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Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy,
W dniu 29 maja na specjalnym posiedzeniu
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął nowy
Statut naszej uczelni. Wbrew wcześniejszym
zapowiedziom nie doszło do wysłuchania
i głosowania poprawek senatorów, bowiem
pierwszym głosowanym wnioskiem było przyjęcie
projektu Statutu bez poprawek. Trudno uznać taki
tok procedowania za najlepsze rozwiązanie, bowiem
uniemożliwił on wysłuchanie nawet tych propozycji,
które miały charakter redakcyjny. W ferworze walki
politycznej zagubiono przez długi czas utrzymywany sens procedury uchwalania Statutu.
Naszym celem było przecież wypracowanie dokumentu modernizującego kształt uczelni,
a jednocześnie dającego poczucie ciągłości. A to wszystko przy dążeniu do kompromisu
między grupami popierającymi różne, często sprzeczne rozwiązania. Po to, by nie
doprowadzić do głębokich podziałów w łonie naszej wspólnoty. Na finiszu zabrakło nam
chyba cierpliwości.
To powiedziawszy zachęcałbym do… grubej kreski w oryginalnym znaczeniu:
bierzmy się do pracy i odsuńmy na bok spory! Brak stabilnego porządku prawnego odbija się
na nas w niemal każdej dziedzinie życia. Spróbujmy więc przynajmniej w ramach naszej
wspólnoty dać sobie szansę na spokojne realizowanie naszych pasji i wypełnianie
obowiązków wobec siebie nawzajem. Zwłaszcza, że zawarte w Statucie rozwiązania
wymuszają podjęcie szeregu działań dostosowawczych, które zmienią życie naszego
Uniwersytetu i będą od nas wymagać aktywnej pracy.
Drugim ważnym wydarzeniem z życia naszego Uniwersytetu jest przystąpienie do
konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Zbiega się to w czasie
z przygotowywaniem nowej strategii Uniwersytetu, w której akcentuje się aspiracje naszej
uczelni do bycia ośrodkiem najwyższej jakości badań, z czego ma wynikać działalność
dydaktyczna. Trend, jaki dla przyszłości uczelni wyznaczają obie inicjatywy jest jasny:
staramy się zachowywać to, co uważamy za tradycję, kulturowe dziedzictwo naszej uczelni.
Ale na nowe czasy szykujemy się do gruntownej zmiany – ostatecznego i głębokiego odejścia
od modelu uczelni dydaktycznej, nastawionej na kształcenie masowe, premiującej jak
najwyższą liczbę studentów. Jeśli nasze zespoły mają się odnaleźć w nowej rzeczywistości,
musimy zwracać się ku temu, co jest esencją naszego powołania: prowadzeniu
rozpoznawalnych na arenie międzynarodowych badań. To wielka odpowiedzialność
dyrektorów jednostek, a za chwilę przewodniczących rad dyscyplin, którzy będą odpowiadać
za poziom badań swoich zespołów. Poziom, który ujawni się w trakcie najbliższej
parametryzacji.
4 czerwca świętowaliśmy 30. rocznicę pierwszej możliwości wolnego wyrażenia
politycznej woli przez Polaków. Choć trudno to porównać, wybór stoi także przed nami –
niezależnie od kształtu ustrojowego Uniwersytetu możemy wybrać ryzykowny skok do
przodu, ku światowej nauce i radości z badań i zorientowanej na kreatywność edukacji, lub
uczestnictwo w bezpiecznym świecie nauczania zawodowego. Dla mnie nie jest to
alternatywa, nauka była, jest i mam nadzieję zawsze będzie moją największą – obok rodziny
– pasją życia. Wierzę, że tak jest dla zdecydowanej większości z nas. Bo tego wyboru
dokonujemy wspólnie, razem bierzemy za niego odpowiedzialność. I nasz Statut jest dla
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tego wyboru ramą. Ale życie kreatywne, prawdziwy krwioobieg
uczelni, potoczy się poza nim. Będziemy jego częścią tylko poprzez naszą pracę.
Co powiedziawszy – życzę nam wszystkim odpoczynku w Wakacje! To znaczy –
nadrobienia zaległości, bo to przecież dla wielu z nas najbardziej upragniona wizja
odpoczynku: moment, gdy już nic spóźnionego nie zalega na biurku. I tego Państwu życzę –
spełnienia marzeń!!!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Prof. dr hab. Jerzy Piekalski, dyrektor Instytutu Archeologii, został wybrany do Rady
Doskonałości Naukowej z dyscypliny archeologia. Wśród trzech reprezentantów nauk
o kulturze i sztuce znaleźli się dwa zgłaszani przez naszych muzykologów i historyków sztuki
- prof. prof. Małgorzata Omilanowska i Ryszard Wieczorek. Instytut Pedagogiki zgłaszał zaś
profesora Bogusława Śliwerskiego, który reprezentuje dyscyplinę pedagogika.
Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski z Instytutu Muzykologii UWr otrzymał medal
honorowy: Zasłużony dla Stowarzyszenia Muzyków Ludowych za zasługi i szczególny wkład
w kontynuowaniu, upowszechnianiu, ochronie tradycji i dziedzictwa Wielkopolski. Medal
został wręczony przez Burmistrza Zbąszynia podczas obchodów 60-lecia Stowarzyszenia
Muzyków Ludowych 2 maja 2019 r.
Karolina Jara, doktorantka z Instytutu Historii Sztuki i członkini Pracowni Badań nad
Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr
została laureatką prestiżowego programu
START 2019 dla najlepszych młodych
naukowców przyznawanego przez Fundację
na rzecz Nauki Polskiej. Laureaci odebrali
dyplomy podczas uroczystej gali na Zamku
Królewskim w Warszawie, która odbyła się
25 maja 2019 r. Karolina Jara otrzymała także
stypendium wyjazdowe, w ramach którego
będzie przez miesiąc na wizycie studyjnej
w Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) w Lipsku.
fot. Paweł Kula/ Archiwum FNP

25-26 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbyły się już trzecie z cyklu warsztaty naukowe
organizowane przez dr Bernadettę Manyś oraz dr Jakuba Węglorza. Impreza realizowana
we współpracy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeznaczona jest dla studentów
i doktorantów obydwu ośrodków. W przygotowanie warsztatów zaangażowani byli zarówno
pracownicy IH UWr jak i IH UAM. Ze strony naszej uczelni w wyjeździe wzięli udział
dr hab. Paweł Klint, dr Aleksandra Ziober oraz dr Jakub Węglorz. Tegoroczne spotkanie
przebiegało pod hasłem: Podróże małe i duże, czyli o podróżowaniu, podróżnikach
i przemierzanych krainach od starożytności po współczesność. Dwudniowy program
obfitował w serię wykładów oraz warsztatów, w ramach których uczestnicy nie tylko
zapoznali się z relacjami podróżniczymi oraz metodami badawczymi nad wspomnianym
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zagadnieniem, ale także odbyli metaforyczne wędrówki w głąb
sfer muzycznych, sensualnych oraz funeralnych. W przyszłym roku planowana jest czwarta
edycja warsztatów, która ma odbyć się we Wrocławiu – mamy nadzieję na równie udane
i owocne spotkanie.
1 maja 2019 r. Akademickie Radio LUZ nadało wywiad z dr hab. Joanną Wojdon, prof. UWr.
Święto Pracy – skąd się wzięło i jak niegdyś wyglądały pochody pierwszomajowe, wciąż
dostępny do wysłuchania pod adresem: http://radioluz.pwr.edu.pl/swieto-pracy-skad-siewzielo-i-jak-niegdys-wygladaly-pochody-pierwszomajowe-wywiad-z-prof-joanna-wojdonz-instytutu-historycznego-uwr/
29 kwietnia – 3 maja 2019 r. dr hab. Monika Baer
z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej prowadziła
zajęcia w Instytucie Studiów Socjologicznych Uniwersytetu
Karola w Pradze jako stypendystka programu Erasmus+.
Były one oparte o wyniki badań realizowanych w katedrze
projektów. W nawiązaniu do projektu naukowobadawczego Konflikt, napięcie, współpraca. Studium
interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy
Dobrzeń Wielki dr Baer mówiła o sprawczej sile emocji
w polu ‘politycznego’ oraz o antropologii jako o ważnej
perspektywie krytycznej we współczesnym świecie.
Natomiast materiał pochodzący z projektu badawczoaktywistycznego Divercity. Preventing and combating
homo- and transphobia in small and medium cities across
Europe stał się przyczynkiem do zajęć dotyczących
aktywizmu LGBT+ i doświadczeń osób nieheteronormatywnych w Polsce i we Wrocławiu.
2-3 maja 2019 r. Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz
i dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (IH) wzięli
udział w konferencji Toward Freedom:
Celebrating Central and Eastern European
Independence, zorganizowanej w pięknych
wnętrzach Blackstone Hotel Chicago przez
Fundację Pamięci Ofiar Komunizmu (The Victims
of Communism Memorial Foundation).
Referat J. Tyszkiewicza dotyczył wrocławskiej
Pomarańczowej Alternatywy, zaś J. Wojdon –
propagandy w podręcznikach szkolnych w PRL.
3-9 maja 2019 r. w ramach programu Erasmus+ w Katedrze Etnologii
i Antropologii Kulturowej gościła dr Lívia Šavelková z Katedry Antropologii
Społecznej i Kulturowej Uniwersytetu w Pardubicach. Studenci i studentki
kierunku etnologia i antropologia kulturowa mogli obejrzeć dwa filmy
i wysłuchać towarzyszących im wykładów związanych z funkcjonowaniem
lacrosse'a – gry wywodzącej się od rdzennych mieszkańców Ameryki
Północnej - w transnarodowych kontekstach globalizującego się świata.
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W Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr 8-9 maja gościła dr Magdalena Zdrodowska
z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wygłosiła wykład
Słyszenie-niesłyszenie. Mit przywracania słuchu i cuda współczesnej medycyny oraz
poprowadziła seminarium. Badania dr Magdaleny Zdrodowskiej koncentrują się aktualnie na
skomplikowanych relacjach g/Głuchych i technologii w tym: technologii rządzenia,
medycznych, biotechnologii, narzędzi reprezentacji obrazu i dźwięku a także technologii
dedykowanych osobom niesłyszącym. Z abstraktu wykładu: Czy uciekając od
upraszczających dychotomicznych podziałów nie czas zrewidować rozłącznego, jak wydawać
by się mogło, oddzielenia słyszenia od niesłyszenia, audiologicznej sprawności od głuchoty? Ta
ostatnia tylko w dużym uproszczeniu nazwana może być – jak często się to robi – światem ciszy.
Mimo to w dążeniu do znormalizowania niesłyszących próbuje się im „przywrócić słuch”,
dokonać zatem zmiany na biblijną skalę. Wykorzystuje się do tego implanty ślimakowe, które
przedstawiane są jako magiczna technologia, cud współczesnej medycyny, co kształtuje
oczekiwania głuchych oraz ich otoczenia. Implanty dalekie są od cudowności i nie umożliwiają
słyszenia w potocznym znaczeniu, otwierają jednak inne możliwości, redefiniują kategorię
słyszenia i jednocześnie stawiają przed społecznością niesłyszących wyzwanie ponownego
zdefiniowania co to znaczy być głuchym.
36. odsłona poznańsko-wrocławskiego seminarium Extra limites miała miejsce 10 maja. W
ramach seminarium gościliśmy w Poznaniu dr. hab. Adama Cieślińskiego z Instytutu
Archeologii UW z wykładem: Aktualne badania nad nekropolami kurhanowymi kultury
wielbarskiej. W świetle danych zaprezentowanych przez Prelegenta idea wznoszenia
konstrukcji grobowych z wykorzystaniem surowca skalnego rzeczywiście cieszyła się
popularnością i miała duże znaczenie dla społeczności kultury wielbarskiej. Jednocześnie
wskazać można pewne różnice w szczegółach konstrukcyjnych grobów, które rejestrujemy
w zachodniej i wschodniej części zasięgu tej kultury.
13-16 maja 2019 r., w sali gościnnie udostępnionej przez Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii, została przeprowadzona konferencja The Ancient Near Eastern Legacy and
Alexander vs. Alexander’s Legacy to the World, której organizatorami byli Prof. Krzysztof
Nawotka (Instytut Historyczny) i dr Agnieszka Wojciechowska (ISKŚO). Hojnego wsparcia
finansowego udzielili tej imprezie Dyrektor Instytutu Historycznego prof. Rościsław Żerelik
i Dziekan prof. Przemysław Wiszewski, który dokonał też otwarcia konferencji. Było to już
13. Sympozjum Melammu – międzynarodowego stowarzyszenia naukowego, od 1998 r.
organizującego spotkania o wyższej randze (sympozja) i niższej (warsztaty). Równocześnie
konferencja ta należy do cyklu wrocławskich spotkań naukowych poświęconych historii i
legendzie Aleksandra Wielkiego. W latach 2011-2015 odbyło się w jego ramach 5 konferencji,
których akta opublikowano w wydawnictwach Harrassowitz i Barkhuis. Poprzednie
sympozja Melammu odbyły się między innymi w Helsinkach, Paryżu, Chicago, Innsbrucku,
Kilonii, Rawennie, Bejrucie. Spotkania Melammu poświęcone są kontaktom kulturowym,
gospodarczym i politycznym Wschodu i Zachodu w starożytności. Ich tematyka ewoluowała
od przeważających początkowo zainteresowań promieniowaniem kultury starożytnej Asyrii
na inne kraje starożytnego Bliskiego Wschodu, po zagadnienia szerokich kontaktów
kulturalnych Wschodu i Zachodu oraz zjawiska długiego trwania licznych trendów
społecznych i kulturalnych należących do zakresu kultury śródziemnomorskiej. Wrocławskie
sympozjum Melammu jest tego najlepszym przykładem, gdyż tematyka referatów sięgała
od Asyrii i Egiptu, przez basen Morza Śródziemnego w starożytności, aż po legendy
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Aleksandra w średniowiecznych i nowożytnych krajach Azji:
Iranie, Malezji, Tybecie, Mongolii, Korei, Chinach. Wybór miejsca przeprowadzenia
sympozjum jest zawsze wyrazem uznania pozycji naukowej tego ośrodka oraz jego
możliwości organizacyjnych. We wrocławskim spotkaniu Melammu wzięło udział 55 osób, w
tym – poza Polską – z Niemiec, Austrii, Finlandii, Holandii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii,
Rosji, Izraela, USA, Kanady, RPA, Korei. Znaczną ich część stanowili uczeni o powszechnej
rozpoznawalności, niejednokrotnie prawdziwi liderzy w swoim zakresie badań, np.: Josef
Wiesehöfer (Universität Kiel, historia Iranu), Robert Rollinger (Universität Innsbruck,
asyriologia), Joseph Roisman (Colby College, historia wojskowości), Julia Rubanovitch
(Hebrew University, literatura perska), Richard Stoneman (University of Exeter, Romans
o Aleksandrze), Alan B. Lloyd (University of Swansea, egiptologia), Tal Ilan (Freie Universität,
Berlin, leksykografia, women studies). Ich przyjazd do Wrocławia spełnił – obok oczywistej
roli naukowej – też funkcję prezentacji naszego ośrodka w świecie nauki. Wnioskując po
bardzo ożywionej dyskusji w trakcie konferencji oraz licznych głosach napływających od
zadowolonych uczestników, 13 Sympozjum Melammu spełniło oczekiwania stawiane przez
konferencjami naukowymi.
Relacja: Prof. Krzysztof Nawotka
14-15 maja 2019 r. dr Lucyna Harc (IH) na zaproszenie Stowarzyszenia Archiwistów
i Archiwistek Niemieckich, Zarządu Krajowego Saksonii (Verband deutscher Archivarinnen
und Archivare e.V., Landesverband Sachsen) uczestniczyła w Lipsku w 23. Zjeździe
Archiwistów Saksonii, reprezentując środowisko polskich archiwistów. Przewodnim
tematem zjazdu, który w tym roku obradowała pod hasłem Erschließung 2.0: Erwartungen –
Probleme – Lösungen, były zmieniające się wyzwania w zakresie opracowania i udostępniania
w Internecie zasobu archiwalnego w Niemczech i na świecie.
16-17 maja 2019 r. dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr. wzięła udział w konferencji
Narratives of Europe’s Shared Past: Between Singularity of the Holocaust and Totalitarian
Paradigm, zorganizowanej przez Wolframa Kaisera (University of Portsmouth) i Anette H.
Storeide (NTNU Trondheim) w Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Wygłosiła tam referat
na temat gry planszowej Kolejka jako narracji o wspólnej (wschodnio)europejskiej
przeszłości.
17 maja 2019 r. Instytut Archeologii gościł prof. dr. hab. Przemysława Urbańczyka z UKSW
z wykładem: Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Jak zwykle w ciekawej formie
Prelegent przedstawił szereg interesujących, niekiedy kontrowersyjnych hipotez,
dotyczących mechanizmu przechodzenia od wierzeń pogańskich do chrześcijaństwa.
19 maja w Wigmore Hall w Royal Academy of Music w Londynie pod dyrekcją Trevora
Pinnocka miało miejsce brytyjskie prawykonanie transkrypcji Wariacji Goldbergowskich
J.S. Bacha / J. Kofflera. Rękopis utworu odnalazł w 1994 roku prof. Maciej Gołąb (dyrektor
Instytutu Muzykologii UWr) w archiwum Hermanna Scherchena w berlińskiej Akademie der
Künste. Prof. Gołąbowi powierzono napisanie komentarza źródłowego do programu
koncertu. Odnaleziony przez naszego muzykologa inny rękopis, jednej z najważniejszych
kompozycji Kofflera (Koncertu fortepianowego op. 13), został w ubiegłym roku
upowszechniony fonograficznie przez berlińską wytwórnię EDA-Records oraz w ramach
programu 100 na 100. Muzyczne dekady wolności przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne
w Krakowie.
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17-19 maja 2019 r. w Sobótce odbyły się XIV Wrocławskie Spotkania z Historią
Gospodarczą. W tym roku obrady toczyły się wokół zagadnienia Edukacja a gospodarka
a społeczeństwo na ziemiach polskich w ujęciu historycznym. Głównym inicjatorem
przedsięwzięcia jest dr hab. Tomasz Głowiński, prof. UWr. W obradach wzięli udział
badacze z Polski oraz zagranicy, w tym pracownicy IH UWr: dr hab. Piotr Badyna,
dr Jacek Jędrysiak oraz dr Aleksandra Ziober, a także doktorant, mgr Patrick Starczewski.
Tydzień 20-24 maja 2019 r. był dla Instytutu Muzykologii niezwykle obfity w
międzynarodowe wydarzenia muzykologiczne.
21-22 maja w ramach programu Visiting
Professors odbyły się otwarte seminaria i wykład,
wielokrotnie nagradzanego prestiżowymi nagrodami
wybitnego profesora z uniwersytetu w Oxfordzie,
Reinharda Strohma. Jego książki i artykuły stanowią
podstawę w badaniach dotyczących zarówno okresu
późnego średniowiecza, jak i nowożytności, zwłaszcza
włoskiej opery. Przedmiotem seminariów były
zagadnienia dotyczące diaspory włoskich artystów, opery
i migracji muzyków (Opera and Migration i Classicism and
Patronage), ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia,
ale i Rzeczypospolitej czasów Giovanniego Alberto
Ristoriego. Podsumowaniem seminariów i dyskusji był
otwarty wykład Frederick II of Prussia and Italian Opera,
który prof. Strohm wygłosił 22 maja w Oratorium Marianum, tzw. Sali Muzycznej
Uniwersytetu Wrocławskiego. Stanowił on swoisty pomost łączący seminaria w ramach
Visiting Professors z rozpoczynającą się międzynarodową Wrocławską Konferencją
Muzykologiczną: Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia –
Perspektywy. Wrocław Musicological Conference: The Culture-Making Role of Musical
Patronage. Contexts – Meanings – Perspectives.

6

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 26 (VI 2019)

Konferencja odbywała się 22-24 maja w Sali Muzycznej UWr. Pierwszej sesji
poświęconej zagadnieniom opery przewodniczył Prof. Strohm. W konferencji wzięły udział
43 osoby z 12 krajów: Polski, Austrii, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Nowej Zelandii, Wielkiej
Brytanii, Rosji, Słowacji, Ukrainy, USA i Włoch. W ramach dziesięciu sesji poruszone zostały
tematy opery XVII -XVIII wieku, a także patronatu muzycznego.
Swoją obecność zaznaczyła również Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
reprezentowana przez Izabelę Baron-Grygar i Joannę Konopczak z Oddziału Zbiorów
Muzycznych, które opowiedziały o zbiorach muzycznych, zrealizowanych projektach
i kolejnych planach. Ostatnia sesja miała formę panelu dyskusyjnego z udziałem
przedstawicieli instytucji muzycznych Wrocławia: Olgi Kończak (Narodowe Forum Muzyki),
Ewy Filipp (Opera Wrocławska) i Adama Skrzypka (Teatr Muzyczny Capitol). Dyskusję
prowadził dr Ziemowit Socha, socjolog i absolwent studiów doktoranckich w Instytucie
Muzykologii UWr.
Nie zabrakło też wydarzeń towarzyszących, które uzupełniały konferencję. Już
pierwszego dnia uczestnicy mogli wziąć udział w koncercie Mszy h-moll J.S. Bacha
w Narodowym Forum Muzyki, a 23 maja – w muzycznym spacerze po Wrocławiu,
zorganizowanym przy wsparciu historyków sztuki, Anny Jezierskiej i dra Dariusza
Galewskiego.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji i projektu Visiting Professors
(prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr Grzegorz Joachimiak, mgr Agnieszka Grudzień, mgr
Aleksandra Wróblewska) i współorganizatorów (Koło Naukowe Muzykologów UWr)
chciałbym podziękować za finansowe wsparcie JM Rektorowi prof. dr hab. A. Jezierskiemu,
Dziekanowi WNHiP prof. dr hab. Przemysławowi Wiszewskiemu, Wrocławskiemu Centrum
Akademickiemu (programy Visiting Professors i Wrocławskie Konferencje Naukowe),
a także za zaangażowanie w przygotowanie obu wydarzeń wielu osobom z Instytutu
Muzykologii, Rektoratu, Dziekanatu WNHiP i pracownikom administracji. W planach jest
opublikowanie artykułów z tej konferencji (w języku angielskim).
Ufam, że zapoczątkowany projekt pod szyldem Wrocławska Konferencja
Muzykologiczna. Wrocław Musicological Conference (www.wkm.uni.wroc.pl) będzie imprezą
cykliczną, z taką też intencją powstał. Można wyrazić jedynie życzenie, że zaangażuje się w
niego jeszcze więcej osób, a zwłaszcza reprezentantów społeczności studenckiej z różnych
dziedzin i dyscyplin naukowych.
Grzegorz Joachimiak

23-24 maja 2019 r. odbyło się XXI Śląskie Sympozjum Archeologiczne. Ta organizowana
w dwuletnim cyklu konferencja jest platformą wymiany informacji pomiędzy naukowcami,
których głównym polem badawczym jest archeologia Śląska w szerszym,
środkowoeuropejskim kontekście.
Szczegółowy program: http://archeo.uni.wroc.pl/Instytut-Archeologii/Nauka/KonferencjeIAr/Organizowane/XXI-Slaskie-Sympozjum-Archeologiczne.
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29-31 maja 2019 r. w Instytucie
Historycznym odbyła się polskorosyjska konferencja naukowa
The 80th anniversary of the outbreak
of World War II – are we able to draw
conclusions from the tragic past?
W konferencji wzięli udział
pracownicy, doktoranci i studenci
Instytutu Historii Uniwersytetu
Państwowego w St. Petersburgu
oraz
Instytutu
Historycznego
Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Konferencja została zorganizowana
w ramach prowadzonej między
naszymi Uniwersytetami wymiany
naukowej i studenckiej. Jej
wymiernym efektem jest również
trwająca w dniach od 28 maja do 3 czerwca obecność we Wrocławiu rosyjskich studentów.
Dla Gości z Rosji zorganizowano m.in. wycieczkę do Zamku w Książu.
30 maja 2019 r. Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz wziął udział w sympozjum Stulecie relacji
dyplomatycznych Polski i Stanów Zjednoczonych”, zorganizowanym w Warszawie przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasadę Stanów Zjednoczonych oraz German
Marshall Fund. Jako panelista uczestniczył w dyskusji Sto lat polsko-amerykańskich relacji
dyplomatycznych, wspólnie z ambasadorami amerykańskimi w Polsce : Stephenem Mullem,
Danielem Friedem oraz byłym ambasadorem RP w USA Bogusławem Winidem. Obok
tematu relacji dwustronnych dyskutanci podjęli temat roli dyplomacji publicznej w polityce
USA wobec Polski oraz roli pozapolitycznych czynników w polityce prezydentów USA.

Na zdjęciu paneliści sympozjum, od lewej: ambasador Bogusław Winid, z tyłu ambasador USA w Polsce
Thomas Simmons, dr hab. Anna azurkiewicz, prof. J. Tyszkiewicz, prof. Thaddeus Kontek, ambasador Daniel
Fried, ambasador Piotr Wilczek, dr Alma Kadragic, szefowa biura ABC w Warszawie w latach 80., ambasador
Stephen Mull, prof. Wojciech Roszkowski i ambasador Jerzy Koźmiński.
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W czerwcu w Poznaniu po raz siedemnasty zorganizowano konferencję Recovering
Forgotten History. Jej nietypowa formuła polega na tym, iż polscy badacze dyskutują (wraz
z autorami) nad maszynopisami książek poświęconych historii Polski i Europy ŚrodkowoWschodniej. Podobnie jak w ostatnich latach w konferencji wzięło udział grono pracowników
Instytutu Historycznego – dr hab. Bożena Szaynok, prof. Jakub Tyszkiewicz i dr Łukasz
Kamiński. Recenzowali oni książki poświęcone historii obozu koncentracyjnego Stutthof,
dziejom Kościoła w Kraju Warty i imperium gospodarczemu Tomáša Baťy.
STUDENCI I DOKTORANCI
16-17 maja 2019 r. odbyła się już
IV Interdyscyplinarna Konferencja
Naukowa
organizowana
przez
Interdyscyplinarne Doktoranckie i Studenckie Koło Naukowe Miłośników
Historii Kultury we współpracy z Kołem
Naukowym Studentów Archiwistyki.
W tym roku tematem obrad była:
Kultura w archiwach, archiwa
w kulturze. W sesji wzięli udział
studenci i doktoranci historii, którym
przysłuchiwali się i moderowali dyskusję dr Małgorzata Ewa Kowalczyk oraz dr Wawrzyniec Kowalski.
22 maja 2019 r. w Instytucie Archeologii przy Szewskiej
48 odbył się wykład dr. Patryka Chudzika z Centrum
Archeologii Śródziemnomorskiej UW pt.: W cieniu
faraonów. Badania archeologiczne w grobowcach
północnego Asasifu, zorganizowany przez SKN
Archeologów.
24 maja odbył się w Instytucie Historycznym wykład
dra Andrzeja Gładysza (na zdjęciu) z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, który poświęcony został
wojskowej użyteczności instrumentów muzycznych.
Dr Gładysz gościł we Wrocławiu na zaproszenie Koła
Naukowego Historyków Wojskowości UWr.
7 czerwca 2019 r. Studenckie Koło Naukowe Archeologów zorganizowało studenckodoktorancką konferencję naukową: Antyczny Półświatek. Piraci, przemytnicy, prostytutki.
Tematy wystąpień odnosić się będą m.in. do kwestii fałszowania monet, podrabiania dzieł
sztuki i innych wyrobów, piractwa, kradzieży, przemytu, przekupstwa, zabójstw oraz
wszelkich innych nielegalnych działań, prostytucji, a także regulacji prawnych dotyczących
powyższych, w tym kar dla przestępców. Obrady miały miejsce w Instytucie Archeologii UWr
przy Szewskiej 48. Szczegóły: https://www.facebook.com/events/2292734084305821/
14 czerwca 2019 r. odbyło się ostatnie przedwakacyjne seminarium archeologiczne Extra
Limites. Dr Anna Zagórska-Telega w Instytucie Archeologii przy Szewskiej 48 wygłosiła
wykład Cmentarzysko kultury przeworskiej w Michałowicach. Problem obiektów rowkowych.
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Pracownicy oraz doktoranci Instytutu Archeologii 13-16 czerwca 2019 r. wzięli udział
w ogólnopolskim Festiwalu Nauki Ścieżki Archeologii. Nauka – Kultura – Popkultura.
Impreza odbyła się w Muzeum w Biskupinie i była okazją nie tylko do spotkania się
i porozmawiania z wybitnymi naukowcami z całego kraju, ale również miała na celu
pokazanie popkulturowej recepcji archeologii w różnych środkach przekazu. Relacja
w powakacyjnym numerze Biuletynu.
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,77115,fantastyczne-oblicza-archeologii-wbiskupinie.html?fbclid=IwAR03wJYK3CS3RlDO41UDsnGort2TklMrDwUlRcHPFAKwdIx2cK
kC2BwU7DY.
Programy POWER i nowe kierunki studiów
26-28 kwietnia 2019 r. w Instytucie Pedagogiki rozpoczęła się realizacja warsztatów
metodycznych dla studentów. Inicjatywa ma na celu zwiększenie szans absolwentów na
rynku pracy, rozszerzając ich umiejętności, kompetencje oraz warsztat pracy pedagogicznej.
Całość przedsięwzięcia obejmuje dwa warsztaty dramy oraz warsztat umiejętności
liderskich, jakże istotnych w obecnych realiach pracy zawodowej. Zadania zostały
sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu NCBiR POWER Zintegrowany
Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022.
Warsztaty dramy zostały zorganizowane
we współpracy z trenerką i superwizorką
Aleksandrą Chodasz, ekspertką w zakresie
zastosowania dramy w pracy pedagogicznej,
której opinia najpełniej oddaje znaczenie
warsztatu
dramy
dla
pedagogów:
Prowadzenie kursu dramy na Uniwersytecie
Wrocławskim jest dla mnie powrotem do
pięknych czasów, kiedy to ja miałam szansę
dzień w dzień przez cały rok trenować dramę
w Exeter pod okiem wspaniałych nauczycielipraktyków. Jest dla mnie też wyjściem w
przyszłość, bo widzę, z jakim zaangażowaniem
studentki uczestniczą w każdym z ćwiczeń, jak
dużo pracy, kreatywności i zapału wkładają
w przygotowanie własnych narzędzi do prowadzenia warsztatów. Ufam, że razem będziemy
kroczyć drogą zmieniania świata na lepsze, a metoda pracy z grupami, jaką jest applied drama,
pomoże nam tworzyć przestrzenie do poruszania serc, integrowania społeczności,
wydobywania potencjałów, dawania dodatkowych szans ludziom, którzy mają ich
niewystarczająco dużo. Cieszę się, że mogę towarzyszyć studentom na drodze ich rozwoju
i budowania lepszej przyszłości – swojej i innych.
Równie interesujące są opinie uczestników warsztatu. Zdaniem studentów jest to
szansa na osobisty i zawodowy rozwój, dla którego Uniwersytet Wrocławski poprzez swoje
inicjatywy tworzy wciąż nowe przestrzenie.
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Warsztaty są ogromną szansą na naukę wykorzystania metody dramy w praktyce.
Zdecydowaną zaletą formuły kursu
jest
dostęp
do
materiałów
edukacyjnych i czas przewidziany na
tworzenie własnych scenariuszy zajęć
oraz ich konsultacja pod okiem
trenerki. Dla mnie udział w kursie jest
szansą na pogłębienie wiedzy
o metodzie pracy z dziećmi, by móc
samodzielnie tworzyć i realizować
zajęcia dramowe, także ramach
projektu mojej pracy licencjackiej
dotyczącej emocji. Cieszę się, że mogę
być częścią tego przedsięwzięcia.
Warsztaty dramy są zajęciami przepełnionymi wiedzą i pomysłami na prowadzenie
ciekawych zajęć z grupami w różnym wieku. Warsztaty dają dużo radości z powodu bycia
w grupie, uczestniczenia w zajęciach a także duże możliwości podjęcia kreatywnej pracy
w placówkach oświatowych. Spotkania są inwestycją w siebie i swój rozwój, a także momentem
gdy spotyka się nowych ludzi, poznaje ich pasje, które motywują i inspirują do działania.
W imieniu Dyrekcji Instytutu Pedagogiki składam serdeczne podziękowania Osobom
zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.
dr hab. Arkadiusz Urbanek
Koordynator projektu w Instytucie Pedagogiki

11-21 maja 2019 r. studenci Instytutu Pedagogiki uczestniczyli w wizycie studyjnej
w Lizbonie. Wyjazd zorganizowali pracownicy Międzynarodowej Katedry UNESCO
dr Violetta Drabik-Podgórna i dr Marek Podgórny w ramach projektu Zintegrowany
Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019-2023, finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Studenci wizytowali między innymi: Wydział Psychologii i Instytut Edukacji, poznając ścieżki
kształcenia doradców, Community Services (odpowiednik polskich biur karier), świadczący
usługi doradcze dla studentów Uniwersytetu w Lizbonie, centrum doradcze w Polytechnic
Institute, Instytut i Centrum Zatrudnienia i Kształcenia (Instituto e Centro de Emprego
e Formação Profissional da Amadora), adresujące swoją pomoc dla osób o niskich
kwalifikacjach oraz poznawali metody pracy doradcy w sektorze edukacji na przykładzie
szkoły podstawowej Agrupamento de escolas Patricio Prazeres.
Celem tej wizyty było uzyskanie przez studentów kompetencji w zakresie
współczesnych
koncepcji
doradztwa
zawodowego i poradnictwa kariery,
nowoczesnych metod i technik doradztwa
zawodowego oraz poradnictwa i coachingu
kariery w Europie. Uczestnicząc w, specjalnie
z tej okazji zorganizowanych, wykładach,
prelekcjach i hospitacjach, studenci poznali
innowacyjne narzędzia wykorzystywane
w poradnictwie i doradztwie (narzędzia
diagnozowania rozwoju zawodowego,
rozpoznawania predyspozycji, zainteresowań,
adaptacyjności
do
kariery),
nowatorskie narzędzia pracy z grupami, np.
migrantów, osób odmiennych kulturowo, a także nowe formy wsparcia dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wyjazd był także okazją do spotkań z wiodącymi specjalistami-praktykami,
pracownikami instytucji rynku pracy współpracującymi z uczelniami wyższymi Lizbony.
Wykłady i spotkania na temat koncepcji doradczych i rozwiązań praktycznych
na Uniwersytecie w Lizbonie prowadziła prof. Maria Eduarda Duarte, prof. Isabel Janeiro,
prof. Luis Curral (Dziekan Wydziału Psychologii). W pozostałych instytucjach prelekcje
i zajęcia prowadzone były przez dr Isabel do Vale, dr Rute Agostinho, dr Helenę Lourenço.
Wizyty w placówkach doradczych umożliwiły poznanie młodych doradców i trenerów,
studentów i stażystów wkraczających w świat pracy oraz wymianę doświadczeń.
W ramach projektu w latach 2020 i 2021 odbędą się jeszcze dwie wizyty w kolejnych
europejskich ośrodkach akademickich współpracujących z Katedrą UNESCO.
dr Marek Podgórny
Instytut Pedagogiki

Od października 2019 r. studia z historii na Uniwersytecie Wrocławskim ruszą w zmienionej
formie. Dzięki wsparciu otrzymanemu z projektu POWER Zintegrowany Program Rozwoju
Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 opracowane zostały zupełnie nowe programy
studiów licencjackich i magisterskich. Na poziomie licencjackim oprócz kursowych zajęć
poświęconych kolejnym epokom w dziejach, od starożytności po okres po 1945 r., każdy
student będzie realizował w toku studiów trzy wybrane przez siebie bloki tematyczne,
poświęcone tak różnym zagadnieniom jak na przykład dynastie panujące w systemach
polityczno-państwowych Europy, dzieje wspólnoty euroatlantyckiej, kobieta w społeczeństwie europejskim na przestrzeni dziejów, ciało i jego postrzeganie w historii czy
dowódcy, strategie, techniki wojskowe na przestrzeni wieków.
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Z kolei studia magisterskie polegać będą na zgłębieniu jednej, wybranej przez
studenta, epoki historycznej: starożytności, średniowiecza, czasów nowożytnych, XIX lub XX
wieku. W jej ramach przewidziane są zajęcia dotyczące historii Śląska, Polski, Europy
Zachodniej, Europy Wschodniej, świata, społeczeństwa i kultury oraz gospodarki, a także –
warsztatowi historyka danej epoki.
Na obu poziomach studiów studenci będą wybierali dwie specjalności zawodowe
spośród: historii nauczycielskiej, specjalności nauczycielskiej z WoS, amerykanistyki,
archiwistyki i zarządzania dokumentacją, dokumentalistyki konserwatorskiej, regionalistyki
i kształtowania przestrzeni lokalnej. W nowej ofercie programowej znajdą się ponadto
zajęcia wprowadzające elementy nauk społecznych, zwłaszcza socjologii oraz pokrewnych
dyscyplin humanistycznych, zajęcia w języku angielskim oraz warsztat przygotowujące do
pisania tekstów naukowych, a także pracy ze źródłami audiowizualnymi.
Dzięki dużemu pakietowi zajęć do wyboru absolwenci nowych studiów licencjackich
i magisterskich na kierunku historia będą mogli w większym stopniu indywidualnie
kształtować program studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Będą też
kompleksowo przygotowani do pracy z nowymi mediami, co powinno zwiększyć ich szanse
na rynku pracy.
W październiku 2019 r. uruchomiony zostanie
na naszym Wydziale nowy kierunek studiów
II stopnia – Historia cywilizacji śródziemnomorskich. Jest on skierowany do wszystkich
absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych pogłębianiem
wiedzy o antyku, archeologii śródziemnomorskiej i szeroko rozumianej kulturze i cywilizacji śródziemnomorskiej. Program studiów
wzorowany jest na anglosaskich studiach
typu Classical Studies. Studenci uczestniczą
w zajęciach o charakterze zarówno
filologicznym i historycznym, jak i w ćwiczeniach z elementami archeologii śródziemnomorskiej. Mają również możliwość zgłębić
znajomość języków antycznych, w tym greki,
łaciny, języka egipskiego czy hebrajskiego.
Innowacyjność kierunku Historia cywilizacji
śródziemnomorskich
polega
na
jego
badawczym charakterze. Absolwenci znajdą
zatrudnienie nie tylko w instytucjach kultury,
muzeach, prężnie rozwijającej się branży
turystycznej i hotelarskiej, ale przede wszystkim stanowić będą zaplecze naukowe
Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez uczestnictwo w trakcie studiów w projektach
badawczych wykładowców.
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Projekty naukowe
W najnowszym rozdaniu grantów NCN dofinansowanie otrzymały dwa projekty,
zgłoszone przez pracowników Wydziału.
W konkursie OPUS dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. otrzymała 662.000 zł na
realizację projektu Historia Polonii amerykańskiej (1854-2004). Grono
wykonawców stanowią profesorowie: Adam Walaszek (UJ), Anna Jaroszyńska-Kirchmann
(Eastern Connecticut State University) oraz James Pula (Purdue University North Central).
Ze streszczenia: Polonia amerykańska liczyła w 2010 roku (według danych amerykańskiego
spisu powszechnego) 9,5 miliona osób, co czyni ją ósmą co do wielkości amerykańską grupą
etniczną, a zarazem największą i najbogatszą częścią polskiej diaspory. Bywała idealizowana
i demonizowana, przeceniana i niedoceniana, pomijana i obarczana nadmiernymi ciężarami
przez historyków, a zwłaszcza przez polityków i dziennikarzy. I choć trudno znaleźć polską
rodzinę, która nie miałaby krewnych za Oceanem, przeciętna wiedza o Polonii jest w Polsce
raczej powierzchowna. Relacje prasowe z natury rzeczy eksponują doniesienia sensacyjne
i dramatyczne losy jednostek z jednej strony, a z drugiej – powielają stereotyp bogatego „wujka
z Ameryki”, wspierającego różne polskie przedsięwzięcia, niekoniecznie najwyższych lotów.
Podręczniki szkolne wspominają o Amerykanach polskiego pochodzenia bardzo pobieżnie
i traktują na ogół jako zamerykanizowanych Polaków. Polonia jest marginalizowana, a jej obraz
bywa wypaczany także w opracowaniach naukowych.
Naszym zamierzeniem jest przedstawienie wieloaspektowego obrazu dziejów Polonii
amerykańskiej na szerokim tle historycznym, społecznym i politycznym obu krajów. Nie unikając
tradycyjnych kwestii: organizacji, asymilacji, aktywności politycznej, sylwetek liderów
czy dyskusji nad osiągnięciami i niedociągnięciami Polonii, chcielibyśmy też pokazać warunki
życia i pracy, polonijną codzienność i odświętność, typowość i specyfikę. Taka perspektywa
powinna nadać właściwych proporcji obrazowi grupy polonijnej.
Towarzyszący syntezie wybór tekstów źródłowych ma nie tylko stanowić ilustrację czy
potwierdzenie poczynionych ustaleń. Chcielibyśmy pozwolić, by Polacy z Ameryki i Amerykanie
polskiego pochodzenia mogli przemówić własnym głosem do szerokiego grona czytelników,
w tym także do uczniów i studentów, w których widzimy potencjalnego odbiorcę tego rodzaju
publikacji. Chcemy dostarczyć im podstawy do samodzielnych wniosków i refleksji, upatrując
w tym szans na ożywienie badań naukowych nad Polonią.
Dr Izabela Lebuda (Instytut Psychologii) w konkursie
SONATA uzyskała 510.000 zł na badania w ramach projektu
Mam talent? Ukryte teorie na temat natury zdolności
prezentowane w programie rozrywkowym i ich rola
w kształtowaniu przekonań o kreatywności.
Ze streszczenia: Wskazuje się, że informacje prezentowane
w programach medialnych zmieniają przekonania i zachowania
widzów (Bandura, 2001). W ostatnich latach dużą̨
popularnością̨ cieszą̨ się̨ talent show, w których uczestnicy
prezentują̨ swoje zdolności w różnych dziedzinach. Liderem jest
program „Mam Talent!”, który był emitowany w 186 krajach,
miał odpowiedniki w 68 państwach, w ciągu roku na świecie ogląda go ponad 500 milionów ludzi
i ze względu na swoją popularność́ został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. W programie
każdy występ uczestnika jest oceniany przez kilkoro sędziów, którzy w swoich wypowiedziach
prezentują̨ między innymi sądy na temat zdolności.
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Wykazano, że ludzie wierzą, że zdolności można rozwijać
(incremental skills), lub że są one niezmienne (fixed entity), na przykład wynikają z wrodzonych
predyspozycji (Dweck, 2003). Przekonania te wiążą z motywacją do podejmowania działań
wspierających rozwój zdolności, sposobami radzenia sobie z trudnościami, a w konsekwencji z
szansami na osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (m.in. Yeager i Dweck, 2012). W projekcie
postanowiono sprawdzić́, czy w ocenach formułowanych przez sędziów programów „Mam
talent” występują̨ tendencje w prezentowaniu przekonań́ dotyczących zmiennego lub stałego
charakteru zdolności, a także czy wypowiedzi na ten temat różnią̨ się̨ w zależności od kraju, w
jakim program jest produkowany (Chiny, Polska, Stany Zjednoczone), cech osoby występującej,
jakości wykonania i charakterystyki sędziego. Ponadto zaplanowano cykl sześciu badań, w
których celem jest sprawdzenie czy komunikaty charakterystyczne dla programu „Mam talent”
kształtują sądy o naturze zdolności twórczych (Karwowski, 2014) i zmieniają wytrwałość́ w
realizacji zadań́ i motywację do rozwijania swojej kreatywności.
Z ogromnym zainteresowaniem mediów spotkało się ogłoszenie wyników
badań dr. hab. Mirosława Masojcia,
prof. UWr, prowadzonych w Sudanie,
dotyczących migracji przodka człowieka
współczesnego, form Homo erectus. Na
Pustyni Wschodniej zespołowi kierowanemu przez Prof. Masojcia udało się
zarejestrować ślady aktywności hominidów pochodzące sprzed 500 tysięcy
lat. Obecność na stanowiskach narzędzi
kamiennych,
między
innymi
pięściaków, jest dowodem na funkcjonowanie nieznanego do tej pory szlaku migracji Homo
erectusa poza kontynent afrykański, zapewne wzdłuż wybrzeży Morza Czerwonego. Więcej
informacji i piękne zdjęcia (tu autorstwa Prof. Masojcia) m.in. na:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33804%2Cpolscy-archeolodzy-odkrylinieznana-droge-migracji-homo-erectus-z-afryki.
W projekcie Tam, gdzie zwierzęta równe były
ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku
w ujęciu interdyscyplinarnym, realizowanym
w ramach konkursu SONATA-BIS finansowanego
ze środków Narodowego Centrum Nauki przez
dra Daniela Wojtuckiego z Instytutu Historycznego UWr., niezwykle ciekawe odkrycia
przyniosły badania archeologiczne prowadzone
przez stypendystów mgr Magdalenę Majorek
(Uniwersytet Łódzki) i mgr Bartosza Świątkowskiego (Uniwersytet Gdański).
Prace podjęte przez archeologów na przełomie kwietnia i maja 2019 r. trwały
zaledwie półtora tygodnia, ale udało się dokopać niewielki fragment gruntu pozostawiony
wewnątrz fundamentów szubienicy, który nie został przebadany w sierpniu 2018 r.
Spomiędzy korzeni wyciętego drzewa wydobyto blisko dwa tysiące kości ludzkich oraz
kilkanaście żelaznych skobli, służących do mocowania do belek szubienicznych powrozów
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lub łańcuchów, na których wieszano skazańców. Natrafiono
również na dwa łańcuchy egzekucyjne. Z jednego z nich zachowało się zaledwie pojedyncze
ogniwo, ale drugi, składający się z czterech ogniw, jest najprawdopodobniej kompletny.
Zwłaszcza w przypadku ostatniego z wspomnianych znalezisk można z dużym
prawdopodobieństwem powiązać zabytek z konkretnym wyrokiem kary śmierci przez
powieszenie z września 1716 r., wydanym przez Praską Izbę Apelacyjną, a wykonanym na
żagańskiej szubienicy. Warto też dodać, iż łańcuchy egzekucyjne należą do niezwykle
rzadkich znalezisk, dotychczas z terenu Polski znane są jedynie dwa tego typu znaleziska,
z Lubania i Złotoryi. Przy południowym murze fundamentu szubienicy odkryto kolejny
pochówek ściętego skazańca, w odróżnieniu jednak od dwóch odkrytych w zeszłym roku nie
był pozbawiony głowy (czaszki), złożono mu ją pomiędzy nogami na wysokości stóp.
Na bazie tegorocznych i zeszłorocznych znalezisk można stwierdzić, iż miejsce straceń
w Żaganiu posiadało podział przestrzeni, gdzie osobno grzebano skazańców i samobójców.

W tym roku historycy i archeolodzy planują jeszcze przebadać miejsce straceń
w Chełmsku Śląskim koło Kamiennej Góry, gdzie wiosną 2018 r. natrafiono na fundamenty
tamtejszej szubienicy. Dane pozyskane w trakcie dwóch sezonów badań w Żaganiu zostaną
uzupełnione o analizy antropologiczne, a także skonfrontowane ze źródłami historycznymi.
W Instytucie Archeologii wciąż trwają prace nad
projektem Leopoldina Online. W ramach tego
projektu prowadzona jest digitalizacja najcenniejszych i najciekawszych zabytków oraz tworzenie
bogatych baz danych ich dotyczących, aby
w przyszłości móc udostępniać wizerunki/modele 3D
artefaktów szerokiemu gronu publiczności.
Więcej o projekcie na: https://uni.wroc.pl/projektyuwr/leopoldina-online/
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Publikacje
Barbara Techmańska, Szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym
Śląsku w latach 1945-1989. Łomianki: LTW, ss. 380.
Od Wydawcy: Na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej oprócz Niemców
i Czechów pojawiła się przesiedlana ze wschodu i napływająca
z centralnej części kraju ludność polska. Od połowy 1945 r. rozpoczęło się
także osadnictwo żydowskie, w 1947 r. przybyli Ukraińcy i Łemkowie,
a na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych uchodźcy greccy
i macedońscy. Dla dzieci różnych narodowości organizowano szkoły,
oddziały, komplety lub punkty nauczania prowadzące edukację w ich
językach ojczystych. W kolejnych dziesięcioleciach skład ludnościowy
regionu zmieniał się dynamicznie. Ewolucji ulegały także realia oświaty mniejszościowej,
uzależnione w dużej mierze od sytuacji międzynarodowej i postrzegania poszczególnych grup
narodowościowych przez władze państwowe i partyjne.

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Zarządzenie Nr 2/2019 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2019 r., określające terminarz zadań związanych
z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2018/2019 – lato
wprowadziło następujące terminy:
do dnia 16.06.2019 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów zaliczeń,
do dnia 02.07.2019 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminacyjnych,
do dnia 10.09.2019 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminów poprawkowych,
niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019 r. - dostarczenie do dziekanatu
wydrukowanych i podpisanych protokołów,
do dnia 01.06.2019 r. – uzupełnienie w USOSweb informacji o terminach i miejscu własnych
konsultacji w czasie sesji letniej 2018/19.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY

1-5 lipca w Centrum Historii Zajezdnia odbędzie się organizowana przez Instytut Historyczny
pod auspicjami International Federation for Public History druga edycja Szkoły Letniej
Public History. W gronie prelegentów znajdą się m.in.: Prof. Thomas Cauvin z Colorado –
prezes Międzynarodowej Federacji Public History, Prof. Catherine Brice z Université ParisEst Créteil, Prof. Marta Kurkowska-Budzan z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Ian Macqueen
z Uniwerstetu w Pretorii, Prof. Marcin Wodziński z Katedry Judaistyki UWr. O swoich
badaniach będą też mówić młodzi uczestnicy szkoły, głównie studenci i doktoranci z całego
świata, w tym z Uniwersytetu Stanforda w USA, Uniwersytetu w Leuven, Uniwerstytetu
Karola w Pradze, uczelni chińskich i indonezyjskiej, a także – Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wstęp na wykłady jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.
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10-11 września 2019 r. odbędzie się we Wrocławiu VIII doroczna konferencja Komitetu
Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Tematem wiodącym będą Migracje
w przestrzeni publicznej. Przewidziano aż 18 sesji tematycznych.
1. Rola prawa w regulowaniu ruchów migracyjnych
2. Mobilność (migracje) jako przestrzeń gospodarowania zasobami – wyzwania dla
jednostek, grup i systemów społecznych
3. Aktywność migrantów w sferze politycznej i publicznej w państwie pochodzenia
i osiedlenia.
4. Migracje w dobie zimnej wojny
5. Metodologiczne problemy badań nad migracjami - dobre praktyki i wyzwania
6. Procesy migracyjne z regionalnej i lokalnej perspektywy badawczo-rozwojowej
7. Migracje zagraniczne w wymiarze regionalnym
8. Migracje w edukacji szkolnej
9. Integracja dzieci imigranckich w Polsce – polityki, praktyki, edukacja
10. Praktyki przestrzenne i zadomowienie migrantów
11. Instytucje i organizacje wobec migracji
12. Przemiany współczesnych organizacji imigranckich
13. Migracje pracowników wysoko wykwalifikowanych do Polski
14. Współczesne migracje transatlantyckie
15. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje imigracji z Ukrainy do Polski
16. Uwarunkowania, przyczyny i skutki przestrzenne migracji wewnętrznych w Polsce
17. Stan środowiska przyrodniczego jako czynnik i skutek migracji ludności
18. Polityka migracyjna w modelu wielopoziomowego zarządzania
Jeszcze do 20 czerwca można wysyłać zgłoszenia referatów.
Streszczenia sesji, szczegóły organizacyjne i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie
Komitetu http://www.kbnm.pan.pl, zaś bieżące informacje na profilu facebookowym
https://www.facebook.com/kbnmpan/
19–22 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbędzie się największe wydarzenie adresowane do
młodych badaczy zajmujących się naukami historycznymi – XXVII Ogólnopolski Zjazd
Historyków Studentów. Tegoroczną edycję zorganizują wspólnie Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Wydarzenie ma połączyć
część konferencyjną z dyskusyjną oraz warsztatową. Poruszone mają zostać m.in. kwestie
związane z dydaktyką historii, historią społeczną, wojskowości, gospodarczą, a także
popularyzacją historii, oral history czy gender studies.
Więcej:
https://histmag.org/Oficjalnie-Ogolnopolski-Zjazd-Historykow-Studentowodbedzie-sie-we-Wroclawiu.-Znamy-termin18538?fbclid=IwAR3i1MbQGold5phTct3AFxfb03DI9zhOvESl9mdasHl97PSX0Cu8smlViA4
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 10 października 2019 r. Proszę
je wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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