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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Niewielkie Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej skrywa wiele ciekawych
eksponatów, ale jeden z nich to prawdziwy skarb. Jest nim księga miejska zawierająca wpisy
z postanowieniami tutejszych władz samorządowych od 1398 r. do 1497 r. Wśród wielu
arcyciekawych zapisek obrazujących kulisy lokalnej historii wije się równie ciekawy wątek
generalny – pragmatyczności administracyjnego szkieletu gminy miejskiej. Nie
zachowywano tu modelowego podziału na radę miejską jako przedstawiciela politycznego
i zarządcę gminy i ławę jako organ sądowniczy. Wójt zamieniał się często rolami
z burmistrzem, a sam burmistrz zmieniał się czasami kilka razy w roku. Czy to oznaki
kryzysu? Bynajmniej, Bystrzyca Kłodzka mimo bardzo niespokojnych czasów była
zarządzana sprawnie i racjonalnie. Gospodarcze kontakty jej mieszkańców sięgały
Augsburga, Wrocławia i Pragi.
Dlaczego w tym miejscu piszę o tak szczegółowej kwestii? Bo może ona być udatnym
punktem odniesienia do naszej sytuacji w niespokojnych czasach. Bystrzyczanie byli
pragmatykami, starali się sprostać wymogom władz zwierzchnich – ale broniąc swojej
niezależności i dążąc do zachowania własnych tradycji prawnych. Nie dlatego, że odmawiali
przyjmowania tego, co obce. Przeciwnie, starali się włączać je w ramy swojej tradycji. Tak,
jak przyjmowali migrantów – i tak, jak sami odnajdowali się w nowych miejscach, do których
migrowali.
Żyjąc w ciekawych czasach możemy mieć przekonanie, że maleją nasze szanse na
dokonanie dobrych wyborów w życiu zawodowym i obywatelskim. Ale tak nie jest. Wybory
mogą być trudniejsze, ale nasz cel się przecież nie zmienił. Powinniśmy zmierzać do prawdy
i naszą drogę przedstawiać otoczeniu. Polityczne zawirowania związane z tym czy innym
pomysłem tej czy innej władzy na zwiększenie wpływów nie powinny nas skłaniać do zmiany
drogi. Ani polityka, ani sądy nie decydują o jakości badań naukowych. Mogę z żalem przyjąć
nieprzemyślane deklaracje polityków o dorobku naszej nauki. Nie pierwsze to, pewnie nie
ostatnie wykorzystywanie sentymentów kosztem prawdy. Naszym zadaniem powinno być
dostosowanie się do tej sytuacji i tym głośniejsze mówienie, co robimy, dla kogo robimy
i po co to robimy. To nieprawda, że nie poruszamy trudnych tematów, że nie wychodzimy
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z dorobkiem naszych badań do czytelników spoza Akademii.
Przeciwnie, aktywnie staramy się powiększać nasz zasięg oddziaływania. I tylko od nas – nie
od polityków i urzędników ministerialnych – zależy, jak bardzo nasz głos będzie ważył na
kształcie kultury lokalnej, regionalnej, narodowej – czy europejskiej. Tylko od jakości naszych
badań, tylko od naszego wysiłku włożonego w ich popularyzację.
Wielokrotnie mówiłem, że jestem dumny z jakości wielu nurtów badań
prowadzonych na Wydziale. Tę jakość musimy rozszerzać podejmując dyskusje we własnym
gronie, prowadząc wspólne badania – i szeroko o nich komunikując. Tak, musimy publikować
zgodnie z nakazami ministerialnych algorytmów. Ale – jeśli tylko można, docierajmy
do naszych odbiorców innymi kanałami. Bądźmy elastyczni i pragmatyczni! A jednocześnie
trzymajmy się naszych wartości, których nie powinny podważyć zbiorowe seanse emocji.
Wiatr historii wieje mocno, ale nie ma szans wyrwać tego, co głęboko zakorzenione. Może
co najwyżej zmierzwić liście. Cokolwiek by o sobie myślał.
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Z radością informujemy, że dr Agnieszka Sorokowska z Zakładu Psychologii Ogólnej IPs
otrzymała Nagrodę im. Profesora Jana Strzałko
Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku
i Ewolucji. Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku
i Ewolucji to stowarzyszenie naukowców i studentów zainteresowanych ewolucyjną perspektywą w
badaniach nad biologią, ekologią, zachowaniami
oraz kulturą człowieka. Misją Towarzystwa jest
integracja uczonych z bardzo różnych dziedzin
nauki oraz propagowanie multidyscyplinarnego,
pluralistycznego podejścia do natury ludzkiej oraz
sposobu uprawiania nauki.
Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego kontynuuje cykl otwartych konwersatoriów
o nazwie Lekcje słuchania, na których występują zaproszeni goście z różnych ośrodków
naukowych i artystycznych, zajmujący się problematyką audiosfery – środowiska fonicznego
świata człowieka, jak badacze audiosfery, muzykolodzy, kulturoznawcy, artyści, akustycy,
kuratorzy muzealni i inni.
7-8 grudnia 2017 r. odbyły się dwa wykłady w ramach seminarium Radio jako laboratorium:
dr Joanny Walewskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) pt. Dziwne obyczaje mgr
Patkowskiego i inż. Szlifirskiego, czyli o miejscu Studia Eksperymentalnego w strukturach
Polskiego Radia oraz dr. hab. Dariusza Brzostka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) pt.
Laboratoria dźwiękowe i dźwięki (z) laboratorium. Na przykładzie Studia Eksperymentalnego
Polskiego Radia.
16 stycznia 2018 r. odbyła się 26. Lekcja Słuchania, podczas której Pan Piotr Tkacz (Poznań)
przedstawił wykład pt. Kosmiczny rzemieślnik Ariel Guzik.
Bieżące informacje o kolejnych „Lekcjach słuchania” i innych wydarzeniach są zamieszczane
na stronie głównej Pracowni: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl
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Prof. dr hab. Teresa Kulak i prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (IH) wygłosili referaty podczas
konferencji „Polsce swobodny dać świt” – 100-lecie odzyskania niepodległości,
zorganizowanej 20 stycznia 2018 r. przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość" oraz Fundację
Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego. Obrady odbyły się w Zakładzie
Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Celem spotkania było ukazanie społecznego wysiłku mieszkańców późniejszego
pogranicza, który przyczynił się do ustalenia ostatecznego kształtu zachodniej i północnej
granicy odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego. Uwaga badaczy,
uwzględniając kontekst ogólnopolski, skoncentrowana była w szczególności na obszarze
Śląska, Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, z symbolicznymi dla wydarzeń na tych
terenach postaciami: Wojciechem Korfantym, Ignacym Paderewskim i Józefem Hallerem.
Konferencji towarzyszyła prezentacja ekspozycji Muzeum Historii Polski oraz
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Zwieńczeniem dnia był okolicznościowy koncert
w Narodowym Forum Muzyki, podczas którego zaprezentowano m.in. utwory z repertuaru
I. J. Paderewskiego – męża stanu zasłużonego dla polskiej niepodległości oraz wybitnego
kompozytora i pianisty koncertującego w latach 1891 oraz 1901 również i we wrocławskiej
Nowej Giełdzie. Projekt zrealizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania
niepodległości.

23 stycznia 2018 r. ogłoszono wyniki programu Visiting Professors zorganizowanego przez
Wrocławskie Centrum Akademickie. Kapituła programu przyznała środki na sfinansowanie
wizyty prof. Karola Bergera (Stanford University) w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Prof. Karol Berger będzie gościł we Wrocławiu pomiędzy 25 a 28 czerwca
2018 r. Wygłosi wykład Nietzsche contra Wagner – Wagner contra Nietzsche oraz poprowadzi
seminarium na temat dramatów muzycznych Richarda Wagnera.
Karol Berger był mieszkańcem Warszawy do 1968 roku, w którym
przerwał studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim
i wyemigrował do USA. W 1975 roku ukończył muzykologiczne
studia doktorskie na Uniwersytecie Yale i został asystentem
na Uniwersytecie Bostońskim. Od 1982 roku jest profesorem
muzykologii Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Jest autorem
następujących książek: Musica Ficta (Cambridge University Press,
1987), A Theory of Art (Oxford University Press, 2000, polskie
wydanie jako Potęga smaku, Gdańsk 2008), Bach’s Cycle, Mozart’s
Arrow (University of California Press, 2007) oraz Beyond Reason: Wagner contra Nietzsche
(University of California Press, 2016).
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Pod koniec stycznia 2018 r.
rozpoczął się kolejny sezon
ekspedycji badawczej do Sudanu,
pod kierownictwem dr. hab.
Mirosława Masojcia z Instytutu
Archeologii. Realizowana jest ona
w ramach projektu Homo erectus na
szlaku ku Eurazji.
Aglomeracja
stratyfikowanych stanowisk tradycji
aszelskiej na Pustyni Arabskiej
w Sudanie, finansowanego przez
Narodowe
Centrum
Nauki
(2015/19/B/HS3/03562).
Tegoroczne badania wykopaliskowe skupiają się na dwóch stanowiskach związanych
z osadnictwem grup wczesnych homininów. Obecnie prowadzone są prace na jednym
ze stanowisk znajdujących się w depresji Hudi na Pustyni Arabskiej, w trakcie których
odnaleziono liczne narzędzia bifacjalne (pięściaki i rozłupce) w układach stratygraficznych
związane z kulturą aszelską. Badania potrwają cztery tygodnie i zakończą się na początku
marca 2018 r.
2-3 lutego 2018 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się
Interdyscyplinarna konferencja naukowa Rycerstwo-Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego
na stan szlachecki. Wybrane zagadnienia – wstęp do badań. Organizatorami sesji byli:
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Związku Szlachty
Polskiej. W sesji wzięli historycy, historycy sztuki, socjologowie specjalizujący się
w badaniach historii społecznej, architektury, heraldyki, a także archiwistyki. Sesja była
okazją do spotkania historyków reprezentujących wszystkie najważniejsze ośrodki naukowe
w Polsce. Co więcej, dzięki spotkaniu różnych perspektyw badawczych efektem konferencji
stało się ukazanie wielu nowych aspektów problematyki związanej z historią warstwy
szlacheckiej w Polsce. Poruszono zagadnienia m.in.: związane z dokumentacją w życiu
rycerstwa i szlachty w Polsce,
siedzibami szlacheckimi na pograniczu Wielkopolski i Kujaw w późnym
średniowieczu, wyobrażeniami o pochodzeniu
rodzin
szlacheckich
Rzeczypospolitej, obrazem rycerstwa
/szlachty w literaturze okolicznościowej i parenetycznej przełomu
XVI i XVII w., wreszcie nieznanymi
śląskimi rodzinami rycerskimi i ich
herbami. Wysoko należy również
ocenić dyskusję, która poświęcono
podczas sesji dużo czasu.
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Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (Rynek 58) zaprasza do obejrzenia wystawy
Obrazki z nut, prezentującej fragment zbioru publikacji nutowych znakomitego
wrocławskiego historyka sztuki, kulturoznawcy i kolekcjonera, Prof. Pawła Banasia,
emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. To pierwsza w Polsce ekspozycja
poświęcona wyłącznie drukom muzycznym pochodzącym z okresu od końca XIX w. do
połowy XX w., wydawanym w różnych krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem ich
szaty graficznej. Okładki druków ukazują rozwój popularnej kultury muzycznej oraz sposoby
reklamowania i ilustrowania muzyki w czasach, gdy normą było obcowanie z nią na żywo.
Pieśni i serenady, arie operowe i operetki, polonezy, walce, marsze, kankany, a później
kabaretowe i kawiarniane piosenki, fokstroty, shimmy i tanga rozbrzmiewały
w przestrzeniach publicznych – teatrach, kawiarniach koncertujących, ogrodach, cyrkach,
kabaretach, kinach oraz prywatnych domach. Popularne utwory wydawano nieraz w setkach
tysięcy egzemplarzy, a ich okładki zachęcały do kupna najróżniejszymi sposobami. Dziś to
świadectwo ewolucji artystycznej epoki (od późnego romantyzmu do art deco), a także
szansa na poznanie kultury muzycznej i wizualnej XIX i XX wieku.
Wśród prezentowanych na wystawie nut znajdziemy znane także dziś piosenki
kabaretowe i filmowe, śpiewane przez wielkie ówczesne gwiazdy, takie jak Zula
Pogorzelska, Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Eugeniusz Bodo, z tekstami i muzyką tak
wybitnych osobistości jak Andrzej Włast, Marian Hemar, Julian Tuwim i wielu innych. Wśród
mniej lub bardziej znanych grafików, których twórczość prezentowana jest na wystawie, byli
m.in. Willy Herzig, Kurt Hilscher, Leopoldo Metlicovitz, Wolfgang Ortmann, Paul Telemann,
Robert Sedlacek, Stanisław Dobrzyński, Witold Kalicki, Jerzy Radlicz, Marian
Walentynowicz, Alfred Żmuda. Warto podkreślić, że okładki nut bardzo rzadko są
wspominane w opracowaniach dotyczących grafiki użytkowej, a o niektórych twórcach tego
specyficznego gatunku sztuki trudno znaleźć jakiekolwiek informacje.

Fotografia ze strony internetowej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.
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Otwarcie wystawy miało miejsce w Galerii pod Plafonem 19 stycznia 2018 r. Było
połączone ze spotkaniem z prof. Banasiem i jego gośćmi oraz oprawione muzycznie
wykonaniem przedwojennych piosenek przez doktorantkę Katarzynę Szyszkę oraz
dr hab. Bogusława Rabę z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wystawę współtworzyli: prof. Paweł Banaś, Jacek Czarnik, Anna Ćwik i Małgorzata
Laszczak (Dolnośląska Biblioteka Publiczna), dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr (Instytut
Kulturoznawstwa oraz Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu
Wrocławskiego), Monika Janowiak-Janik i Joanna Gul (Biblioteka Kulturoznawstwa
i Muzykologii UWr oraz Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr).
Wystawie towarzyszy katalog Obrazki z nut: druki muzyczne od końca XIX do
połowy XX wieku z kolekcji Pawła Banasia (Wrocław 2018) pod redakcją Jacka Czarnika
i Anny Ćwik, opracowany graficznie przez Małgorzatę Laszczak, gdzie obok licznych
kolorowych okładek nutowych znajdziemy tekst prof. Pawła Banasia W ogrodzie nut
przybliżający m.in. źródła jego kolekcji, wprowadzenie dr hab. Renaty Tańczuk Od kolekcji do
wystawy, przedstawiające idee wystawy, katalog bibliograficzny 126 druków muzycznych
oraz indeks, będący także pomocniczym, niewielkim leksykonem twórców – grafików,
kompozytorów i autorów tekstów, opracowane przez Monikę Janowiak-Janik i Joannę Gul.
Zapraszamy do oglądania wystawy do 28 lutego w holu Galerii pod Plafonem
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (Rynek 58).
Zaproszenie ze strony Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej:
http://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/dla-czytelnikow/kalendarz-dlaczytelnikow/icalrepeat.detail/2018/02/01/1039/-/obrazki-z-nut-druki-muzyczne-z-kolekcjiprof-pawla-banasia
Relacja fotograficzna z wernisażu znajduje się na profilu facebookowym Instytutu
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (Kulturoznawstwo wrocławskie):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1753032971416133.1073741853.19825949022
6830&type=3

Studenci i doktoranci

19-20 grudnia 2017 r. w Instytucie Pedagogiki, studenci trzeciego roku Edukacji Dorosłych
i Marketingu Społecznego przeprowadzili dwa projekty: Sesja w grudniu i Zdrowsza wersja
świąt. Bezpośrednim celem było wzmocnienie integracji studentów i pracowników Instytutu
Pedagogiki, Instytutu Psychologii i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale projekty miały też
swoje cele edukacyjne i charytatywne. W sali 26, grupowo lub indywidualnie,
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na profesjonalnej, „świątecznej ściance”, każdy mógł zrobić
sobie pamiątkową fotografię (Sesja w grudniu). Odwiedzając „studio fotograficzne” nie
sposób było nie zatrzymać się przy dwóch długich stołach, gdzie domowe wypieki,
przygotowane własnoręcznie przez studentki EDiMS, i zakąski zmodyfikowane zgodnie
z wersją Zdrowsza wersja świąt nie pozwalały przejść obojętnie obok skarbonki z napisem
„Zbieramy na schronisko dla zwierząt”. Uzupełnieniem był też wykład na temat jasnych
i ciemnych stron świątecznych potraw, wygłoszony przez jedną ze studentek EDiMS.
Nieocenioną pomoc okazały nam Panie pracujące w szatni, które zbierały dary rzeczowe
(koce, miski, karmę, zabawki) dla schroniska przy ul. Ślazowej we Wrocławiu. Dziękujemy
wszystkim, którzy przynosili dary rzeczowe, pomogli w zakupie karmy i włączyli się w nasze
projekty. Dziś wiemy, że pomagając zwierzakom, zrobiliśmy bardzo wiele dla siebie samych
😊. Wszyscy czujemy więcej ciepła w naszych grupach i między grupami 😊. DZIĘKUJEMY!
Studenci III roku I i II grupy EDiMS i dr Rozalia Ligus
7 lutego 2018 r. na wrocławskim Rynku odbył się wernisaż wystawy plenerowej Skarby
Wrocławia. Nieme ofiary II wojny światowej, poświęconej dziełom sztuki, które miasto
Wrocław utraciło w wyniku II wojny światowej, oraz (skutecznym i nieskutecznym) próbom
ich odzyskania. Stworzyli ją studenci historii w przestrzeni publicznej (public history)
w ramach zajęć z zarządzania projektami, prowadzonych przez dra Wojciecha Kucharskiego
z Centrum Historii Zajezdnia. CH Zajezdnia sfinansowało cały projekt. Wystawę otworzył
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski. Na wernisażu licznie
obecni byli dziennikarze z wrocławskiej prasy, radia i telewizji.
Relację można obejrzeć m.in. w telewizji TVP3 http://wroclaw.tvp.pl/35929780/skarbywroclawia-na-egzaminie. Informacje o obecności w innych mediach skrzętnie odnotowywał
profil facebookowy @PubHistWroc https://www.facebook.com/events/183097075628385/
Wystawę można oglądać na północnej pierzei Rynku do końca lutego.
Elektroniczne wersje plansz wystawy zostaną umieszczone w Repozytorium Cyfrowym UWr.
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Wykłady kół studenckich w Instytucie Historycznym
W cyklu wykładów wtorkowych organizowanych przez Koło Naukowe Historyków
Wojskowości UWr. 30 stycznia 2018 r. wystąpił student militarioznawstwa Karol Kolouszek
z referatem związanym z historią uzbrojenia, Próby konstrukcji broni samodziałowej w XX w.
W cyklu wykładów wtorkowych organizowanych przez Koło Naukowe Historyków
Wojskowości UWr. 23 stycznia 2018 r. wystąpił doktorant mgr Stanisław Kolouszek
z referatem Czym jest twierdza. Stanisław Kolouszek jest autorem opublikowanej w 2014
roku książki Fortyfikacje Festung Breslau, a obecnie przygotowuje dysertację doktorską
i w Instytucie Historycznym studiuje w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich nauk
historycznych.
W cyklu wykładów wygłaszanych przez pracowników naukowych organizowanych przez
Koło Naukowe Historyków Starożytności wystąpiła dr hab. Małgorzata Pawlak
reprezentująca Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historycznego, z wykładem Kartagina
i jej śródziemnomorskie imperium. Profesor Pawlak przedstawiła fenickie korzenie
kartagińskiego imperium i jego dramatyczną rywalizację z Republiką Rzymską. Skupiła się
na związku Kartaginy z basenem Morza Śródziemnego i jej głębokim wpływie na oblicze jego
zachodniej części w epoce, gdy świetność Rzymu można było traktować tylko jako jedną
z potencjalnych możliwości nadchodzącej przyszłości.
Publikacje
Pod redakcją naukową profesorów Mateusza Golińskiego i Rafała Eysymontta
(w opracowaniu uczestniczyli również Dagmara Adamska, Cezary Buśko, Małgorzata
Chorowska, Krystian Chrzan, Krzysztof Demidziuk, Agata Gabiś, Jerzy Ilkosz, Tomasz
Kastek, Wanda Kononowicz, Maciej Krzywka, Maciej Małachowicz, Marta MłynarskaKaletynowa, Sławomir Moździoch, Aleksandra Pankiewicz, Jerzy Piekalski, Marcin
Siehankiewicz, Grzegorz Strauchold, Jadwiga Urbanik, Agnieszka Zabłocka-Kos, Leszek
Ziątkowski, Adam Żurek) ukazał się kolejny tom Atlasu Historycznego Miast Polskich,
z. 13: Wrocław. Jest to wydanie drugie (pierwsze ukazało się w 2001 r.), które poprawiono
i rozszerzono, m.in. o studia wszystkich przedmieść, podmiejskich wsi i folwarków
w granicach dzisiejszego miasta oraz nowe badania archeologiczno-architektoniczne
i analizy urbanistyki. Warto zauważyć, że pierwsze wydanie obejmowało miasto jedynie
w granicach dawnych murów.
Atlas jest bardzo obszerny, więc został wydany w dwóch tomach: 1. – część opisowa;
2. – 110 barwnych plansz.
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Pod koniec ubiegłego roku ukazała się praca zbiorowa
Śladami Polaków w Pradze XIX–XXI wiek. Szkice i portrety
historyczno-literackie, pod redakcją Romana Barona
z Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
i Małgorzaty Michalskiej z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej, wydana przez Klub Polski w Pradze. Na ponad
400 stronach autorzy tekstów pokazują różne postaci
i sposoby przejawiania się obecności naszych rodaków
w mieście nad Wełtawą. Na potrzeby czeskojęzycznego
czytelnika dołączono tekst w języku czeskim, będący
zwięzłym przedstawieniem życia Polonii praskiej oraz śladów
wybitnych Polaków w Pradze. Pomiędzy poszczególne teksty
zostały wplecione bardzo osobiste, związane z ważnymi
miejscami w Pradze, wiersze Marzeny Krajewskiej oraz
piękne fotografie Włodzimierza Krajewskiego, a także bogaty materiał ilustracyjny
nawiązujący do opisywanych postaci i wydarzeń. Klamrą spinającą całość jest wstęp Praga,
tak bliska! Daleka? pióra prof. Jacka Balucha – bohemisty, Ambasadora RP w Pradze w latach
1990–1995 oraz tekst Polacy o Czechach – Czesi o Polakach, czyli o sąsiedztwie
i zainteresowaniu Marzeny Krajewskiej – bohemistki, która dwukrotnie przebywała służbowo
w Ambasadzie RP w Pradze (1992–1996 i 2003 –2008), a w 2017 roku wróciła tam w randze
radcy-ministra. Do książki dołączono streszczenie w języku angielskim, bogatą bibliografię,
indeks osobowy oraz biogramy autorów i redaktorów.
Zespół autorów to uczestnicy życia polonijnego w Pradze oraz osoby zajmujące się
zawodowo badaniem opisywanego środowiska, reprezentujący różne uczelnie oraz
instytucje naukowe, zarówno polskie, jak i czeskie. Swoją wiedzę czerpali oni z opracowań
naukowych, ze źródeł archiwalnych oraz własnych obserwacji i przeżyć. Bywa, że sami są
również twórcami i bohaterami prezentowanych historii. Literatury dotyczącej Polaków
w Pradze, szczególnie z ostatnich lat, nie ma zbyt wiele. Autorzy i redaktorzy mają nadzieję,
że książka choć w niewielkim stopniu wypełni tę lukę i będzie inspiracją do dalszych
poszukiwań.
Publikacja dr Ewy Banasiewicz-Ossowskiej z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej pt. The Socio-cultural Identity of Young
Wroclaw Jews ukazała się w tomie The World of Encounters. The Role
of Migration and Ethnicity in the Contemporary World, pod redakcją
Aleksandra Posern-Zielińskiego, przygotowanym w ramach projektu
realizowanego przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN na
18. Światowy Kongres IUAES (International Union of Anthropological
and Ethnological Science), który odbędzie się w czerwcu 2018 roku
we Florianopolis, w Brazylii. Artykuły opublikowane w książce
odzwierciedlają zróżnicowanie geograficzne i tematyczne aktualnych
zainteresowań polskich antropologów.
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Blogi
Prof. dr hab. Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa)
w blogu Kocur na widowni (teatralny.pl) pisze: Wracaliśmy
samochodem z Legnicy i przez godzinę zastanawialiśmy się,
o co chodziło. Było nas czworo: Magda Piekarska, Małgosia
Matuszewska, Tomek Broda i ja – czyli recenzenckoartystyczny desant z Wrocławia. Właśnie zobaczyliśmy w Teatrze Modrzejewskiej nową sztukę
głośnego i obsypanego nagrodami duetu PiK (Paweł Wolak i Katarzyna Dworak). Zwabił nas do
Legnicy groźny i wielce intrygujący tytuł: Wierna wataha.
Aktorzy nas zachwycili. Dworak grała tak ofiarnie, że zdarła sobie gardło i kolana. Pod
koniec spektaklu Grzegorz Wojdon przez kwadrans płakał prawdziwymi łzami. Co zresztą czynił
metr ode mnie, więc ten kwadrans miałem raczej mało komfortowy. On płakał, a ja pomóc nie
mogłem, bo pojęcia nie miałem, dlaczego on właściwie tak płacze.
Sztuki nie rozumiałem. Zaczęło się od tego, że na tle łąki stali mieszkańcy wsi
w jednakowych biało-czarnych uniformach i ładnie śpiewali. Po chwili przez łąkę wbiegł na scenę
Wolak i zaczął opowiadać o pomarańczy. To było może nietrudne do zrozumienia, jednak mało
przyjemne. Paweł Wolak, choć na co dzień aktor wybitny, teraz tuż przede mną wykrzykiwał
swój monolog na jednym tonie i niemal jednym tchem. Szybko wprawił mnie w półtrans. Prosta
historia o pomarańczy zaginęła pod lawiną szybko wypowiadanych słów. W efekcie umknęła mi
pointa. A potem zaczęły się dialogi. Jak już pisałem, aktorzy grali raczej ofiarnie, tylko nie
wiadomo co.
Paweł Palcat, kolejny wspaniały aktor, sam się wodą ochrzcił, mianował kapłanem
i założył sektę, kropiąc wodą pozostałych aktorów. Rzecz działa się na wsi. Tatą był Grzegorz
Wojdon, matką Katarzyna Dworak. Oboje rewelacyjni aktorsko. Dworak widziałem w akcji po
raz pierwszy. Artystka porwała mnie talentem i odwagą. W drugiej części przedstawienia
wybuchała skrajnymi emocjami z szokującą siłą i wiarygodnością. Wciąż jednak nie mogłem
pojąć źródeł tych wielce spektakularnych eksplozji. Z programu wynikało, że aktorka sama sobie
wszystkie teksty napisała, z pomocą Wolaka, i że oboje siebie w tym przedstawieniu
wyreżyserowali. Wiedziała więc chyba, co gra. Nam, widzom, nie ujawniła jednak tego sekretu.
Wiła się po scenie widowiskowo, a z sufitu przez cały spektakl lał się strumień wody. Patrzyłem
z fascynacją, ale też bezradnie na piękne i mokre ciało artystki.
Ta woda z sufitu nie dawała mi spokoju. Wciąż ktoś pod ten strumień właził i cały się
moczył. Grali potem długie sceny w mokrych kostiumach. Nie wiedziałem po co, bo sztuki wciąż
nie rozumiałem, ale bardzo się o artystów martwiłem. Był przecież styczeń. Mogli się przeziębić.
[…]
Podczas oglądania spektaklu narastała we mnie złość. Nie potrafiłem sobie poradzić z
własną bezradnością. Paweł Wolak i Katarzyna Dworak znakomicie uruchomili legnickich
aktorów, ale nie zdołali swej opowieści teatralnie wyartykułować. Szkoda. To wyjątkowo zdolna
ekipa. Może czas zaprosić do współpracy kogoś z zewnątrz – reżysera, który zobaczy, co aktorzy
robią na scenie i zatroszczy się o jasną narrację?
Wracając z Legnicy przez godzinę rozmawialiśmy jednak żywo tylko o Wiernej watasze.
Może Wolak i Dworak tworzą sztukę ponarracyjną – nieredukowalną do racjonalnych wyjaśnień
czy prostej opowieści? Emocjonalne eksplozje artystów, choć mało zrozumiałe, pozostawiły w
nas ślady jak pazury wilków.
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Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
zainicjował
akcję
#ksiazkadlapremiera.
W liście, który podpisali Prof. Prof.
Włodzimierz Borodziej, Barbara Engelking,
Grzegorz
Hryciuk,
Dariusz
Libionka,
Piotr M. Majewski, Andrzej Paczkowski, Jan
M. Piskorski, Krzysztof Ruchniewicz,
Anna Wolff-Powęska, Marcin Zaremba, Marek Zybura, czytamy:
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Z pewnością zwróciliście uwagę na wypowiedź premiera Mateusza Morawickiego, nie
tylko bankowca i polityka, ale i z wykształcenia historyka, która padła w Muzeum w Markowej.
Przypomnijmy:
Nie zrobiliśmy wszystkiego (…) żeby wyjaśnić naszą historię. 25 lat wolnej, niepodległej
Polski z tego punktu widzenia były według mnie stracone.
Część z nas przyjęła ją z zaskoczeniem, część może z oburzeniem. Wszystkiego
z pewnością nie zrobiliśmy, ale czy to, co wykonaliśmy, jest nic nie warte? Wobec takich słów
chyba nikt, kto naukowo pracował i pracuje, często borykając się z różnymi przeciwnościami, nie
może chyba przejść obojętnie. Być może wielu z nas spojrzało na przysłowiową półkę, na której
stoją nasze publikacje. Czy naprawdę nic nie znaczą? Czy wielkie debaty na temat naszej
historii, które toczyły się po 1989 r. z naszym udziałem nie mają żadnej wartości, nie przyniosły
naszemu społeczeństwu żadnych korzyści? Nie można się godzić bez słowa z takimi opiniami.
Uderzają w nasze dobre imię i podważają społeczny autorytet, którym chyba się jeszcze
cieszymy. Co zatem zrobić? Pisać kolejny list protestacyjny? A może lepiej zareagować tak jak
na naukowców przystało i zaprezentować nasze efekty badań? Nie, nie mamy na myśli kolejnej
konferencji. Raczej akcję pod hasłem „podaruj książkę politykowi – może przeczyta choć spis
treści“.
W związku z tym zwracamy się do wszystkich z apelem o wysłanie jednej, dwóch pozycji
z historii najnowszej (w formie papierowej lub pdf), której jesteście autorami i którą uważacie za
ważną w waszym dorobku, na adres Kancelarii Premiera z prośbą o włączenie do księgozbioru
podręcznego tego urzędu. Skoro polityka historyczna jest jedną z głównych aktywności władz,
dobrze byłoby tam taką bibliotekę stworzyć. Wiedzy wszak nigdy dość, zwłaszcza u politycznych
elit.
Projekty naukowe
Cztery projekty badawcze pracowników Instytutu Psychologii uzyskały
dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1, ogłoszonego w ubiegłym roku
przez Narodowe Centrum Nauki. Środki na badania otrzymali (w kolejności
alfabetycznej): dr Olga Bąk na projekt Rola pochwał w zmniejszaniu skutków wcześniejszych
porażek, dr Marcin Czub na projekt badawczy Porównanie skuteczności bodźców dotykowych
i wzrokowych jako dystraktorów od bólu krótkotrwałego, dr Katarzyna Durniat na projekt
Trafność kryterialna polskiego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu oraz
dr Joanna Piskorz na projekt Wpływ poznawczej dystrakcji na percepcję bólu.
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Lokalnie o Śląsku w ramach rozwoju humanistyki polskiej

Czy oddalone od głównych dróg i skryte przed okiem kamer wspólnoty lokalne mają swoją
przeszłość? Pytanie na pierwszy rzut oka razi banałem – no oczywiście, że mają, bo ma ją
każda wspólnota. Czy aby na pewno? Czy nie jest tak, że zdecydowaną większość obszaru
„odczuwanej przeszłości” pokrywa dla przeciętnego odbiorcy historia narodowa? Nawet
opowieści o historii regionalnej bywają często konstruowane tak, by wpasować się w model
historii narodowej. Cóż dopiero mówić o historiach małych miasteczek i wsi? Wobec ubóstwa
informacji ich mieszkańcy nie mają szansy podjąć namysłu nad swoim otoczeniem
w kontekście charakterystycznych dla niego przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Ale
równocześnie badacze różnych aspektów przeszłości przygotowując syntetyzujące
i modelowe opowieści o przeszłości regionów, wspólnot politycznych różnego szczebla, nie
posiadając wiedzy o lokalnych nurtach przeszłości powtarzają i przenoszą na całą wspólnotę
to, co udało się ustalić w odniesieniu do największych ośrodków i grup społecznych.
Historyczny Śląsk jest pod tym względem szczególnym miejscem na mapie Polski.
Usunięcie niemieckojęzycznej wspólnoty regionalnej po 1945 r. i przybycie głównie
polskojęzycznych osadników stworzyło zapotrzebowanie na narracje dające szansę na
zakorzenienie się w otoczeniu. Jednak te narracje – siłą rzeczy – podporządkowywały dzieje
Śląska historii Polski. Dopiero lata 70. przynoszą powolną odbudowę narracji lokalnych
dotyczących większych miast, często jednak koncentrowane przede wszystkim na okresie
po 1945 r. W zasadzie dopiero po 1989 r. powstają coraz liczniej opracowania
skoncentrowane na Śląsku jako regionie oraz na poszczególnych ośrodkach miejskich. Ten
żywy ruch omija jednak dzieje małych, marginalizowanych wspólnot.
Finansowany od 2013 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Polskiej grant Śląsk ojczysty: Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości
regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XXI w.). Cz. 1, kierowany przez Prof. dra hab.
Przemysława Wiszewskiego miał za zadanie przetestować i zaproponować taki sposób opisu
historii lokalnych, który posłużyłby wspólnotom do wzmacniania wewnętrznej spójności.
Jednocześnie publikacje miały dać profesjonalistom możliwość porównania dziejów
lokalnych z ogólnym modelem historii regionu. Jako przedmiot opisu świadomie wybrano
gminy o niskim PKB na głowę mieszkańca. Uznano, że w ich przypadku trudno oczekiwać
zainwestowania przez władze gmin znaczących środków w profesjonalne badania
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historyczne. Dla każdej gminy przygotowano komplet trzech
opracowań: monografię dziejów miejscowości wchodzących w skład gminy, atlas źródeł
historycznych skupiony na opisie postrzegania przestrzeni gminy przez wieki, opracowanie
dziedzictwa kulturowego gminy. Wybór przedmiotów badań był też związany z dążeniem do
uzyskania obrazu trzech stref funkcjonowania wspólnot lokalnych w regionie: w okolicach
okołogórskich (gminy Świerzawa, Lubawka, wieś Walim, miasto Jawor jako stolica księstwa
świdnicko-jaworskiego), okolic metropolii wrocławskiej (gmina Kostomłoty, Szczepanów),
równinnych, pogranicznych okolic północnego Śląska (gminy Żukowice, Milicz).
Publikacje ukazują się w otwartym dostępie, w formie cyfrowej, zaś w formie
tradycyjnej są przekazywane nieodpłatnie do bibliotek w społecznościach lokalnych oraz do
bibliotek naukowych w kraju. Publikacjom towarzyszą spotkania z mieszkańcami, zaś ich
uzupełnieniem ma być przekazanie tablic informacyjnych towarzyszących najważniejszym
zabytkom w gminach. Zawierać one będą także odesłanie do publikacji cyfrowej
poświęconej danej gminie (kod QR). Mamy nadzieję, że nasza działalność ożywi
zainteresowanie otoczeniem, lokalną tradycją kulturową samych mieszkańców. Ale dążymy
także do zmiany paradygmatu pisania historii społeczności: modele ogólne muszą być
punktem wyjścia, ale nie krępującą ramą przebogatej przeszłości każdej wspólnoty. Tylko
wtedy Śląsk stanie się w pełni ojczysty, bliski, nasz. A przynajmniej tak uważamy...
OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Wydział wykupił na 2018 r. dostęp do bazy publikacji
Humanities Source EBSCO dla swoich pracowników,
doktorantów i studentów. Można z niego korzystać
z komputerów podłączonych do sieci uniwersyteckiej lub
z domu przez proxy. Informacje o konfiguracji proxy
znajdują się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej:
https://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi-online-proxy
Wejście do bazy poprzez link:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&profile=ehost&
defaultdb=hus&groupid=main
Niezmiennie zachęcamy do lektury!
Nowa strona internetowa Wydziału zyskuje nowe funkcjonalności. W lutym zostało
uruchomione pobieranie danych z systemu USOS, dotyczących pracowników oraz treści
zajęć. Zachęcamy do sprawdzenia i uzupełniania swoich danych. Niebawem pojawi się także
anglojęzyczna wersja strony oraz możliwość tworzenia własnych stron przez każdego
z pracowników.
Nasz Biuletyn Informacyjny ukazuje się już ponad rok. Chcielibyśmy się poznać opinię
Czytelników (o ile tacy są) na jego temat. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety
internetowej pod adresem: https://www.surveymonkey.com/r/SSQM935
Będziemy też wdzięczni za uwagi prozą przesłane na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY

Instytut
Kulturoznawstwa
Uniwersytetu
Wrocławskiego
oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze organizują
we Wrocławiu 16 i 17 lutego 2018 r. Kongres Polskiego
Kulturoznawstwa. Do naszego miasta zjeżdżają się
przedstawiciele 23 ośrodków naukowych z całego kraju. Będą
debatować nad kondycją oraz przyszłością nauk o kulturze,
kulturoznawstwa jako dyscypliny i studiów kulturoznawczych
w Polsce. Jest to pierwsze tak reprezentatywne spotkanie
środowiska i nie jest przypadkiem, że odbywa się ono właśnie na
Uniwersytecie Wrocławskim – uczelni, w której 46 lat temu
uruchomione zostały pierwsze studia kulturoznawcze w kraju.
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Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja UWAŻNOŚĆ Bycia
zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową Tygiel kulturowy.
Tematyczne moduły konferencji:
• Mozaika religijno-duchowa
• Mniejszości narodowe i grupy etniczne
• Geneza sztuki - kontekst archeologiczny
Konferencja odbędzie się: 21 maja 2018 r. w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Udział
w konferencji, tak czynny jak i bierny, jest bezpłatny. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów
w terminie do 30 marca 2018 r.
Szczegóły: https://tygielkulturowy.wordpress.com/blog/

Wnioski o granty
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 dla magistrantów i osób z tytułem magistra (w tym doktorantów i post-doków)
z Krajów Grupy Wyszehradzkiej na studia (do 4 semestrów) na uczelniach z krajów
Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów, zaś dla osób z tych grup państw – na studia
w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2018 r.
Szczegóły: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program
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
Rzym – stypendia Fundacji Lemmermann w wysokości 750 euro miesięcznie dla
magistrantów i doktorantów, urodzonych po 15 marca 1983 r., zajmujących się kulturą
Rzymu od czasów antycznych po współczesność. Termin składania wniosków upływa
15 marca 2018 r. Szczegóły: http://www.nexus.it/lemmermann
Wielka Brytania – Royal Society - Newton International Fellowships dla osób po doktoracie
na pracę naukową w Wielkiej Brytanii, również dla humanistów. Termin: 27 marca 2018 r.
Szczegóły: http://www.newtonfellowships.org
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W Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej trwa nabór wniosków
w konkursach:
First Team – granty dla pierwszych zespołów badawczych
kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery
naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej
niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty
trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.
Homing – granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych
przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu
finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.
Powroty – granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych
przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej
z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą
projekty trwające do 24 miesięcy.
Termin składania wniosków upływa 5 marca 2018 r.
Szczegóły programów: http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne
Konkursy Narodowego Centrum Nauki
15 grudnia zostały 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
1 marca 2018 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy
Politechnice Wrocławskiej organizuje spotkanie dotyczące grantów Marie SkłodowskiejCurie (program Horyzont 2020) oraz stypendiów Polsko Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta. Szkolenie adresowane jest do wszystkich naukowców (studentów, doktorantów
i pracowników naukowych) zainteresowanych rozwojem swojej kariery i mobilnością.
Szczegóły spotkania na stronie: http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców – dla badaczy do 35 roku życia
zatrudnionych w polskich instytucjach. Stypendia stanowią nagrodę za osiągnięcia
naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy
naukowej przez okres finansowania. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat.
Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie
podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy
udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co
przeznaczą stypendium. Termin składania wniosków za pośrednictwem systemu OSF
upływa 31 marca 2018 r.
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow
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Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu, ostatniego przed przerwą wakacyjną,
czekamy do 8 marca 2018 r. Proszę je wysyłać w imieniu własnym lub
pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół
naukowych
i
in.
na
adres
biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
Przypominamy o ankiecie, która czeka, by ją wypełnić (nie powinno to zająć dłużej niż
minutę): https://www.surveymonkey.com/r/SSQM935
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