 2017 r. o godzinie 13:00
w Audytorium Instytutu Historycznego (Szewska 49). Jej tematem będzie
gender w badaniach humanistycznych i społecznych. Dyskutować będą: Prof. Teresa
Kulak (Instytut Historyczny, przewodnicząca Zespołu Historii Kobiet w Komitecie Nauk
Historycznych PAN), dr hab. Edyta Zierkiewicz (Instytut Pedagogiki) oraz dr Elżbieta KlimekDominiak (Instytut Filologii Angielskiej, Pracownia Badań Płci Kulturowej UWr). Liczymy na
liczny udział publiczności!
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Dialog – Kultura – Film
W nowym semestrze kontynuować będziemy spotkania z filmem. Wszystkie projekcje
stanowiące pretekst do dyskusji odbywać się będą w sali 208 (II piętro) w Instytucie Historii
Sztuki ul. Szewska 36. Gorąco zapraszamy pracowników i studentów Wydziału.
Najbliższe spotkania:
23 lutego 2017
Cykl: Sztuka w filmie – film o sztuce
„F jak fałszerstwo” (1973) reż. Orson Welles
Oszustwo, kanciarstwo, manipulacje i sztuczki – wokół tego obraca się cała akcja filmu.
Ułuda i rzeczywistość mieszają się w dokumentalnych scenach i sekwencjach. Za pomocą
wirtuozerskiej techniki montażu Orson Welles rozświetla szarlatanerię tzw. ekspertów,
którzy uzurpują sobie prawo rozstrzygania, „co jest słuszne”. Inspirację do zrealizowania
tego filmu Welles otrzymał od francuskiego reżysera Reichenbacha, który nakręcił film
o fałszerzu sztuki Elmyrze de Hory. Welles włączył do swego dzieła aktualny przypadek
sfałszowanej biografii Howarda Hughesa.
23 marca 2017
Cykl: Tajemnice duszy
„Łowca androidów” (1982) reż. Ridley Scott
Profetyzm wielu filmów science-fiction został już dogoniony przez galopujący postęp
technologiczny. Film Ridleya Scotta rozgrywa się w bardzo niedalekiej dla nas przyszłości –
w 2019 roku i da nam asumpt do porozmawiania o robotach, które zachowują się jak ludzie,
i o ludziach, którzy zachowują się jak roboty. Czy obdarzona świadomością, osobowością
i wspomnieniami maszyna pozostaje tylko maszyną?
20 kwietnia 2017
Cykl: Historia na ekranie
„Gra tajemnic” (2014) reż. Morten Tyldum
Tłem akcji filmu są prace angielskiego zespołu nad złamaniem skomplikowanego kodu,
którym posługiwali się Niemcy w czasie II wojny światowej. Grupie tej przewodził genialny
matematyk Alan Turing. Sekret kodu „Enigmy” nie jest jedyną tajemnicą, którą odsłania
film….

Wykłady on-line
Informujemy, że już funkcjonuje na
stronie WNHiP zakładka multimedia.
Będą tam prezentowane materiały
audiowizualne
dotyczące
prac
badawczych oraz życia naukowego i
studenckiego naszego Wydziału. Do dziś
zostały zamieszczone wykłady prof. dr
hab. Mirosława Kocura (Instytut
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Kulturoznawstwa)
Hippies Grotowski, mgra Patryka Chudzika (Instytut Archeologii) Badania archeologiczne
Uniwersytetu Wrocławskiego w Egipcie oraz dr Marty Kochan-Wójcik (Instytut Psychologii)
Ciało i psychika. Odzyskiwanie wewnętrznej równowagi w obliczu stresu i zagrożenia. W
najbliższym czasie zarejestrowane zostaną wykłady prof. dr hab. Jerzego Maronia (Instytut
Historyczny) Śląsk jako obszar działań wojennych na przestrzeni dziejów, dr hab. Piotra
Oszczanowskiego prof. nadzw. UWr. (Instytut Historii Sztuki) Manieryzm we Wrocławiu oraz
dr hab. Bogusława Raby (Instytut Muzykologii) Modernizm w muzyce Charles'a Tournemire'a:
inspiracje i rezonans. Do końca semestru letniego pragniemy umieścić na naszej stronie
wykłady z wszystkich jednostek naszego Wydziału. Planowana jest także prezentacja
obszernych fragmentów pierwszej wydziałowej Otwartej Debaty Akademickiej pt. Polityka
historyczna, jaka odbyła się 18 stycznia w Audytorium Instytutu Historycznego. Prezentacja
dorobku naszych pracowników jest jednym z elementów promocji Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Wykłady i konferencje
W pierwszej połowie marca Studenckie Koło Naukowe Etnologów oraz Oddział Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu organizują spotkanie z Piotrem Oleksym,
wschodoznawcą i publicystą, adiunktem w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centralnym tematem spotkania będzie dyskusja wokół
jego książki Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza,
stanowiącej próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na społeczno-kulturowy wymiar sytuacji,
jaka ma miejsce w nieuznawanej Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej. Książka
zawiera rozważania na temat tożsamości, obrazu wspólnoty i wspólnej historii mieszkańców
regionu, lokowane na płaszczyznach dyskursu naukowego, kultury, polityki i życia
codziennego. Piotr Oleksy opowie badaniach terenowych, które stanowią fundament jego
publikacji oraz o specyfice kulturowo-społecznej rzeczywistości Naddniestrza.
Wydarzenie to będzie kolejną odsłoną cyklu spotkań Antropologia i co dalej?
organizowanych przez SKNE. Dokładne informacje dotyczące wydarzenia pojawią się na
facebooku KEiAK UWr.
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Cykliczne spotkania naukowe: Obiady czwartkowe nowożytników- w kręgu władzy
królewskiej w epoce staropolskiej – to nowa inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego
Nowożytników im. W. Czaplińskiego. Przez cały rok akademicki Koło planuje zorganizować
13 paneli, poświęconych poszczególnym królom epoki staropolskiej. Każde spotkanie
zajmować będzie około godziny i podzielone będzie na dwie części: referat wprowadzający,
dotyczący danego króla, oraz dyskusję. Spotkania mają na celu poszerzenie wiedzy
uczestników, praktyczną naukę dyskusji, wymianę poglądów,
jak również integrację środowiska historyków epoki
nowożytnej UWr. Prelegentami na obiadach są członkowie SKN
Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego, jak również
doktoranci z zaprzyjaźnionego DKN Historii Nowożytnej im. J.
Leszczyńskiego.
Planowany harmonogram kolejnych spotkań:
5. Zygmunt III Waza ( 23 lutego) - Paweł Kożuchowski
6. Władysław IV Waza (9 marca) - Paweł Sylwestrzak
7. Jan II Kazimierz Waza (23 marca)- Michał Dębicki
8. Michał Korybut Wiśniowiecki (6 kwietnia) - Julia Krajewska
9. Jan III Sobieski (27 kwietnia) - Kasia Lena Długosz
10. August II Mocny (4 maja) - Paweł Borowy
11. Stanisław I Leszczyński (25 maja) – chwilowy vacat
12. August III Sas (1 czerwca) – Bartłomiej Bryła
13. Stanisław II August Poniatowski (8 czerwca) – Marta Cękalska
Święta, świętowanie i celebracja w kulturze staropolskiej – ogólnopolska
interdyscyplinarna konferencja naukowa studencko-doktorancko-ekspercka w ramach
cyklicznych Obrad o Kulturze Staropolskiej organizowanych przez SKN Nowożytników UWr
im. Władysława Czaplińskiego odbędzie się 6-7 kwietnia 2017 r. w Instytucie Historycznym.
Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji przedstawicieli (studentów
i doktorantów) wszystkich nauk humanistycznych: historyków, socjologów, psychologów,
antropologów, etnologów, filologów, filozofów itp.
Zgłoszenia można wysyłać do 12 marca 2017 r. przez formularz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFntLeQYXMuw_G22BGgxiqVaZEsRfQgq4a
PL8sfgBeMTZ3lQ/viewform?c=0&w=1&fbzx=-939919016158921900
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i możliwości ich
odrzucenia. O przyjęciu zgłoszeń uczestnicy zostaną poinformowani do 19 marca 2017 r.
Jubileuszowe XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne odbędzie się we Wrocławiu
24-27 maja 2017 r. Sympozjum służyć będzie prezentacji i wymianie poglądów na temat
najnowszych badań i prac archeologicznych w naszym regionie oraz studiów
ponadregionalnych, a także najnowszych metod badawczych wykorzystywanych przez
archeologów. Po raz pierwszy proponujemy także sesję poświęconą nieniszczącym
badaniom archeometrycznym.
Przewiduje się następujące sesje tematyczne:
1. Sesja ogólna: Pradzieje Śląska
Organizator: dr hab. Tomasz Płonka
2. Zabytki pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Ornament, forma i.... treść
Organizator: dr Tomasz Gralak
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3. Okres lateński i rzymski między Dunajem a Bałtykiem – kontakty interkulturowe
Organizatorzy: dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr, dr Marcin Bohr
4. Miejsce Śląska na politycznej, gospodarczej i kulturowej mapie Europy Środkowej
w średniowieczu i czasach nowożytnych
Organizatorzy: dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr, dr Aleksandra Pankiewicz,
mgr Małgorzata Rakoczy, dr Sylwia Rodak
5. Systemy Informacji Geograficznej w codziennej praktyce archeologa
Organizatorzy: mgr Ewa Dreczko, dr Agnieszka Przybył
6. Nieniszczące badania archeometryczne zabytków archeologicznych
Organizator: dr inż. Beata Miazga
7. Sesja ogólna: Badania pozaeuropejskie wrocławskiego środowiska archeologicznego
Organizatorzy: dr hab. Mirosław Masojć, prof. dr hab. Józef Szykulski
8. Kontakty interregionalne wczesnorolniczych społeczności Europy Środkowej w świetle
badań petroarcheologicznych (6-5 tysiąclecie BC)
Organizatorzy: dr Mirosław Furmanek, PhDr. Vratislav Janák, CSc., dr hab. Mirosław Masojć,
prof. RNDr. AntonínPřichystal, DSc
Sympozjum Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2017 r. w Instytucie
Pedagogiki. Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych powstało z inicjatywy
badaczy z Zakładu Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
oraz Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkania te
mają na celu aktualizowanie oraz integrowanie współpracy wspólnoty badaczy jakościowych
w Polsce. Przedmiotem spotkań są metodologie oraz praktyki badań jakościowych
obejmujące różne obszary tematyczne oraz tradycje teoretyczne.
Sympozja skierowane są do przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin nauki, m.in.:
ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, medycznych, a także sztuk filmowych,
muzycznych i teatralnych. Tak pojmowana „transdyscyplinarność” daje szeroką
perspektywę oglądu świata i życia ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego
humanistycznego charakteru.
Temat tegorocznego spotkania brzmi: Między poznaniem a zmianą. Postępy,
kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych. Sympozjum poprzedzać
będą jednodniowe warsztaty metodologiczne, zaplanowane na dzień 19 czerwca 2017 r.:
· Metodologia teorii ugruntowanej: analiza danych i generowanie teorii – dr hab. Marek
Gorzko, prof. AP (Akademia Pomorska)
· Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie
autoobserwacji – prof. dr. hab. Krzysztof T. Konecki (Uniwersytet Łódzki)
· /Art/o/grafia/. Badania z wykorzystaniem artystycznych środków ekspresji – dr Joanna
Bielecka-Prus (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
· Podejście wizualne w badaniach jakościowych – dr Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet
Łódzki)
· Etnografia organizacji – dr Magdalena Czubak-Koch (DSW)
· Narracje w badaniu biografii – dr Joanna Golonka-Legut (Uniwersytet Wrocławski)
i dr Emilia Mazurek (Politechnika Wrocławska)
· Autoetnografia jako metoda badawcza – dr Anna Kacperczyk (Uniwersytet Łódzki)
i dr Marcin Kafar (Uniwersytet Łódzki)
· Czytanie miasta: transdyscyplinarne badania przestrzeni – dr Kamila Kamińska
(Uniwersytet Wrocławski)
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· Metodologia teorii ugruntowanej. Metoda ciągłego porównywania – odmiany i techniki
analityczne - dr Łukasz Marciniak (Uniwersytet Łódzki)
· Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo – dr Jakub Niedbalski
(Uniwersytet Łódzki)
· Metodologia indygeniczna – emiczny dyskurs i nowa rola badacza terenowego –
dr Justyna Pilarska (Uniwersytet Wrocławski)
· Obserwacja uczestnicząca. „Hop” i „bęc” – czyli jak za pomocą tej samej metody odnieść
wielki sukces i spektakularną porażkę – dr Kamil Miszewski (Akademia Pedagogiki
Specjalnej)
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o nadsyłanie zgłoszeń.
Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz karty zgłoszenia udziału w Sympozjum znajdują się na
stronie internetowej VI TSBJ: http://vitsbj.uni.wroc.pl/

Wnioski o granty
Do 21 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko-białoruskiego konkursu
na wymianę osobową na lata 2017-2018. Program obejmuje projekty badawcze,
uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi. Ale uwaga!
Środki przyznane na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są
przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i na Białorusi w czasie
danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań.
(http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-osobowana-lata-2017-2018.html).
Ze Wschodu na Zachód, do 20 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach
uproszczonego konkursu, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz
Nauki. Projekty muszą być realizowane we współpracy z niemieckimi partnerami, a ich
budżet nie może przekraczać 12 000 euro ( w tym 70% to dotacja PNFN, a 30% to środki
własne). Szczegóły na stronie: http://www.dpws.de/pl/451.php
Przypominamy, że Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków
w konkursach Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura 1. Termin składania
wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa
15 marca 2017 r.
ETIUDA 5 - stypendia (12 miesięcy, wysokość stypendium: 4500 zł/m-c)
dla osób rozpoczynających karierę naukową. Wnioskodawca musi być na etapie
przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać
się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 r. W ramach wniosku należy zaplanować
odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (od 3 do 6 miesięcy).
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SONATINA 1 - konkurs dla doktorów (stopień uzyskany do 3 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem). W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów
badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.
UWERTURA 1 - konkurs na staże (od 3 do 6 miesięcy, wysokość stypendium: 15 000 zł/m-c,
1000 zł - 10 000 zł na pokrycie kosztów podróży) w zagranicznych zespołach naukowych
realizujących granty ERC. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu,
naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC.
Szykujcie się Państwo do wiosny i do Miniatur! Począwszy od 3 kwietnia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursu
NCN Miniatura 1. Jest to szansa dla tych z Państwa, którzy chcą rozpocząć przygodę
z grantami. Jeśli jesteś doktorem (stopień uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i nigdy nie kierowałaś/kierowałeś
projektem badawczym, możesz starać się o środki w wysokości od 5000 zł do 50 000 zł na
sfinansowanie zadania badawczego. Odczarujmy sentencję Ardua prima via est!
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór wniosków do VII edycji konkursu
„Grant Oral History”. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni
wyższych oraz doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się powojenną historią
Wrocławia lub Ziem Zachodnich i Północnych, wykorzystując źródła i metodologię historii
mówionej. Termin składania wniosków: 17 lutego 2017 r. Szczegóły i formularze:
http://www.zajezdnia.org/vii-edycja-konkursu-grant-oral-history/
Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do
wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie
związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Pierwsza
edycja dotyczy prac obronionych w latach 2015-2017, ale zapowiadane są kolejne:
http://www.kulturaparyska.com/pl/aktualnosci/1/konkurs
Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (Polish American Historical Association,
PAHA) funduje dwa stypendia po 500 dolarów każde dla studentów, pragnących wziąć
czynny udział w dorocznej konferencji PAHA, odbywającej się w ramach dorocznej
konferencji American Historical Association, 5-7 stycznia 2018 r. w Waszyngtonie pod
przewodnim tematem Race, Ethnicity, and Nationalism in Global Perspective. Szczegóły:
http://polishamericanstudies.org/CallForPapers.html
Zachęcamy do składania aplikacji!
Służę pomocą! Paulina Przybylak, tel. 71 3752 831, Dziekanat, pok. 102.
Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 6 marca 2017 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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