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Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy
W ubiegłym miesiącu przyszło mi pożegnać w imieniu
naszej wydziałowej wspólnoty dwoje Profesorów –
panią Marię Porębską i pana Jerzego Lodowskiego.
Pani Profesor była świadkiem kształtowania się
i aktywną współtwórczynią sukcesu wrocławskiej
psychologii, wieloletnią dyrektor naszego Instytutu
Psychologii, nestorką całego środowiska. Pan
Profesor
był
człowiekiem
zaangażowanym
w powstanie i rozwój wrocławskiej szkoły archeologii
wczesnego średniowiecza. Aktywnym nie tylko na
polu naukowym, ale też jako muzealnik dbającym o
popularyzację uzyskiwanych przez badaczy odkryć. Oboje byli lubiani i szanowani,
w ostatnim pożegnaniu obojgu towarzyszyli bardzo licznie tak starsi, jak i młodsi pracownicy
ich instytutów, koleżanki i koledzy, wychowankowie – i ci bardzo dojrzali, i ci bardzo młodzi.
I choć boimy się złamać tabu i zadać sobie to pytanie, to przecież nie uciekniemy od
niego – jak w obliczu własnego odejścia odpowiemy sobie na pytanie o sens życia poświęconego Akademii? Nie wiemy, choć możemy wierzyć, co nas czeka po przekroczeniu przez
ciało granicy, skąd nie ma jak dotąd powrotu. Dlaczego zatem poświęcamy te cenne chwile
bycia tu i teraz na bycie w i dla Akademii? Nikomu nie trzeba powtarzać, że są łatwiejsze
sposoby pozyskiwania środków do życia. Nie jest to też droga do władzy, bo tu ma ona
wybitnie przemijający i złudny charakter. To, co jest trwałe, to uparte poszukiwanie prawdy,
ale też serdeczność, szczerość i otwarcie na drugiego człowieka niezależnie od jego pozycji
w społeczności. Z równym szacunkiem powinniśmy podchodzić do studenta, doktoranta, jak
i profesora. Prawda i jej poszukiwania niwelują formalne wyznaczniki i hierarchie.
W czym zatem tkwi urok Akademii, że warto jej poświęcać to, co mamy najcenniejsze
– nasze życie? Dla mnie fundamentem zaangażowania w świat Akademii jest przekonanie
o wartości życia w dążeniu do prawdy. Tej dostępnej człowiekowi, tej, z pomocą której każdy
może budować wspólnotę z całym otaczającym światem. Jednak myślę, że każdy musi sam
w sobie odnaleźć odpowiedź. Taką, która pozwoli mu ze spokojem spojrzeć nie w przeszłość,
ale w przyszłość. Zidentyfikowanie w nas wartości, która nami kieruje – a może całego ich
zestawu – pomoże nam wspólnie pracować nad tym, co w Akademii jest najdroższe, a o czym
zawsze warto przypominać. Mianowicie, że nie jesteśmy tu dla siebie, lecz dla ludzi, którzy
nam ufają: naszych studentów, naszych współpracowników, naszych uczniów – i naszych
nauczycieli, a wreszcie – naszych słuchaczy i czytelników. Wspólnie oferujemy światu
racjonalną, o długim horyzoncie alternatywę dla złudy roztaczanej w tym lub innym celu
przez tych, którzy chcą wykorzystać emocje i pośpiech ludzkości dla własnych,
krótkookresowych celów. Państwo Profesorowie podążając akademicką ścieżką życia
w dużo trudniejszych czasach od tych, w których nam przyszło żyć, porwali za sobą dziesiątki
i setki ludzi zafascynowanych ich wizją świata, a poprzez nich – tysiące doceniających
wartość prawdy i racjonalności. I dowiedli siły, jaką może być prawda.
Jeśli chcemy o nią zabiegać uczciwie, mówić o niej głośno – nasze życie będzie
spełnione. To mogłem wyczytać z Ich życiorysów i twarzy ludzi uczestniczących
w pożegnaniach. I za to przesłanie dziękuję wszystkim naszym Poprzednikom. Bo w obliczu
stałych zmian i niejasnych ruchów trzeba mieć punkt oparcia. A takim są dla nas wszyscy nasi
Profesorowie.
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan
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IN MEMORIAM
27 lutego 2019 r. zmarła Pani Prof. dr hab. Maria Porębska, nestorka wrocławskiej
psychologii.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 27 lutego 2019 roku zmarła

Prof. dr hab. Maria Porębska
Emerytowana Profesor, Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju.
Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ceniony specjalista z zakresu psychologii rozwoju indywidualnego.
Człowiek prawy, przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń studentów psychologii i pedagogiki.
Msza Święta w intencji zmarłej odbędzie się dnia 6 marca 2019 roku o godzinie 13.00
w Kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu.
Po Mszy Świętej odbędą się uroczystości pogrzebowe.

Dziękujemy za lata wspólnej pracy
Cześć Jej pamięci
Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Historycznych i
Pedagogicznych
Dyrektor i Pracownicy Instytutu Psychologii

Pamięci Pani Prof. dr hab. Marii Porębskiej
Jest grudzień 1945 roku, maturzystka Maria Porębska przyjeżdża do Wrocławia, aby
rozpocząć studia na Uniwersytecie na Wydziale Humanistycznym. Najpierw była to
polonistyka, a po przyjeździe do
Wrocławia ze Lwowa, w marcu 1946
roku prof. Mieczysława Kreutza –
psychologia.
Już w maju 1946 roku powstała
Katedra Psychologii, w której asystentką Maria Porębska została w 1948 roku.
Pierwsza publikacja z samodzielnie
prowadzonych badań naukowych to
praca Analiza procesu rozwiązywania
arytmetycznych zadań tekstowych (Warszawa, 1957).
M. Porębska prowadziła badania naukowe nad zachowaniami jednostki w sytuacjach
trudnych. Opublikowała kilka artykułów oraz monografię Analiza zachowania się pod
wpływem trudności (Wrocław: Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, 1964). Na podstawie tej
rozprawy przeprowadzono przewód doktorski w Uniwersytecie Wrocławskim w 1961 r.
Mgr M. Porębska otrzymała tytuł naukowy doktora. Dostrzegając społeczne
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zapotrzebowanie
na
doradztwo
i
diagnozowanie
psychologiczne podjęła dodatkową pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie kierowała
oddziałem obserwacyjnym dla dzieci. M. in. to doświadczenie pomogło w opracowaniu
(wspólnie z dr. Marianem Kulczyckim) programu organizacji pracy psychologicznej dla
potrzeb szkoły i ośrodków wychowawczych; publikacja programu nastąpiła w 1957 roku.
Dr M. Porębska habilitowała się we Wrocławiu w 1968 roku.
W 1972 roku Katedra Psychologii, została przekształcona w Instytut Psychologii
z siedzibą przy ul. Dawida 1. Zakładem Psychologii Rozwojowej kierowała
doc. dr M. Porębska i tak było przez 21 lat.
W roku 1991 doc. dr Maria Porębska uzyskała tytuł naukowy profesora
nadzwyczajnego; była już wówczas Autorką koncepcji rozwoju indywidualnego, która stała
się podstawę teoretyczną realizowanego w latach 1985-1990 tematu Pozycja w rodzinie
a rozwój indywidualny człowieka.
Badania były realizowane w zespole, a ich specyfiką było odchodzenie od poznawania
poszczególnych przejawów rozwoju dziecka, na rzecz całościowego i funkcjonalnego
ujmowania rozwoju w ciągu całego życia. Pierwsze pomysły takiego ujęcia zawarła
M. Porębska w monografii Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości
(Warszawa: WSiP, 1982 ).
Jeden z ostatnich artykułów Pani Profesor, Rozwój psychiczny
człowieka: koncepcja funkcjonalna, został opublikowany
w książce Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej: tom jubileuszowy
z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie
Wrocławskim (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace
Psychologiczne; 62; red. M. Straś-Romanowska). Był to rok 2013,
a Pani Profesor obchodziła dziewięćdziesiąte urodziny.
Prof. dr hab. Maria Porębska wypromowała wielu
magistrów i kilku doktorów. Po przejściu na emeryturę nigdy nie
utraciła kontaktu z Instytutem Psychologii. Życzliwe
zainteresowanie, troska i rady rozwijały nas i uspokajały
w trudnych chwilach. Z czasem różnica wieku jakby się zacierała.
Tyle nas łączyło. Najbardziej lubiłam słuchać o czasach tuż przed wybuchem wojny i o tym,
jak wyglądało nasze miasto zaraz po wojnie. Czytałyśmy te same książki historyczne, które
opisywały powojenny Wrocław.
Wiele pięknych słów i opowiadań usłyszałam od Pani Profesor. Niektóre bardzo
osobiste i kierowane tylko do mnie. Zawsze wiedziałam, że to wszystko ważne. Z każdym
rokiem naszych spotkań, w pokoiku z widokiem wiosną na krokusy i rajską jabłoń, coraz
bardziej to doceniałam, tego potrzebowałam.
W tym smutnym czasie przemijania cieszymy się, że byliśmy zawsze przy Pani
Profesor. A żal po stracie niech z czasem stanie się wdzięcznością przechowywaną
w pamięci.
doc. dr Alina Czapiga
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1 marca 2019 r. był datą smutną dla środowiska wrocławskich archeologów. W tym dniu
zmarł prof. dr hab. Jerzy Lodowski, archeolog, muzealnik, badacz średniowiecza,
nauczyciel i wychowawca wielu roczników studentów.
Prof. dr hab. Jerzy Lodowski
urodził się 29 marca 1934 roku
w
Stanach.
Rodzina
Prof.
Lodowskiego została w 1939 roku
wysiedlona z części Wielkopolski
zamienionej na Kraj Warty w okolice
Byczyny na Śląsku. Jego ojciec
w 1939 r. został jeńcem niemieckim,
później zwolnionym do domu.
Jednak za kontakty z podziemiem
został aresztowany i wysłany przez
Niemców do Oświęcimia, gdzie
przebywał w latach 1943–1945,
a później został przetransportowany do obozu w Litomierzycach (obecnie Republika
Czeska), gdzie zmarł w 1945 r. w niejasnych okolicznościach. Matka Profesora była
nauczycielką i kształciła sama syna podczas II wojny światowej.
W latach 1954–1958 Jerzy Lodowski studiował archeologię na Uniwersytecie
Wrocławskim i pod opieką prof. Włodzimierza Hołubowicza napisał pracę magisterską Cykl
kultur wstęgowych w neolicie na Dolnym Śląsku. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w
Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN (IHKM, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii
PAN) i zajął się problematyką średniowiecza, prowadząc badania wykopaliskowe wielu
stanowisk wczesnopolskich na Śląsku (Wrocław, Niemcza, Góra Ślęża, Sądowel i Opole) oraz
weryfikację grodzisk wczesnośredniowiecznych. Swoje przemyślenia i wnioski badawcze
zawarł w obronionej w 1976 roku pracy doktorskiej Grody wczesnośredniowieczne Śląska
środkowego na tle osadnictwa, którą napisał pod kierunkiem prof. Heleny CehakHołubowiczowej.
W pracy habilitacyjnej Dolny Śląsk na początku średniowiecza. Podstawy osadnicze
i gospodarcze, zatwierdzonej przez Radę Naukową IHKM 1980 roku, przedstawił w nowym
ujęciu formowanie się plemion śląskich. Później zajmował się głównie rozwojem
średniowiecznych zamków rycerskich na Śląsku na przykładzie zamków w Bardzie,
Gniewomierzu, a także konsultował badania zamków we Wleniu i Rogowcu.
W latach 1979–1999 był dyrektorem Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu
i prowadził ożywioną działalność popularyzacyjną, w postaci organizowania licznych wystaw
archeologicznych, oraz naukową, kierując i konsultując badania wielu stanowisk
archeologicznych na Śląsku, koncentrując się na dziejach średniowiecznego Wrocławia
i Głogowa. W tym okresie był także redaktorem naczelnym czasopisma archeologicznego
Silesia Antiqua. W tym czasie prowadził także zajęcia dla studentów archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie archeologii średniowiecza.
Od 2000 roku był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i prowadził zajęcia
w zakresie średniowiecza oraz muzealnictwa archeologicznego przechodząc w 2004 r.
na emeryturę. Był człowiekiem otwartym i lubianym przez studentów oraz kolegów.
Cześć Jego Pamięci!
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
11-13 lutego 2019 r. w Instytucie Psychologii odbyła się impreza dedykowana twórcy teorii
ewolucji Charlesowi Darwinowi. Tegoroczne Dni Darwina obejmowały popularnonaukowe
wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Współorganizatorem
wydarzenia było Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji. Jego koordynacją
i promocją zajął się doktorant IPs mgr Michał Misiak.
W Auli Instytutu Psychologii jako prelegenci wystąpili w kolejności: dr hab. Piotr
Sorokowski, prof. UWr, Ewolucja romantycznej miłości, prof. Bogusław Pawłowski
Ewolucyjne meandry ludzkiej natury oraz dr Martyna Molak-Tomsia, Wskrzeszanie mamutów,
dinozaurów i neandertalczyków. O antycznym DNA. Wykłady zgromadziły sporą publiczność,
a każdy z nich zakończył się interesującą dyskusją.
Warsztaty dla ponad 500 uczniów z 9 wrocławskich szkół podstawowych
poprowadzili studenci i doktoranci psychologii: mgr Agata Groyecka, Marta Kowal,
mgr Michał Misiak, Agata Niezabitowska, Michał Stefańczyk, Marta Rokosz i Lidia
Wojtycka oraz studenci biologii: Zuzanna Baran, Aleksandra Jurczyk i Łukasz Pietras.
Tematyka zajęć obejmowała podstawy biologii i biologiczne podstawy psychologii,
w szczególności zagadnienia związane z podstawowymi mechanizmami ewolucji,
ewolucyjnymi uwarunkowaniami ludzkich emocji, doborem naturalnym, budową i ewolucją
mózgu oraz ewolucją zmysłu słuchu.
14-15 lutego 2019 r. dr hab. Monika Baer (KEiAK) wzięła
udział w Midterm Conference of the ESA Sexuality
Research Network Sociological Explorations of Sexuality in
Europe: Bodies, Practices, and Resistance. Konferencję
gościł Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, a dr Baer wygłosiła tam referat zatytułowany
Many faces of citizenship: 'LGBT rights' and nonheteronormative subjects in contemporary Poland.
Autorka zdjęcia: Emilia Oksentowicz, Kolektyw.kolektyw.

22 lutego 2019 r. dr hab. Paweł Jaworski, prof. UWr wziął udział w międzynarodowej
konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia stosunków polsko-duńskich. Konferencja
odbyła się na uniwersytecie w Odense pod patronatem Ambasady RP w Kopenhadze.
Prof. Jaworski wygłosił referat na temat relacji dwustronnych w okresie międzywojennym.
Międzynarodowa konferencja Artful language and narratives of adult learning organizowana
corocznie przez European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), Life
History and Biographical Network, odbyła się od 28 lutego do 3 marca 2019 r. w Bergen,
w Norwegii. Komitet naukowy sekcji biograficznej stanowią znani w Polsce badacze jak:
Linden West i Alan Bainbridge (Uniwersytet w Canterbury, Wielka Brytania), Laura Formenti
(Uniwersytet w Mediolanie), Rob Evans (Uniwersytet w Magdeburgu), Barbara Merrill
(Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania), Agnieszka Bron (Uniwersytet w Sztokholmie),
Marianne Horsdal (Uniwersytet Syddansk, Dania). Już po raz dwudziesty siódmy (pierwsza
konferencja odbyła się w 1993 r. w Genewie), badacze krajów europejskich, ale również
Stanów Zjednoczonych i Kanady, spotkali się aby poprzez dialog, krytyczny namysł, refleksję
podzielić się różnorodnością perspektyw, podejść i stanowisk metodologicznych, jakie przez
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blisko trzydzieści lat ewoluują w badaniach biograficznych.
Spośród 70 uczestników najwięcej osób reprezentowało kraje skandynawskie (Norwegia,
Szwecja, Dania, Finlandia) – 30 osób, Wielką Brytanię – 15 osób, Włochy 10 osób, USA –
4 osoby, Kanadę – 3 osoby. Polskę reprezentowała dr Rozalia Ligus (Instytut Pedagogiki),
która wygłosiła referat Migrating Biographies and Their Language of Imagination, Illusion or
Retrotopia? Women Descendants of Polish Re-emigrants from a Former Yugoslavia.
W ramach międzyuczelnianego cyklu
extralimites.pl Instytut Archeologii miesiąc
marzec rozpoczął poznańskim wykładem
prof. Aleksandra Burschego z Instytutu
Archeologii UWr, poświęconym początkom
pieniądza
germańskiego.
Prelegent
przedstawił interesującą problematykę
mechanizmu przejmowania antycznych
wzorców w zakresie bicia monety
i zagadnienie powstawania lokalnych
naśladownictw, głównie złotych, przede
wszystkim w środowisku gockim już
w III wieku naszej ery.
4-5 marca 2019 r. w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Jurnée d’étude
Versailles et la Pologne, zorganizowana przez Centre de recherche du château de Versailles
oraz Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. W jej obradach wzięli udział
pracownicy Instytutu Historycznego dr hab. Filip Wolański, prof. UWr z referatem Cultural
Transfer of French Court Patterns in the Light of Old Polish Travel Relations in the 17th and 18th
centuries oraz dr Aleksandra Ziober z wystąpieniem In the Circle of Power – the Favourite in
the Political System of Versailles and the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th and 18th
centuries. Tematem przewodnim konferencji było wskazanie adaptacji wersalskich wzorców
kulturowych i politycznych w Rzeczypospolitej epoki nowożytnej. W obradach wzięli udział
historycy oraz historycy sztuki z różnych ośrodków naukowych z Polski oraz Francji.
W Instytucie Psychologii tegoroczny Dzień Kobiet
świętowany był przez kilka dni. Tydzień Kobiet został
zorganizowany 4-8 marca 2019 r. przez Studenckie Koło
Naukowe Genderówka, działające przy Instytucie
Psychologii od ubiegłego roku pod opieką dr Katarzyny
Serafińskiej z Zakładu Psychologii Eksperymentalnej
Psychologii Społecznej.
Pierwszy dzień zainaugurowany został spotkaniem
z Katarzyną Barczyk, znaną szerszej publiczności jako Lady
Pasztet, filolożką, feministką, blogerką, aktywistką,
influencerką i przedsiębiorczynią. Przebiegało ono pod
hasłem Feminizm. Chcesz o tym porozmawiać?,
a poprowadziły je dr Katarzyna Serafińska, Małgorzata
Tusińska i Aleksandra Żurowska z ramienia SKN
Genderówka. Spotkanie miało formę dyskusji, poruszone
zostały na nim kwestie związane z feminizmem jako ruchem
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społecznym, jego aktualnością i przydatnością oraz stereotypem feministki i feminizmem
mężczyzn. Zastanawiano się również nad tym, czym dziś jest feminizm, w jaki sposób
wpływa na nasze codzienne życie, kształt rzeczywistości społecznej, media, a także praktykę
i badania psychologiczne.
W kolejnych dniach odbyły się wykłady dr Bianki Lewandowskiej Pacjentki
i psychoterapeutki. Zasoby kobiet w terapii, dr Bogny Bartosz, Telenowela czy historia
alternatywna? O różnych pomysłach na kobiecą tożsamość, mgr Kamili Majchrzak i dr Aliny
Żurek, Profilaktyka najczęstszych nowotworów u kobiet oraz dr Katarzyny Serafińskiej,
8 marca – święto czy manifest kobiet? Próba analizy.
Dodatkowo można było uczestniczyć w krótkich
warsztatach samobadania piersi prowadzonych przez panią
Wandę Myszczyszyn z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego
Badania Profilaktyczne przy Dolnośląskim Centrum Onkologii
we Wrocławiu.
Przez cały Tydzień Kobiet na II piętrze budynku przy
ul. Dawida 1 trwała wystawa plakatów Kobiety w Psychologii,
przygotowana w całości przez SKN Genderówka, ze szczególnym
wkładem Joanny Malinowskiej i Mai Rybki. Maja Rybka czuwała
zresztą nad całością oprawy graficznej wydarzenia. Dodatkowo
w czasie trwania wszystkich spotkań i prelekcji prowadzona była
kwesta pieniędzy na rzecz Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu.
Fotorelację ze spotkania przygotowały studentki: Anna Randak (spotkanie z Lady
Pasztet i wykład dr Katarzyny Serafińskiej) i Angelika Marcioch (reszta spotkań). Więcej
zdjęć można znaleźć na profilu fejsbukowym Genderówki pod linkiem:
https://www.facebook.com/Gender%C3%B3wka-1827916037319566/
https://uni.wroc.pl/tydzien-kobiet-w-instytucie-psychologii-fotorelacja/
7 marca 2019 r. w Muzeum Pana Tadeusza we współpracy z Instytutem Historycznym
zorganizowane
zostało
spotkanie
z Prof. dr hab. Dorotą Żołądź-Strzelczyk
i dr Małgorzatą E. Kowalczyk połączone
z wykładem na temat Rzecz o tym, jak
dawniej podróżowała młodzież – Wskazówki dotyczące życia codziennego
w nowożytnych instrukcjach podróżnych
z terenów Rzeczypospolitej. Spotkanie
stanowiło okazję do promocji źródeł
zebranych w tomach: Ojcowskie synom
przestrogi – instrukcje rodzicielskie XVI–XVII
w., oprac. D. Żołądź-Strzelczyk, M.E. Kowalczyk, Wrocław 2017 oraz Przestrogi i nauki dla
synów – instrukcje rodzicielskie XVIII w., oprac. D. Żołądź-Strzelczyk, M.E. Kowalczyk,
Wrocław 2017.
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8 marca 2019 r. dr hab. Monika Baer (KEiAK) wygłosiła w Instytucie Kultury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego wykład zatytułowany Prawo do miasta: Strategie
przynależnościowe nieheteronormatywnych mieszkańców Wrocławia. Wydarzenie to było
częścią cyklu seminariów związanych z projektem Cruising the 70s: Unearthing Pre-HIV/AIDS
Queer Sexual Cultures, finansowanym przez The European Union’s Horizon 2020 Research
and Innovation Programme, w którym partnerem jest Uniwersytet Warszawski.
Więcej na temat projektu można przeczytać tu: https://www.crusev.ed.ac.uk/.
W poniedziałek 11 marca 2019 r. w Instytucie Archeologii zainaugurowana została seria
otwartych wykładów poświęconych kwestii wykorzystania przez pradziejowe społeczności
Środkowej Europy surowców skalnych różnego typu. Wykłady prowadzi dr hab. György
Lengyel z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN o/Kraków. Ideą łączącą cykl jest
konstatacja, iż pomimo rozwoju technologicznego, skutkującego w pewnym momencie
opanowaniem umiejętności obróbki metali, kamień, jako surowiec służący między innymi do
produkcji narzędzi, wykorzystywany był na bardzo szeroką skalę.
11–15 marca 2019 r. dr Małgorzata Michalska z KEiAK przebywała w ramach umowy
bilateralnej w Instytucie Etnologii Europejskiej Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Wygłosiła
wykład Dějiny polské etnologie od konce XIX. století do II. světové války [Dzieje polskiej
etnologii od końca XIX w. do II wojny światowej] dla studentów zaprzyjaźnionego instytutu.
Wzięła także udział w posiedzeniu rady redakcyjnej czasopisma Národopisný věstník,
wydawanego przez Českou národopisnou společnost (odpowiednik Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego), notowanego w międzynarodowych bazach bibliograficznych, takich jak
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), AIO (The Anthropological Index
Online of the Royal Anthropological Institute), CEJSH (Central European Journal of Social
Sciences and Humanities), a od 2018 r. również w SCOPUS.
12 marca 2019 r. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii miało okazję zaprosić na
wykład prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego i dr. Pawła Dumy, Wrocław w świetle
najnowszych wykopalisk archeologicznych w rejonie Nowego Targu. Prelegenci zarysowali
obraz prężnie rozwijającego się miasta lokowanego na zachód od tytułowego placu.
W materiale archeologicznym z rozwiniętego średniowiecza dostrzec można pełne
spektrum przejawów miejskiego życia, niedostępnego dla mieszkańców przed lokacją.
13 marca 2019 r. w Centrum Dialogu
Przełomy w Szczecinie zaprezentowano
założenia
wystawy
Raj
doczesny
komunistów (można ją obejrzeć w Centrum
Historii Zajezdnia do końca marca). Projekt
przedstawili jego autorzy – dr Marek Mutor
(dyrektor CHZ) i dr Łukasz Kamiński (IH).
Prezentacja wywołała szeroką dyskusję,
m.in.
na
temat
natury
systemu
komunistycznego.
Zdjęcia: https://www.facebook.com/pg/CentrumDialoguPrzelomy/posts/
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14 marca 2019 r. w lokalu
Stowarzyszenia
„Kuźnica”
odbyła się promocja Listów do
siostry 1896-1933 i Dziennika
1891-1895
(1950)
Zofii
Moraczewskiej (Wydawnictwo
LTW, 2019). Było to wspólne
wydarzenie „Kuźnicy” i Instytutu Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Udział w spotkaniu wzięli redaktorzy publikacji: dr hab. Joanna Dufrat
i dr hab. Piotr Cichoracki, prof.
UWr (IH). Spotkanie prowadzili
wspólnie dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ) oraz prezes „Kuźnicy” dr Paweł
Sękowski (który również pracuje w Instytucie Historii UJ).
Piotr Cichoracki przedstawił strukturę publikacji, zaś Joanna Dufrat skupiła się na
przedstawieniu wydawnictwa jako źródła do historii społecznej. W późniejszej dyskusji głos
zabierali: prezes-senior „Kuźnicy” Andrzej Kurz oraz wiceprezesi Filip Ratkowski i Halina
Krywak. Wszyscy uczestnicy dyskusji w sposób szczególny skupili się na aspektach
związanych z Zofią Moraczewską jako działaczką polityczną, socjalistką i działaczką ruchu
kobiecego.
15 marca 2019 r. w Centrum Historii
Zajezdnia zaprezentowano film Nigdy więcej
bratniej pomocy, poświęcony reakcjom
Polaków na interwencję wojsk Układu
Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.
W dyskusji po filmie moderowanej przez dr.
Andrzeja Grajewskiego (Gość Niedzielny)
udział wzięli Petruška Šustrová, Adam Turula
(reżyser) filmu) i dr Łukasz Kamiński z Instytutu Historycznego.
Zdjęcia: https://www.zajezdnia.org/aktualnosci-artykul/nigdy-wiecej-bratniej-pomocy-3
20 marca 2019 r., w ramach Otwartych Zebrań
Naukowych Instytutu Archeologii UWr., miał
miejsce
wykład
dr
Ewy
Lisowskiej
i dr Sylwii Rodak, Człowiek i góry we wczesnym
średniowieczu.
Wybrane
przykłady
badań
interdyscyplinarnych z obszaru Sudetów. Badaczki
zaprezentowały efekty projektu, realizowanego
przez archeologów we współpracy między innymi
z geologami, petrografami, archeozoologami,
palinologami. Wizerunek Sudetów, jaki wyłonił się
z tej prezentacji, był obrazem nie pustej strefy na
granicach ekumeny, lecz gór, z różnorodnych
zasobów których średniowieczne społeczności potrafiły mądrze korzystać.
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20 marca 2019 r. Dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr., dyrektor Instytutu Psychologii
został wybrany do nowo utworzonej ośmioosobowej Rady Uniwerstytetu Wrocławskiego,
powołanej w myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Gratulujemy!
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności i Średniowiecza zorganizowało
22 marca 2019 r. Agoge czyli otwarte zebranie koła, na którym nowi członkowie mieli okazję
zaprezentować własne referaty. Często były to pierwsze poważne wystąpienia młodych
historyków, wymagające sporej odwagi. Opiekę merytoryczną nad spotkaniem sprawował
dr Adam Pałuchowski – opiekun koła.
21-22 marca 2019 r. w Instytucie Historycznym odbyła się
konferencja Habsburgowie a Śląsk i Rzeczpospolita w latach 15261763. Sesję zorganizowało Doktoranckie Koło Historii
Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego we współpracy ze studentami
i pracownikami Instytutu. W obradach uczestniczyli referenci
z Austrii, Szwecji i Polski. Celem sesji było spotkanie badaczy
z Polski oraz z zagranicy poświęcone historii panowania
habsburskiego na Śląsku oraz wpływów, jakie Monarchia
Habsburska wywierała na Rzeczpospolitą w okresie
nowożytnym.
Projekty naukowe
Z bardzo dużym zainteresowaniem mediów spotkało się ogłoszenie wyników
badań dr. hab. Andrzeja Wiśniewskiego, prof. UWr prowadzonych
w Pietraszynie, woj. śląskie, we współpracy z międzynarodowym zespołem
badaczy. Jednoznacznie wskazują one, wbrew temu, co sądzono dotychczas, że człowiek
neandertalski 60 000 lat temu był w stanie organizować długotrwale działające pracownie
krzemieniarskie w terenie otwartym, poza osłoną jaskiń. Działania neandertalczyków
musiały być uzgodnione społecznie, pojawiły się znacznie wcześniej niż myślano, model ich
postępowania był bardzo zbliżony do modelu przypisywanego ludziom współczesnym.
W ramach Jean-Monnet Network Contempoary European
Applied History, w której z ramienia Instytutu Historycznego
uczestniczy dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.,
6-7 marca 2019 r. odbyła się konferencja PUBLIC in Public and
Applied History, która zgromadziła kilkunastu badaczy public
history z całego świata. Studenci Instytutu Historycznego mieli
dodatkowo okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
przez czołowych przedstawicieli tej dyscypliny: prof. Davida
Deana z Carlton University w Kanadzie oraz prof. Jerome’a De
Groota z Manchester University.
Kolejnym przedsięwzięciem w ramach projektu będzie
szkoła letnia w Belgradzie, zaplanowana na ostatni tydzień
czerwca. Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów,
interesujących się historią w przestrzeni publicznej. Wszystkie koszty uczestnictwa
pokrywają organizatorzy. Zgłoszenia przyjmuje Joanna Wojdon.
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W ramach grantu Trajektorie słowa. Kulturowe oddziaływanie
Amereidy, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki
dr Magdalena Barbaruk z Instytutu Kulturoznawstwa
od 1 do 16 marca 2019 r. prowadziła badania terenowe
w Chile. Dr Barbaruk nawiązała współpracę z pracownikami
Escuela de Arquitectura y Diseño Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, znanej jako Szkoła z Valparaíso,
w której tworzenie architektury funduje się na poezji i refleksji
humanistycznej. Prowadziła też badania w związanym
z PUCV Mieście Otwartym, gdzie uczestniczyła w studenckim
Taller de Amereida, spotkaniu członków Corporación Cultural
de Amereida, przeprowadzała wywiady z mieszkańcami.
Zapoznała się też z materiałami Archivo Histórico José Vial
Armstrong, dokumentującymi działalność Szkoły z Valparaíso od jej początku tj. połowy
ubiegłego wieku oraz założenie i modyfikacje Miasta Otwartego znajdującego się na
wydmach nad Pacyfikiem.
Kolejny etap badań dotyczył
wyprawy założycielskiej grupy
Amereidy (tzw. Travesía),
która rozpoczęła się w 1965
roku w Punta Arenas i miała na
celu eksplorację wnętrza
kontynentu południowoamerykańskiego. W związku z nią
dr Barbaruk zrealizowała
w Patagonii jej pierwszy etap,
w trakcie którego poszukiwała
miejsc ich pierwszych aktów
poetyckich (phalènes) i materialnych śladów ich artystycznej działalności.

Publikacje
Dr hab. Paweł Jaworski, prof. UWr opublikował książkę w szwedzkim
wydawnictwie uczelnianym. Dreamers and Opportunists. PolishSwedish relations during the Second World War – to angielskie,
zmienione i uzupełnione wydanie jego rozprawy habilitacyjnej z 2009
roku. Książka jest dostępna online na szwedzkim portalu naukowym DiVA
http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1291742&
dswid=_e_2KQK
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W serii „Nowa Humanistyka” Wydawnictwa IBL PAN ukazała się
monografia dr. Jacka Małczyńskiego z IK Krajobrazy Zagłady.
Perspektywa historii środowiskowej. Książka stanowi próbę otwarcia
się studiów nad Zagładą na historię środowiskową oraz ich włączenie
w trwające aktualnie debaty na temat zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju, wymierania gatunków, klęsk ekologicznych czy
migracji klimatycznych. Autor na nowo interpretuje znane słowa JeanFrançois Lyotarda, który porównał Zagładę do trzęsienia ziemi o tak
wielkiej sile, że zniszczeniu uległy nawet wszelkie sejsmografy, które
mogłyby posłużyć do oszacowania skali zniszczeń. Porównanie to,
które było często przywoływane w kontekście dyskusji na temat możliwości reprezentacji
Zagłady, zostaje przez autora umieszczone w kontekście środowiskowym. Jak napisała
prof. Joanna Tokarska-Bakir: Przedstawiona mi do oceny praca jest odważną metodologicznie
i intelektualnie uczciwą próbą nowego języka w dziedzinie, którą dawniej nazywaliśmy studiami
nad Zagładą, dziś natomiast, częściowo wskutek przewartościowania humanistyki przez te
właśnie studia, nazywamy posthumanistyką. Książka Jacka Małczyńskiego to wrażliwa,
miejscami wręcz piękna analiza kontekstu przyrodniczego Auschwitz i innych obozów,
nieprzekraczająca jednak nigdzie granicy melancholijnej delectatio morosa. Jak na
posthumanistykę przystało, wytrąca ona czytelnika z wygodnych nawyków percepcyjnych
i otwiera nowe poznawczo-afektywne horyzonty.
W salonach Empik dostępny jest 51. numer Quart. Kwartalnika
Instytutu Historii Sztuki UWr. Od lutego czasopismo znalazło się
w indeksie ERIH Plus.
Jak pisze Prof. dr hab. Waldemar Okoń, redaktor naczelny
czasopisma, w redakcyjnym edytorialu, jak zawsze w „Quarcie”,
wierzymy, że duża różnorodność tematyczna i metodologiczna
prezentowanych tekstów w połączeniu z piękną szatą graficzną daje
ostatecznie produkt wysmakowany, godny czytelnika żądnego wiedzy
i o – jakże potrzebnym w dzisiejszych trudnych czasach – wyrobionym
guście artystycznym. W numerze ukazał się także spis zawartości
numerów 1-50. Była to także okazja do podsumowań. Jak się okazuje, w sumie
w pięćdziesięciu numerach opublikowano 283 artykułów i rozpraw naukowych oraz
90 recenzji, sprawozdań oraz omówień, a także 4 polemiki. Na naszych łamach gościliśmy
200 autorów. Ukazały się trzy numery specjalne: Czapski (nr 2(28)/2013, pod redakcją
Andrzeja Jarosza i Waldemara Okonia), Lem (nr 3–4(37–38)/2015, pod redakcją Andrzeja
Jarosza i Waldemara Okonia) oraz Architektura (nr 1–2(43–44)/2017).
Spis treści numeru 51:
Irena Olchowska-Schmidt, Powitanie stepu Józefa
Brandta a Węgierski pochód konny Johanna
Gualberta Raffalta. Przyczynek do historii plagiatu
w malarstwie XIX wieku
Beata
Studziżba-Kubalska,
Wokół
gestu
Dürerowskiej Melancholii. Kilka uwag i uzupełnień w
dyskusji o ikonograficznych źródłach Portretu
generała
Henryka
Dembińskiego
Henryka
Rodakowskiego
Adrianna Kaczmarek, Czaszka narzędziem
metamorfozy w autoportretach Jamesa Ensora

Cezary Wąs, The Shadow of God in the Garden of
the Philosopher. The Parc de La Villette in Paris in the
context of philosophy of chôra. Part II
Grażyna Ryba, Dzieła konkursowe i ich losy. O dwu
warszawskich konkursach sztuki sakralnej w
pierwszej połowie lat 80. XX wieku
Daria Skok, Między dominacją a potrzebą
intymności. Recenzja książki Tomasz Domański.
Pomniki czasu 1992–2018
„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego”.
SPIS ZAWARTOŚCI numerów 1(1)/2006–4(50)/2018
Opracowanie: Jakub Zarzycki
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W renomowanym wydawnictwie Brill, jako drugi tom serii Reading Medieval
Sources, ukazała się książka A Companion to Seals in the Middle Ages (red.
Laura J. Whatley), Leiden-Boston 2019), poświęcona miejscu i roli źródeł
sfragistycznych w badaniach mediewistycznych. Wśród 14 tekstów
autorstwa badaczy z Europy i USA znalazł się artykuł dra Marka L. Wójcika
z Instytutu Historycznego na temat pieczęci żon śląskich rycerzy w latach
1259-1414 (Seals of the Wives of Silesian
Knights in the Pre-Hussite Age [12591414]). https://brill.com/view/title/33036
W wydanej po czesku antologii polskiej refleksji
teatralnej, znalazł się tekst prof. dra hab. Mirosława
Kocura, Performativní umění středověkých farníků.
Performativní obrat v historických vědách.

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH

6 kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejna, szósta już, Noc Humanistów. W tym roku hasłem jej
uczyniono: Czy to jest świat, w którym chcemy żyć? Bunt w kulturze. O najczęściej
dyskutowanych problemach współczesności, również w perspektywie dziejowej, mówić będą
archeolodzy, antropolodzy, historycy, historycy sztuki, kulturoznawcy, muzykolodzy,
pedagodzy i psycholodzy.
Inspiracją dla hasła tegorocznej imprezy był utwór i teledysk Rogera Watersa Is This
the Life We Really Want? Kryzys tradycyjnych form demokracji, zwiększanie się różnic
społecznych i ekonomicznych, globalne wojny handlowe, obawy związane z ruchami
migracyjnymi, konflikty etniczne, niedostatki żywności i wody, widmo katastrofy ekologicznej,
bezpieczeństwo jako naczelna jakość i wartość ludzkiego życia (w miejsce wolności), mowa
nienawiści oraz powszechne spotykana prze-moc, to tylko niektóre z zagrożeń i wyzwań
stojących dziś przed światem. Czy jednak podobne bolączki nie pojawiały się już w przeszłości?
Warto podjąć szerszą naukową refleksję nad tym, gdzie możemy szukać rozwiązań dla
problemów, z którymi wszyscy wcześniej bądź później będziemy musieli się zmierzyć.
Dla humanistyki świat, w jakim żyje człowiek, zawsze stanowił poznawcze wyzwanie
i etyczne zobowiązanie. By go zrozumieć lub wyjaśnić badacze wykorzystywali zarówno ujęcia
obejmujące współczesne im procesy i zjawiska kulturowe, jak też sięgali po fenomeny
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o charakterze historycznym. Uniwersytet z zasady – czyli zgodnie
ze swym powołaniem – jest miejscem krytycznego namysłu nad rzeczywistością, bastionem
oporu wobec doktrynerstwa, ślepoty, fobii, partykularnych interesów gospodarczych
i politycznych. Naukowcy od stuleci stawiają czoła zagrożeniom płynącym z fałszywych
obrazów relacji człowieka z otaczającym go środowiskiem społecznym i przyrodniczym.
Wiedza może nas do pewnego stopnia chronić, ale też pozwolić nam lepiej pomyśleć i urządzić
świat. W ramach organizowanej przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Nocy Humanistów chcemy przypomnieć, jak istotna jest prawda naukowa i jak ważną
społeczną rolę ma do odegrania. Już 6 kwietnia przy ul. Dawida 1 (gmach Instytutów
Pedagogiki i Psychologii) badacze ukazywać będą najważniejsze problemy globu odsłaniając
nowe horyzonty wiedzy.
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Program VI Nocy Humanistów (szczegółowy program dostępny jest na www.wnhip.uni.wroc.pl oraz profilu
FB Noc Humanistów)
18:00 – 18:45
dr Zbigniew Łoś, Instytut Psychologii UWr
Witajcie w Nowym Wspaniałym Świecie! –
psychologia globalizacji, s. 16
dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny UWr
The Plastic People of the Universe, Havel i inni.
Kultura przeciw systemowi w Czechosłowacji, s. 21
prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski, Centrum
im. Willy’ego Brandta
„De-konsolidacja demokracji” – czy kryzys
tradycyjnych form demokracji?, s. 27
19.00 – 19.45
mgr Jakub Kopaniecki, Instytut Muzykologii UWr
Muzyka buntu na wrocławskim marszu równości,
s. 16
prof. dr hab. Anna Markowska, Instytut Historii
Sztuki UWr
Bunt przeciw sterylności muzeów, czyli sztuka
relacyjna, s. 21
dr hab. Rafał Włodarczyk, Instytut Pedagogiki UWr
Szkoła – Bunt – Utopia. Burzycielskie projekty
edukacji, s. 27
20.00 – 20.45
dr Monika Piotrowska-Marchewa, Instytut
Historyczny UWR
„Chcemy całego życia!” Polskie reformatorki
i skandalistki przełomu XIX i XX wieku na zjazdach
kobiet, s. 16
dr Monika Humeniuk, Instytut Pedagogiki UWr
Religia i anarchia, czyli o pedagogicznych zyskach
majstrowania przy ortodoksjach, s. 21
dr hab. Rafał Nahirny, Instytut Kulturoznawstwa
UWr
Czego pragną drony?, s. 27
dr Łukasz Krzywka, Instytut Historii Sztuki UWr
Psychodeliczni buntownicy: Pink Floyd, Syd Barret
i Iggy Eskimoska, s. 22

21.00 – 21.45
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Centrum im.
Willy’ego Brandta, Instytut Historyczny
Internet i sieci społecznościowe – jak cyfrowe
technologie zmieniają społeczne relacje i sferę
polityki, s. 16
dr Agnieszka Drożdżewska, Instytut Muzykologii
UWr
„Wyśpiewać sprzeciw…”, czyli oblicza buntu
w operze, s. 21
dr Janina Radziszewska, Katedra Etnologii
i Antropologii Kulturowej UWr
Opór nasz codzienny – znaczenie postaw
konsumenckich, s. 27
22.00 – 22.45
dr Dawid Junke, Instytut Kulturoznawstwa UWr
Religia
jako
odpowiedź
na
problemy
współczesnego
świata.
Portrety
religii
w amerykańskich seria-lach, s. 16
dr Jarosław Klebaniuk, Instytut Psychologii UWr
Bunt „Żółtych Kamizelek” z perspektywy
psychologicznej, s. 21
Judyta Eksner, Iga Ślebioda, Katedra Etnologii
i Antropologii Kulturowej UWr
Wrocławskie oblicza buntu i niezgody, s. 27
Wydarzenia towarzyszące
18.00 – 21.00
Archeologia eksperymentalna i rekonstrukcyjna
Warsztaty archeologiczne, pokaz pradziejowego
rękodzieła, s. 18, koordynator dr Marcin Bohr,
Instytut Archeologii UWr
Giełda kół naukowych WNHiP
Wystawa: Bunt jako forma dialogu ze
współczesnością - studenckie fotonarracje –
koordynator dr Martyna Pryszmont-Ciesielska,
Instytut Pedagogiki UWr, s. 24, 26, korytarz
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Przemysław Wiszewski
Czy diabeł jest straszny? Nowe rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji dyscyplin
naukowych
22 lutego bieżącego roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie
wprowadzające nowe zasady oceny działalności naukowej prowadzonej w podległych mu
uczelniach i jednostkach PAN. W stosunku do zasad, które były stosowane w ostatniej
ewaluacji, rozporządzenie wprowadza szereg zasadniczych zmian.
Wprowadzenie
Przede wszystkim zmienia się sama perspektywa oceny. Ocenie podlegać będzie nie
aktywność jednostek wchodzących w skład uczelni, lecz pracowników uczelni w ramach
dyscyplin, do których zgłosili swój akces. Każdy pracownik prowadzący działalność
naukową będzie musiał zgłosić na użytek dyscypliny, w której prowadzenie badań
zadeklarował, przynajmniej jedną publikację. Natomiast liczba punktów, jaka z tej
publikacji zostanie wliczona do dorobku dyscypliny, będzie zależeć od ilorazu
zadeklarowanego udziału w danej dyscyplinie, wielkości etatu oraz liczby lat pracy w uczelni
w okresie ewaluacyjnym. Pomijając skomplikowane szczegóły wyliczeń, dla pracowników
oznacza to, że przypisanie do dyscypliny nawet tylko w 25% nie zwalnia ich
z odpowiedzialności za powiązanie z tą dyscypliną przynajmniej jednej swojej publikacji.
Zmieniły się także kategorie, które może otrzymać oceniana dyscyplina. Oprócz A+,
A, B i C dochodzi kolejna – B+. W dyscyplinach z kategorią A+, A można przeprowadzać
postępowania habilitacyjne i doktorskie, B+ - doktorskie. W przypadku dyscypliny
z kategorią B będzie wolno tylko kształcić w zakresie studiów I i II stopnia. Pamiętajmy –
uczelnia mająca nawet jedną dyscyplinę z kategorią B nie będzie mogła ubiegać się
o grant w ramach konkursów na uczelnie badawcze!
Nie zmienił się jeden element oceny – nie wiemy i do końca okresu oceny nie
będziemy wiedzieć, jaki próg punktowy należy osiągnąć, by uzyskać daną kategorię.
Ścigamy się do końca z zespołami z całej Polski i wartości oznaczające cele tego wyścigu
poznamy po jego zakończeniu.
Zmienia się także sposób formułowania podstawowych typów aktywności
podlegających ocenie. I tak za publikacje ogłoszone przez pracowników w danej
dyscyplinie przewiduje się 70% wartości oceny tej dyscypliny, za granty – 10%,
za uzyskany przez dyscyplinę wpływ na otoczenie – 20%. Bez wątpienia krytycznym
punktem tego zestawienia jest wartość publikacji, ale dużą rolę odegra też nowa kategoria –
wpływu społecznego. Ale – po kolei.
I. Publikacje
Dynamicznie zmieniła się koncepcja procentowego udziału poszczególnych typów
publikacji w ogólnie branej pod uwagę liczbie utworów ocenianych dla danej dyscypliny.
W chwili obecnej, zgodnie z wykładnią MNiSW, w dyscyplinach humanistycznych
i społecznych co najwyżej 20% ocenianego dorobku mogą stanowić monografie i redakcje
monografii. Pozostałe 80% mogą wypełnić zarówno artykuły, jak i rozdziały w pracach
zbiorowych. To zasadnicza zmiana w stosunku do wcześniejszych ustaleń, które wykluczały
rozdziały z 80% dorobku. Natomiast ma to swoje ograniczenia. W indywidualnym dorobku
pracownika jedynie 50% będą mogły stanowić monografie, redakcje i rozdziały
opublikowane w wydawnictwach z listy I MNiSW (kilkuset wydawców z Polski i świata).
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Publikacji z listy II (36 wydawnictwa naukowych i koncernów wydawniczych
o zasięgu globalnym) nie obejmuje to ograniczenie.
Czy oznacza to, że w ramach dyscypliny można kontynuować dotychczasowe
strategie publikacyjne? Otóż nie. Po pierwsze, wartość punktowa rozdziałów
w wydawnictwach z listy I jest niska – to 20 punktów. Jeśli zaś będą to wydawnictwa spoza
listy – tylko 5 punktów. Jeśli więc myślimy o wprowadzeniu naszej dyscypliny na poziom A
lub B+ należy publikować albo monografie i rozdziały w wydawnictwach z listy II, albo
artykuły w czasopismach na poziomie minimum 50 punktów. Nie chciałbym wchodzić tu
w szczegóły punktacji za konkretne publikacje, te znajdą Państwo w rozporządzeniu. Należy
tylko pamiętać, że:
1) Istnieje punktowa przepaść między publikacjami w wydawnictwach z I i II listy.
Za monografię z listy I otrzymujemy 100 punktów, za monografię z listy II – 300 punktów.
Za rozdział z listy I – 20 punktów, za rozdział z listy II – 75 punktów. Za redakcję z listy I –
20 punktów, za redakcję z listy II – 150 punktów.
2) w przypadku publikacji wieloautorskich będzie wyliczany procentowy udział współautora
i taka tylko część punktów za publikację będzie wliczana do dorobku dyscypliny.
Ze stosowania tej reguły wyłączone są publikacje najwyżej punktowane (ostatni poziom
w przypadku artykułów, lista II w przypadku monografii i rozdziałów);
3) do dorobku dyscypliny będą wliczane publikacje źródeł i artykuły recenzyjne, ale
jedynie z 25% wartością publikacji, gdyby była ona „pełnoprawną” monografią lub
artykułem. Przy czym za artykuł recenzyjny uważa się – za oficjalnym Przewodnikiem po
ewaluacji autorstwa MNiSW – „(…) artykuły recenzyjne zamieszczone w czasopismach
naukowych umieszczonych w wykazie czasopism. Artykułem recenzyjnym jest
w szczególności wypowiedź polemiczna, podejmująca tematy ważne z punktu widzenia
dyskursu w nauce lub sztuce, która jednakże – w przeciwieństwie do typowego artykułu
naukowego – nie została opatrzona aparatem naukowym, posiada natomiast walory
opracowania o charakterze oryginalnym i twórczym. Artykułem recenzyjnym może też
być recenzja monografii naukowej zamieszczona w czasopiśmie naukowym.” Tyle, że
mimo 25% wartości punktowej zajmą one miejsce całej, jednej publikacji w dorobku;
4) jeśli opublikujemy monografię w wydawnictwie poza wykazem, dyscyplina może
uzyskać za nią jedynie 20 punktów lub zgłosić w specjalnej puli pięciu wydawnictw, które
– o ile przejdą weryfikację zespołu MNiSW – uzyskają wartość 100 punktów.
Niestety, choć znamy ministerialną listę wydawnictw, nie znamy wciąż listy czasopism.
Zgodnie z rozporządzeniem publikacje monografii i rozdziały dla całego okresu oceny będą
punktowane zgodnie z ogłoszonymi listami wydawnictw. Natomiast artykuły za lata 20172018 będą oceniane według ostatniej listy czasopism (A-C), a z lat 2019-2020 według nowej,
jeszcze nieznanej. Przy czym każda dyscyplina musi zgłosić liczbę N (1/4 wartości etatów
przypisanych do danej dyscypliny w ciągu 4 lat oceny) artykułów w czasopismach
opublikowanych w latach 2017-2018. Tej liczby nie da się uzupełnić rozdziałami! Na nową
listę czasopism czekamy. Wiemy, że najwyżej będą punktowane czasopisma obecne
w bazach SCOPUS i Web of Science, ale będą na niej także obecne polskie czasopisma
wprowadzone w ramach konkursu ministerialnego (tzw. 500 czasopism) i zagraniczne
czasopisma głównie z listy ERIH+ zaproponowane przez specjalny zespół przy Ministerstwie.
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II. Granty i komercjalizacja
Podstawowe znaczenie dla wyniku uzyskanego przez dyscyplinę będą miały
publikacje. Ale decydować mogą wyniki uzyskane w dwóch dodatkowych kategoriach –
bowiem należy sądzić, że publikujemy w ramach dyscypliny dość podobnie. A różnić nas
będzie podejście do pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego (granty) i umiejętność
wykazania wpływu społecznego.
W przypadku grantów i komercjalizacji efektów badań przewiduje się:
1) Po 1 punkcie za każde 25.000 pozyskane na realizację grantu, o ile jest on realizowany
przez Uniwersytet;
2) Po 1 punkcie za każde 12.500 pozyskane na realizację grantu, który jest realizowany
w konsorcjum z innym podmiotem;
3) Po 1 punkcie za każde 5.000 przychodu z komercjalizacji (nadzory konserwatorskie,
analizy specjalistyczne, raporty eksperckie – o ile były zamawiane przez jednostkę
finansującą za pośrednictwem Uniwersytetu).
W odróżnieniu od poprzedniej ewaluacji liczyć się będą środki pozyskane, nie zaś – jak dotąd
– wydane.
III. Wpływ na otoczenie społeczne
Bardziej skomplikowane są warunki określenia sposobu wpływu dyscypliny
na otoczenie społeczne. Według Rozporządzenia: ‘Ocenę wpływu działalności naukowej na
funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów związku
między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej
w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji
publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego,
bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi
na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, zwanych dalej „opisami wpływu”, sporządzonych
na podstawie dowodów tego wpływu mających w szczególności formę raportów, publikacji
naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach’
Przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa
i gospodarki uwzględnia się badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność naukową
w zakresie twórczości artystycznej, prowadzone w okresie objętym ewaluacją albo przed
tym okresem, ale zakończone nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym
pierwszy rok objęty ewaluacją, jeżeli dowody tego wpływu powstały w okresie objętym
ewaluacją.
Ponieważ N w naszych dyscyplinach poniżej 100, należy przygotowywać 2 takie opisy
wpływu, a dodatkowo po 3 ‘opisy wpływu związane z wybitnymi monografiami
naukowymi, słownikami biograficznymi, słownikami bibliograficznymi lub bazami
danych, szczególnie istotnymi dla rozwoju danej dziedziny nauki’.
W ramach oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa
i gospodarki przyznaje się:
1) 100 pkt – za opis wpływu o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu;
2) 70 pkt – za opis wpływu o krajowym zasięgu i znaczeniu;
3) 40 pkt – za opis wpływu o regionalnym zasięgu i znaczeniu;
4) 20 pkt – za opis wpływu o lokalnym zasięgu i znaczeniu;
5) 0 pkt – za opis wpływu bez znaczenia albo sporządzony na podstawie dowodu wpływu
niewskazującego jednoznacznie na związek między wynikami badań naukowych lub prac
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rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości
artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia,
kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa
lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
Podsumowanie
Odmawiam bania się przepisów. Bo choć zmiany w ocenie naszej działalności
naukowej są głębokie, to po ich wprowadzeniu szkoda czasu na emocje, warto spojrzeć na
korzyści i dostosować się do tego, czego od nas wymaga nasz benefaktor, czyli Ministerstwo.
Doceniono publikacje w najlepszych wydawnictwach i czasopismach – choć każdy z nas
inaczej ułożyłby ich listę. W odróżnieniu od planów, poluzowano rygory publikowania przez
humanistów i badaczy z nauk społecznych w czasopismach, dając możliwość większego
udziału rozdziałów w dorobku dyscyplin. Zwiększono nacisk na świadome kształtowanie
praktyk publikacyjnych pod kątem jakości swoich publikacji i umieszczanie ich
w odpowiedniej jakości wydawnictwach i czasopismach. Po raz pierwszy wezwano do
odpowiedniego dokumentowania uzyskiwanego wpływu na otoczenie. Choć można
zgłaszać wiele zastrzeżeń do jakości list wydawców, a pewnie za chwilę także czasopism –
nie obrażajmy się na rzeczywistość. Ewaluacja, jeśli przygotujemy się do niej świadomie,
może pomóc nam samym ukształtować lepiej naszą praktykę publikacyjną. Lepiej, to jest
z myślą o szerszym odbiorcy, wnikliwiej weryfikując jakość naszych badań poprzez szerszy
ich rezonans w międzynarodowym środowisku naukowym.
Tylko od nas – nie od dziekana lub dyrektorów - zależy, czy po 2020 r. w naszych
dyscyplinach będziemy mogli prowadzić doktorantów czy ubiegać się o najbardziej
prestiżowe granty. Nie zmarnujmy szansy, by dążyć do tego, co dla nas najważniejsze –
przekazywania wyników badań jak najszerszemu i jak najbardziej kompetentnemu
odbiorcy!
Gdzie warto zajrzeć:
Rozporządzenie MNISW: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/
rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf
Oficjalny przewodnik po ewaluacji: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/
2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf
Ogólne wprowadzenie do ewaluacji: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
W Muzeum Pana Tadeusza 4 kwietnia 2019 r. odbędzie się spotkanie dotyczące
szlacheckiej obyczajowości, w którym udział wezmą dr hab. Filip Wolański, prof. UWr
i dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO. Spotkanie zorganizowane zostało wokół źródeł
zebranych w tomie Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776
i połączone będzie z popularyzatorskim wykładem Tomasza Ciesielskiego i Filipa
Wolańskiego pt. Rzecz o obyczajach szlacheckich oraz z możliwością spojrzenia na Polskę
szlachecką na wystawie w Muzeum Pana Tadeusza
4-5 kwietnia 2019 r. Studenckie Koło Nowożytników im. W. Czaplińskiego Uniwersytetu
Wrocławskiego organizuje VI Obrady o kulturze staropolskiej, Oblicza przemocy w Europie
wczesnonowożytnej (XVI-XVIII w.). Przemoc fizyczna i psychiczna od stuleci dotykała
różnych grup społecznych. Pojęcia przemocy i agresji są zarówno przedmiotem rozważań
naukowych, jak i częstym wątkiem w sztuce, zarówno współczesnej jak i dawnej. Humaniści,
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którzy pochylali się nad tym zagadnieniem, próbując określić
jego skalę, artyści traktowali ekspresyjne przekazy na temat przemocy jako jedną z inspiracji
malarskich, literackich oraz plastycznych. Obecność agresji fizycznej i psychicznej w historii
od XVI do XVIII w. stanowi wyzwanie i pozwala na szeroko zakrojone rozważania
o charakterze interdyscyplinarnym zarówno dla historyków, jak i psychologów, historyków
sztuki, antropologów, kulturoznawców.
12-13 kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejny Weekend z Historią w Instytucie Historycznym.
W piątek 12 kwietnia w godzinach od 10.00 do 15.00 zapraszamy do udziału w warsztatach,
wykładach i pokazach. W sobotę 13 kwietnia zapraszamy na spacery tematyczne po
Wrocławiu zorganizowane przez studentów i doktorantów.
Szczegółowy program Weekendu z Historią będzie dostępny na profilu facebook:
https://www.facebook.com/Instytut.Historyczny.UWr/ oraz na stronie Instytutu
Historycznego http://wnhip.uni.wroc.pl/Instytut-Historyczny.
22-24 maja 2019 r. w Instytucie Muzykologii zostanie zainaugurowany cykl
Wrocławska Konferencja Muzykologiczna, której tematem przewodnim będzie szeroko
rozumiany mecenat muzyczny: Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty –
Znaczenia – Perspektywy. Instytut zaprasza zarówno młodych, jak i doświadczonych
naukowców, nie tylko muzykologów. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na przyczyny
i sposób wspierania artystów w różnych okresach historycznych, na kontekst relacji
społecznych pomiędzy artystami a ich patronami, wzajemnych oczekiwań wynikających
z nawiązywanej współpracy, jak również uwzględnienie współczesnych problemów życia
muzycznego, np. funkcjonowania artystów, instytucji kultury, edukacji muzycznej,
wykorzystywania zasobów źródeł muzycznych czy udziału nowych mediów we wspieraniu
artystów.
Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Reinhard Strohm (Oxford University),
który wygłosi wykład inauguracyjny Frederick II of Prussia and Italian opera. Czynni uczestnicy
konferencji będą mieli także możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących,
takich jak koncerty czy zwiedzanie Wrocławia w kontekście życia muzycznego miasta.
Prosimy odwiedzać stronę internetową www.wkm.uni.wroc.pl, na której
zamieszczane będą wszelkie informacje szczegółowe dotyczące organizowanej konferencji.
Komitet organizacyjny konferencji tworzą: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech,
dr Grzegorz Joachimiak, mgr Agnieszka Grudzień, mgr Aleksandra Wróblewska.
23-24 maja 2019 r. Instytut Archeologii UWr organizuje kolejną, XXI już edycję Śląskiego
Sympozjum Archeologicznego pt.: Śląsk i ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu
i czasach nowożytnych. Jest to tradycyjna platforma, służąca do prezentacji najnowszych
wyników badań i odkryć z terenu Śląska i
ziem sąsiednich. Zapraszamy do wzięcia
udziału w konferencji, zgłoszenia
przyjmowane są do 31 marca 2019,
więcej
szczegółów
na
stronie
http://ssyma2019.archeo.uni.wroc.pl/.
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 15 kwietnia 2019 r. Proszę je
wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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