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Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Doroczne Święto Uniwersytetu budzi we mnie
sprzeczne uczucia. Z jednej strony – od momentu mojej
immatrykulacji na Uniwersytecie Wrocławskim odczuwam
w tym dniu dumę z bycia członkiem wspólnoty uczonych
i uczących się, wspierających się o wielowiekową tradycję
i kultywujących wartości przekazywane przez nią. Z drugiej
jednak strony zdziwienie, a czasami smutek budzi widok
pustoszejących w połowie uroczystości ław, gdy odznaczeni
i odbierający nagrody chyłkiem wychodzą z Auli lub
Oratorium. Wśród biorących udział w uroczystościach nie ma
prawie pracowników, którzy przychodzą sami, by razem z całą
Wspólnotą brać udział w dorocznym spotkaniu. Proszę mnie
dobrze zrozumieć – nie winię nikogo, raczej w tę jesienną noc
stawiam sam sobie pytanie: co się dzieje z universitas?
I nie jest to problem naszego tylko Uniwersytetu, choć to nasza sytuacja popycha do
tej refleksji. Reformy ostatnich trzech Ministrów posunęły daleko do przodu podziały
w naszym środowisku. Nie polityczne lub ideologiczne, niestety – nie badawcze, lecz
prozaiczne: prestiżowo-ekonomiczne. Wprowadzone narzędzia oceny i finansowania ludzi
nauki zachęcają do konkurowania środowisk ze sobą i szukania sposobów, by sprostać
życzeniom mecenasa, jakim jest państwo. Akademia nie jest w stanie przemówić jednym
głosem w niemal żadnej sprawie, dyskusje naukowe toczą się w niewielkich gronach
badaczy wyspecjalizowanych w wąskich zagadnieniach, w grupach coraz częściej
składających się w większej liczbie ze znajomych, niż naukowych oponentów. O wspólnotę
ze studentami ciężko tak z przyczyn kulturowych, jak i z braku czasu, gdy podstawowym
problemem pozostaje opublikowanie artykułu w najwyżej punktowanym miejscu.
Na przekór temu wszystkiemu uważam, że warto rozmawiać, dyskutować, spierać
się – i tworzyć tradycję otwartego Uniwersytetu, Akademii spajanej wartościami
przekazywanymi przez tradycję. Tradycję, która nie jest zbiorem zadrukowanych kart i słów
o wielkości przodków, lecz gestów, narracji, działań dających żywe świadectwo trzeźwości
osądu, krytycznego podejścia do świata, poszukiwania prawdy w duchu dobra całej
ludzkości. Między Sokratesem a Platonem jest miejsce na całe spektrum postaw – od
budzenia obywateli z błogiego snu, także za cenę skandalu, po dostojnego nauczyciela
wykorzystującego autorytet dla utwardzania wartości prawdy. Łączy je prosty fakt:
jesteśmy depozytariuszami przekonania, że kulturowo zróżnicowana ludzkość może się
rozwijać i żyć w pokoju oraz harmonii z Naturą opierając się o dar rozumu. Nie wstępujemy
do Akademii, by produkować stołki, lecz by zmagać się, ułomni, jakimi jesteśmy,
z tajemniczym, a przecież tak pięknym światem, którego częścią jesteśmy.
Przytłoczeni codziennością możemy o tym zapomnieć. Ale – gaudeamus igitur! –
cieszmy się, bo w Akademii tak długo jesteśmy młodzi, jak długo mamy odwagę myśleć
i spierać się o rozumienie świata, by dochodzić prawdy. Podejmijmy ten wysiłek, bo
wstąpiliśmy do wspólnoty rozumowania. I godnie dawać będziemy tego świadectwo.
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, Kierownik Zakładu Muzykologii
Systematycznej w Instytucie Muzykologii UWr, otrzymał Wyróżnienie Honorowe Con
Passione w uznaniu szczególnych zasług i wkładu w rozwój Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Wyróżnienie wręczono 28 września 2018 r.
w Szydłowcu podczas jubileuszu pięćdziesięciolecia powołania MLIM, które jest pierwszym
na świecie muzeum, poświęconym gromadzeniu ludowego instrumentarium muzycznego
z jednego kraju.
Dr Grzegorz Joachimiak (Instytut Muzykologii) otrzymał Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima
Feichta za pracę doktorską Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku
ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny.
Nagrodę przyznało Jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta w składzie:
dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna DadakKozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata WoźnaStankiewicz, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata
Bolesławska-Lewandowska. Nagroda jest przyznawana przez Związek Kompozytorów
Polskich.
http://www.zkp.org.pl/index.php/pl/nasze-dzialania/nagroda-im-feichta
Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, Kierownik Zakładu Muzykologii Historycznej
w Instytucie Muzykologii UWr, został powołany we wrześniu do Rady Programowej
projektu ministerialnego Dziedzictwo Muzyki Polskiej, realizowanego przez Narodowy
Instytut im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne
w Krakowie.
Prof. dr hab. Jacek Piotrowski (IH) otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.
Uroczystość wręczenia odbyła się w Oratorium Marianum 18 września 2018 r.
Dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel (IH) otrzymała Brązowy
Krzyż Zasługi. Dekoracja miała miejsce w trakcie
uroczystych obchodów Święta Uniwersytetu.
Justyna Szablewska, doktorantka z IH, otrzymała
30 września z rąk Prezesa Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka
wyróżnienie w ogólnopolskim XIII Konkursie na prace
popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii
pożarnictwa. Nagroda została przyznana za pracę
magisterską Ochotnicze straże pożarne w stanie wojennym w
świetle „Strażaka” (promotor prof. dr hab. Krzysztof
Kawalec).
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski został członkiem Rady Naukowej Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu w Ostrawie.
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Prof. dr hab. Bożena Muszkalska, Kierownik Zakładu
Antropologii Muzycznej w Instytucie Muzykologii UWr brała udział w międzynarodowej
konferencji naukowej i sympozjum ICTM Study Groups on Music&Minorities and
Music&Gender, która odbyła się w dniach 23-30 lipca 2018 r. w Wiedniu. Prof. Muszkalska
wspólnie z Joanną Krycką wygłosiły referat Touching the sound. Musical culture of the
hearing-impaired people.
Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos (IHSz,
Pracownia Badań nad Urbanistyką
i
Architekturą
Nowoczesną)
była
uczestniczką i jednym z koordynatorów
Akademii
Letniej
w
Darmstadt
organizowanej przez Deutsches Polen
Institut, poświęconej nowym i starym
miastom w Niemczech i Polsce (Neue Stadt
– Alte Stadt. Interdisziplinäre Erkundungen
eines Topos in Deutschland, Polen und
Europa, 25 sierpnia – 1 września 2018 r.).
Spotkania przyniosły ciekawe referaty
i dyskusje oraz umożliwiły nawiązanie licznych międzynarodowych kontaktów.
Dr Grzegorz Joachimiak (IMuz) został zaproszony do udziału w spotkaniu
międzynarodowej grupy roboczej Tablature in Western Music (Tabulatura w muzyce
Zachodu) ustanowionej w ramach International Musicological Society. Obrady odbyły się
7 września 2018 r. w Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei, gdzie wśród innych
prelegentów dr Joachimiak zaprezentował referat dotyczący renesansowej muzyki
lutniowej Father Hermann Kniebandl (1679-1745) as an Example of a Lutenist and Composer
from the Cistercian Abbey in Grüssau (Now Krzeszów in Polish Silesia).
Pełny program spotkania: https://www.musicology.org/pdfs/sg/sg_tablature_2018.pdf
Dr Rozalia Ligus reprezentowała Instytut Pedagogiki 17-18 września 2018 r. w Łodzi na
międzynarodowej konferencji European Sociological Association ESA RN03 Mid-Term
Conference: Theoretical and Empirical Reflections on Social Disorganisation and „Otherness”
in Modern European Societies. Following biographical and discursive approach of Thomas and
Znaniecki’s legacy of ‘Polish Peasant in Europe and America’, gdzie wygłosiła referat:
Biographical identity of the 4th generation of Polish re-emigrants from a former Yugoslavia –
a case study oraz była moderatorem sesji Work, Identity and Professional Biographies.
29 września – 9 października 2018 r. dr Katarzyna Majbroda i dr Małgorzata Michalska
(KEiAK) przebywały w ramach umowy bilateralnej na Uniwersytecie im. Iwana Franki we
Lwowie. Z rewizytą w dniach 15–19 października 2018 r. gościł we Wrocławiu doc. Roman
Tarnawski z tamtejszej Katedry Etnologii. Obie placówki współpracują ze sobą już od kilku
lat.
10-11 października 2018 r. w Barcelonie w szpitalu uniwersyteckim, Hospitalet de
Llobregat, odbyło się spotkanie sieci badawczej COST Action CA16207 European Network
for Problematic Usage of the Internet. Uczestniczył w nim dr Piotr Plichta z Instytutu
Pedagogiki (Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością) oraz pozostali krajowi
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reprezentanci w tej akcji COST: prof. UAM dr hab. Jacek
Pyżalski (UAM Poznań) oraz dr inż. Łukasz Tomczyk (UP, Kraków). Międzynarodowe
spotkanie grupy ekspertów sieci COST Action CA16207 poświęcone było różnym aspektom
Problematycznego Używania Internetu (PUI). W Akcji biorą udział naukowcy z większości
europejskich krajów oraz goście z innych państw z innych kontynentów (m.in. USA,
Australii, Gruzji, Izraela) reprezentujący różne dyscypliny i specjalności naukowe (m.in.
psychiatrię, genetykę, pedagogikę i psychologię). Celem Akcji jest stworzenie
wielodyscyplinarnego, uwzględniającego różne perspektywy, międzynarodowego
środowiska naukowego ukierunkowanego na zrozumienie mechanizmów problemowego
korzystania z sieci (PUI) oraz wypracowanie efektywnych instrumentów profilaktycznych
i zaradczych w tym względzie.

Więcej: http://www.internetandme.eu/ i https://www.facebook.com/Net.and.Me/
Akcje COST są prestiżowymi sieciami eksperckimi gromadzącymi naukowców z różnych
dziedzin finansowanymi z Horyzontu 2020. Więcej informacji: https://www.cost.eu/
Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (IH) wygłosił referat The ‘Gates of Alexander’ and the
Caucasian Wall of Derbent 18 października 2018 r. podczas w konferencji Chinese Walls
around the World: Success and Failure of Wall Building in Human History, która odbyła się w
Wiedniu. Program konferencji: https://kunstgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/
i_kunstgeschichte/Bilder_IKG/Bilder_events/events_wise_2018_19/16.10.2018_Programme
_V3.pdf
Refleksyjny nauczyciel - podniesienie kompetencji studentek i studentów nowego kierunku
studiów II stopnia Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Uniwersytecie Wrocławskim
– tak brzmi nazwa projektu, którego Autorką i Kierownikiem jest dr Joanna Malinowska
z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Instytucie Pedagogiki UWr.
Projekt ten, złożony w konkursie NCBiR na Programy kształcenia nauczycieli
dotyczące opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach
realizujących specjalność nauczycielską (KONKURS NR POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18),
otrzymał pozytywną ocenę i ze znakomitym wynikiem, jako szósty w rankingu na
dwadzieścia osiem zakwalifikowanych, uzyskał dofinansowanie w kwocie 397 350 zł.
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19 października 2018 r. w siedzibie Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu odbyło
się I Polsko-ukraińskie seminarium etnologiczne
Lwowski i wrocławski ośrodek etnologiczny – historia
i współczesność, zorganizowane przez Katedrę
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Wrocławskiego, przy współudziale Katedry Etnologii
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz
oddziału PTL we Wrocławiu. Pomysłodawczynią
spotkania i główną organizatorką była dr Małgorzata
Michalska; poprowadził je dr hab. Eugeniusz Kłosek
prof. UWr – kierownik KEiAK. Seminarium stało się
okazją do bliższego zapoznania się z dorobkiem
i działalnością obu ośrodków. Stronę ukraińską
reprezentował doc. Roman Tarnawski, wybitny
znawca przedwojennej historii etnologii lwowskiej,
który przedstawił referat pt.: Katedra Etnologii
Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1910–2018: ciągłość tradycji. Ze strony polskiej zostały
zaprezentowane trzy wrocławskie placówki: KEiAK (dr Mirosław Marczyk, dr Konrad Górny,
dr Janina Radziszewska, dr Katarzyna Majbroda, dr Ewa Banasiewicz-Ossowska), PTL
(dr Małgorzata Michalska – historia lwowska i wrocławska) oraz Muzeum Etnograficzne
(kierownik Elżbieta Berendt).
Dr hab. Robert Kołodziej (IH) wystąpił z referatem nt.: Senat jako stan sejmowy w czasach
panowania Jana III Sobieskiego podczas konferencji
Senat w Niepodległej Rzeczypospolitej, która odbyła
się 23 października 2018 r. w Senacie
Rzeczypospolitej. Konferencję, zorganizowano
wspólnie z Instytutem Nauk Historycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, sesja wpisywała się w szereg innych
debat prowadzonych w ramach seminariów
i konferencji z okazji stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.
25 października 2018 r. dr Magdalena Barbaruk (IKult) była gościem krakowskiego
Festiwalu Conrada. W jego ramach poprowadziła
Lekcje czytania z uczniami i nauczycielami
z Krakowa, Łodzi, Warszawy, Jasła poświęconą
analizie Biegunów Olgi Tokarczuk oraz prowadziła
dyskusję o kulturowym statusie i historii map,
w której udział wzięli Thomas Reinertsen Berg (autor
Teatr świata. Mapy, które tworzą historię) oraz
Edward Brooke-Hitching (autor Atlasu lądów
niebyłych). W związku ze spotkaniem z wyżej
wymienionymi autorami dr Barbaruk przygotowała dla Tygodnika Powszechnego artykuł
Kartowanie
(dostępny
bezpłatnie
on-line
https://www.tygodnikpowszechny.pl/
kartowanie-155819)
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25-26 października 2018 r. w Ustroniu Śląskim
odbyła się konferencja Między obowiązkami,
przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII
w. Konfederacje staropolskie. Była to jej trzecia
edycja, zorganizowana przez Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentowany
przez dr hab. Filipa Wolańskiego prof. UWr
we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego reprezentowanym przez dra hab.
Adama Perłakowskiego oraz Instytutem Historii
Uniwersytetu
Śląskiego
w
Katowicach
reprezentowanym przez dra hab. Dariusza
Rolnika. W obradach wzięło udział ponad
trzydziestu badaczy epoki wczesnonowożytnej
z Polski oraz goście z Białorusi.
W ramach dyskusji omawiano problematykę związaną z miejscem konfederacji w systemie
społeczno-politycznym Rzeczypospolitej, stosunkiem konfederacji wobec władzy,
konfederacją jako przestrzenią kreowania myśli politycznej i ustrojowej wreszcie, miejscem
konfederacji w pamięci historycznej.
14 i 15 listopada 2018 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się
XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Forum Pedagogów”: Codzienność jako
wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka.
Konferencja jest objęta patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej
Akademii Nauk oraz patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Prezydenta Wrocławia oraz JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorami tego
wydarzenia naukowego są: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Ponadtrzydziestoletni dorobek Forum Pedagogów stanowi świadectwo
zaangażowania w najistotniejsze obszary teorii i praktyki edukacji, co mogą potwierdzić
tematy kolejnych spotkań, zainicjowanych w roku 1988 – gorącym czasie transformacji
ustrojowej. Zagadnienia poruszane podczas wcześniejszych konferencji ukierunkowane
były na eksplorowanie wybranych, wyraźnie wyodrębnionych kwestii. Natomiast
tegoroczne Forum za cel stawia sobie rozpoznanie nowych obszarów i upowszechnienie
wiedzy dotyczącej wychowania w demokracji i dla demokracji w teorii i praktyce
edukacyjnej.
Szczegóły: http://pedagogika.uni.wroc.pl/Instytut-Pedagogiki/Nauka/Konferencje
W późnojesiennych okolicznościach część pracowników Instytutu Archeologii realizowała
prace w terenie w ramach zajęć z Metodyki prospekcji archeologicznej i innych projektów
badawczych, m.in. w rejonie Borowych Skałek koło Romanowa na Wzgórzach
Niemczańsko-Strzelińskich (dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr oraz dr Ewa
Lisowska), w strefie Bramy Lubawskiej (dr Marcin Bohr) czy na Płaskowyżu Głubczyckim
(dr Mirosław Furmanek).
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Trwają intensywne prace
budowlane w Instytucie
Historycznym. Od października b.r. rozebrane zostały
stropy
na
wszystkich
kondygnacjach. Póki co
pozostawione zostały stare
belki spinające konstrukcyjnie remontowane skrzydło. Wykonawca prac przystąpił do wylewania fundamentów. Równocześnie rozpoczął prace murarskie, których
celem jest podwyższenie ścian na ostatniej, czwartej kondygnacji. Do połowy grudnia b.r.
powinien zostać położony nowy dach.
Informacja o remontach zabytkowych budynków uniwersyteckich, w tym o pracach
prowadzonych w Instytucie Historycznym, zamieszczona została w głównym wydaniu
"Faktów" w TVP3 Wrocław 6 listopada: https://wroclaw.tvp.pl/39824685/06112018-1830
15 listopada 2018 r. w Instytucie Historycznym odbyła
się czwarta już konferencja
dla nauczycieli historii
i wiedzy o społeczeństwie
szkół ponadgimnazjalnych,
współorganizowana przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu,
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych i Wydział
Nauk Społecznych UWr.
Nauczyciele szkół Wrocławia
i Dolnego Śląska zapełnili
audytorium IH, by wysłuchać
wykładu dra hab. Roberta
Kołodzieja O liberum veto
i innych zawiłościach staropolskiego parlamentaryzmu, prof. Andrzeja Czajowskiego (WNS),
Konflikt władza – obywatel i Wacława Suskiego, który przedstawił analizę wyników
tegorocznych matur z historii i WoS. Następnie w grupach uczestniczyli w warsztatach,
prowadzonych przez Wacława Suskiego (Tworzenie i rozwiązywanie zadań maturalnych),
dr hab. Joannę Wojdon, prof. UWr. (Ćwiczenia rozwijające myślenie historyczne), dra hab.
Roberta Kołodzieja (Przygotowanie uczniów do olimpiady historycznej oraz dr Małgorzatę
Alberską i mgr Marlenę Piotrowską z Instytutu Politologii (Gry dydaktyczne i wystawy
w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie).
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Publikacje
Krzysztof Nawotka, Richard Stoneman i Agnieszka
Wojciechowska, The Alexander Romance: History and Literature
(Ancient Narrative Supplements), Barkhuis 2018
W ramach serii Historia obok. Studia z dziejów lokalnych ukazała się
monografia historii Jawora (Stolica na pograniczach. Dzieje miasta
Jawora (do 1945 r.)) autorstwa m.in. prof. dr hab. Mateusza
Golińskiego i dra hab. Tomasza Przerwy. Publikacja jest dostępne
online w naszej bibliotece cyfrowej:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/95687/edition/89935
Bliska historia. O badaniach historii lokalnej i regionalnej pod redakcją naukową prof.
Przemysława Wiszewskiego, to trzecia książka z cyklu Historia
w działaniu, Wydawnictwa Naukowego PWN.
Ze strony wydawnictwa: Schyłek ubiegłego wieku przyniósł wzrost
zainteresowania perspektywą lokalną w życiu społecznym. Mimo
dominacji w przestrzeni publicznej historii narodowej historie lokalne
mają bardzo istotne znaczenie dla tworzenia tożsamości grup
i jednostek. Książka opowiada o metodach i praktyce badań
regionalnych i lokalnych oraz o ich oddziaływaniu społecznym.
Zwraca uwagę na ogromny potencjał tej „bliskiej historii”. Lektura
obowiązkowa dla osób, które zajmują się historią lokalną i regionalną,
badają ją i popularyzują. Ważna także dla zainteresowanych szeroko
rozumianym warsztatem historyka, ponieważ zachęca do krytycznego spojrzenia na przewagę
perspektywy narodowej w dyskursie historycznym. Pisana przez grono specjalistów z różnych
ośrodków, nie tylko akademickich. Są wśród nich historycy, archeolodzy, etnolodzy
i członkowie stowarzyszeń, którzy dzielą się ciekawymi przykładami swoich działań.
Spis treści:
Bliska historia – historia obok (Przemysław Wiszewski)
CZĘŚĆ I. PERSPEKTYWA
(Trans)narodowe, krzyżujące się, zaplątane… historie społeczności (Przemysław Wiszewski)
Historia, naród i narodowa historia – perspektywa antropologiczna (Jarosław Syrnyk)
Regiuncula Hexapolis Lusatia Superior. Górne Łużyce oczami Czechów, Niemców, Polaków i łużyckich Serbów
(Jan Zdichynec)
Spojrzenie z zewnątrz. Niemieckojęzyczne dziejopisarstwo o historii Królestwa Węgier w wiekach średnich (Daniel
Bagi)
CZĘŚĆ II. BLISKA (NIE)POTRZEBNA HISTORIA?
Czy historie regionu i lokalności może tworzyć historyk? (Przemysław Wiszewski)
Po co komu wiedza o średniowiecznym osadnictwie na Śląsku? (Dagmara Adamska)
Nie tylko drogowskaz. O (niewykorzystywanym) potencjale dawnych map w regionalistyce. Przykład pomorski
(Radosław Skrycki)
O potrzebie badań regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska (Antoni Barciak)
CZĘŚĆ III. PRAKTYKI OTWIERANIA PAMIĘCI
Historia w przestrzeni publicznej (Joanna Wojdon)
Czy narracje muzealne są zakorzenione w badaniach nad historią lokalną? Przykład Centrum Historii Zajezdnia
we Wrocławiu (Wojciech Kucharski)
Historia mówiona a badania regionalne (Katarzyna Bock-Matuszyk)
Terra, quae cognoscitur. Nowa Marchia w działaniach Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra
Incognita” w Chojnie (Michał Gierke)
PODSUMOWANIE: Region i lokalność – dwie twarze bliskiej historii (Przemysław Wiszewski)
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Czasopismo Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum zostało wpisane do bazy
Scopus. To najstarsze chyba polskie czasopismo humanistyczne i jedno z niewielu o zasięgu
światowym (jest w co najmniej 130 bibliotekach w Europie Zachodniej i w Ameryce
Północnej) wydawane jest we Wrocławiu przez Polskie Towarzystwo Filologiczne, przy
wsparciu WNHiP, pod redakcją prof. Jakuba Pigonia i prof. Krzysztofa Nawotki (IH). Eos
jest naturalnym miejscem publikowania przez najbardziej ambitnych polskich filologów
klasycznych i historyków starożytnych.
Projekty naukowe
Rozstrzygnięto trzeci konkurs Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki. W konkursie udział wzięło 289 projektów. Po ocenie
zespołu eksperckiego do II etapu skierowano 107 wniosków. Każdy wniosek
oceniło trzech niezależnych recenzentów. Do ostatniego etapu procedury konkursowej –
rozmów z kierownikami projektów trafiło 68 projektów. Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego do finansowania skierował 37 najlepszych. Wśród nich znalazły się
Bibliografia historii Śląska – kontynuacja i uzupełnienie serii, na kwotę 1.447.141 zł, kierownik
naukowy dr hab. Karol Sanojca.
Katalog rękopisów średniowiecznych ze śląskich kolekcji piastowskich – dawnych bibliotek
w Brzegu i Legnicy, 761 363 zł, dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr
Krytyczna edycja wybranych wspomnień i relacji z kolekcji sybirackiej Archiwum Naukowego
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu, 786 917 zł, dr hab. Małgorzata
Ruchniewicz, prof. UWr.
Kolekcje dawnych muzykaliów z ośrodków religijnych i świeckich na Śląsku w kontekście
kultury muzycznej Europy Środkowej. Katalogowanie zachowanych źródeł (nr 11H 11
014980) – to projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
w Instytucie Muzykologii WNHiP UWr
Celem głównym realizowanego projektu, realizowanego w okresie od 11 stycznia
2012 r. do 10 lipca 2018 r., było uporządkowanie, naukowa analiza oraz kompleksowa
inwentaryzacja rękopiśmiennych muzykaliów zachowanych w wybranych zespołach
archiwalnych z ośrodków kościelnych i dworskich na Śląsku. Przedmiotem badań były
następujące kolekcje archiwalne:
- muzykalia po kapeli klasztoru bożogrobców w Nysie (przechowywane aktualnie
w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego),
- muzykalia po kapeli kościoła św. Krzyża w Opolu (przechowywane aktualnie w Centralnej
Bibliotece im. Josepha Eichendorffa w Opolu),
- muzykalia po kapeli katedralnej we Wrocławiu – ograniczone do dzieł XVIII-wiecznych
kapelmistrzów wrocławskich (przechowywane aktualnie w Bibliotece Kapitulnej
we Wrocławiu oraz w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie),
- muzykalia dawnej Biblioteki Zamkowej w Oleśnicy (przechowywane aktualnie w oddziale
muzycznym Staatliches Landes- und Universitätsbibliothek Dresden).
Projekt, prowadzony pod kierunkiem prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha (z udziałem dr
Agnieszki Drożdżewskiej, dra Grzegorza Joachimiaka i mgr Ludmiły Sawickiej)
realizowany był w ścisłej współpracy z Centralą Dokumentacji Zbiorów Muzycznych RISM
(Répertoire International des Sources Musicales) we Frankfurcie nad Menem oraz jej
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polskim oddziałem przy Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Istotną część projektu, obok kompleksowych badań i pełnej dokumentacji
wymienionych wyżej zbiorów, były szerokie kwerendy archiwalno-biblioteczne
w wybranych krajowych oraz zagranicznych (Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja)
bibliotekach i archiwach. Dzięki nim zdołano zidentyfikować szereg przekazów
anonimowych, zweryfikować dotychczasowe atrybucje niektórych utworów, a przede
wszystkim poznać wzajemne kontaktu oraz drogi migracji repertuaru muzycznego
pomiędzy ośrodkami muzycznymi (kościelnymi i świeckimi) na terenie Europy Środkowej
w XVIII i XIX wieku.
Najbardziej istotnym i wymiernym owocem realizacji projektu jest udostępnienie
wyników prac inwentaryzacyjnych i badawczych szerokiemu gronu odbiorców (muzyków,
muzykologów, historyków, bibliotekarzy i archiwistów, historyków sztuki czy
kulturoznawców). Głównym osiągnięciem naukowym projektu jest edycja monografii wraz
z wyczerpującym katalogiem poszczególnych kolekcji (według obowiązujących standardów
dokumentacji źródeł muzycznych, wraz z incipitami nutowymi) w zainicjowanej nowej serii
wydawniczej Thesaurus Musicorum Silesiae, publikowanej w wydawnictwie muzycznym
Polihymnia w Lublinie:
Tom 1: Katalog tematyczny muzykaliów po kapeli klasztoru bożogrobców w Nysie,
red. Remigiusz Pośpiech, oprac. katalogu: Agnieszka Drożdżewska, Grzegorz Joachimiak,
Remigiusz Pośpiech;
Tom 2: Katalog tematyczny muzykaliów po kapeli kościoła św. Krzyża w Opolu,
red. Remigiusz Pośpiech, Grzegorz Joachimiak, oprac. katalogu Grzegorz Joachimiak;
Tom 3: Katalog dzieł XVIII-wiecznych kapelmistrzów katedry wrocławskiej, red. Remigiusz
Pośpiech, oprac. katalogu Ludmiła Sawicka;
Tom 4: Muzykalia dawnej Biblioteki Zamkowej w Oleśnicy. Katalog zachowanych zbiorów,
red. i oprac. katalogu Agnieszka Drożdżewska.
W kontekście zastosowania praktycznego wyników projektu najbardziej istotnym
osiągnięciem jest wprowadzenie do internetowej bazy danych RISM Online Catalogue
of Musical Sources (www.rism.info) około 2 000 opisów katalogowych źródeł muzycznych
z wybranych kolekcji, dzięki czemu można je odtąd wykorzystywać w naukowym obiegu
informacji w wymiarze globalnym, a przez to są dostępne dla środowiska naukowego
i muzycznego całego świata, szczególnie przydatne muzykologom zajmującym się muzyką
dawną i edycją źródeł oraz muzykom praktykom poszukującym wartościowego repertuaru.
RELACJE
Prof. dr Maria Zduniak patronką ronda we Wrocławiu
9 października 2018 r. o godz. 11.00 odbyła się
uroczystość nadania imienia Prof. dr Marii
Zduniak jednemu z wrocławskich rond przy
zbiegu ulic Małopanewskiej i Bystrzyckiej. Było
to
skutkiem
akcji
Ulice
dla
kobiet
współorganizowanej przez Dolnośląski Kongres
Kobiet, Urząd Miejski Wrocławia i Gazetę
Wyborczą, w ramach której zorganizowano
plebiscyt na patronki ulic i miejsc w mieście.
Profesor Maria Zduniak (1934-2011), wybitna
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badaczka śląskiej kultury muzycznej, specjalizowała się m.in.
w historii muzycznej przedwojennego Wrocławia (obszerniejszy biogram zamieszczony był
w jednym z ubiegłych biuletynów). Była absolwentką i wieloletnim pracownikiem PWSM
we Wrocławiu (obecnie Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego). Z Uniwersytetem
Wrocławskim łączyły ją studia w zakresie historii sztuki, doktorat w zakresie nauk
humanistycznych pod kier. prof. Adama Galosa oraz aktywne wspieranie reaktywacji
muzykologii na Uniwersytecie. W ostatnich latach życia prowadziła wykłady o kulturze
muzycznej Śląska w Instytucie Muzykologii UWr . W czasie uroczystości nadania imienia
prof. M. Zduniak dla ronda przemawiali JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Adam Jezierski, JM Rektor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego prof. Krystian
Kiełb, przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Szkoły Muzycznej im. Prof. Marii
Zduniak. Wśród zebranych byli obecni m.in. przedstawiciele Instytutu Muzykologii UWr
oraz liczni współpracownicy i przyjaciele Pani Profesor. Warto zauważyć, że choć
powszechnie spotkać można ulice pod patronatem artystów, w tym muzykówinstrumentalistów, śpiewaków i kompozytorów oraz badaczy nauk ścisłych, to niezwykle
rzadko patronami miejsc publicznych zostają wybitni badacze-humaniści (bez względu na
płeć). Tym bardziej warto docenić to wydarzenie, z którego relacje ukazały się w licznych
mediach lokalnych.
(tekst i zdjęcie: Joanna Gul)
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24024127,ulice-dla-kobiet-wroclaw-marondo-marii-zduniak.html
https://www.tUWroclaw.com/wiadomosci,wroclaw-od-dzis-ma-rondo-prof-marii-zduniakzdjecia,wia5-3266-44478.html
http://dziennikarstwo.wroclaw.pl/rondo-nazwane-imieniem-profesor-marii-zduniak/
10 października 2018 r. Instytut Historyczny UWr zorganizował konferencję naukową
Z Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem. Wokół historii
gospodarczej i społecznej, która rozpoczęła się o godzinie 11.00
w Oratorium Marianum, w Gmachu Głównym Uniwersytetu.
Konferencja ta zaplanowana została jako jubileusz naukowy
Prof. dr hab. Elżbiety Kościk, która z początkiem miesiąca
zakończyła swoją wieloletnią pracę akademicką, przechodząc na
emeryturę. Szanowną Jubilatkę w dniu Jej święta przyszło uczcić
liczne grono Przyjaciół i Współpracowników, a także władze
Uczelni – na czele z JM Rektorem prof. dr. hab. Adamem
Jezierskim i dziekanem WNHiP prof. dr. hab. Przemysławem
Wiszewskim, którzy wystąpili, otwierając uroczystość. Następnie
dyrektor Instytutu Historycznego prof. dr. hab. Rościsław Żerelik
przedstawił bliżej sylwetkę naukową Profesor Kościk,
podkreślając, że całe swoje aktywne życie zawodowe związała
Ona z kierowanym obecnie przez niego Instytutem, osiągając
w tej pracy liczne i wymierne sukcesy naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne. Najważniejsze jednak, co zaznaczyli wszyscy trzej
wymienieni występujący, że w trakcie swej pracy Jubilatka stała
się, jak to określił Rektor Jezierski – „profesorem rozpoznawalnym
w całym środowisku polskich historyków”; „znakomitym
i wyrozumiałym szefem jako dziekan” – co zaznaczył profesor
Wiszewski, a także „życzliwym dla studentów i współpracowników
naukowcem” – co z kolei podniósł profesor Żerelik.
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Następnie organizatorzy konferencji,
z drem hab. Tomaszem Głowińskim, prof.
UWr. na czele, profesorem Rościsławem
Żerelikiem, dyrektorem IH, i dyrektorem
Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni
Archidiecezjalnej „TUM” ks. dr Patrykiem
Gołubcowem
wręczyli
Jubilatce
dedykowany jej tom studiów wydany
w przeddzień konferencji. W tomie tym
znalazło się, oprócz życiorysu naukowego
Profesor Kościk i pełnej bibliografii Jej prac
naukowych, 26 artykułów powstałych
głównie we wrocławskim środowisku
akademickim, a napisanych przez Jej
uczniów, współpracowników i przyjaciół naukowych.
Tom ten, po wystąpieniu Jubilatki deklarującej dalszą aktywność naukową i bliską
współpracę ze środowiskiem, z którym czuje się nadal związana, stał się podstawą do
dyskusji panelowej poprowadzonej przez nią. Poświęcona ona została przeszłości,
teraźniejszości i perspektywom badań nad historią gospodarczą i społeczną w Polsce.
W dyskusji tej uczestniczyli, oprócz Profesor Kościk: nestor wrocławskiego środowiska
historycznego i jednocześnie wieloletni jej opiekun naukowy profesor Zbigniew Kwaśny;
przez wiele lat związany z Instytutem Historycznym UWr profesor Marek Cetwiński
i współpracujący z Jubilatką przez szereg lat w Jej autorskim projekcie Wrocławskich
Spotkań z Historią Gospodarczą profesor Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu Jędrzej Chumiński.
Dyskusji przysłuchiwało się
liczne audytorium, z którego
wiele osób po zakończeniu
spotkania skorzystało, by
złożyć Profesor Elżbiecie
Kościk osobiste życzenia.
(tekst: Tomasz Głowiński)

16-18 września 2018 r. w Ostromecku koło Bydgoszczy odbyła się II Ogólnopolska
Konferencja Instrumentologiczna, zorganizowana przez Instytut Muzykologii UWr
we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy (opiekunem Kolekcji
Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku) oraz Akademią
Muzyczną w Bydgoszczy. Tematem przewodnim konferencji była Konstrukcja –
rekonstrukcja – destrukcja instrumentów muzycznych. Wystąpiło 45 prelegentów
z najważniejszych ośrodków muzykologicznych, muzealnych oraz związanych
z instrumentami muzycznymi w kraju. Obok muzykologów, badaczy i muzealników
referaty przedstawiali też budowniczowie instrumentów, stroiciele oraz muzycy
zaangażowani w gromadzenie, eksponowanie, renowację i rekonstrukcję instrumentów.
Najważniejsze zagadnienia poruszone na konferencji to m.in. zasady i metody rekonstrukcji
i renowacji instrumentów muzycznych, problemy unowocześnień w budowie instrumentów
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tradycyjnych, archeomuzykologia – metody i rekonstrukcje
archeologicznych instrumentów muzycznych, prezentacje zbiorów instrumentów
z wybranych muzeów i kolekcji, badania źródłowe w dokumentach związanych
z działalnością kapel dworskich i kościelnych, nazewnictwo instrumentów i ich identyfikacja
w źródłach, zjawiska takie jak celowa bądź niezamierzona destrukcja instrumentów
muzycznych. Gościem specjalnym był Lyubomyr Kushlyk ze Lwowa, który zaprezentował
kolekcję ukraińskich instrumentów ludowych. Konferencji towarzyszyła wystawa 39 batut
dyrygenckich z kolekcji Jana Stanisława Witkiewicza, obecnie prezentowana w Muzeum
Miejskim Wrocławia oraz na www.batuty.instrumenty.edu.pl.
Konferencję zorganizowała grupa muzykologów i badaczy związanych z portalem
Instrumenty.edu.pl, częściowo związana z Instytutem Muzykologii UWr : prof. dr hab.
Zbigniew J. Przerembski (IMUZ UWr ), dr hab. Beniamin Vogel, mgr Agata Mierzejewska,
mgr Joanna Gul (UWr ). Referaty wygłosili także pracownicy Instytutu Muzykologii UWr:
dr Agnieszka Drożdżewska, dr Sławomir Wieczorek, doktoranci Katarzyna Szyszka, Dariusz
Marciniszyn i Karolina Pawłowska, absolwenci: mgr Gabriela Gacek oraz studenci
muzykologii Marta Opryszak i Tomasz Grochalski.
Każdy dzień obrad był zwieńczony koncertem, m.in. na fortepianie historycznym
Broadwood z 1846 r., na fortepianie Krall i Seidler z ok. 1890 r. należącym niegdyś do
Zygmunta Noskowskiego oraz na instrumentach nietypowych i eksperymentalnych
(wrocławska grupa „Małe Instrumenty”).
Pełny program konferencji dostępny jest na stronach: www.muzykologia.uni.wroc.pl oraz
www.konferencja.instrumenty.edu.pl
OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Zapraszamy do dyskusji nad wdrażaniem nowej ustawy o nauce i szkolnictwie
wyższym. Udostępniamy stronę z dokumentacją i powoli zapełniającymi się działami opinii
i sprawozdań z prac na Uczelni nad nowymi regulacjami prawnymi.
http://wnhip.uni.wroc.pl/nowaustawa
Rozstrzygnięte zostały konkursy na granty wewnętrzne:
1) Dla pracowników powyżej 35. roku życia
2) Dla pracowników do 35. roku życia i doktorantów
3) Na wyjazdy zagraniczne w 2018 r. dla pracowników do 35. roku życia i doktorantów
Listy osób nagrodzonych zostały opublikowane na stronie wnhip.uni.wroc.pl oraz na profilu
Wydziału na facebooku, do którego odwiedzania (i polubienia) zachęcamy.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Kolejne seminarium w ramach poznańsko-wrocławskiego projektu Extra limites
odbędzie się w piątek, 16 listopada o godz. 11. Zapraszamy na wykład mgr. Wojciecha
Rutkowskiego, Od łupki żelaza do fibuli. Rekonstrukcja technik kowalskich stosowanych w
kulturze przeworskiej. Spotkanie połączone będzie z prezentacją replik przedmiotów,
wykonanych w warsztacie Prelegenta. Tego samego dnia, lecz o godz. 13, zapraszamy na
wykład dr Kingi Zamelskiej-Monczak pt. Santok we wczesnym średniowieczu – ośrodek na
pograniczu stref kulturowych.
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16–17 listopada 2018 r. na Uniwersytecie
Wrocławskim odbędzie się organizowana
przez Katedrę Etnologii i Antropologii
Kulturowej oraz Stowarzyszenie Etnologia
Wrocławska we współpracy ze Studenckim
Kołem Naukowym Etnologów UWr,
7. edycja międzynarodowej konferencji
naukowej Ethnology Without Borders,
w której biorą udział przedstawiciele
ośrodków etnologiczno-antropologicznych z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier.
Tegoroczna edycja wydarzenia, mającego na celu integrację i swobodną wymianę myśli
antropologów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, organizowana jest pod hasłem Field(s)
without borders: anthropological reflection on the nature of contemporary world. Tematem
przewodnim konferencji będą nowe technologie i ich wpływ na badaną przez dyscyplinę
rzeczywistość społeczno-kulturową, jak również nowe przestrzenie badawcze otwierane
przez ich obecność. Cykl Ethnology Without Borders co roku organizowany jest przez inną
jednostkę. Wybrane teksty referowane w trakcie konferencji zostaną opublikowane w 2019
roku w periodyku Český lid znajdującym się na liście A czasopism punktowanych.
17 listopada 2018 r. w ramach cyklu Otwartych Zebrań Naukowych Instytutu Archeologii
UWr będziemy mieli przyjemność posłuchać wykładu dr. Przemysława Dulęby,
zatytułowanego Kultura lateńska w Polsce – nowe ustalenia dotyczące chronologii, zasięgu
i powiązań regionalnych. W ramach tego samego cyklu 14 listopada o godzinie 14 odbył się
wykład prof. dr. hab. Józefa Szykulskiego i mgr. Jakuba Wanota, Ekspansja
wysokogórskiej cywilizacji Tiahuanaco na obszar dolin rzecznych północnej Atacamy,
południowe Peru.
Seminarium Wojenne Dzieciństwo- konflikty zbrojne w dziecięcych narracjach odbędzie
się w dniach 19-20 listopada 2018 r. w Instytucie Pedagogiki UWr przy ul. Dawida 1
we Wrocławiu. Gościem będzie dyrektor Muzeum Wojennego Dzieciństwa w Sarajewie,
Jasminko Halilović. Jest to jedyne muzeum na świecie, które dokumentuje szczególne
doświadczenia dzieci w trakcie konfliktów zbrojnych. The War Childhood Museum
otrzymało w 2018 roku Council of Europe Museum Prize – nagrodę Muzeum Rady Europy –
jedną z najbardziej prestiżowych nagród w branży muzealnej.
19 listopada 2018 r., 9:45-11:15: Dokumentacja wojennych doświadczeń w literaturze
(Anna Frank, Dziennik Anny Frank, Zlata Filipović, Dziennik Zlaty). Prezentacja książki
Wojenne dzieciństwo. Sarajewo 1992-1995, opisującej dziecięce biografie z oblężonego
Sarajewa w tematykę dokumentowania przeżyć biograficznych dzieci podczas konfliktów
zbrojnych; wpływ projektu wojenne dzieciństwo w Sarajewie na uczestników i społeczność
sarajewską obciążoną doświadczeniem wojny domowej. Dyskusja (sesja Q&A)
20 listopada 2018 r., 11:30-13:00: Charakterystyka muzeów wojennego dzieciństwa –
przegląd projektów muzealnych związanych z dokumentowaniem dziecięcych biografii
w tle konfliktów zbrojnych, metodologia Muzeum Wojennego Dzieciństwa w Sarajewie
i wkład placówki w dyskurs doświadczeń wojennego dzieciństwa. Dyskusja (sesja Q&A)
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Osoby, które chcą otrzymać
zaświadczenie udziału w wydarzeniu proszone są o przesłanie zgłoszeń z imieniem,
nazwiskiem, tytułem naukowym i afiliacją na adres: justyna.pilarska@uwr.edu.pl
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Instytut Historyczny oraz Instytuty Filologii Romańskiej i Angielskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego organizują międzynarodową konferencję naukową Wolność, równość…
dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918, która odbędzie się
we Wrocławiu w dniach 20-21 listopada 2018 r. W obradach weźmie udział pięćdziesięciu
badaczy z całego świata.
Pierwsze słowa tematu konferencji stanowią nawiązanie do sztandarowych postulatów
Wielkiej Rewolucji Francuskiej i jej dążeń demokratycznych zmieniających stary porządek
świata. Postulaty te okazują się aktualne także i dziś, kiedy świętujemy setną rocznicę
zakończenia I wojny światowej, która w dużym stopniu przyczyniła się do pełniejszej
realizacji owych oświeceniowych haseł, dzięki przyznaniu praw wyborczych kobietom
i wprowadzeniu daleko idącego równouprawnienia płci w większości krajów europejskich.
Chociaż już w czasach najdawniejszych podejmowano próby mające na celu poprawę
statusu kobiet, konferencja skupi uwagę na długich wiekach osiemnastym i dziewiętnastym,
gdyż to właśnie ówczesne przeobrażenia polityczne, gospodarcze, a przede wszystkim
mentalnościowe poprzedziły (umożliwiły) dwudziestowieczny przełom.
22–23 listopada 2018 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Rozpad
imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach
1918–1923, organizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W skład Komitetu Organizacyjnego
konferencji weszli dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr, dr hab. Robert Klementowski,
prof. UWr, dr hab. Filip Wolański, prof. UWr, mgr Magdalena Gibiec, mgr Dorota
Wiśniewska, natomiast Radę Naukową tworzą: dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr, prof. dr
hab. Stanisław Ciesielski, prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak.
Pretekstem do organizacji sesji są przypadające na 2018 r. obchody stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Natomiast punktem wyjścia do dyskusji będzie również setna
rocznica zakończenia I wojny światowej. Intencją organizatorów jest przede wszystkim
zwrócenie uwagi na kształtowanie się wschodniej granicy państwa polskiego i procesy
państwowotwórcze narodów formujących się na gruzach Imperium Rosyjskiego oraz
Austro-Węgierskiego. W konferencji wezmą udział specjaliści z całej Europy w sumie
w programie znalazło się ponad pięćdziesiąt wystąpień. Spektrum podejmowanej
problematyki jest niezwykle szerokie od spraw polskich, przez relacje międzynarodowe,
przemian terytorialnych, po takie zagadnienia jak m.in.: demografia – migracje –
przesiedlenia czy Kościół po zakończeniu I wojny światowej.
28-29 listopada 2018 r. w IH, pod kierownictwem dra hab. Filipa Wolańskiego, prof. UWr.
odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oświecenie „nieoświecone”. Tradycja,
tożsamość, inność, organizowana Instytutu Historyczny we współpracy z Instytutem Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Filologii Polskiej UMK w Toruniu.
Będzie to druga sesja (pierwsza sesja odbyła się w ubiegłym roku w Toruniu) z cyklu
Oświecenie „nieoświecone”, poświęconego kulturze społeczeństwa staropolskiego,
widzianej w perspektywie przenikania się zjawisk związanych z kategoriami trwania
i zmiany w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Przedmiotem refleksji będą zagadnienia
związane z pojęciami tradycji, tożsamości i inności, w kontekście relacji między
oświeceniem a zjawiskami i postawami, postrzeganymi dawniej lub współcześnie jako
„nieoświecone”.
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Celem konferencji jest ukazanie swoistości kultury
staropolskiej oraz jej związku z sytuacją europejską, wpływami oświecenia, a także relacji
ze starszą złożoną tradycją kulturową, która konstytuowała tożsamość sarmackiego świata
przez kilkaset lat istnienia Rzeczypospolitej. Związki tej starszej tradycji z kulturą
europejskiego okcydentu nie były w XVIII w. dla człowieka oświecenia oczywiste, podobny
dysonans odczuwali Polacy.
Działające w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego Interdyscyplinarne
Doktoranckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury oraz Interdyscyplinarne
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury mają zaszczyt zaprosić na pierwszą
konferencję naukową planowanego cyklu Kozaczyzna w historii i kulturze, o podtytule
W 360 rocznicę podpisania ugody hadziackiej.
Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2018 r. w Instytucie Historycznym (ul. Szewska
49). Będzie miała charakter interdyscyplinarny, w zależności od liczby i afiliacji
uczestników, zasięg krajowy lub międzynarodowy. Językami konferencji będą angielski,
białoruski, rosyjski, ukraiński i polski.
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 10 grudnia 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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