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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Nowy rok przywitał nas rześkim powietrzem przypominając, czasami
boleśnie, że odnalezienie dobrych stron każdej pory roku może wymagać
dużego wysiłku. Także fizycznego. Ten wysiłek, poza oczywistą korzyścią
z rozruszania mięśni zastanych siedzeniem przed różnymi ekranami,
przynosi jednak doświadczenie nieocenione – zmiany perspektywy
z oczywistej, narzucanej naszymi przyzwyczajeniami (do ciepła…), na rzadziej przyjmowaną
(mróz mrozi błoto, ergo pies nie wniesie go do domu!), a dającą nam równie wiele radości.
Pozwalając nam odkryć nasze zdolności i umiejętności, o których czasami zapomnieliśmy,
a niekiedy nigdy z nich nie korzystaliśmy…
Schyłek roku 2016 zamknęliśmy ważną dyskusją nad zarządzeniem porządkującym
sposób postępowania w ramach zatrudnień i awansów, w tym określającym warunki
brzegowe obowiązujące kandydatów. Jak każda nowość, tak i w tym przypadku zawarte
w nim zapisy mogą wydawać się kłopotem. Jednak jego sformułowanie i wdrożenie ma na
celu realizację dwóch celów: umocnienia poczucia bezpieczeństwa obecnych pracowników
i kandydatów na pracowników oraz pozycji Wydziału jako ośrodka najwyższej jakości badań
i kształcenia akademickiego. Pracownicy i kandydaci mają prawo wiedzieć, jakie konkretnie
najważniejsze warunki winni spełniać przystępując do ważnych dla nich postępowań. Z kolei
troszcząc się o jakość badań i kształcenia musimy być pewni, czego oczekujemy od siebie
i przyszłych koleżanek i kolegów. Bo w zmiennych czasach brak tej jasności dla obu stron
stwarza zbyt wiele sytuacji trudnych, rodząc negatywne emocje pracowników w zderzeniu
z wymaganiami stawianymi badaczom i nauczycielom w trakcie starań o podnoszenie jakości
naszej pracy.
My wszyscy, jako członkowie społeczności wydziałowej, osiągnęliśmy w minionych
latach bardzo dużo na drodze do budowania marki Wydziału jako wspólnoty prowadzącej
najwyższej jakości badania i kształcącej na najwyższym poziomie. I my wszyscy możemy się
cieszyć z owoców tych starań. Zarówno bezpośrednio, korzystając z podwyższonych dotacji
statutowej i budżetowej dla Wydziału, jak i pośrednio, mogąc poszczycić się pracą na Wydziale
z kategorią A+.
Świat nauki, organizacja finansowania badań, wymagania stawiane nam, jako
uczestnikom komunikacji naukowej, zmieniają się jednak bardzo szybko. Dla naszych
studentów, ale też dla nas samych kluczowym jest nadążanie za tymi zmianami. Bo nie
powinniśmy mieć złudzeń – świat na nas nie poczeka. Jeśli my nie zatroszczymy się o nas
wszystkich razem, jeśli uzależnimy się od czyichś przypadkowych decyzji i woli, zawiedziemy
zaufanie naszych studentów, koleżanek i kolegów. A przede wszystkim – będziemy skazani na
poczucie niespełnienia i uzależnienia.
Nie ma takiej potrzeby. Bo jestem głęboko przekonany, że w tych mocno
niespokojnych czasach Wydział może być punktem odniesienia dla osób, którym obecny
klimat dyskursu publicznego i relacji społecznych nie odpowiada. Którzy nad szybko
wypowiadane w monologu słowa przedkładają dyskusję, refleksję i spotkanie na drodze do
wspólnego dobra. Dlatego, chcąc pokazać nasz Wydział jako przestrzeń do innej kultury bycia
w przestrzeni publicznej, uruchamiamy Otwarte Debaty Akademickie. Otwieramy także kanał
w serwisie Youtube, na którym będziemy prezentować wykłady prowadzone przez
wykładowców z naszych jednostek i dyskusje prowadzone w naszym Wydziale. Rozpoczynamy
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prace nad wsparciem współpracy członków Wydziału
z otoczeniem społecznym, w tym w zakresie wolontariatu studenckiego. Po skończeniu prac
formalnych zmierzamy do rozpoczęcia części technicznej prac nad systemem stron
internetowych dla Wydziału… Jak przekonuje lektura kolejnych numerów naszego Biuletynu,
w każdej z jednostek prowadzone są nowatorskie badania naukowe, realizowanych jest wiele
interesujących inicjatyw popularyzatorskich. Idziemy własną, akademicką, prostą drogą.
Zróbmy wszystko, by ta twórcza, prowadzona z troską o wspólnotę praca na Wydziale
była powodem do dumy i radości każdego członka naszej społeczności. Odwołując się do hasła
wyborczego JM Rektora – „Kultywujmy mądrość” – powiedziałbym: „Troszczmy się o wartości
akademickie”! Czerpmy dumę z faktu pracy dla społeczności jako członkowie Uniwersytetu
Wrocławskiego, naszego Wydziału.
Mamy do tego prawo.
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
W listopadzie
i grudniu 2016 r.
odbywały się na
naszym Wydziale
wykłady i warsztaty
w ramach kursu
dydaktycznego
Nauczyciel
akademicki –
mistrz, tutor czy
coach? Nowe
spojrzenie na
dydaktykę szkoły
wyższej.
W zajęciach wzięło udział 18 pracowników naukowo-dydaktycznych WNHP.
Celem kursu było rozwijanie kompetencji dydaktycznych, metodycznych oraz
psychologicznych, dotyczących różnych sposobów oddziaływania na studentów w celu
rozwijania u nich umiejętności społecznych. Zaprezentowane zostały także różne style
prowadzenia wykładów.
Program obejmował pięć modułów tematycznych:
1) Dydaktyka szkoły wyższej. Mgr Anna Cieślik psycholog, trener biznesu, konsultant
pokazywała, jak radzić sobie z pytaniami takim jak: Dlaczego kary i nagrody nie są
wystarczającymi motywatorami w procesie uczenia? Jak działa mechanizm automotywacji?
Jak wykorzystać teorię autodeterminacji (Ryan, Deci) w kształceniu? Kto jest lepszym
nauczycielem – porażka czy sukces? Kiedy uczymy się na błędach? Jak zbudować pozytywną
postawę wobec niepowodzeń i wzbudzić chęć do poprawiania własnych błędów? Dlaczego
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trudniej dziś skupić nam uwagę? Jak rozbudzić w kimś ciekawość
i stymulować refleksję? Kiedy i jak można wpłynąć na czyjąś postawę? Jak odróżnić białą
perswazję od manipulacji?
2) Podstawy indywidualizacji i personalizacji w edukacji akademickiej. Dr Marek Podgórny,
pedagog, trener rozwoju osobistego, certyfikowany tutor i coach (ICC), przedstawiał m.in.
indywidualne różnice w uczeniu się ludzi dorosłych i ich konsekwencje dla metodyki
akademickiej (style uczenia się w praktyce), Life Design - idea zrównoważonego rozwoju
w pracy ze studentem oraz wybrane techniki i narzędzia służące do pracy nad:
samo/poznaniem studentów, celami edukacyjnymi i życiowymi studentów, zarządzaniem
czasem i planowaniem działań.
3) Udzielanie informacji zwrotnych. Dr Olga Bąk, psycholog kliniczny, zajęła się
zagadnieniem: czy i jak chwalić i krytykować studentów, aby efektywnie ich uczyć? wraz
z praktycznymi ćwiczeniami najbardziej efektywnych sposobów ich udzielania.
4) Czy samoocena studenta ma znaczenie dla jego funkcjonowania na uczelni? Dr Justyna
Śniecińska, psycholog społeczny, podjęła następujące kwestie: Czym różnią się osoby
o wysokiej i niskiej samoocenie i jak może się to przekładać na efektywność działań
nauczyciela akademickiego, skierowanych do studentów? Jakie są sposoby wspomagania
i motywowania do realizacji zadań akademickich osób o wysokiej i niskiej samoocenie?
5) Zachowania trudne i zaburzone. Doc. dr Alina Czapiga, psycholog kliniczny, przedstawiła
m.in. takie zachowania, jak agresja, depresja, zaburzenia nerwicowe związane ze stresem,
zaburzenia osobowości: jak je rozpoznawać, rozumieć i radzić sobie? Jaki wpływ mają
ograniczenia/zachowania trudnych na charakter i jakość procesu dydaktycznego?
Ankiety ewaluacyjne, przeprowadzone po zakończeniu wykładów i warsztatów,
pokazały wysoki poziom przydatności zdobytych informacji w zakresie podnoszenia
kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie w pracy dydaktycznej na uczelni
wyższej.
Uczestnicy kursu wyrażali zainteresowanie dalszymi spotkaniami, które dotyczą
procesu dydaktycznego; wskazano na zagadnienia, które warto podjąć: autoprezentacja,
sztuka publicznych prezentacji, komunikatywność w relacjach ze studentami w procesie
dydaktycznym, tutoring, godzenie pracy naukowej z dydaktyczną – organizacja czasu pracy
nauczyciela akademickiego, praca w grupach, zarządzanie grupą edukacyjną, style pracy
w grupie, procesy grupowe, style lidera i inne.
Wykładowcy serdecznie dziękują Pracownikom naukowo-dydaktycznym naszego
Wydziału za poświęcony czas, bardzo aktywny udział w zajęciach i wspaniałą współpracę .
6 grudnia 2016 r. studenci historii w przestrzeni publicznej (public
history) zorganizowali turniej gry w "Kolejkę". Turniej spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem studentów, doktorantów oraz młodzieży.
Do wygrania były m.in. gry planszowe, a także bilety do Centrum Historii
Zajezdnia.
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10 grudnia 2016 r. w Muzeum Diecezjalnym w Opolu, po uprzedniej Mszy św. celebrowanej
w katedrze opolskiej pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai, odbyła się
uroczystość wręczenia nagrody „Hyacinthus Opoliensis” – najwyższe wyróżnienie
przyznawane osobom świeckim szczególnie zasłużonym dla Diecezji Opolskiej. Nagrodę
przyznano prof. dr. hab. Remigiuszowi Pośpiechowi z Instytutu Muzykologii UWr,
pierwszemu kierownikowi Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w
Opolu. Wyróżnienie to jest nagrodą za
wieloletnią działalność dydaktyczną i
muzyczną prof. Remigiusza Pośpiecha na
forum Diecezji Opolskiej, która przyczyniła
się do rozwoju muzyki sakralnej na Śląsku.
Nagroda honorowa Hyacinthus Opoliensis
jest
szczególną
formą
wyrażenia
wdzięczności, jak i uhonorowania osób
świeckich, które znacząco przyczyniły się do
rozwoju kulturalnego i duchowego Śląska
Opolskiego.
Więcej:
http://muzykologia.uni.opole.pl/hyacinthus-opoliensis-dla-prof-remigiuszapospiecha/
Remontowi
trwającemu
w Instytucie
Historycznym
poświęciła
artykuł „Gazeta
Wyborcza”.
Tekst Beaty
Maciejwskiej
Uniwersytet
wyda 5,5 mln zł
na ratowanie
rezydencji
ukazał się
4 stycznia
2017 r.
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,21200276,uniwersytet-wyda-5-5-mln-zl-naratowanie-rezydencji.html#BoxLokKrajImg
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Konferencje
15 grudnia odbyła się w Instytucie Historycznym
Konferencja Naukowa Migawki ze stanu wojennego.
Spotkanie zorganizował Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz
Wydawnictwo Profil. Gości i publiczność zaproszono
15 grudnia do auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wrocławskiego. Tam swoje wspomnienia sprzed 36 lat
ujawnili uczestnicy pamiętnych zdarzeń. Zarząd Regionu
NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk reprezentował
wiceprzewodniczący Radosław Mechliński. Na początku
krótki rys historyczny i wprowadzenie do tematu wygłosił prof. Włodzimierz Suleja. Później
o tych pierwszych i kolejnych dniach stanu wojennego opowiadali m.in. : Józef Pinior,
Kazimierz Jerie, Krzysztof Zadrożny, Piotr Krukowski, Rafał Guzowski, Jarosław Broda, Michał
Gabryel. Wspomnienia świadków i zarazem aktywnych uczestników tych zdarzeń ilustrowane
były archiwalnymi filmami, nagraniami i zdjęciami. Jarosław Broda wspominając stan wojenny
powiedział, że było to morderstwo na narodzie, wtedy, 13 grudnia zabrano ludziom nadzieję
rozbudzoną przez 16 m-cy „Solidarności”. Podczas spotkania można było też zobaczyć
bezdebitowe książki wydawnictwa „Profil” oraz kupić aktualne pozycje oficyny kierowanej
przez Antoniego Wójtowicza. Warto dodać, że w spotkaniu wzięło udział wielu młodych ludzi
– studentów Uniwersytetu.
Notatka ze strony: http://wdolnymslasku.com/2016/12/15/konferencja-pt-migawki-zestanu-wojennego-relacja/
Spotkania – wykłady
19 grudnia w IV edycji spotkań edukacyjnych uczniów klas humanistycznych z Liceum
Ogólnokształcącego nr IX i Liceum Ogólnokształcącego nr X wzięła udział dr Monika
Piotrowska-Marchewa (Instytut Historyczny), która przedstawiła wykład Rodowody
niepokornych – sylwetki powstańców z okresu powstania styczniowego.
Prof. nadzw. UWr Romuald Kaczmarek (Instytut Historii Sztuki) wygłosił na początku stycznia
2017 r. wykład w Instytucie historii sztuki chrześcijańskiej Uniwersytetu Karola w Pradze,
poświęcony św. Jadwidze, jej życiu, kultowi i odzwierciedleniu tegoż w sztuce. Wykład odbył
się w ramach dwuletniego cyklu wykładów poświęconego znaczącym kobietom 13 stulecia
z obszaru Europy środkowo-wschodniej, finansowanego w ramach grantu wyszehradzkiego.

Publikacje
Książki
W grudniu 2016 r. nakładem wydawnictwa Impuls ukazała się książka
Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla
pedagogiki współczesnej autorstwa dra Rafała Włodarczyka (Instytut
Pedagogiki). “Spośród wielu ważnych i ożywczych, według licznych
komentatorów jego pism, koncepcji i rozwiązań, jakie można zaczerpnąć
z imponującego dorobku badacza, wyodrębniłem trzy zagadnienia, które
moim zdaniem z jednej strony odgrywają w tej myśli zasadniczą rolę, a
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z drugiej stanowią inspirujący materiał dla pedagogiki jako
dyscypliny naukowej (także dla aktualnej jej kondycji w Polsce), jak również problematyki
pedagogiki krytycznej, stanowiącej, jak przyjmuję, właściwy punkt odniesienia dla prac
Fromma na gruncie naszej dyscypliny. Na tych właśnie zagadnieniach skoncentrowałem
uwagę w kolejnych trzech rozdziałach części pierwszej, które poprzedza wprowadzenie
zawierające uzasadnienie podjęcia się sformułowanego w tytule monografii zadania
badawczego. I tak, rozdział drugi poświęcony jest koncepcji radykalnego humanizmu oraz
zamysłowi jego realizacji, rozdział trzeci dokładnie omawia Frommowską antropologię
filozoficzną i pedagogiczną, a czwarty zajmuje się proponowanym przez badacza podejściem
do zjawiska ideologii oraz rozwija koncepcję krytyki społecznej, za jaką się opowiadał.” (ze
wstępu autora)
Więcej: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/ideologia-teoria-edukacja,1836.html
W grudniu 2016 roku ukazała się druga w minionym roku, książka
przygotowana przez pracowników Katedry UNESCO pt. Zawód czy
kompetencje. Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery,
pod redakcją Violetty Drabik-Podgórnej i Marka Podgórnego (Toruń
2016).
W jednej z najbardziej znanych swoich prac U. Beck pisał: „praca
zarobkowa i zawód w epoce przemysłowej stały się osią sposobu życia.
Wraz z rodziną tworzy ona dwubiegunowy system współrzędnych, na
których wsparte jest życie.” Chociaż praca, zawód, zatrudnienie wciąż
stanowią istotne elementy ludzkiej egzystencji, wokół których konstruowana jest tożsamość
jednostek, to owo konstruowanie przychodzi jednak z coraz większym trudem. Wybór
zawodu raz na całe życie przestał być możliwy, a posiadanie dyplomu nie gwarantuje
pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy.
Prezentowana pozycja omawia nowe modele organizacji pracy i kariery zawodowej,
w których coraz częściej kluczowe miejsce zajmują, nie jak dotychczas, kwalifikacje zawodowe
pracownika, lecz jego kompetencje. Powyższa zmiana wymusza nowe podejście do problemu
poradnictwa zawodowego, które odchodząc od ukierunkowywania ku określonym zawodom,
skupia się raczej na wspieraniu rozwoju, szeroko rozumianej, kariery zawodowej/życiowej.
I nie chodzi tu tylko o proste dostosowanie metod czy narzędzi, lecz o przejście od modelu
poradnictwa zawodowego do całożyciowego/biograficznego poradnictwa konstruowania
kariery, określanego jako Life Designing.
Sierżant w spódnicy. Historia życia i służby wojskowej Joanny Żubrowej
(1782–1852). Pasjonującą opowieść o kobiecie żołnierce, oprac.
Małgorzata Ewa Kowalczyk, Łomianki 2016.
Z opisu na stronie wydawnictwa: Kobieta i żołnierski trud. Wydawać by się
mogło, że te pojęcia zupełnie do siebie nie pasują. A jednak. Ta książka to
opowieść o XIX-wiecznej G.I. Jane. Wszyscy z pewnością pamiętają film
o niezłomnej kobiecie-żołnierzu, która zaciąga się do amerykańskiej armii.
Losy bohaterki książki, którą trzymają Państwo w rękach, to nie fikcja
literacka, wymyślony scenariusz filmowy, ale fakty, które idealnie
nadawałyby się do ekranizacji. Joanna Żubrowa (1782–1852) jest w historii Polski nie tylko
pierwszą kobietą odznaczoną Orderem Virtuti Militari, ale także sierżantem, w dodatku
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dymisjonowanym w randze podporucznika. Do wstąpienia do
armii Księstwa Warszawskiego zmotywowało ją pragnienie, aby być zawsze blisko męża
Macieja Żubra, który w 1808 r. zaciągnął się w randze kaprala do 2. pułku piechoty. Joanna
zdawała sobie sprawę, że ze względu na płeć nie zostanie przyjęta do wojska. Mimo to, nie
poddała się i ostatecznie dopięła swego. Joanna Żubrowa jako żołnierz wykazywała odwagę
niejednokrotnie graniczącą z brawurą, a niebywała ambicja, optymizm i wytrwałość pozwoliły
jej na zrobienie kariery w wojsku, co na początku XIX w. było nie lada wyczynem. Joanna
przetarła szlak, którym poszły kolejne Polki.
Dziennik wydarzeń (1939–1944) pióra Jędrzeja Moraczewskiego, oprac.
Piotr Cichoracki i Joanna Dufrat, Łomianki 2016.
Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Suleji: Moraczewski, czego dowodzi
lektura zapisek, był obserwatorem krytycznym i uważnym. Wprawdzie
całkiem poważnie traktował informacje pożądane, acz kłócące się
z ówczesnymi realiami, ale generalnie starał się twardo stąpać po ziemi. Nie
tyle jednak wojenne przewidywania i optymistyczne prognozy, a nawet nie
wgląd w związaną z konspiracją rzeczywistość stanowią o sile przekazu, co
opis codzienności, trudnej materialnie i niezwykle ciężkiej psychicznie.
Dziennik w tym obszarze pisany był bez retuszu, toteż dla piszącego te słowa nie ulega
wątpliwości, że znajdzie się on w kanonie źródłowych świadectw odnoszących się do okresu
1939–1944 w okupowanej Polsce.
W grudniu 2016 r. nakładem wydawnictwa Atut ukazała się książka dr.
Jerzego Kosa (Instytut Historii Sztuki) Ani centrum, ani peryferie.
Architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej
w latach 1740-1815. Liczy 430 stron oraz 162 ilustracje. Jest pierwszym
całościowym opracowaniem tytułowego zagadnienia. Przemiany stylowe
i formalne najważniejszych gatunków architektonicznych tego okresu
zostały w niej ukazane na tle zmiany elit społecznych, kształtowania się
nowej sytuacji konfesyjnej i zmian zachodzących w sferze społecznej.
Książka Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of
Baroque Collegs of the Society of Jesus - Examples from Genoa and
Wrocław pod wspólną redakcją prof. Giacoma Montanari z Genui oraz dr.
Arkadiusza Wojtyły i dr. Małgorzaty Wyrzykowskiej z Instytutu Historii
Sztuki UWr ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest
to zbiór artykułów polsko-włoskiej konferencji. Liczy 378 stron, bogato
ilustrowanych.

Blogi
Prof. Przemysław Wiszewski, Wokół nowego rozporządzenia o parametryzacji jednostek
naukowych refleksje zmęczone:
…Umiędzynarodowienie – zaraz, jakie umiędzynarodowienie? Monografie w języku polskim
i obcym wyceniane są identycznie. Tak zwane monografie wybitne to w zasadzie tylko
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monografie polskojęzyczne, wydane w Polsce - przesądza o tym
lista konkursów, które mają decydować o nadaniu im tej rangi. Nie chcę przez to powiedzieć,
że obiektywnie język wydania decyduje o wartości pracy, ale skoro mamy premiować
umiędzynarodowienie – to przy pomocy monografii w języku polskim może to być trudne.
Pozostają czasopisma – ale i tu mamy zagwozdkę. Zagraniczni wydawcy raczej nie będą
walczyć o listę B. Lista C zawiera czasopisma zagraniczne bez impact factor – czyli dominujące
w humanistyce - ale ich lista jest oparta o martwy ERIH i dość niejasno są punktowane.
Przykładowo publikacja w Deutsches Archiv fuer Erforschung des Mittelalters została
wyceniona na 10 punktów, natomiast w czasopiśmie Wieś i Rolnictwo (lista B) – na 14
punktów. (…) No cóż, biorąc pod uwagę, że Kwartalnik Historyczny uzyskał 11 punktów... to
sens tych zestawień dla nadania kategorii naukowej jest mocno dyskusyjny. A biorąc pod
uwagę, że zdecydowaną większość publikacji branych pod uwagę w ocenie parametrycznej
będzie się pozyskiwać z publikacji w czasopismach - sukces zapewni nie publikowanie
w wiodących dla specjalności czasopismach o zasięgu międzynarodowym, gdzie czeka się
długo, a nakład sił i środków jest wysoki, lecz w lokalnych, polskich, ale dobrze ulokowanych
przez redakcje czasopismach. I o czym poinformuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
taki wynik? O umiędzynarodowieniu badań? Jakoś nie sądzę…
Więcej: http://jednakhumanistyka.blogspot.com/2017/01/woko-nowego-rozporzadzeniao.html
Prof. dr hab. Mirosław Kocur, Kocur na widowni
Mama Tadzia idzie do nieba
Piekło – Niebo, reż. Jakub Krofta, Wrocławski Teatr Lalek
…Tadzio to niewidzialny bohater najnowszej premiery we
Wrocławskim Teatrze Lalek, spektakularnie wieńczącej
obchody 70-lecia tej znakomitej sceny dla małych i dużych
widzów. Sztukę Piekło – Niebo napisała Maria Wojtyszko,
kierowniczka literacka teatru, a wyreżyserował dyrektor artystyczny WTL Jakub Krofta. Polska
dramatopisarka i czeski reżyser tworzą bardzo skuteczny tandem artystyczny. Dwa lata temu
wygrali 20. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej wielkim
przebojem teatru młodego widza, widowiskiem Sam, czyli przygotowanie do życia w rodzinie.
Spektakl Piekło – Niebo udał im się nawet bardziej, zachwyca rozmachem, wybitnymi
kreacjami aktorskimi i przepięknymi obrazami scenicznymi.
Maria Wojtyszko skomponowała role w sztuce z myślą o konkretnych aktorach
wrocławskiego zespołu. Strategia ta sprawdziła się znakomicie. Teksty uskrzydliły artystów.
Agata Kucińska, świetna jako DJ Daje Radę i Mama Tadzia, emanuje energią i wspaniałym
poczuciem humoru podczas zuchwałej próby ucieczki z zaświatów. Kucińska ma zadziwiająco
silną obecność sceniczną. Trudno od niej oderwać wzrok. Jolanta Góralczyk w roli Diablicy
Mani daje popis aktorstwa z najwyższej półki. Tworzy odważny, lekko przerażający, ale
i zabawny portret toksycznej matki.
Grzegorz Mazoń po raz kolejny oszałamia talentami. Skomponował świetną, chwilami
porywającą muzykę do spektaklu. Gra też Lucyfera, szefa piekła, bez kompleksów parodiując
hollywoodzkie filmy i brawurowo operując ciałem. Bywa i groźny i śmieszny. Mazoń, choć
wciąż młody, należy już do elity wszechstronnie uzdolnionych performerów…
Więcej: http://teatralny.pl/recenzje/mama-tadzia-idzie-do-nieba,1783.html
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Prof. Krzysztof Ruchniewicz (Instytut Historyczny,
krzysztofruchniewicz.eu) zastanawia się na swoim
blogu, czy warto pisać bloga:
Z ciekawości wrzuciłem dzisiaj do przeglądarki frazę
„pisanie bloga“. W oka mgnieniu wykazała ponad
1 milion wskazań. Ich autorzy przekonywali do
zakładania bloga, wskazywali wiele powodów.
Jedna rzecz rzuciła mi się w oczy po pobieżnym przejrzeniu kilkunastu stron. Nie trafiłem na
tekst, który by zniechęcał do założenia bloga. Pomyślałem, że to dobra okazją, by
przewrotnie napisać antyblogowy wpis. Czy faktycznie – jak twierdzi wielu – pisanie tekstów
na blogu jest lekkie i przyjemne?...
Ciąg dalszy na: http://krzysztofruchniewicz.eu/antyblogowy-wpis/
W komentarzu dr Monika Piotrowska-Marchewa (Instytut Historyczny) zachęca:
Twórczość blogowa, Krzysztof, mimo tylu opisanych przez Ciebie przeciwności, ma głęboki
sens. Dlatego nie dziwię się, że nie planujesz porzucić tego hobby. Mam za sobą takie,
kilkuletnie doświadczenie i mogę tylko przyklasnąć. Dla mnie najcenniejsze okazały się
pozawierane wówczas intelektualne przyjaźnie, przekraczające granice kraju i (wcale nie
mniej ważna) możliwość rozpisania się w stylu, który trudno ćwiczyć w naukowym życiu.
Trochę dziennikarskim (felieton), trochę eseistycznym i literackim. Odnoszę wrażenie,
zwłaszcza po (późniejszym) kilkuletnim bytowaniu na FB, że w tamtych czasach w okolicach
2007 roku hejt jako zjawisko nie był jeszcze tak powszechny, z reguły przykrości bardzo rzadko
mnie spotykały, a dobrodziejstwa konstruktywnej krytyki do nich nie zaliczam;-)
Gdyby ktoś się zdecydował dołączyć do grona bloggerów, przydatne mogą być praktyczne
wskazówki z innych wpisów Prof. Ruchniewicza:
http://krzysztofruchniewicz.eu/skrzynka-z-narzedziami-w-2016-roku-1/
http://krzysztofruchniewicz.eu/skrzynka-z-narzedziami-w-2016-roku-2/

Projekty naukowe
Granty nowe
mgr Ewa Maj (Instytut Historyczny) – grant NCN w konkursie PRELUDIUM11: Władze PRL wobec kryzysów w stosunkach między Stanami
Zjednoczonymi a Iranem 1979-1989
Głównym przedmiotem badań Pani Ewy Maj, ściśle związanym
z przygotowywaną rozprawą doktorską pod okiem Prof. dra hab. Jakuba
Tyszkiewicza, jest przybliżenie relacji amerykańsko-irańskich w latach 80
XX w. z punktu widzenia Warszawy. Doktorantka ma za sobą pobyty
stypendialne w Roosevelt Study Center (2013 r.), John F. Kennedy Institute
for North American Studies w Freie Universität Berlin (2014 r.) oraz staż w Tutu Centre for
World and Peace Studies w Liverpool Hope University (2014/2015 r.)
Jej bieżący projekt ma charakter interdyscyplinarny. Jego realizacja pozwoli na
zrekonstruowanie kilku równoległych procesów – kształtowania się dwustronnych kontaktów
USA i Iranu, stosunku ówczesnej polskiej dyplomacji do relacji amerykańsko-irańskich oraz
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kształtowania opinii publicznej i kierowania społecznym
odbiorem polityki USA wobec zmieniającej się sytuacji w Iranie, ale także stosunków polskoirańskich.
Wykorzystanie informacji przekazywanych w badanym dziesięcioleciu polskiemu
społeczeństwu w mediach, a także zawartych w dokumentach jawnych i tajnych,
zaczerpniętych z archiwów polskich instytucji państwowych (Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamięci Narodowej), umożliwi udzielenie
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób polskie władze postrzegały kryzysowe relacje między
Waszyngtonem a Teheranem. Wyniki badań zostaną porównane z dokumentami
amerykańskich bibliotek prezydenckich (Jimmy Carter Presidential Library i Ronald Reagan
Presidential Library), co pozwoli osiągnąć cel projektu i poznać faktyczną perspektywę
trójstronnych kontaktów PRL-Iran-USA, sposób postrzegania przez Stany Zjednoczone
działalności dyplomacji PRL i jej rzeczywisty wpływ na kształtowanie się relacji amerykańskoirańskich.
dr Daniel Wojtucki (Instytut Historyczny) – grant NCN w konkursie SONATA-11,
Magia posthuma - wierzenia w szkodliwą aktywność zmarłych na Śląsku i
Morawach w XVI-XVIII wieku
Wiara w powracających zmarłych zakorzeniona jest we wszystkich
kulturach. Według prymitywnych wierzeń eschatologicznych osoba zmarła
mogła stać się nie tylko opiekunem i przyjacielem żywych, ale także złym
upiorem, działającym na szkodę żyjących. Wierzenia w „żywego trupa” (defuncti vivi), były
konsekwencją zaprzestania polowań na czarownice lub na niektórych obszarach nowożytnej
Europy funkcjonowały równocześnie. Wiara w czarownice, której następstwem były procesy
i egzekucje podejrzanych, rozprzestrzeniała się w Europie z zachodu na wschód. Zaś wierzenia
w powracającego, złego zmarłego (niem. Wiedergänger lub Nachzehrer) na obszar
środkowych Niemiec napłynęły z odwrotnego kierunku. Według Karen Lambrecht właśnie
wiara w powracających, szkodzących zmarłych, wypełniła lukę, powstałą w wyniku
zaprzestania lub ograniczenia procesów o czary. Brak szczegółowych badań na ten temat
dziwi o tyle, iż Śląsk w porównaniu z przykładami z innych rejonów Europy niejako przoduje
w częstotliwości i skali tego typu zjawisk w XVI-XVIII w. Szczegółowa analiza zebranego
materiału źródłowego przyczyni się do rozpoznania skali zjawiska „powracających” zmarłych,
jego gwałtowności w różnych okresach historycznych, częstotliwości występowania,
podejmowanych metod zaradczych, grup społecznych, które ulegały tym zjawiskom
i praktykom ówczesnego wymiaru sprawiedliwości związanych z eliminacją zagrożenia.
Projekt ten będzie poniekąd uzupełnieniem dotychczasowych badań nad europejskimi
procesami o czary. W opinii jego kierownika pozyskany materiał źródłowy i jego analiza może
przyczynić się do znalezienia odpowiedzi na pytanie, co w zasadzie nastąpiło po
czarownicach? W jaki sposób ówcześni mieszkańcy Śląska i Moraw egzorcyzmowali własne
lęki? Jaki wypracowali system ochrony przed powracającymi zmarłymi i na ile różnił się on od
sprawdzonego już systemu w przypadku czarownic? Z jakich przyczyn mogło dojść do
marginalizacji jednostki? Szczególnie, że niektóre osoby zostały wyalienowane przez
społeczeństwo dopiero po swojej śmierci, pomimo, że wcześniej, za życia cieszyły się
zasłużonym szacunkiem współobywateli. Czy lęk przed „powrotnikami” był tak duży, a może
nawet większy niż przed czarownicami, iż z czasem wykształciły się ich poszczególne
kategorie, w zależności od skali szkodliwości wobec żyjących. Szczególnie, że mamy tutaj do
czynienia z wierzeniami w „ożywieńców”, osób, które już nie żyły, a jedynie powróciły do
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stanu pozornej egzystencji, nadal jednak będąc martwymi. Czy
przez ten fakt stawali się groźniejsi dla ówczesnych społeczeństw? Czym objawiała się ich
szkodliwa działalność? I czy wreszcie i jak można ponownie „zabić” osobę, która już faktycznie
nie żyła i jakie towarzyszyły tej swoistej „egzekucji” rytuały.
Granty realizowane
Grant Profesora Jerzego Piekalskiego (NCN, 2016-2019)
Adaptacja osadnictwa i gospodarki do marginalnych warunków środowiska naturalnego.
Rozwój krajobrazu kulturowego zachodnich Sudetów od średniowiecza do połowy XX w.
Zasadniczym celem projektu jest rekonstrukcja cech
krajobrazu kulturowego zachodnich Sudetów i przebieg jego rozwoju
od średniowiecza po czas II wojny światowej. Przedmiotem
szczegółowej analizy będzie obszar czterech dawnych dystryktów,
czyli dawnych obszarów administracyjnopolitycznych, których
ośrodkami centralnymi były: Jelenia Góra, Wleń, Lwówek i Gryfów
Śląski. Interdyscyplinarne badania, prowadzone głównie pod kątem
archeologii, historii, antropologii kulturowej, geografii i geologii,
ukierunkowane zostaną na opisanie relacji człowieka i środowiska
naturalnego o cechach trudnych do adaptacji osadniczej i gospodarczej. Środowisko
naturalne, zwłaszcza w czasach przedindustrialnych do XX wieku, w istotny sposób wpływało
na profil kulturowy i styl życia społeczności zajmujących dany teren. W warunkach przewagi
gospodarki agrarnej obszary przedgórzy i gór zasiedlane były później i mniej intensywnie niż
dobrze przydatne dla rolnictwa niziny. Tendencję taką potwierdzają relatywnie rzadkie
znaleziska dotyczące osadnictwa na obszarze Sudetów we wczesnym średniowieczu.
Planowane badania będą zmierzały do odtworzenia minionego obrazu górskiego
subregionu złożonego z uzupełniających się elementów takich jak: założenia obronne, miasta,
wsie, ośrodki górnicze oraz relikty egzekucji prawa (szubienice, krzyże pojednania).
W osiągnięciu celu pomocne będzie nowe instrumentarium metodyczne, oparte na
możliwościach, jakie daje lotniczy skaning laserowy (LiDAR) i Geograficzne Systemy
Informacyjne (GIS), połączone z wynikami tradycyjnej prospekcji archeologicznej, analizą
przyrodniczą, źródłami kartograficznymi i pisanymi. Podjęte wcześniej badania w obrębie
dystryktu wleńskiego potwierdzają, że takie podejście badawcze pozwala uzyskać
nieosiągalny wcześniej potencjał poznawczy. Analizy przy wykorzystaniu oprogramowania
związanego z Geograficznymi Systemami Informacyjnymi (GIS) umożliwią określenie
zależności przestrzennych odkrytych obiektów i struktur, ułatwią w ten sposób rekonstrukcję
całości krajobrazu pamięci kulturowej. Analiza w zakresie antropologii kulturowej pomoże
określić zakres percepcji i akceptacji tegoż krajobrazu przez nową ludność, napływającą na
obszary zachodnich Sudetów po 1945 r.
Obraz bliższy minionej rzeczywistości uzyskamy natomiast drogą dyskusji i wzajemnej
weryfikacji odrębnie uzyskiwanych wyników. W przypadku archeologów punkt ciężkości
położony zostanie na zastosowanie nieinwazyjnych metod prospekcji, w szczególności na
podstawie analizy lotniczego skaningu laserowego (ALS/LiDAR) i połączenia ich wyników
z rezultatami badań prowadzonych metodami tradycyjnymi, tj. z wynikami wcześniejszych
badań wykopaliskowych i z analizą źródeł kartograficznych. Wszystkie zgromadzone w ten
sposób dane poddane zostaną dalszym analizom w oprogramowaniu związanym
z Geograficznymi Systemami Informacyjnymi (GIS).
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Granty w Instytucie Historycznym w 2017 r.
NPRH:
1. Źródła do dziejów Polski z XVI-XVIII w. Część I.Niemcy.Tom.1.Berlin Brandenburgia,
Meklemburgia, Saksonia Anhalt. Tom1.1 Tajne Archiwum Państwowe-Pruskie Dziedzictwo
Kulturowe (Geheimes Staatsarchiv – Preussischer Kulturbesitz), Berlin-Dahlem,
4565/MH/IH/12, dr hab. Leszek Ziątkowski prof. UWr
2. Staropolskie podróże jako forma komunikacji społecznej, 8102/MH/IH/12, prof. dr hab.
Bogdan Rok
3. Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej
i narodowej (XII-XXI w.) Cz.1, 8108/MH/IH/13, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
4. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej w XVII wieku,
8117/MH/IH/14, dr Paweł Klint.
5. Oblicza buntu społecznego w II RP doby Wielkiego Kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania,
skala, konsekwencje, 8118/MH/IH/14, dr hab. Piotr Cichoracki.
6.Dobrostan społeczny i biologiczny dzieci wrocławskich w okresie od średniowiecza do
czasów wczesno nowożytnych, 8121/MH/IH/14, prof. dr hab. Mateusz Goliński.
7. Transkrypcja, tłumaczenie, opracowanie i publikacja diariusza Ottona Wacława von NostitzRienech z lat 1726-1729 oraz 1737-1744, 8122/MH/IH/14, dr Jarosław Szymański.
8. Mechanizmy budowania spójności w społecznościach wieloetnicznych, X-XXI w. / Cohesion
building of multiethnic societies, 10th-21st c., 8124/MH/IH/14, prof. dr hab. Przemysław
Wiszewski.
9. Bibliografia Historii Śląska - kontynuacja i uzupełnienie serii, 8125/MH/IH/14, dr hab.
Małgorzata Pawlak
10. Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do
przełomu XII/XIII w.), 8126/MH/IH/14, prof. dr hab. Stanisław Rosik
11.Modernizacja i tłumaczenie książki Pawła Jaworskiego pt. „Marzyciele i oportuniści.
Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939-1945”, 8128/MH/IH/14, dr hab. Paweł Jaworski.
12. Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego/ Kůnstlerlexikon
Schlesien, 8129/MH/IH/15, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Granty NCN:
1. Grant Maestro: Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw
terytorialnych, nr 4810/PB/IH/15, prof. dr hab. Krzysztof Nawotka
2. Kościół katolicki w Polsce wobec tematyki żydowskiej po II wojnie światowej (1945-1989),
4734/PB/IH/14, dr hab. Bożena Szaynok.
3. Prawa człowieka w polityce demokratycznych państwa zachodnich wobec Polski w latach
1975-1981, 4796/PB/IH/15, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz.
4. Miejska infrastruktura techniczna Lwowa 1870-1918, 4837/PB/IH/15, dr hab. Miron
Urbaniak
5. Delfickie inskrypcje honoryfikacyjne, nr 2015/17/N/HS3/02862, dr Dominika Grzesik
6. Aktywne medium. Moda jako narzędzie konfrontacji z dystansem kulturowym
i historycznym na przykładzie mody kobiecej XIX wieku w Polsce, 0201/1304/16,
dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka
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7. Miejsce melancholii w mentalności społeczeństwa
staropolskiego doby późnego baroku w świetle kaznodziejstwa epoki, nr 0209/1308/16, mgr
Justyna Bąk
„Diamentowy Grant”
1. Kobieta w polityce. Aktywność polityczna kobiet prowadzących salony literackie w świetle
wybranych przykładów z XVIII wiecznej Francji i Rzeczypospolitej, 9604/DG/IH/14, mgr Dorota
Wiśniewska

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Pierwsza z cyklu wydziałowych
Otwartych Debat Akademickich
(ODA) odbędzie się w środę, 18
stycznia 2017 r., w audytorium
Instytutu Historycznego i dotyczyć
będzie sensu, treści i wykorzystania
pojęcia polityka historyczna we
współczesnym dyskursie społecznym.
Dyskutantami będzie trzech historyków
związanych z Instytutem Historycznym
UWr:
prof. Krzysztof Kawalec,
dyrektor wrocławskiego oddziału IPN,
prof. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor
Centrum
Studiów
Niemieckich
i Europejskich przy UWr.,
dr Wojciech Kucharski, z-ca dyrektora
Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
Gorąco zapraszamy Pracowników,
Studentów, Doktorantów i wszystkich
zainteresowanych. Spotkanie będzie
videorejestrowane.

Dialog – Kultura – Film
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych proponuje w roku akademickim 2016/2017 cykl
spotkań dyskusyjnych pt. Dialog – Kultura – Film, kierowanych do pracowników i studentów
wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale. W trakcie zajęć prezentowane będą filmy
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fabularne, traktowane jako ilustracje problemów społecznych
oraz zagadnień współczesnej humanistyki, które mieszczą się w obszarze zainteresowań
badawczych zarówno pracowników jak i studentów naszego Wydziału. Spotkania zostały
uporządkowane w następujące bloki tematyczne: Człowiek – społeczeństwo – kultura, Sztuka
w filmie – film o sztuce, Tajemnice duszy, Historia na ekranie. 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 spotkanie:
26 stycznia 2017 godz. 16.45.
Sztuka w filmie – film o sztuce
F jak fałszerstwo (1973) reż. Orson Welles

Wykłady on-line
Już w styczniu na naszej stronie www (za pośrednictwem wydziałowego kanału w serwisie
YouTube) dostępne będą wykłady prezentujące problematykę badawczą pracowników
naszego Wydziału. W pierwszym etapie zarejestrowane zostały wykłady prof. dr hab.
Mirosława Kocura (Instytut Kulturoznawstwa) Hippies Grotowski, dr Marty Kochan-Wójcik
(Instytut Psychologii) Ciało i psychika. Odzyskiwanie wewnętrznej równowagi w obliczu stresu
i zagrożenia oraz mgr. Patryka Chudzika (Instytut Archeologii) Badania archeologiczne
Uniwersytetu
Wrocławskiego
w Egipcie. W najbliższym czasie
planowana
jest
rejestracja
wykładów
przedstawiających
badania Instytutu Muzykologii,
Instytutu Historii Sztuki, Instytutu
Pedagogiki, Instytutu Historycznego
oraz Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej. Prezentacja dorobku
naszych pracowników jest jednym z
elementów promocji Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych.
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ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Wykłady i konferencje (oraz koncert)
Konferencja Przez Przedmieścia do Centrum Wrocławia – z dziejów miasta, zorganizowana
przez Muzeum Miejskie Wrocławia i Instytut Historyczny UWr, kierownik naukowy dr hab.
Tomasz Głowiński, obędzie się w Ratuszu i Instytucie Historycznym UWr. 19-20 stycznia.
W piątek 27 stycznia 2017 o godz. 19.00 w Filharmonii Śląskiej odbędzie się koncert z cyklu
„Zobacz muzykę”: Koncert Karol Stryja in Memoriam w ramach projektu ONE® is more.
Jednym z dyrygentów koncertu będzie Miłosz Kula, doktorant w Instytucie Muzykologii UWr,
który zadyryguje dwoma utworami - Gloria F. Poulenca i La creation du monde D. Milhauda.
Wyjątkowym aspektem koncertu jest zilustrowanie utworu Milhauda wizualizacjami
stworzonymi przez najzdolniejszych studentów Uniwersytetu w Cantenbury.
Fragment opisu koncertu ze strony organizatorów: „Zobaczyć muzykę, posłuchać
Beethovena. Gramy, śpiewamy, słuchamy jej. Tegorocznym koncertem poświęconym pamięci
Karola Stryji zachęcamy do próby jej… zobaczenia. Zdumieni? Tym goręcej zapraszamy do
Filharmonii Śląskiej w piątek 27 stycznia. Nasza propozycja obejrzenia muzyki to rezultat
wspólnego przedsięwzięcia partnerów europejskiego projektu ONE® – is more z nowym
partnerem, brytyjskim University for the Creative Arts w Canterbury. Najzdolniejsi studenci
tej uczelni stworzyli animacje do kompozycji Benjamina Brittena i Dariusa Milhauda. My
obejrzymy rezultaty ich wyobraźni i pracy, zainspirowane Stworzeniem świata Dariusa
Milhauda.
Ten najwybitniejszy przedstawiciel neoklasycyzmu wśród kompozytorów francuskich
w Londynie odkrył w 1920 roku jazz, a zakochał się w nim, gdy dwa lata później odwiedził
Haarlem. Kiedy poproszono go o napisanie baletu, którego tematem było stworzenie świata
oparte na folklorze afrykańskim, zbudował zespół instrumentalny na wzór tych, jakie słyszał
w Nowym Jorku. Jak ocenił Leonard Bernstein, Stworzenie świata okazało się nie flirtem, ale
prawdziwym romansem z jazzem. Mimo swej nowoczesności, utwór jest solidnie
zakorzeniony w tradycji europejskiej – zaczyna się od preludium i fugi. Motyw liryczny, jaki
pojawia się następnie, wydaje się, jakby zaczerpnięty był z Błękitnej rapsodii, ale George
Gershwin jeszcze nad nią pracował, kiedy w Paryżu w 1923 roku odbyła się premiera La
Création du monde. Zwraca uwagę buntowniczy fragment pod koniec, kiedy to każdy z 17
instrumentów wydaje się podążać w swoją stronę, a odnosi się wrażenie, że linie melodyczne
krzyżują się w pełen uniesienia wzór połamanych i zakręconych rytmów.”
Więcej: http://www.filharmonia-slaska.eu/aktualnosc-ZOBACZYC_MUZYKE_POSLUCHAC_
BEETHOVENA%3Cbr%3E%3Cbr%3E-14822767843039.html
W pierwszej połowie lutego 2017 r. Prof. Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa)
odwiedzi Central University of Kerala w Indiach. Weźmie tam udział w konferencji naukowej
poświęconej filmowi dokumentalnemu, gdzie wygłosi referat Documenting ritual: "The Living
Gods" by Rupesh Tillu. Następnie wygłosi cykl wykładów, popularyzujących dokonania
Instytutu Kulturoznawstwa (On the Origins of Theatre oraz Grotowski as a Performer) – w celu
zainicjowania współpracy naukowej z tą uczelnią.
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Wnioski o granty
Drodzy Badacze Przeszłości, Teraźniejszości… i Przyszłości!
Wraz z Nowym Rokiem prezentujemy garść informacji jak uzyskać środki na rozwikłanie
gryzących Państwa problemów badawczych.
A zatem przypominamy, że do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł
Fundamenty, konkurs Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej
do 1795 r. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski przyczyniające się do
stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad
problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności; podejmujące
problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do
współpracy międzynarodowej; tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową
pozwalającą nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się do
wyłonienia nowych zespołów badawczych, a w szczególności projekty opracowań
dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych
koncentrujące się wokół zagadnień: historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
polityka dynastyczna Jagiellonów i kontakty monarchii jagiellońskiej z sąsiadami; historia
Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem;
problematyka gospodarcza i społeczna, dzieje piśmiennictwa; historia kultury i religii; dzieje
idei; historia sztuki, historia kultury materialnej; historia wojskowości.
Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura 1 już otwarte!
ETIUDA to konkurs stypendialny skierowany do osób, które rozpoczynają
karierę naukową (brak stopnia naukowego doktora). Jednakże
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. Stypendium (w wysokości 4 500 zł miesięcznie) przyznawane jest na
okres do 12 miesięcy. Co ważne, w ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu
w zagranicznym ośrodku naukowym (od 3 do 6 miesięcy).
SONATINA 1 to nowy konkurs skierowany do badaczy posiadających stopień naukowy
doktora (uzyskany w okresie 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 to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących
granty ERC (projekty badawcze finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych),
a zatem środki finansowe (15 000 zł miesięcznie oraz koszty podróży w wysokości od 1 000
zł do 10 000 zł) można przeznaczyć tylko na odbycie stażu zagranicznego (od 3 do 6
miesięcy). Narodowe Centrum Nauki dysponuje listą laureatów ERC, którzy zgodzili się na
przyjęcie kandydatów na staż w swoich zespołach badawczych. Lista ta będzie
udostępniania na życzenie kandydatów. Efektem merytorycznym grantu ma być (w terminie
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18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu) przygotowany i
złożony do ERC wniosek o dofinansowanie badań.
Termin składania ww. wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl do
15 marca 2017 r.
Last but not least! Szanowni Państwo szykujcie się już (począwszy od 3 kwietnia 2017 r.) do
naboru wniosków (w trybie ciągłym) w ramach konkursu MINIATURA 1. W ramach
konkursu Miniatura możecie uzyskać dofinansowanie na pojedyncze działanie naukowe
(realizacja do 12 miesięcy) w kwocie od 5 000 zł do 50 000 zł. Wnioskodawcami w konkursie
Miniatura 1 mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu i są
zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę (w dniu złożenia wniosku).
Szczegóły konkursu w na stronie NCN. A zatem do głów, do piór, do klawiatur…!
WAŻNE! Informacje o projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
dostępne dla każdego na stronie https://projekty.ncn.gov.pl/ NCN uruchomiło na swojej
stronie bazę realizowanych, zakończonych oraz rozliczonych projektów badawczych
(obecnie widnieje 50 projektów zrealizowanych/realizowanych na naszym Wydziale).
Narzędzie prezentuje podstawowe informacje o projekcie takie jak: jednostka realizująca,
kierownik projektu, słowa kluczowe, a w przypadku projektów rozliczonych także listę
publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań. W przypadku projektów
realizowanych w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2015 r. i później możliwe jest także
zapoznanie się z popularnonaukowym opisem badań przygotowanym przez kierownika na
etapie składania wniosku.
PS. Począwszy od konkursów otwartych w dniu 15 grudnia 2016 r. NCN odchodzi od
składania papierowej wersji wniosków.
Zachęcamy do składania aplikacji!
Pomocą służy Pani Paulina Przybylak, tel. 3752 831, Dziekanat, pok. 102.

Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 6 lutego 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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