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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Grudzień to wyjątkowy miesiąc.
Wyjątkowy, bo wypełnia go oczekiwanie
i radość, poczucie wspólnoty i... niepokój.
Niepokój, bo kończąc rok śpieszymy się, by
wywiązać się z zobowiązań, podsumować
mijające dwanaście miesięcy i przygotować się
na wyzwania kolejnego roku. Pozbądźmy się
złudzeń i niepotrzebnych lęków – większość
z nas nigdy nie zrealizuje wszystkich planów na
czas, w sposób, który by nas satysfakcjonował.
Niepełność jest częścią naszej, ludzkiej
kondycji, ale drugą jest stałe dążenie do ideału
– impuls, który pomaga nam wytyczać sobie
cele każdego dnia.
Dla naszego Wydziału mijający rok był
okresem pełnym emocji, osiągnięć – i chwil
trudnych. Dzięki aktywności członków dyrekcji
Instytutu Historycznego odpowiedzialnych za
prace remontowe udało nam się zakończyć
kolejny etap odnowy budynku przy ulicy
Szewskiej 49. Ale, co jeszcze istotniejsze,
pozyskaliśmy na dokończenie prac przy jego
kompletnym remoncie i przebudowie dalsze
20 mln złotych. Biorąc pod uwagę nakłady
MNiSW na prace remontowe w obrębie naszego Uniwersytetu jest to ogromny sukces.
Postępują prace nad przygotowaniem do zabudowy działki przy ulicy Kuźniczej, poważnego
namysłu wymaga przyszłość budynku przy ulicy Dawida. Potrzeb remontowych na Wydziale
jest jednak tak wiele, że samo ich skatalogowanie wydaje się niekończącym procesem...
Mniejszym, ale ważnym dla nas i naszego otoczenia osiągnięciem jest ukończenie nowego
sposobu prezentowania naszego Wydziału w przestrzeni wirtualnej. Powstał cały system
stron internetowych, zwarty graficznie, ale otwarty na indywidualne potrzeby jednostek,
połączony możliwością wymiany informacji w czasie rzeczywistym, gotowy do przyjęcia
uzupełniających go stron pracowników, konferencji, projektów, pracowni... Co zaś
najważniejsze, możliwą stała się samodzielna obsługa każdej ze stron przez pracowników
zainteresowanych prowadzeniem własnych przestrzeni informacyjnych. W kolejnym roku
czeka nas uzupełnienie tego systemu o strony anglojęzyczne i... poprawki. Zachęcamy do
korzystania ze stron i zgłaszania uwag!
Z ogromną satysfakcją dostrzegam wzrost zainteresowania pracowników
i doktorantów składaniem aplikacji o pozyskanie środków z NCN, NCBiR i MNiSW na
prowadzenie badań. Mniejsze i większe projekty oznaczają przede wszystkim głęboki
namysł nad kierunkiem własnych badań, ich doprecyzowaniem i ustrukturalizowaniem. To
dobrze, bo dzięki temu łatwiej jest zaplanować swoje działania i dostosowywać je do
zmieniających się warunków. Te zaś zmieniają się bardzo szybko i w... bliżej nieokreślony
sposób. Nie jest znana przyszłość projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.
Teoretycznie powinna być wdrożona w przyszłym roku – ale w jakim kształcie? Nie wiemy,
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jak będzie wyglądała ocena naszej działalności naukowej za lata
2017-2020. Jedno w tym zakresie jest pewne – warto dorobek, który uważamy za
najważniejszy, skoncentrować w publikacjach kierowanych do najważniejszych czasopism
w naszych dziedzinach i prestiżowych serii w renomowanych wydawnictwach.
Bo niezależnie od tego, co kto nam narzuci, musimy dbać o swój rozwój i jak najszerszą
dyskusję nad naszymi badaniami. Pod znakiem zapytania stoi jednak formuła współpracy
z otoczeniem społecznym. Wielką niewiadomą jest, jak ma ją realizować jednostka, która
jest oceniana niemal wyłącznie przez pryzmat wydajnej pracy naukowej. Która wymaga
czasu i środków. Od lat traktujemy bardzo poważnie naszą pracę dla mieszkańców bliższych
i dalszych okolic naszego kraju. Jak mamy jednak podzielić nasz czas na pracę naukową,
dydaktyczną, społeczną wszędzie osiągając wybitne i wysokiej jakości rezultaty?
Wreszcie nasz największy problem i powód do niepokoju – ocena naszej działalności
naukowej w latach 2013-2016. W same Mikołajki otrzymałem decyzję Ministra w tej sprawie.
Liczony według skomplikowanego algorytmu dla jednostek niejednorodnych nasz wynik
został porównany z ustalonymi przez KEJN parametrami dla dotyczącej tylko nas jednostki
wzorcowej dla kategorii B i kategorii A. Wartość naszego dorobku przewyższała wartości
jednostki kategorii B o 90 punktów, zaś do przewyższenia wartości jednostki kategorii A –
a więc i otrzymania tej kategorii – zabrakło nam... 0,22 punkta. W tej sytuacji – i po
zapoznaniu się ze szczegółami oceny jednostki – mamy bardzo mocne podstawy by sądzić,
że nasze odwołanie przyniesie nam kategorię A. Do ostatecznej decyzji w tej sprawie musimy
jednak poczekać do około połowy lutego przyszłego roku. W tym momencie nadal ciesząc
się ostatnimi miesiącami kategorii A+. Sama analiza oceny to osobny temat, ale wśród
różnych wniosków jeden budzi moją szczególną satysfakcję – aktywność publikacyjna
doktorantów. Umieszczają oni swoje prace w dobrych i bardzo dobrych czasopismach. Mam
ogromną nadzieję, że pozwoli im to rozpocząć karierę naukową z dorobkiem pozytywnych,
profesjonalnych doświadczeń – a i wielu z nas nauczą dobrych praktyk w tym zakresie. Nasi
uczniowie powoli nas przerastają, co dla mnie jest powodem do radości i dumy.
Nowy rok niesie ze sobą wiele niewiadomych. Jestem jednak przekonany,
że przyniesie nam dużo radości, otworzy wiele nowych perspektyw, pozwoli rozwinąć jak
najszerszą, międzynarodową współpracę. Grudzień to miesiąc paradoksów. Początek zimy
i snu, który w religii chrześcijańskiej jest jednocześnie przypomnieniem Wcielenia
i wiecznego życia, a to z kolei określa wieczne zdumienie ludzkim losem: umysłem
nieśmiertelni, w śmiertelnym ciele zamknięci. Chciałbym, żeby dla nas, dla ludzi Akademii
był to czas rodzinny i świąteczny w tym sensie, że pozwalający na nowo uwierzyć w nasze
najważniejsze cele: troskę o całą społeczność, staranie o dochodzenie do prawdy
i budowanie na niej relacji społecznych. To się musi udać!
Niech te święta i Nowy Rok przyniosą Państwu jak najwięcej radości!

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
dr hab. Bożena Janda-Dębek prof. UWr, kierująca od wielu lat
Zakładem Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii, została
15 listopada 2017 r. odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.
Krzyż Zasługi jest cywilnym oznaczeniem państwowym,
nadawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za
wyjątkowe zasługi dla państwa lub obywateli. W wypadku Pani
Profesor został przyznany za długoletnią pracę naukowodydaktyczną i organizacyjną na rzecz Instytutu Psychologii
i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech z Instytutu Muzykologii oraz
dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska, Prof. UWr., kierująca
Zakładem Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii, zostali
uhonorowani Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To prestiżowe
odznaczenie nadawane jest przez Ministra Edukacji Narodowej za
szczególne
zasługi
dla
oświaty
i wychowania. Medale zostały wręczone
15 listopada 2017 r. przez Romana
Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w Oratorium
Marianum w ramach Święta Uniwersytetu Wrocławskiego.
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/uroczystosc-wreczeniamedali-komisji-edukacji-narodowej-na-uniwersyteciewroclawskim/

Dr Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii został powołany do
Akademii Młodych Uczonych i Artystów we Wrocławiu. Powołanie
miało miejsce 15 listopada 2017 r. w Oratorium Marianum podczas
uroczystości dotyczących Nauki Wrocławskiej w obecności Kolegium
Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Dr
Łukasz
Kamiński
(Instytut
Historyczny) został 1 grudnia 2017 r.
wybrany
prezesem
Platformy
Europejskiej
Pamięci
i
Sumienia.
Platforma skupia 57 organizacji, a jej
celem jest rozszerzanie wiedzy na temat
reżimów totalitarnych i upamiętnianie ich
ofiar.
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Profesorowie Joanna Dufrat i Piotr Cichoracki
(Instytut Historyczny) zdobyli prestiżową
nagrodę im. Oskara Haleckiego w ramach
konkursu Książka Historyczna Roku w nowej
kategorii: najlepsze wspomnienia dotyczące
historii Polski i Polaków w XX wieku. Jury
uhonorowało Dziennik wydarzeń (1939-1944)
pióra Jędrzeja Moraczewskiego, opracowany
i opatrzony wstępem przez Joannę Dufrat
i Piotra Cichorackiego.
11 października w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej gościła prof. Irina Nikulina
z Ałtajskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Barnaule. Uczona wygłosiła dwa
wykłady na temat działalności Polaków na Syberii.
23 i 24 października 2017 r. dr hab. Monika Baer
z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
brała udział w konferencji zatytułowanej
(En)gendering new conversations: Ethnographic
research and its contribution to politicized
debates on gender and sexuality, którą
zorganizowała Network for the Anthropology of
Gender and Sexuality (NAGS), stanowiąca część
European Association of Social Anthropologists.
Wygłosiła tam referat zatytułowany Still
premodern? Gender/sexuality on the fringe of the
EU ‘empire’. W ramach spotkania odbyła się też dyskusja dotycząca dalszych działań NAGS,
w które włączą się przedstawicielki wrocławskiej Katedry. Poza walorami naukowymi, na
uwagę zasługiwała sceneria spotkania, ponieważ odbyło się ono w dawnej sali sądowej,
mieszczącej się w budynku należącym obecnie do Wydziału Teologii i Studiów Religijnych
Uniwersytetu w Groningen.
Od 15 do 17 listopada 2017 r. odbywała się w Pułtusku międzynarodowa konferencja
naukowa Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX –
początek XX wieku). Została ona zorganizowana przez Katedrę Etnologii i Antropologii
Kulturowej i będący jej częścią Ośrodek Badań Wschodnich. Środki na nią pochodziły
z Kancelarii Senatu RP, a Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” udostępniło na obrady
i noclegi Dom Polonii w Pułtusku. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na fakt, iż Syberia
stanowiła dla Polaków nie tylko miejscem zesłania, Polacy przyczyniali się także do
ucywilizowania tego wielkiego obszaru. Wielu z nich prowadziło tam badania etnograficzne
nad ludami tubylczymi, a także z zakresu przyrodoznawstwa. Niektórzy kierowali wielkimi
budowami, prowadzili firmy, byli nawet właścicielami kopalni złota. O tym wszystkim mówili
uczeni przybyli z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Rosji. Wymiana informacji,
twórcze dyskusje, integracja środowiska – to dodatkowe korzyści tego spotkania.
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18 listopada 2017 r. w „Gazecie Wyborczej” ukazał się wywiad
z drem Marcinem Czubem z Instytutu Psychologii na temat zastosowań wirtualnej
rzeczywistości w terapii bólu. http://wyborcza.pl/7,156282,22660134,wirtualnarzeczywistosc-zamiast-krzyzowki-panoramicznej-jak.html
23 listopada 2017 r. w czeskim opiniotwórczym tygodniku „Echo”, w dodatku specjalnym,
poświęconym polskiemu Bożemu Narodzeniu, przygotowanym przez Instytut Polski
w Pradze, ukazał się wywiad zatytułowany Vánoční svátky jsou rodinnou záležitostí [Święta
Bożego Narodzenia mają rodzinny charakter] z dr Małgorzatą Michalską z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej, poświęcony tradycjom obchodzenia adwentu i Bożego
Narodzenia w Polsce.
„Gazeta Wrocławska” zamieściła obszerny materiał poświęcony interpretacji dokonań
pierwszego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Stanisława Kulczyckiego. Głos zabrali
Profesorowie Grzegorz Hryciuk i Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny). Czytamy:
Historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Grzegorz Hryciuk zapytany, co sądzi o uznaniu
pierwszego powojennego rektora tej uczelni za współtwórcę państwa totalitarnego, najpierw
wzdycha. Po chwili jednak odpowiada, dobierając słowa: – To może budzić co najmniej
zdziwienie, ale przede wszystkim protest. I jest to dla mnie decyzja zupełnie niezrozumiała
i szokująca.
Prof. Strauchold przyznaje, że kiedy przeczytał biogram Stanisława Kulczyńskiego,
który jest podstawą do uznania go za współtwórcę państwa totalitarnego, to mówiąc
kolokwialnie, piorun w niego strzelił. I od razu wyjaśnia te nerwy: – Stracił syna w Związku
Radzieckim. Żonę, aresztowaną we Lwowie jako polską nacjonalistkę, przez rok przesłuchiwało
NKWD, czyli ją torturowano. A on w tym czasie budował dla Polski uniwersytet w mieście,
w którym nigdy nie było polskiej uczelni. Ile osób wie, że władze centralne nie były zadowolone
z tej działalności, z tego, że do Wrocławia przyjechała grupa zapaleńców, którzy nie mogli
odbudować uniwersytetu we Lwowie, bo Polska ten Lwów straciła? Ci ludzie nie mieli się gdzie
podziać, ale zdecydowali, że trzeba walczyć o przyszłość. Polski, nie komunizmu. I teraz mamy
zrezygnować z ikony uniwersytetu? Zdjąć portret człowieka, który odbudował tę uczelnię,
a który wisi w jej gmachu głównym na głównym korytarzu? I co odpowiemy na pytanie,
kto zbudował w Polsce, we Wrocławiu polski uniwersytet? No kto? Sam się zbudował? Sam się
odbudował i sam otworzył?
24 listopada 2017 r. w Instytucie Historycznym odbyła się konferencja Czary i zjawiska
demoniczne w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI – XVIII w. W sesji wzięli udział badacze
specjalizujący się w refleksji nad kulturą społeczeństwa Rzeczypospolitej w epoce
wczesnonowożytnej. Organizatorami sesji byli: dr hab. Paweł Klint, dr Jakub Węglorz oraz
dr Daniel Wojtucki.
25 listopada 2017 r. w mia Art Gallery we Wrocławiu, odbyło się spotkanie z cyklu Małe
wielkie kolekcje. Zaprezentowano prace z kolekcji Aliny i Mariusza Hermansdorferów.
Spotkaniu towarzyszyła dyskusja o samej kolekcji oraz o współczesnych kolekcjonerach
sztuki, prowadzona przez Prof. Waldemara Okonia z Instytutu Historii Sztuki. Cykl spotkań,
którego program jest autorskim pomysłem Prof. Okonia, będzie kontynuowany, również
we współpracy z wrocławskim Muzeum Architektury.
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28-29 listopada 2017 r. w Toruniu odbyła się współorganizowana przez Instytut Historyczny
UWr konferencja naukowa Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia.
Konferencję współorganizowały również Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury
Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Pracownia Literatury Oświecenia
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem sesji ze strony Instytutu
Historycznego był dr hab. Filip Wolański prof. UWr. Celem konferencji było zweryfikowanie
pojawiających się w obiegowych opiniach, a nawet pracach naukowych, stereotypów
i uproszczeń na temat obecności magii w oświeceniu, jej miejsca w ówczesnej refleksji
naukowej oraz w piśmiennictwie. Zorganizowana sesja jest pierwszą z cyklu trzech spotkań,
których celem ma być wymiana opinii między historykami, literaturoznawcami,
antropologami kultury na temat zjawisk kulturowych związanych z wybranymi aspektami
polskiego i europejskiego oświecenia. W przyszłym roku planowana jest w Wrocławiu sesja
Oświecenie nieoświecone. Tradycja, tożsamość i inność, natomiast za dwa lata w pałacu
w Wilanowie odbędzie się konferencja Oświecenie nieoświecone. Poza normą i modą.
29 listopada 2017 r. gościliśmy na Wydziale Panią Sari
Eriksson z Uniwersytetu w Helsinkach, która w ramach
Tygodnia Kultury Fińskiej we Wrocławiu wygłosiła wykład
The Finnish system of education: From myths to realities.
Przedstawiła w nim założenia fińskiego systemu edukacji,
zwracając uwagę przede wszystkim na równy i powszechny
dostęp do szkoły, docenianie czasu wolnego uczniów,
budowanie ich poczucia własnej wartości oraz ducha
współpracy, a nie rywalizacji. Podkreślała duże zaufanie,
jakim cieszą się nauczyciele zarówno ze strony rodziców, jak
i władz oświatowych, i związaną z nim odpowiedzialność
i samodzielność pedagogów w kształtowaniu procesu
nauczania.
We Wrocławiu powstaje pierwsza szkoła podstawowa
wzorowana na modelu fińskim.
Dr Sławomir Wieczorek z Instytutu Muzykologii (kulturoznawca, muzykolog, członek
redakcji pism „Res Facta Nova”, „De Musica/Krytyka Muzyczna” oraz „Audiosfera:
Koncepcje, badania, praktyki”) był jednym z trojga głównych uczestników (wraz z Moniką
Pasiecznik i Janem Topolskim) panelu dyskusyjnego, poświęconego operze współczesnej
i zjawiskom współczesnego teatru muzycznego. Panel odbył się 30 listopada 2017 r.
w ramach 5. Festiwalu Oper Współczesnych+.
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30 listopada, w ramach 26. Targów Dobrych Książek,
odbyła się promocja nowej książki Prof. Waldemara
Okonia (Instytut Historii Sztuki) pt. Jestem jak echo.
Rok 1983, opublikowanej przez wydawnictwo Warstwy.
Promocji towarzyszył spektakl teatralny przygotowany
przez aktorów wrocławskiego Teatru Lalek, w którym
wykorzystano fragmenty promowanej książki.
Jestem jak echo… to niezwykły, prowadzony na
przestrzeni jednego roku dziennik poetyckointelektualny, którego żywiołem jest retrospekcja
ukazująca blaski i cienie czasów PRL-u. W zapiskach
tych sięga Autor m.in. do lat dzieciństwa
i wcześniejszych, doszukując się w z pozoru błahych,
przypadkowych i zwyczajnych zdarzeniach istoty
minionego czasu postrzeganej poprzez doświadczenia
polskiego intelektualisty i pisarza ukształtowanego
w drugiej połowie XX wieku. Mnemosyne – muza pamięci – spotyka się tu z Klio – muzą
historii, a towarzysząca im Kaliope sprawia, że otrzymujemy prozę poetycką wysokiej próby.
30 listopada – 1 grudnia 2017 r.
w Instytucie Historycznym UWr odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa
Na przekór konwencjom. Nieszablonowe
role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów
nowożytnych do 1945 roku/ Against
Conventions. Uncommon Social Roles of
Women and Men from Early Modern Times
to 1945. Celem organizatorów było
upowszechnienie dorobku metodologicznego, jaki w ostatnich latach
wypracowali humaniści na polu badań ról
społecznych i kulturowych. Na temat mechanizmów towarzyszących podejmowaniu przez
jednostki zadań sprzecznych z przyjętymi powszechnie kryteriami społecznymi dyskutowali
doktoranci, młodzi badacze oraz doświadczeni naukowcy z 25 uczelni i instytucji krajowych
oraz zagranicznych (z Austrii, Białorusi, Francji, Izraela, Norwegii, Rosji, Stanów
Zjednoczonych i Ukrainy). Program oraz fotorelację można znaleźć na stronie konferencji:
https://nieszablonowerolespoleczne.wordpress.com/
30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w odbyła się konferencja Dni które wstrząsnęły światem?
Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (Przebieg, konsekwencje, pamięć).
Referaty koncentrowały się wokół trzech tematów przewodnich: wydarzeń na terenie Rosji
w okresie wojny domowej lat 1917-1922, problematyki konsekwencji przewrotu
politycznego i społecznego, jaki dokonał się na obszarze byłego państwa carów,
rozważanym z różnych perspektyw w kontekście rosyjskim, polskim, jak i powszechnym.
Natomiast trzeci wątek stanowiła analiza kształtowania się oraz funkcjonowania pamięci
o rewolucjach rosyjskich i ich konsekwencjach. Co istotne, wśród referentów znajdowali się
badacze reprezentujące historiografie Europy środkowo-wschodniej, a co za tym idzie –
7
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odmienne perspektywy badawcze z Polski, Białorusi, Litwy,
Niemiec, Ukrainy, Rosji, co więcej reprezentujący różne dyscypliny naukowe.
Organizatorami konferencji były: Instytut Historyczny UWr., Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta UWr., Instytut Pamięci Narodowej Oddział
Wrocław, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur den östlichen Europa Leipzig/Niemcy.
1 grudnia 2017 r. w siedzibie Muzeum Etnograficznego, Oddział Muzeum Narodowego
we Wrocławiu odbył się uroczysty Jubileusz 70-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego Oddział we Wrocławiu. Wrocławski Oddział PTL powstał w 1947 roku
i od początków swojej działalności związany był z kolejnymi postaciami (Zakład Etnologii,
Katedra Etnografii) dzisiejszej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej. Pierwsza
siedziba oddziału mieściła się w budynku Katedry przy pl. Nankiera 4; kolejna przy
ul. Szewskiej 50/51. Jednak historie KEiAK oraz wrocławskiego oddziału PTL splatają się
ze sobą nie tylko ze względu na wspólną siedzibę, ale przede wszystkim za sprawą
wspólnego obszaru zainteresowań i prowadzonych badań z zakresu etnologii, folklorystyki,
antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie
prezesami Oddziału PTL we Wrocławiu byli pracownicy Katedry (Bolesław Olszewicz, Adolf
Nasz, Adam Paluch, Zygmunt Kłodnicki, Mieczysław Trojan, Mirosław Marczyk). Obecnie tę
funkcję pełni dr Michał Mokrzan.
Uroczystemu jubileuszowi towarzyszyła sesja
naukowa zatytułowana Etnografie współczesności, podczas
której prelegenci wygłosili wykłady zarówno na temat
współczesnych badań nad zjawiskami kultury tradycyjnej,
jak i analizujące aktualne zjawiska i praktyki społecznokulturowe widziane z perspektywy antropologicznej. Wśród
referentów byli pracownicy KEiAK UWr: Prof. Eugeniusz
Kłosek wygłosił referat Wspomnienie z badań w Brazylii.
Tropami Bukowińczyków w stanie Santa Catarina, dr Michał
Mokrzan przedstawił referat Etnografia neoliberalizmu:
coaching klas średnich w Polsce.
4 grudnia 2017 r. w Instytucie Historycznym został
zainaugurowany program Historyczne Asy, zainicjowany
przez Wrocławski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Jego celem jest organizacja niebanalnych zajęć z historii
dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych,
wykazujących zainteresowanie tym przedmiotem
szkolnym. Podczas pierwszego spotkania młodzi
uczestnicy analizowali opis bitwy pod Grunwaldem
z Kroniki Jana Długosza, a następnie przedstawiali go
w konwencji komiksu z wykorzystaniem popularnych ostatnio Polandballi. Prace uczniów
dostępne są na profilu https://www.facebook.com/PubHistWroc/
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7 grudnia w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Strzelinie odbyła się promocja Atlasu
Historycznego Miast Polskich, t. IV: Śląsk, z. 10:
Strzelin. W spotkaniu uczestniczyli bardzo liczni
strzelinianie oraz przedstawiciele władz miasta.
Prezentację zakończyła niezwykle ważna dyskusja
o planach odbudowy ratusza w Strzelinie,
w kontekście realizowanych rekonstrukcji w miastach
europejskich. Zespół reprezentowali prof. Marta
Młynarska-Kaletynowa (IAE PAN); dr hab. Rafał
Eysymontt, prof. UWr. (Instytut Historii Sztuki UWr.)
oraz dr Dagmara Adamska (Instytut Historyczny UWr.).
7–8 grudnia 2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana
w ramach platformy Refo 500 Reformacja: między ideą a realizacją
– aspekty śląskie, polskie, europejskie. Organizatorami sesji były
prof. dr hab. Gabriela Wąs i dr Lucyna Harc, reprezentujące
Instytut Historyczny UWr, oraz dr Janusz Gołaszewski, dyrektor
Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Wzięli w niej udział
referenci reprezentujący ośrodki naukowe w Czechach,
Niemczech i Norwegii oraz uniwersytety w Gdańsku, Katowicach,
Kielcach, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Ponad 70
uczestników obradowało w Audytorium Instytutu Historycznego
przy ul. Szewskiej 49. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali
Ksiądz Biskup Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji
Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
Maciej Gajewski, dyrektor Departamentu Organizacji
i Udostępniania w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, który odczytał
okolicznościowy list wystosowany przez dr Wojciecha Woźniaka, Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych, prof. dr hab. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dziekan WNHiP UWr oraz dr hab. Filip Wolański, prof.
UWr, reprezentujący dyrekcję Instytutu Historycznego. W trakcie obrad podjęta została
tematyka dotyczące procesów wyznaniowych dokonujących się w Europie ŚrodkowoWschodniej na przestrzeni całej epoki nowożytnej.
Częścią wydarzenia było otwarcie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
towarzyszącej konferencji wystawy pt. Oblicza reformacji w dokumencie. Jej kuratorem
i autorką katalogu jest dr Mieczysława Chmielewska.
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8-9 grudnia 2017 r. w Instytucie Historycznym odbyło się
seminarium naukowe Przez epoki na przełaj i na przekór,
towarzyszące 60. rocznicy urodzin Profesora Jerzego Maronia.
W sesji udział wzięło ponad trzydziestu referentów
specjalizujących się w problematyce szeroko rozumianej historii
wojskowości z całej Polski. Profesor Jerzy Maroń urodził się
w 1957 r. we Wrocławiu. W 1976 r. podjął studia historyczne na
Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w 1980 r. obroną
pracy magisterskiej pt. Działalność Michała K. Paca w czasach
Jana III Sobieskiego, napisanej pod kierunkiem prof. Krystyna
Matwijowskiego. Od 1985 r. pracuje w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Historii Polski
i Powszechnej XVI-XVIII w. W 1987 obronił pracę doktorską
Sejmy z lat 1688-1689, napisaną pod kierunkiem prof. Krystyna Matwijowskiego.
W 2000 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Militarne
aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku. W 2002 został na macierzystej uczelni profesorem
nadzwyczajnym. W tym samym roku objął funkcję prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2012 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.
11 i 12 grudnia Prof. dr hab. Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa) zainicjował serię
seminariów naukowych wspierających naszych młodych uczonych. Tematem dwóch
pierwszych spotkań - w poniedziałek w Instytucie Grotowskiego, a we wtorek w Księgarni
Hiszpańskiej – były performansy tożsamości osób marginalizowanych. Prof. Kocur zaprosił
ekspertów z Burkina Faso i Indii, w tym profesora Mannarakkala Dasana, największego
w świecie eksperta od kultury Dalitów. Profesor Dasan wygłosił też wykład specjalny
na temat kulturowych dziejów Dalitów w środę 13 grudnia w Instytucie Kulturoznawstwa.
Studenci i doktoranci
9–12 listopada, doktorantka UWr (pod opieką prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos, Pracownia
Studiów nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną, Instytut Historii Sztuki) i Technische
Universität Berlin, Małgorzata Popiołek, wzięła udział 49 dorocznej konwencji Association
for Slavic, East European and Eurasian Studies w Chicago, gdzie wygłosiła referat pt. Beyond
the Iron Curtain: (Inter)national Urban Heritage Conservation in East Central Europe, jak
również poprowadziła panel Heritage Care and Objects of Negotiation in Cold War Eastern
Europe: A Conversation across Borders. ASEES, założona w 1948 r., zrzesza ponad 3000
członków z całego świata, zajmujących się badaniami nad Azją Środkową, Kaukazem, Rosją
Europą Środkowo-Wschodnią. Doroczne konferencje skupiają ok. 2000 uczestników,
zaś czasopismo Slavic Review należy do najbardziej prestiżowych, zajmujących się tym
rejonem świata (MNiSW zamieściło je na liście A).
Koło Naukowe Muzykologów Uniwersytetu Wrocławskiego (studenckie) 24 listopada
zorganizowało w Instytucie Muzykologii warsztaty gry na flecie kaval oraz spotkanie
z wybitnym wirtuozem tego instrumentu, Theodosiim Spassovem. Warsztaty odbyły się
w ramach festiwalu Jazztopad.
8 grudnia 2017 r. Instytut Historyczny wraz z SKN Nowożytników im. W. Czaplińskiego
zorganizował już trzecią z serii konferencję naukową pt. Wiedza i wyobraźnia – „swój”
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i „obcy” w oczach człowieka epoki staropolskiej. Sesja
poprzedzona została panelem eksperckim z udziałem Prof. dr hab. Bogdana Roka,
dr hab. Filipa Wolańskiego, prof. UWr. oraz dra hab. Pawła Klinta. W panelu przedstawione
zostały różne aspekty funkcjonowania pojęć „obcości” i „inności”. W sesji uczestniczyli
doktoranci i studenci z Wrocławia, Lublina, Poznania i Siedlec.
Publikacje
Paweł Jaworski, Most przez Bałtyk. Szwecja wobec „Solidarności” 1980–1982,
Warszawa, 2017, 309 s., (seria „Monografie”, t. 126), ISBN 978-83-8098-144-7
SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Przed „Solidarnością”
2. Sierpień ’80
3. Kontakty związkowe
4. Polska posierpniowa w szwedzkich oczach
5. Szwedzko-polskie stosunki dwustronne
6. W cieniu stanu wojennego
7. Biuro Informacyjne „Solidarności” w Sztokholmie
8. Szwedzka pomoc humanitarna dla Polski
9. Postscriptum: ku przełomowi 1989 roku

22 listopada 2017 r. ukazał się 45. numer kwartalnika „Quart” wydawanego przez Instytut
Historii Sztuki, a w nim m.in.:
3 / Łukasz Krzywka, Rafał Eysymontt /
Wrocławski „Szpital Niewiniątek” – przytułek Bożego Grobu przy ul. Kazimierza
Wielkiego 1 / ul. św. Mikołaja 63 we Wrocławiu
26 / Agnieszka Chwiałkowska /
Photographic portraits of artists and culturally-(not)present Michel Sima
40 / Elżbieta Błotnicka-Mazur /
Adama Marczyńskiego optyczność w przestrzeni
54 / Tomasz Mikołajczak /
Żaluzjowe meble Władysława Winczego
80 / Iwona Strzelewicz-Ziemiańska /
Jerzy Kossak. Glosa do biografii

Natomiast w numerze 46, który ujrzy światło dzienne ok. 15 grudnia, przeczytamy:
3 / Aleksander Stankiewicz /
Uwagi na temat twórczości architektonicznej Jana Catenazziego
29 / Aneta Grodecka /
Sceny Odysei w sztuce polskiej
45 / Cezary Wąs /
Holy Place – Sacred Space – Area of Transcendence. Transformations
of the concept of cult sites in the 20th century
71 / Rafał Pakuła /
Metody, techniki i kierunki optymalizowania budownictwa mieszkaniowego
na przykładzie Łodzi i okolic
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Blogi
Prof. dr hab. Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa)
w blogu Kocur na widowni pisze o wystawianych w Operze
Wrocławskiej Krakowiakach i Góralach:
Finał przedstawienia zadziwia chyba najbardziej. Wesoła
akcja Krakowiaków i Górali zostaje nagle zawieszona,
z głośników rozlegają się mało zrozumiałe teksty z greckiej tragedii, a na scenę wkraczają białe
widma. Kwadrans trzeba czekać na ostatnią pieśń chóru z Krakowiaków i Górali. Białe postaci
to mary panien młodych. Tym odważnym zabiegiem reżyserka postanowiła zapewne
wypowiedzieć się przeciwko przemocy małżeńskiej. Wcześniej bowiem młynarz Bartłomiej
powalił na ziemię swoją żonę, czyli młynarzową Dorotę, bo ją podejrzewał o zdradę.
W zachowanym tekście sztuki Bartłomiej nie nokautuje żony. To twórczy wkład reżyserki.
Przemoc wobec kobiet stanowi w Polsce wielki problem. Podobnie jak nasze spory
narodowe. Krakowiacy i Górale to znakomity materiał do podjęcia takich tematów w XXI wieku.
Okazję jednak zmarnowano. Autorom inscenizacji zabrakło wyobraźni i talentu. Artystom dykcji
(lub mikroportów). Hanna Sosnowska w roli roznegliżowanej Basi i Joanna Talarkiewicz jako
ziejąca erotyzmem młynarzowa mają piękne głosy i anielsko chwilami śpiewają. Co z tego, skoro
nie dochodzą. Musiałem czytać angielskie napisy.
Wojciech Bogusławski w Cudzie mniemanym wprowadził na scenę wykształconego
studenta i maszynę elektryczną, bo chciał pokazać, że nauka nie tylko skutecznie zwalcza
ciemnotę i zabobon, ale też sprzyja narodowemu pojednaniu. Dwa wieki później wielu polityków
wciąż jeszcze nie odrobiło tej lekcji, a i nie wszyscy reżyserzy potrafią czytać ze zrozumieniem.
http://teatralny.pl/recenzje/wodewil-w-krainie-mordoru,2160.html
Krzysztof
Ruchniewicz
pisze
m.in.
o Historycznych harcach w parkach rozrywki,
gdzie przedstawia niemiecki fake news,
Projekt Gampera, przedstawiony przez
niemieckich satyryków, a zapowiadający
utworzenie Parku Rozrywki poświęconego
okresowi nazizmu.
Autor konkluduje: Czy zamiana historii w towar z kiosku popularnych treści jest rzeczywiście
popularyzacją wiedzy o przeszłości, nowoczesnym sposobem zaszczepienia potrzeby krytycznej
refleksji nad nią, a może tylko prostą metodą upowszechniania narodowych a właściwie
plemiennych oznak? Czy hasło na bawełnianej koszulce, rzut oka na uwijających się na scenie
rekonstruktorów, wcielenie w postać w grze prowadzą do pogłębienia, czy do spłycenia odbioru
i oglądu przeszłości? Czy w walce o pamiętanie, które w wymiarze społecznym jawi się jako
potrzebne i słuszne, wszystkie chwyty/metody są dozwolone? Jak ochronić pełen szacunku
do uczestników, a zwłaszcza ofiar, przekaz o historii z wciskającą się tendencją do jego
merkantylizacji, zamiany w towar, łatwo dostępny i tak samo łatwo strawny, podnoszący
poziom „patriotycznych” emocji bez oglądania się na rozum, które powinien emocje
kontrolować?
To aktualne tematy do dyskusji także dla nas. Wszak przed nami cały rok
niepodległościowych obchodów. Ciekawe, czy zmieści się w nich coś o trudzie, słabościach
i niepowodzeniach w budowie naszej państwości, czy też Polska jak długa i szeroka stanie się
wielkim parkiem historycznych rozrywek (łącznie z kolejnymi przemarszami w bojowym dymie
rac). http://krzysztofruchniewicz.eu/historyczne-harce-w-parkach-rozrywki/
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Projekty naukowe
Rozstrzygnięto konkursy Narodowego Centrum Nauki, w których aż dziewięć
projektów z naszego Wydziału otrzymało dofinansowanie.
Dr Magdalena Barbaruk otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki
(konkurs OPUS 13), który realizowany będzie w latach 2018-2019
w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Celem projektu pt. Trajektorie
słowa. Kulturowa sprawczość Amereidy będzie analiza fenomenu
uznawanego za jedno z najbardziej interesujących zjawisk we
współczesnej kulturze Ameryki Łacińskiej. Amereidę utożsamia się dziś
przede wszystkim z awangardową architekturą „Szkoły z Valparaíso”
i powstałym w 1971 roku w Chile Miastem Otwartym (Ciudad Abierta),
w których fundamentem obiektów architektonicznych są akty
poetyckie (phalànes). W swoich badaniach dr Barbaruk chce zwrócić
uwagę na kluczową rolę,
jaką w powstaniu i kulturowej karierze zjawiska odegrała zrealizowana w 1965 r.
przez grupę architektów,
poetów, filozofów dekolonizacyjna przeprawa przez
Amerykę, tzw. Travesía. Jej
oddziaływanie (oczekiwane
już przez uczestników
wyprawy) sprawiło, że
nazywa się ją „podróżą
mityczną”,
„fundacyjną”,
„nowym aktem założenia
Ameryki”. Dr Barbaruk
proponuje postrzegać ją
jako
podróż
literacką
podczas której w aktach
poetyckich performowano
wartości mające na celu
wyłanianie się nowych tożsamości, krajobrazów, miejsc, symboli, obrazów. Po 1984 r.
wyprawom w głąb kontynentu południowoamerykańskiego przypisano nowe cele i realizacja
travesía stała się obowiązkiem każdego studenta architektury w Valparaíso. Zrealizowano
ich już ponad sto.
Badania Amereidy stanowić będą kontynuację refleksji nad trasami literackimi jako
podróżami o charakterze aksjologicznym i ontologicznym, które dr Barbaruk rozpoczęła
analizami Trasy Don Kichota. Wykorzysta w nich różnorodne metody i techniki badawcze:
od interpretacji Amereidy (poematu, dziennika podróży) i materiałów wizualnych przez
ankiety, wywiady z uczestnikami wypraw po obserwację uczestniczącą tj. udział
w studenckiej travesía oraz w Taller de Amereida w Mieście Otwartym.
Rezultaty zostaną przedstawione w poświęconej Amereidzie monografii. Jej
nadrzędnym celem będzie pogłębienie wiedzy o sprawczości literatury względem kultury,
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refleksja nad architekturą jako nowoczesnym sposobem życia
oraz rolą praktyk utopijnych we współczesnej kulturze otwartej na „inne nowoczesności”.
Zespół Laboratorium Humanistyki Współczesnej działającego przy Instytucie
Kulturoznawstwa pod kierunkiem prof. Doroty Wolskiej w ramach konkursu OPUS
Narodowego Centrum Nauki zdobył grant na realizację projektu Laboratorium
humanistyczne jako modus poznania. Od archeologii do projektu. Jego celem jest zbadanie
poznawczego statusu laboratorium humanistycznego oraz odpowiedź na pytanie,
czy dająca się dostrzec współcześnie „laboratoryzacja humanistyki” jest przelotną modą czy
też symptomem głębszych przemian jej kondycji.
Kluczową rolę w projekcie odgrywa odróżnienie laboratorium humanistycznego od
laboratorium w humanistyce, czyli laboratorium przyrodniczego jako przedmiotu badań
humanistycznych (filozofii nauki, historii, antropologii i socjologii wiedzy). Laboratorium
humanistyczne rozumiemy jako modus poznania, dlatego przyjmujemy perspektywę
metahumanistyczną. Zakładamy, że laboratorium humanistyczne nie stanowi imitacji
przyrodniczego, stąd jednym z zadań badawczych jest zbadanie historycznych form
laboratorium humanistycznego (np. pracownia alchemiczna, gabinety osobliwości,
Laboratorium nauki o kulturze Aby’ego Warburga, laboratoria „szkoły lipskiej”, laboratorium
teatralne Jerzego Grotowskiego, Laboratorium Antropologii Społecznej Claude’a LeviStraussa, „Laboratorium eksperymentalne” Jeremy’ego Benthama). Weryfikacji poddana
będzie hipoteza, podług której idea laboratorium wyprzedza nowoczesny podział wiedzy na
przyrodniczą i humanistyczną.
Kolejne zadania to: zaprojektowanie współczesnej postaci laboratorium
humanistycznego i stworzenie ram teoretycznych dla jego funkcjonowania
(m.in. wyjaśnienie: na czym polega uprawianie humanistyki na sposób laboratoryjny,
czy humanistyka może mieć eksperymentalny charakter i być uprawiana zespołowo, a także
czy ma własną infrastrukturę), krytyka idei laboratorium i związanych z nią zagrożeń
(m.in. naturalizacja badań humanistycznych wynikająca z bezrefleksyjnego przyjęcia
metaforyki laboratoryjnej oraz wzmacniania humanistyki autorytetem zapożyczonym
z nauk ścisłych i przyrodoznawstwa).
Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 roku i potrwa dwa lata. W tym czasie
uczestnicy projektu przeprowadzać będą kwerendy archiwalne oraz uczestniczyć
w cyklicznych warsztatach, podczas których dyskutowane będą wyniki badań. Planowane
jest również wydanie monografii w języku polskim i angielskim.
Laureatką 13 edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki została dr Anna Oleszkiewicz
z Instytutu Psychologii. Jej projekt zatytułowany Rola deficytów wzrokowych i słuchowych
w kształtowaniu relacji społecznych człowieka otrzymał w konkursie
OPUS dofinansowanie w kwocie 370 000 zł.
W streszczeniu projektu autorka pisze: Deficyty sensoryczne
w obrębie każdego ze zmysłów mogą prowadzić do wzrostu poczucia
izolacji i spowolnienia rozwoju zróżnicowanych procesów
psychologicznych (...). Jednocześnie badania pokazują, że kompensacja
sensoryczna (czyli wzrost znaczenia bodźców odbieranych dostępnymi
zmysłami w warunkach utraty sprawności jednego ze zmysłów) może
teoretycznie umożliwiać swobodne funkcjonowanie w sytuacjach
społecznych (...). Celem przedstawionego projektu jest (...) poszerzenie
wiedzy dotyczącej roli deficytów sensorycznych w kształtowaniu relacji
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ze światem społecznym poprzez jednoczesne włączenie do badań
osób o dysfunkcji wzrokowej i słuchowej (...). Przedmiotem pierwszej części badań będzie wpływ
deficytów sensorycznych na przekonania o świecie społecznym. W drugiej części analizie
zostaną poddane czynniki sensoryczne wpływające na kształtowanie relacji interpersonalnych.
W trzeciej części projektu zostaną zrealizowane badania z zakresu zmiennych mogących
przyczyniać się do budowania orientacji pozytywnej (...). Tematyka przedstawionego projektu
badawczego może zatem stanowić podstawę do lepszego zrozumienia, ale też
i przeciwdziałania stereotypom na temat ogromnej grupy osób z deficytami sensorycznymi.
Ponadto dr Łukasz Kamiński z Instytutu Historycznego uzyskał w ramach konkursu Opus 13
NCN finansowanie projektu pt. Kościół katolicki wobec komunizmu – doświadczenie Polski
i Czechosłowacji 1944/45-1989, dr hab. Andrzej Wiśniewski – projektu Zmierzch starego
świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry
i dr Agnieszka Przybył – projekt pt. Tajemnice świata budowniczych długich grobowców.
Archeologiczno-paleośrodowiskowe studium neolitycznego krajobrazu kulturowego na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich.
Dr hab. Robert Kołodziej z Instytutu Historycznego uzyskał finansowanie projektu Akta
sejmikowe województwa łęczyckiego do 1695 r. Druk trzech tomów akt sejmikowych
województwa bełskiego z lat 1572-1668, 1669-1717, 1718-1772 w ramach konkursu
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo
w I Rzeczypospolitej do 1795 roku w ramach modułu Fundamenty.
W ramach konkursu PRELUDIUM 13 troje doktorantów WNHiP otrzymało dofinansowanie
projektów na kwotę 502.737 zł: mgr Radosław Gliński – na projekt Śląska architektura
podcieniowa na tle europejskim (XIII-XVIII w.), mgr Kinga Winnicka – na projekt Znaczenie
przedmiotów osobistych wykonanych z surowców kostnych w kulturach episznurowych
wczesnej epoki brązu w oparciu o wybrane metody obrazowania i analizy fizykochemiczne, zaś
mgr Karolina Jara – na projekt Urbanistyka i architektura na Śląsku w okresie Trzeciej Rzeszy
(1933-1945).
Więcej o tych projektach – w kolejnych wydaniach Biuletynu.
Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną
(raport z działań)
Pracownia została utworzona w lutym 2017 r. Jej celem jest stworzenie platformy do pracy
naukowej i dydaktycznej, służącej zintensyfikowaniu już prowadzonych badań i koordynacja
wymiany myśli naukowej z dziedziny architektury, urbanistyki i studiów miejskich XIX i XX w.
Ważnym celem badań prowadzonych w Pracowni jest krytyczna refleksja nad źródłami
i wielopłaszczyznową „egzystencją” architektury i przestrzeni miejskiej jako pola negocjacji
aktorów różnych grup społecznych oraz obszaru wpływów zmiennych warunków
politycznych i ekonomicznych w obliczu gwałtownych przemian modernizacyjnych, jakie
miały miejsce w ostatnich dwóch stuleciach. Obszar objęty badaniami stanowią głównie
Europa Środkowa i Środkowo-Wschodnia, w tym przede wszystkim tereny Polski
(w granicach przedwojennych i po 1945 roku), Niemiec (w tym szczególnie Śląska) i państw
znajdujących się niegdyś w obrębie monarchii habsburskiej.
Pracownia liczyła obok kierownika dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos jeszcze trzy
osoby, stażystów programu NCN FUGA, zatrudnionych w UWr: dr Emilię Kiecko,
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dr Aleksandrę Paradowską (od X 2017 w Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu, Katedra Historii Sztuki i Filozofii), dr. Wojciecha Szymańskiego
(od X 2017 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz troje doktorantów:
Karolinę Jarę, Małgorzatę Popiołek oraz od X 2017 Maję Kwiecińską.
Wynikiem prac badawczych członków Pracowni w 2017 r. było opublikowanie
8 artykułów w monografiach i czasopismach z listy B i C i wzięcie udziału z referatami
w 14 konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz w dwóch międzynarodowych
szkołach letnich (Maja Kwiecińska w Deutsches kulturelles Erbe und seine Rezeption im
östlichen Europa und der GUS, organizowanej przez Deutsche Gesellschaft e. V. w Berlinie,
zaś Aleksandra Paradowska w Neues aus der Forschung:Interdisziplinäre Sommerakademie
zu Polen, Deutschland und den östlichen Nachbarn, Darmstadt). Ponadto magistranci
dr hab. A.Zabłockiej-Kos, prof. UWr wzięli udział w konferencjach ogólnopolskich (Paulina
Korneluk w ośmiu, Barbara Szczepańska w jednej).
Pozyskano jeden grant NCN Preludium 13 (Urbanistyka i architektura na Śląsku
w okresie Trzeciej Rzeszy (1933-1945), Karolina Jara) oraz jeden międzynarodowy (Grant
badawczy w kooperacji z Hochschule Mainz w ramach: Akademisches Förderprogramm
2017–2020. Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Nazwa projektu:
Synagoge am Anger im Kontext Dreier Glaubensgemeinschaften. Digitale Rekonstruktion
und Dokumentation der Breslauer Synagoge, Karolina Jara).
Członkinie Pracowni zorganizowały dwie ogólnopolskie konferencje: Architektura
okresu III Rzeszy w Polsce (główny organizator dr Aleksandra Paradowska, mgr Karolina Jara)
Poznań, 25 czerwca 2017 r., wspólnie z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, oraz Miejska
przestrzeń publiczna w ‘długim XIX wieku’ (główny organizator, dr hab. Agnieszka ZabłockaKos, prof. UWr) w Warszawie, 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. wspólnie z Instytutem Historii
PAN.
Dr Aleksandra Paradowska i dr Wojciech Szymański uzyskali Stypendium Ministra
Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, a dr Wojciech Szymański
ponadto – stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START.
W planach Pracowni na rok 2018 jest zorganizowanie dwóch konferencji: Forum
Doktorantów i Magistrantów zajmujących się architekturą i urbanistyką XIX i XX wieku
w czerwcu 2018 r., wspólnej konferencji z Instytutem Historii PAN poświęconej architekturze
XIX wieku w grudniu 2018 r., oraz jednego seminarium polsko-niemieckiego poświęconego
architekturze sakralnej XIX wieku, wspólnie z Technische Universität w Moguncji w maju
2018 r.
Planujemy także organizację regularnych kolokwiów naukowych (z jednym
wykładem) i seminariów (z trzema wykładami) skupiających badaczy z całej Polski. W druku
są książki i kolejne artykuły naukowe. Chcielibyśmy także pozyskać następne granty oraz
liczymy na nowych współpracowników i nawiązanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi
jednostkami o podobnym profilu badawczym. Zapraszamy do współpracy i na naszą stronę
internetową (inauguracja wkrótce)!
dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Od 15 listopada działa wersja beta nowej strony Wydziału oraz stron jednostek. Dostępna
jest pod adresem http://www.dev-wnhip.uni.wroc.pl/wnhip/, zaś 15 grudnia dotychczasowe
strony zostaną zastąpione nowymi. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
we współtworzeniu naszej wspólnej witryny poprzez zgłaszanie uwag na adres
www.uwagi@wnhip.uni.wroc.pl. Dziękujemy za już zgłoszone wnioski.
18 i 25 listopada 2017 r. odbyły się
uroczystości
wręczenia
dyplomów
tegorocznym absolwentom naszego
Wydziału, zaś 1 grudnia – promocje
doktorskie.
Po raz czwarty została wręczona
nagroda im. Prof. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską,
poświęconą
historii
najnowszej,
obronioną na UWr. Otrzymał ją Pan
Michał Grochowski, który pracę
Społeczność
żydowska
Warszawy
w świetle „Gazety Żydowskiej” (lipiec 1940-sierpień 1942) napisał pod kierunkiem
dr hab. Joanny Dufrat.

Wykłady on-line
Na wydziałowym kanale Youtube dostępny jest nowy wykład. Dr
Mirosław Marczyk z Katedry Etnologii i Antropologii, Medycyna
ludowa – od myślenia magicznego do naukowej racjonalizacji
opowiada o medycynie ludowej i jej relacjach ze współczesną
nauką. https://www.youtube.com/watch?v=RnT7H-Qt7v8
W ciągu trzech dni obejrzało go już prawie sto osób. Zapraszamy
kolejne!

Zgodnie z zapowiedzią, wracamy do wykładów inauguracyjnych, wygłoszonych we wrześniu
2017 r. dla nowych studentów naszego Wydziału.
Dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr. (Instytut Psychologii),
Niektóre złudzenia towarzyszące kształtowaniu dojrzałej tożsamości osobistej
Witam Państwa serdecznie,
Proponuję, ażebyśmy na krótko skupili się na zagadnieniu kształtowania osobistej
tożsamości, zwłaszcza na niektórych najbardziej powszechnych złudzeniach
towarzyszących temu procesowi. Na wstępie przybliżmy w jaki sposób psychologowie
najczęściej określają tożsamość osobistą. Najbardziej obrazowo można ją przedstawić jako
rdzeń osobowości; jest to struktura psychiczna, koncepcja siebie, która tworzy się
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z odpowiedzi na pytania: kim jestem? kim chcę być w przyszłości? co stanowi moją misję
w świecie? Rola dojrzałej tożsamości w życiu człowieka jest więc nie do przecenienia.
Zdaniem niektórych psychologów rozwoju, np. Erika Eriksona, czy Roberta
Havighursta – jest to podstawowe zadanie rozwojowe wieku
adolescencji (dorastania), czyli okresu życia rozciągającego się
między 12-14 a 20-23 r.ż., ale współcześni naukowcy – np. Jeffrey
Arnett zwolennik wprowadzenia nowego okresu rozwojowego, tzw.
okresu wkraczania w dorosłość (emerging adulthood) – twierdzą, że
i po adolescencji, do około 26, a nawet 30 r.ż. mamy do czynienia
z aktywnym procesem kształtowania tożsamości osobistej. Nie dziwi
więc, że problem kształtowania tożsamości jest kluczowy dla
rozwoju młodych ludzi, tych w Państwa wieku oraz nieco młodszych
i starszych. Zresztą proces ten trwa tak naprawdę przez całe życie,
choć może nie z takimi dynamicznymi przekształceniami
i towarzyszącymi temu procesowi kryzysami, jak ma to miejsce
w okresie młodości.
W tzw. potocznej, powszechnej świadomości społecznej,
występuje szereg złudzeń, fałszywych przekonań na temat tego, w jaki sposób kształtuje się
dojrzała tożsamość osobista, gwarantująca człowiekowi nie tylko poczucie „zakorzenienia”
w samym sobie, ale też w świecie. Złudzenia te mogą zwieść i sprowadzić na manowce
człowieka będącego w procesie kształtowania własnej tożsamości. Dlatego proponuję
krótko przyjrzeć się kilku z nich.
Złudzenie pierwsze można sparafrazować za pomocą następującego stwierdzenia:
Tożsamość dojrzała kształtuje się sama z siebie, bez wysiłku człowieka. Innymi słowy:
bez naszego wysiłku wraz z wiekiem nabywamy tożsamości coraz bardziej doskonałej,
dojrzałej, doskonale przystosowującej nas do naszych życiowych zadań realizowanych
w danym otoczeniu społecznym.
Dlaczego to jest złudzenie? Wyniki szeregu badań, zwłaszcza takich autorów jak
James Marcia, Michael Berzonsky, czy Koen Luyckx ze współpracownikami pokazują, że bez
wysiłku jedynie kształtujemy niedojrzałe, mało rozwojowe formy tożsamości oparte
na konformistycznym „przejmowaniu” oczekiwań innych pod naszym adresem, stanowiące
niejako drogę na skróty w tym procesie. Natomiast kształtowanie tożsamości dojrzałej
to żmudny proces, oparty na świadomym, autonomicznym budowaniu (odnajdywaniu?)
koncepcji siebie, własnych wartości, światopoglądu, planów życiowych itp., w oparciu
o osobiste doświadczenia i rozważanie informacji zwrotnych. Badacze wyróżniają przy tym
dwa główne procesy towarzyszące kształtowaniu dojrzałej tożsamości. Pierwszy –
to eksploracja, czyli testowanie, sprawdzanie siebie oraz otoczenia pod kątem
rozpoznawania i możliwości realizowania własnych potrzeb, aspiracji życiowych
i predyspozycji. Drugi – to zaangażowanie (zobowiązanie), czyli podejmowanie decyzji,
a następnie ich realizacja w zakresie głównych filarów tożsamości, takich jak styl budowania
bliskich relacji, światopogląd i system wartości, czy aktywność zawodowa.
Jakie kompetencje potrzebne nam są do kształtowania dojrzałej tożsamości? Alan
Watts wymienia w tym aspekcie uważność, twierdząc, że zrozumienie siebie przychodzi
właśnie poprzez wykorzystanie tej kompetencji. Być uważnym oznacza zdawać sobie sprawę
z tego, czego doświadczamy w danym odczuwanym momencie. Oznacza też: mieć otwarty,
krytyczny umysł nie tylko wobec siebie, ale i wobec tego, co nam świat proponuje.
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Kolejne, drugie złudzenie, na jakie chcę zwrócić Państwa uwagę, to przeświadczenie,
że możemy być, kim tylko chcemy, że wszystko jest możliwe w zakresie kształtowania
własnej tożsamości (oraz w innych obszarach). Najlepiej ilustruje je hasło reklamowe firmy
Nike „Just do it”, po prostu zrób to, o czym marzysz. Carlo Strenger twierdzi nawet, że mamy
obecnie do czynienia z kulturą typu „Just do it”. Dlaczego to jest złudzenie? Gdyż każdy
z nas ma wprawdzie swoje silne, ale również i słabe predyspozycje i właściwości
umożliwiające, ale i ograniczające obszary możliwych aktywności. Również otoczenie,
w jakim żyjemy (w sensie bardzo konkretnym, np. rodzina , jak i bardzo szerokim,
np. zglobalizowany świat) oraz tzw. czas historyczny (czas pokoju lub czas wojny, finansowej
prosperity itp.) – stanowi zarówno źródło naszych szans, jak i ograniczeń. A zatem, dla
każdego z nas nie wszystko jest możliwe. Nie mamy pełnej dowolności w kształtowaniu
naszej drogi życia, w kształtowaniu dojrzałej tożsamości osobistej.
Złudzenie trzecie, towarzyszące często procesowi świadomego określania tego, kim
chcemy być i na co chcemy ukierunkować naszą życiową aktywność, można sprowadzić do
następującego twierdzenia: kształtowanie dojrzałej tożsamości osobistej wymaga skupienia
się wyłącznie na własnych potrzebach i interesach. Uzasadnienie tego, dlaczego jest to
złudzenie, nastręcza pewne trudności. Zgodnie bowiem z nazwą – kształtujemy tożsamość
osobistą własną, a zatem skupienie na sobie jest jednym z warunków, ażeby proces ten
zakończył się sukcesem. Co więcej, niektórzy terapeuci, np. Zygmunt Freud, twierdzą,
że pewna, niewielka dawka zdrowego narcyzmu, skupienia na sobie i przekonania o własnej
wartości i wyjątkowości, jest niezbędna dla zdrowia psychicznego. A tymczasem już sporo
lat temu Christopher Lasch ogłosił, że mamy do czynienia nie tylko z niewielką dawką
narcyzmu, lecz wręcz z narcyzmem kulturowym przejawiającym się w powszechnym
skupieniu ludzi głównie na materialnej stronie życia, konsumpcjonizmie, hedonizmie,
przesadnym znaczeniu autoprezentacji i skoncentrowaniu się wyłącznie na sobie.
Współcześnie Carlo Strenger potwierdza tę samą charakterystykę współczesnego
człowieka.
Wróćmy zatem do naszego podstawowego pytania: dlaczego jednak złudzeniem jest
przekonanie, że kształtowanie dojrzałej tożsamości osobistej wymaga skupienia się
wyłącznie na własnych potrzebach i interesach? Otóż dlatego, że jak podkreśla Eliot Aronson
wraz z innymi psychologami, człowiek jest istotą społeczną, tożsamość własną buduje
w oparciu o odniesienie się do innych; plany osobiste również nie są budowane w próżni, lecz
w odniesieniu do świata społecznego. Również Kazimierz Obuchowski twierdził,
że kształtowanie tożsamości osobistej oznacza budowanie planów prospołecznych,
ukierunkowanych na innych oraz długoterminowych, ukierunkowanych na daleką
przyszłość.
Jakich zatem kompetencji, przeciwstawnych wymienionemu wcześniej złudzeniu,
wymaga budowanie tożsamości dojrzałej? Na pierwszym miejscu wymieniam zdolność
do współczucia. Współcześni nam duchowi przywódcy, tacy jak papież Franciszek oraz
Dalajlama podkreślają, że dostrzeganie dramatu i wspólnoty losów ludzkich, zdolność
do współczucia i wrażliwość na szeroko rozumiane nieszczęścia dotykające ludzi – nie izoluje
i ułatwia budowanie dojrzałej tożsamości osobistej.
Równie ważną kompetencją jest odpowiedzialność. Victor Frankl twierdził,
że człowiek może czuć się wolny od wszystkiego, nawet od własnego życia, ale skoro żyje,
to powinien wziąć za nie odpowiedzialność. Wziąć odpowiedzialność, czyli przyjąć na siebie
wszelkie konsekwencje tego, jakimi wartościami będzie się w życiu kierował i jaki sens
odnajdzie dla swojego życia. Z odpowiedzialnością wiąże się też współodpowiedzialność:
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skoro swoje życie wiąże człowiek z tymi a nie innymi ludźmi,
zwierzętami itp., to powinna go również charakteryzować współodpowiedzialność za te
osoby, gdyż one składają się na jego życie.
Ostatnie złudzenie, jakie chcę z Państwem omówić, można sparafrazować
następująco: ukształtowana tożsamość pomaga w pełni zrealizować potrzebę
bezpieczeństwa.
Dlaczego to jest złudzenie? Jak pokazują liczne wyniki badań, budowanie
i przekształcanie siebie, własnej tożsamości osobistej, może wiązać się z kryzysem,
niepokojem, wrażliwością na zagrożenia, na ryzyka. Wyniki moich własnych badań, jakie
prowadzę od wielu lat nad zagadnieniem obrony psychologicznej, pokazują, że ciągła
aktywizacja potrzeby bezpieczeństwa może przyczyniać się do tego, że wszędzie
dostrzegamy zagrożenia i nasz organizm przestawia się na obronę, zamykamy się mentalnie
i osobowościowo, fiksujemy na zagrożeniach, czujemy się coraz bardziej osaczeni, a zatem
– paradoksalnie – pragnienie bycia bezpiecznym oddala nas od bycia bezpiecznym. I nawet
najbardziej dojrzała tożsamość nas przed tym nie chroni, a wręcz może przyczyniać się
do dodatkowych stanów rozchwiania psychicznego, gdyż różne nieoczekiwane, czy wręcz
traumatyczne, wydarzenia w naszym życiu osobistym, a także skomplikowanie, szanse
i zagrożenia współczesnego zglobalizowanego świata stanowią poważne wyzwania
dla naszej tożsamości.
A zatem, skoro ukształtowana tożsamość, nawet ta najbardziej dojrzała, nie pomaga
w pełni zrealizować potrzeby bezpieczeństwa, to jakich kompetencji człowiek potrzebuje,
ażeby uchronić się przed wymienionym złudzeniem i innymi fałszywymi przekonaniami,
tymi wymienionymi i niewspomnianymi w moim miniwykładzie, dotyczącymi kształtowania
dojrzałej tożsamości? Do najważniejszych kompetencji w omawianym aspekcie zaliczam
zgodę na niepewność, na minimalne zabezpieczenie potrzeby bezpieczeństwa. Jak twierdził
dawno temu Alan Watts, człowiekowi potrzebne jest jedynie minimalne zabezpieczenie
potrzeby bezpieczeństwa. Opiera się ono na zrozumieniu, że to co jest nam niezbędne –
to jedynie (i aż!) – stałe punkty odniesienia, na jakich możemy oprzeć swoją tożsamość.
Co może być takimi stałymi punktami odniesienia, czyli czymś, co nas zabezpieczy
w chwilach największych kryzysów tożsamościowych i rozterek, największych traum
życiowych? Są to, jak twierdzą Watts, Frankl, Obuchowski i wielu innych – wartości
stanowiące drogowskazy naszego życia oraz związki emocjonalne z ludźmi i światem
(materialnym oraz duchowym), zakorzeniające nas w nim.
Głównym zadaniem budowania dojrzałej tożsamości osobistej jest zatem
odnalezienie (opracowanie, wykształcenie?) tych stałych punktów odniesienia w naszym
życiu. Poczucie bezpieczeństwa bowiem to kwestia głównie psychologiczna i duchowa.
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ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
W ramach współpracy z Haus Schlesien w Königswinter koło Bonn Zakład Historii
Śląska organizuje tygodniowy wyjazd studentów i doktorantów do Haus Schlesien, podczas
którego odbywają oni staż we wspomnianej placówce, realizują mikroprojekty i poznają
Nadrenię. Nasz trzeci już wyjazd planowany jest w terminie 9–16 marca 2018 r. Zwracam się
z prośbą o pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu.
Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia przyjmuje dr hab. Tomasz Przerwa prof.
UWr (Instytut Historyczny, ul. Szewska 49, p. 241A, mail: tomasz.przerwa@uwr.edu.pl)
Koszt pobytu w Haus Schlesien wynosi 60 euro od osoby, w tym wyżywienie, noclegi i wstęp
do wszystkich placówek muzealnych. Podróżujemy autokarem, za który uczestnicy płacą
łącznie około 50 zł (od osoby). Wymagana jest komunikatywność w języku niemieckim, co
uwarunkowane jest charakterem zbiorów i planowanych spotkań.
W ramach stażu uczestnicy poznają Haus Schlesien (muzeum, archiwum i bibliotekę), jego
funkcjonowanie i przebogate zbiory śląskoznawcze, do których mają dostęp do późnych
godzin wieczornych. Planowane są spotkania ze świadkami historii, niemieckimi
studentami, zajęcia teoretyczne, wycieczki do placówek naukowych i muzealnych, w tym
w Bonn (Haus der Geschichte), Kolonii, Essen (Ruhr-Museum), Bochum (Porta Polonica),
Andernach, Remagen (Museum „Brücke von Remagen“), klasztor Maria Laach.
Wnioski o granty
MNiSW ogłosiło kolejną edycję konkursu Diamentowy Grant na przygotowanie pracy
doktorskiej przez wybitnych absolwentów studiów I stopnia. Termin składania
aplikacji upływa 14 stycznia 2018 r.
Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
- nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
- posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie
nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
- prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe.
Wśród osiągnięć naukowych ogłoszenie o konkursie wymienia:
- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych
w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co
najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
- udział w projektach badawczych prowadzonych przez jednostkę
naukową, lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi
lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
- wystąpienia na konferencjach naukowych,
- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
- aktywny udział w pracach w kole naukowym,
- udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej
współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
- udział w praktykach zagranicznych,
- inne.
Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/
ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
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Fulbright Slavic Award – stypendium dla pracowników
zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach
naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii
Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium
umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na University
of Washington w Seattle (6 miesięcy, kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej
lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej,
skoncentrowane wokół kultury polskiej) lub na University of Illinois w Chicago (4 miesiące:
kursy
o
tematyce
kulturoznawczej,
z
obszaru
gender
studies
lub
filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej). Nabór
wniosków na wFyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 8 stycznia 2018. Warunkiem
ubiegania się o stypendium jest posiadanie stopnia naukowego doktora oraz bardzo dobra
znajomość języka angielskiego. Szczegóły oraz formularz aplikacji można znaleźć pod
adresem http://www.fulbright.edu.pl/slavic
Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego na badania w Open Society Archives
w Budapeszcie, koncentrujące się wokół problemów komunikacji w czasie zimnej wojny i po
jej zakończeniu. Stypendysta otrzymuje 2000 euro na 2-miesięczny pobyt. Termin składania
wniosków upływa 10 stycznia 2018. http://visegradfund.org/scholarships/visegradscholarships-at-osa
Stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów
i post-doców na prowadzenie badań naukowych w ciągu
1 lub 2 lat (10 lub 20 miesięcy) na Tajwanie. Stypendium
pokrywa koszty życia (750 euro dla doktorantów, a 1000 euro dla post-doców) oraz przelotu
(800 euro). Partnerem programu jest tajwańskie Ministerstwo Nauki i Technologii, wśród
wspieranych obszarów badawczych znajdują się również nauki społeczne i humanistyczne.
Konieczna jest znajomość języka chińskiego lub angielskiego. Termin składania wniosków
upływa 20 marca 2018r.
Szczegóły: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships
Stypendia Fundacji Bogliasco dla utalentowanych humanistów na miesięczny pobyt
w Bogliasco we Włoszech. Termin składania wniosków to 15 stycznia 2018.
Szczegóły: https://www.bfny.org/en/apply
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło program „Lider” dla doktorantów i postdoców, „którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym
planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas
realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne
i posiadają potencjał wdrożeniowy”. Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r.
Szczegóły: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja
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Konkursy Narodowego Centrum Nauki
15 grudnia zostaną otwarte nowe Konkursy NCN: Sonatina 2 (na projekty
badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem),
Uwertura 2 (na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących
granty ERC), Etiuda 6 (na stypendia doktorskie, z koniecznością odbycia
stażu w zagranicznym ośrodku naukowym) oraz Tango 3 (na projekty
zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych
w rezultacie badań podstawowych) – z terminem składania wniosków 15 marca 2018 r.
Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu, ostatniego przed przerwą wakacyjną,
czekamy do 8 stycznia 2018 r. Proszę je wysyłać w imieniu własnym lub
pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół
naukowych
i
in.
na
adres
biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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