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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Odwiedzając uczelnie w różnych krajach Europy
i rozmawiając z pracującymi w nich koleżankami
i kolegami zawsze zadaję sobie pytanie – co nas
różni? W czym jesteśmy do siebie podobni? Bo nie
miejmy złudzeń, nie znam uczelni, której
wykładowcy nie narzekaliby na ogrom
obowiązków biurokratycznych. Większość uważa,
że prowadzenie zajęć zajmuje im zbyt wiele czasu,
który chcieliby przeznaczyć na badania.
Oczywiście, różnią nas wynagrodzenia, ale
rzadkością jest akademik zadowolony ze swoich
zarobków. Wreszcie, nacisk na rozszerzenie
dostępności wyższego wykształcenia w krajach
rozwiniętych po II wojnie światowej sprawił, że
wykładowcy uczelni jako grupa nie są częścią
wyższej klasy średniej, a często lokują się
w najniższych jej warstwach, lub wręcz – co bywa
coraz częstsze – lokują się poza nią. Dotkliwie
odczuwamy to w Polsce, gdzie subiektywnie
uważamy, że nie tylko pozycja materialna ale też prestiż społeczny naszego zawodu
podupada. W 2019 r. większym poważaniem społeczeństwa niż profesor uniwersytetu
cieszył się już nie tylko strażak i pielęgniarka, ale też robotnik wykwalifikowany i górnik.
Możemy jednak się pocieszać, że nadal profesor szkoły wyższej cieszy się dużo większym
poważaniem (dużym dla 83% respondentów) niż nauczyciel (79%), policjant (65%) czy ksiądz
(37%). Wreszcie, nie są to wyniki bardzo odmienne od tych z lat ubiegłych. To, co obniża
naszą samoocenę, to raczej stabilne od lat komunikaty płynące od naszego Ministerstwa
i mediów. Te zaś w swoich ogólnych ocenach są nieskomplikowane: nasze uniwersytety
w rankingach światowych są daleko poza miejscem, gdzie być powinny. Naukowcy nie
dokonują znaczących odkryć, nie wspierają prestiżu Polski na arenie międzynarodowej
swoimi publikacjami, nie pozyskują prestiżowych grantów, a ostatnio – uczą kiepsko
i zdecydowanie zbyt dużą liczbę studentów. Moi znajomi nie mają takich problemów, bo
w zdecydowanej większości od opinii ministrów – którzy rzadko wyrażają sądy ogólne
o nauce w ich krajach – ważniejsze są szczegółowe opinie przełożonych niższego szczebla –
rektorów, dyrektorów instytutów, ale zwłaszcza wewnętrzne poczucie ubiegania się
o prestiż w kręgu własnej dyscypliny poprzez jak najszersze oddziaływanie międzynarodowe
swoich badań. Jeśli myślimy o presji, konkurencyjności i ambicjach – są one wpisane w nasz
zawód. Nauka nie jest bowiem egalitarna, przeciwnie, jest surowa dla nas i wymagająca
niezależnie od kraju, w którym pracujemy. Ale konsekwencją przesunięcia kontroli
z czynników i instytucji zewnętrznych na samych uczestników gry jest pewność siebie, swojej
wartości, stabilność w planowaniu działań i gotowość do współpracy, która ma wszystkim
zapewnić korzyść. Jeśli miałbym powiedzieć, co nas różni najbardziej, czego nam brakuje
najbardziej, to właśnie tego – jasnego przekonania, po co jesteśmy częścią międzynarodowej
wspólnoty uczonych i lokalnej, narodowej społeczności obywateli. Odwagi i ambicji
wynikających z przekonania, że wiemy co mamy do zaoferowania, że znamy jakość naszych
badań, umiejętności i oferty dla otaczającego społeczeństwa. Tak, to prawda, że model
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rozwoju naszego kraju, w którym szkołom wyższym
wyznaczono zadanie ekstensywnego kształcenia jak najmniejszym kosztem, wykształcił
struktury organizacyjne i formy pracy niesprzyjające ambicji i badaniom w skali
międzynarodowej. Ale zawsze było na to miejsce, a dziś jeszcze wyraźniej widać, że jest to
wręcz warunek niezbędny dla zachowania naszej autonomii – jako instytucji, ale przede
wszystkim nas samych. Sednem naszego pobytu na uczelniach jest przecież
odpowiedzialność za przekazywanie otoczeniu i następcom wartości tworzących nasz etos –
opierania wizji świata o prawdę i równość wszystkich wobec tego jednego dążenia. Zaufanie
do wybranej ścieżki życia i ambicja, by wejść w kreatywny dyskurs z badaczami z każdego
zakątka świata na tematy najważniejsze dla całej ludzkości – tego zazdroszczę moim
koleżankom i kolegom spoza granic Polski. Ale też widząc zmiany zachodzące wokół nas, nie
mam wątpliwości – idziemy w tym kierunku, mamy wszelkie szanse, by do tej wielkiej
wspólnoty bez kompleksów należeć. Wystarczy tylko chcieć. Bo o naszej wartości jako
członków Akademii nie świadczą poglądy, które są sprawą subiektywną i indywidualną, lecz
nasze umiłowanie prawdy i dążenia do niej. W tym jesteśmy do siebie my wszyscy, ludzie
Akademii, najbardziej podobni. Nigdy o tym nie zapominajmy!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
W składzie komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk wybranych na kadencję
2020-2023 znaleźli się profesorowie naszego Wydziału:
Komitetu Nauk Etnologicznych: Eugeniusz Kłosek
Komitetu Nauk Historycznych: Joanna Wojdon
Komitetu Nauk o Kulturze: Dorota Koczanowicz, Renata Tańczuk, Dorota Wolska
Komitetu Nauk o Sztuce: Rafał Eysymontt, Romuald Kaczmarek, Andrzej Kozieł,
Remigiusz Pośpiech, Agnieszka Zabłocka-Kos
Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych: Jan Burdukiewicz
5 grudnia 2019 r. odbyła się
w Instytucie Historycznym
konferencja Wokół polityki
i kultury. Epoka nowożytna w
nowym ujęciu historiograficznym (XVI-XVIII w.). Stan
badań i wyzwania. Celem
konferencji była głęboka
refleksja nad obecnym stanem
badań i wiedzy dotyczącym
szeroko rozumianej epoki nowożytnej, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów
związanych z kulturą i polityką, najnowszymi kierunkami badań oraz z krytyką naukową. Przedmiotem rozważań
uczestników stały się nie tylko dzieje samej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej, ale również
historia powszechna. W sesji wzięło udział ponad dwudziestu badaczy z najważniejszych
ośrodków naukowych w Polsce.
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2 grudnia 2019 r. na zaproszenie Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą
Nowoczesną odbył się w Instytucie Historii Sztuki otwarty wykład prof. Martina
Kohlrauscha z Uniwersytetu w Leuven (Belgia), The Rise and Fall of ‘Technocelebrities’.
Le Corbusier, Walter Gropius and Mass Media 1920s-1960s.
14 grudnia 2019 r. odbyła się w Instytucie Historycznym konferencja
Teoria i praktyka w dawnym lecznictwie. Opozycja czy
współdziałanie? Sesję zorganizował dr Jakub Węglorz (IH UWr)
z dr Katarzyną Pękacką-Falkowską (UM im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu) i dr Danutą Raj (UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).
Było to już czwarte spotkanie z cyklu sesji poświęconych historii
medycyny. Stało się ono okazją do przedstawienia wyników badań
oraz wnikliwej dyskusji na tematy dotyczące historii zdrowotności
i stanu zdrowia społeczeństw w przeszłości. Tematem przewodnim
tegorocznego spotkania była teoria i praktyka w dawnym lecznictwie.
Założeniem konferencji było naświetlenie problemu nierównoprawnego postrzegania teorii i praktyki medycznej w przeszłości oraz
czynników wpływających na taki stan rzeczy. Analizowano zjawisko
pierwszeństwa wiedzy teoretycznej nad praktyką, co było przez
stulecia wynikiem specyficznego dyskursu dominującego w nauce i filozofii. Rozważano
przyczyny wzrostu znaczenia praktyki w oczach naukowców i odkrycia na nowo wagi empirii.
Dużo uwagi poświęcono roli w ugruntowywaniu zjawiska knowing by doing za sprawą
wczesnonowożytnych alchemików, jatrochemików, aptekarzy, chirurgów, itd., dla których
empiria i kształcenie przez mistrza miały kapitalne znaczenie.
18 grudnia 2019 r. odbyła się w Instytucie Historycznym uroczystość Jubileuszu 65. urodzin
Pana Profesora Stanisława Ciesielskiego. Jubilat jest wybitnym
historykiem specjalizującym się
w historii najnowszej, podejmującym badania zjawisk związanych
z
funkcjonowaniem
systemu
totalitarnego. Z satysfakcją trzeba
dodać, że udało się sprawić Panu
Profesorowi niespodziankę i utrzymać przygotowania do Jubileuszu w
tajemnicy. Uroczystość poprowadził
Profesor Grzegorz Hryciuk, życiorys
Jubilata
przedstawił
Dyrektor
Instytutu Historycznego Prof. Rościsław Żerelik. W uroczystości wzięła udział Rodzina Pana Profesora, Pracownicy Instytutu
Historycznego oraz Przyjaciele Jubilata.
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13 stycznia 2020 r. w Muzeum
Archeologicznym we Wrocławiu miało
miejsce spotkanie prezentujące wyniki
projektu: Wieloaspektowa analiza
zjawiska deponowania przedmiotów
metalowych w epoce brązu na
przykładzie skarbów z Karmina
połączone z prezentacją publikacji:
Karmin.
Fenomen
powtarzalności.
Bardzo dopisała publiczność, dla której
spotkanie było okazją do rozmowy
z przedstawicielami licznego grona
współautorów publikacji i realizatorów
projektu: dr hab. Justyną Baron, prof. UWr, dr. Marcinem Maciejewskim, dr. Radosławem
Jaryszem, Radosławem Kuźbikem, dr Dagmarą Łaciak, dr Jeanette Łucejko, Maksymem
Mackiewiczem, dr hab. inż. Beatą Miazgą, Kamilem Nowakiem i dr. Dawidem Sychem.
Wśród gości można było spotkać szereg osób spoza Wrocławia – z Krakowa, Biskupina,
Legnicy a nawet Olsztyna. Publikację można pobrać tu: http://archeo.uni.wroc.pl/InstytutArcheologii/Publikacje/Wydawnictwa-zwarte/KARMIN-Fenomen-powtarzalnosci-br-iPhenomenon-of-repetition.-Deposits-from-KARMINi?fbclid=IwAR2zeWJl9PCg8xrrks_U1SNQwcgEn6CBqxC5RW5-HJMp3WRThD5U5RinF4s
Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Instytut Muzykologii) 20 stycznia 2020 r. wygłosił wykład
Muzyka jako nośnik tradycji religijnej i kulturowej. Na przykładzie twórczości Józefa Elsnera
i Stanisława Moniuszki z okazji obchodów w Diecezji Bydgoskiej setnej rocznicy powrotu
Bydgoszczy do Macierzy.
22 stycznia 2020 r. w holu Biblioteki Kulturoznawstwa
i Muzykologii odbył się wernisaż wystawy fotografii
Krzysztofa Niźnika Foto-musicON. Wybrane zdjęcia o tematyce muzycznej są wyrazem pasji fotograficznej Autora,
kulturo-znawcy i melomana, zafascynowanego m.in.
muzyką jazzową. Wernisażowi towarzyszyła trzydziesta
Lekcja słuchania pod tytułem Koncert jako efemeryda
dźwiękowa z udziałem Krzysztofa Niźnika oraz
prowadzącego dra Roberta Losiaka, kierownika Pracowni
Audiosfery UWr. Wydarzenie, zorganizowane przez
Bibliotekę Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu
Wrocławskiego
oraz
Pracownię
Badań
Pejzażu
Dźwiękowego, odwiedziło wielu gości. Zdjęcia Krzysztofa
Niźnika można oglądać przy Bibliotece Kulturoznawstwa
i Muzykologii (ul. Szewska 50/51, oficyna, I piętro).
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22 stycznia 2020 r. w Oratorium Marianum odbył się
Koncert Noworoczny dla
pracowników,
studentów
i przyjaciół Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych zorganizowany przez
Instytut Muzykologii.
Najpierw wystąpił chór
studencki Piu Mosso brawurowo wykonujący zarówno
klasyczne utwory związane
z okresem świątecznym
(Lulajże Jezuniu, Przybieżeli
do Betlejem), jak i adaptacje
przebojów z
Holywood
(The Lion sleeps tonight) i pieśni lwowskich (Tam na balu weteranów). Występ zyskał duże
uznanie zgromadzonych domagających się – z sukcesem – bisów. W drugiej części koncertu
solo i w duecie zaprezentowali swój kunszt Pani dr Agnieszka Drożdżewska (sopran)
i Pan Prof. Bogusławj Raba (organy
i fortepian). Tę część rozpoczęło
wspaniałe wykonanie tradycyjnego
hymnu na okres Bożego Narodzenia,
Adeste fideles. Później zgromadzeni
mieli okazję wysłuchać utworów
Ignacego Jana Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza, ale też Edvarda
Griega (Pieśń Solvejgi). Kierowany
przez prof. Macieja Gołąba Instytut
Muzykologii zorganizował już po raz
trzeci koncert dla wspólnoty
Wydziału. Jest to zawsze niezapomniane przeżycie.
Tegoroczne spotkanie było tym bardziej godne zapamiętanie, że wzięli w nim udział jako
wykonawcy nie tylko nasi wykładowcy, ale też studenci i absolwenci. Jest to świetnym przykładem możliwości, jakie przed nami wszystkimi otwiera zacieśnianie współpracy w ramach
naszej wspólnoty. Której członkami nigdy nie przestajemy być! Dziękujemy serdecznie!
24 stycznia 2020 r. dr Jacek Małczyński z Instytutu
Kulturoznawstwa na zaproszenie Muzeum Zamek
w Oświęcimiu wygłosił wykład pt. Czego nie widać
na pocztówkach z Auschwitz? Dr Małczyński
przedstawił serię niemieckich kart pocztowych
z Oświęcimia wydawanych w czasie drugiej wojny
światowej w kontekście nazistowskich wyobrażeń
na temat krajobrazu.
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24 stycznia 2020 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii
Kulturowej odbyło się sympozjum Host & hospitable
city. Foreigners in Wrocław – past, present and future.
Miasto goszczące. Miasto gościnne. Cudzoziemcy
we Wrocławiu – wczoraj, dziś i jutro, które
zapowiadaliśmy w poprzednich wydaniach Biuletynu.

24 stycznia 2020 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. wygłosiła wykład, poświęcony
transformacji ustrojowej 1989 r. w Polsce, wprowa-dzający uczniów pięciu dolnośląskich
szkół w tematykę pierwszego we Wrocławiu Transcribathonu – zawodów
w transkrybowaniu zdigitalizowanych dokumentów archiwal-nych. Transcribathon był
organizowany przez Region NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Uni-wersytet Wrocławski oraz
portal Europeana, który – jak głosi Wikipedia jest wspólnym punk-tem dostępu do zbiorów
i katalogów o księgach bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia
użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez orga-nizacje
kulturalne w całej Unii Europejskiej, a wielkość jego kolekcji szacuje się na 50 milionów
różnych zasobów. Dzięki zaangażowaniu uczniów jeszcze się powiększyła.
31 stycznia 2020 r. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu odbył się
wernisaż wystawy Podlwowska wieś
Sokolniki na dawnej fotografii,
przygotowanej przez dr Małgorzatę
Michalską z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Hannę Gollę
z ME. Większość prezentowanych
fotografii powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także
w czasie II wojny światowej i tuż po
niej. Zachowały się one w domowych
archiwach
byłych
mieszkańców
Sokolnik i ich rodzin. Na wystawie
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znalazło się około 50 fotografii w dużych powiększeniach oraz nieco więcej oryginałów.
Zostały one podzielone na 6 bloków tematycznych: wieś i jej mieszkańcy, pomnik poległym
w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 1918‒1920, życie religijne, życie społeczne,
strój ludowy, a także losy sokolniczan po II wojnie światowej w nowych miejscach
zamieszkania: Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska i Pomorze. Na wystawie oglądać można również
dokumenty rodzinne, pamiątki, obrazy religijne, stroje ludowe oraz przedmioty codziennego
użytku przywiezione z Kresów Wschodnich. Jest ona jednym z efektów badań terenowych
prowadzonych w latach 2014‒2017 przez dr Małgorzatę Michalską wraz ze studentami
etnologii i antropologii kulturowej na Dolnym Śląsku, w gminach Gaworzyce i Paszowice
oraz w Bielawie, Dzierżoniowie i Pieszycach.
Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a także mediów.
8 i 9 lutego odbyły się oprowadzania kuratorskie, a na 29 marca planowany jest finisaż.
Wystawa będzie czynna do 9 kwietnia 2020 roku.
Więcej o wystawie można posłuchać na stronie Radia Wrocław Kultura
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/93535/Sztuka-w-RWK-230 lub zobaczyć w TVP3
Wrocław (www.wroclaw.tvp.pl) materiał, który był prezentowany na antenie 8 lutego
w programie Nie przegap.
W ramach cyklu poznańsko-wrocławskich
seminariów Extra limites Krzysztofa Sochę
z Muzeum Twierdzy Kostrzyn gościliśmy po
raz drugi. I po raz drugi spotkanie z Nim
dostarczył o wielu bardzo pozytywnych
wrażeń naukowych. 31 stycznia 2020 r.
w Poznaniu wygłosił wykład: Na pograniczu.
Nowo odkryte cmentarzysko z okresu
wpływów
rzymskich
w
powiecie
gorzowskim. Badania prowadzone przez
Prelegenta na terenie Ziemi Lubuskiej
dostarczają szeregu bardzo istotnych
materiałów, poszerzając wiedzę o tym
niesłychanie interesującym (szczególnie w okresie rzymskim) obszarze, trudno
definiowalnym pod względem przynależności do jakiejś jednostki kulturowej. Prace
realizowane przez Naszego Gościa koncentrują się obecnie na rozległej nekropolii,
użytkowanej w pierwszych dwóch wiekach
naszej ery. Uwagę zwraca silne nasycenie
grobów bardzo ciekawymi elementami
uzbrojenia, importowanymi fibulami i pięknie ornamentowaną ceramiką. Cmentarzysko ma charakter birytualny, w konstrukcji niektórych obiektów zastosowano różne
elementy kamienne. Wyniki badań są
obecnie na etapie opracowywania. Bardzo
istotnym elementem seminarium była
możliwość
obejrzenia
oryginalnych
materiałów zabytkowych, które przywiózł ze
sobą Prelegent – ta część spotkania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników.

7

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 31 (II 2020)

8 lutego 2020 r. dr Katarzyna Majbroda z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
(wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego) wraz z dr Antonim Bartoszem
(dyrektorem Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie) oraz
dr hab. Magdaleną Radkowską (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) wzięła
udział w programie Obchody święta etnologii, emitowanym w Poranku Dwójki Polskiego
Radia. Audycja poświęcona była obchodom Ogólnopolskiego Dnia Etnografii Etnologii
i Antropologii Kulturowej, który został uchwalony przez Zarząd Główny PTL 26 października
2019 roku w celu uczczenia powstania Towarzystwa 9 lutego 1895 roku we Lwowie oraz
konsolidacji środowiska etnograficznego, etnologicznego i antropologicznego w Polsce.
Dyskusja w Radiowej Dwójce dotyczyła także współczesnego oblicza tej dyscypliny,
aktualnych obszarów i metod badawczych. Ważnym wątkiem dyskusji była rola etnologii
i antropologii kulturowej poza akademią, w relacjach ze społeczeństwem, w przestrzeni
i kulturze publicznej. Audycja jest dostępna na stronie Polskiego Radia/Dwójka:
https://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/2450122,Swieto-etnologii-Wlacz-sie-doobchodow
10 lutego 2020 r. we wrocławskiej BARBARZE Katedra Etnologii
i Antropologii Kulturowej wraz z Polskim Towarzystwem
Ludoznawczym Oddział Wrocław, Muzeum Etnograficznym
Oddział
Muzeum
Narodowego
we
Wrocławiu
oraz
Stowarzyszeniem Etnologia Wrocławska świętowała obchody
Ogólnopolskiego Dnia Etnografii Etnologii i Antropologii
Kulturowej. W spotkaniu w przestrzeni Strefy Kultury Wrocław
wzięło udział ok. 70 osób – zarówno przedstawiciele etnologii
i antropologii kulturowej, jak i osoby zaprzyjaźnione i zainteresowane działalnością dyscypliny.
Obchody rozpoczęły się dyskusją zatytułowaną
O kapitale symbolicznym etnografii, etnologii
i antropologii kulturowej w przestrzeni i kulturze
publicznej, w której wzięli udział: dr hab.
Eugeniusz Kłosek, prof. UWr (kierownik
KEIAK), dr Katarzyna Majbroda (KEIAK,
prezeska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Wrocław) oraz Elżbieta Berendt
(kierownik Muzeum Etnograficznego Oddział
Muzeum Narodowego we Wrocławiu).
Po otwierającym panelu odbył się pokaz filmu Nie jestem czarownicą (2017), reż.
Rungano
Nyoni,
po
którym
toczyła
się
moderowana
dyskusja
z udziałem przedstawicieli etnografii, etnologii i antropologii kulturowej wokół filmu
poprzedzona prelekcją One, inne, czarownice mgr. Tomasza Raczkowskiego – absolwenta
KEiAK. Pokaz był inauguracyjnym spotkaniem w ramach cyklu Wiedźmologia,
współorganizowanego przez Stowarzyszenie Etnologia Wrocławska i Pracownię Edukacji
Otwierającej PTL, koordynowaną przez dr Katarzynę Majbrodę z KEIAK.
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STUDENCI I DOKTORANCI
30 stycznia 2020 r. na wrocławskim Rynku odbył się wernisaż wystawy Powojenne
wrocławianki i ich dzieła, przygotowanej przez studentów pierwszego roku historii
w przestrzeni publicznej w ramach zajęć z public relations, przedsiębiorczości i zarządzania
projektami, prowadzonych przez dra Wojciecha Kucharskiego z Ośrodka Pamięć
i Przyszłość.
Na kolejnych planszach wystawy zaprezentowane zostały następujące bohaterki: Zofia
Gostomska-Zarzycka, Hanna Hirszfeld, Ewa Maleczyńska, Zofia Gumińska, Jadwiga
Grabowska-Hawrylak, Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, Wanda Gołkowska,
Marianna Bocian, Urszula
Kozioł, Ewa SzumańskaSzmorlińska, Natalia LL, Mira
Żelechower-Aleksiun (która
zaszczyciła wernisaż swoją
obecnością), Bożena GrzybJarodzka, Hanna ŁukowskaKarniej, Barbara Labuda,
Wanda Rutkiewicz i Olga
Tokarczuk. Ekspozycję można było oglądać do 13 lutego.
Szeroko pisały o niej lokalne
media:
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25653356,kobiety-to-ponad-polowamieszkancow-wroclawia-ale-w-historii.html
http://www.echo24.tv/artykul/powojenne-wroclawianki-8103
https://www.radioram.pl/articles/view/38192/Powojenne-wroclawianki-i-ich-dziela-doobejrzenia-na-Rynku-PODCAST
https://www.radiorodzina.pl/2020/01/24/wystawa-plenerowa-powojenne-wroclawianki-iich-dziela/
https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,powojenne-wroclawianki-i-ich-dziela-nawroclawskim-rynku,wia5-3267-53203.html
Gościem telewizji echo24 był mgr Stanisław Kolouszek doktorant Doktoranckiego Studium
Historii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia
Fortyfikacyjnego, który opowiada o ratowaniu zabytkowych schronów przed dewastacją.
Wywiadu można posłuchać korzystając z linku: http://www.echo24.tv/odcinek/wpajeczynie-pytan-stanislaw-kolouszek-2880
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Projekty naukowe
8-9 lutego 2020 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr wzięła udział w spotkaniu
roboczym projektu Sharing European Histories, realizowanego pod auspicjami
EuroClio – Europejskiego Stowarzyszenia Edukatorów Historii dzięki wsparciu Evens
Foundation z Antwerpii. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji, a poświęcone było
pracy nad materiałami edukacyjnymi, przedstawiającymi innowacyjne strategie
dydaktyczne, pozwalające przybliżyć uczniom z różnych krajów nieszablonowe elementy
europejskiego dziedzictwa. J. Wojdon prezentowała Ścieżkę Historii Wrocławia z placu
Nankiera jako zachętę do uczenia o tym, że przekaz historii w przestrzeni publicznej jest
konstrukcją związaną z teraźniejszością, w której powstaje, a edukacja historyczna może
koncentrować się na dekonstrukcji tego przekazu, nie zaś tradycyjnie na jego przyswojeniu
przez uczniów. Kolejne, finałowe, spotkanie zaplanowano na kwiecień w Belgradzie podczas
dorocznej konferencji EuroClio.

PUBLIKACJE
Michał Mokrzan (KEiAK), Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego
kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019. Wydanie
książki jest subwencjonowane w ramach programu Monografie przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Zaprezentowane w monografii
analizy są efektem badań etnograficznych realizowanych przez autora
w ramach grantu badawczego Retoryczne konstruowanie neoliberalnych
podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu, finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki.
http://monografie.fnp.org.pl/book/320/klasa-kapital-i-coaching-wdobie-poznego-kapitalizmu
https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5162/klasa-kapital-i-coaching-w-dobie-poznegokapitalizmu-perswazja-neoliberalnego-urzadzania
Opis książki: Przedmiotem podejmowanych w monografii analiz jest splot „klasy–kapitału–coachingu”, który
jest rozpatrywany w kontekście procesu rozpowszechniania się w dobie późnego kapitalizmu idei
przedsiębiorczości, odpowiedzialności indywidualnej oraz uekonomicznienia stosunków nieekonomicznych.
Coaching – rozumiany jako materializacja neoliberalnych technologii urządzania (neoliberal technologies of
governmentality) – jest praktyką materialno-symboliczną zachęcającą członków wyższych klas średnich
w Polsce do podejmowania prób rozwijania form kapitału emocjonalnego (samoświadomości, postaw
przedsiębiorczości i odpowiedzialności, pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, odporności
psychicznej i umiejętności zarządzania emocjami) w celu radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez
późny kapitalizm. Członkowie wyższych klas średnich, biorący udział w prowadzonych przez autora
badaniach etnograficznych, budują tożsamość klasową w procesie afektywnej pracy nad sobą, inicjowanej w
ramach coachingu, która wypływa z potrzeby zyskania i/lub poszerzenia wymienionych wyżej dyspozycji
emocjonalno-kognitywnych. Coaching jest narzędziem zarówno tę potrzebę zaspokajającym, jak i ją
produkującym. Jest on mechanizmem konstruującym neoliberalne podmioty wyższych klas średnich,
wyposażającym je nie tylko w kapitał emocjonalny, lecz także kategorie, na podstawie których sami działają
i myślą o sobie oraz otaczającym świecie. Książka dowodzi, że pracę coachingową odpowiedzialną za
wytwarzanie neoliberalnych podmiotów wyższych klas średnich konstytuuje mechanizm retoryczny
i polityczny, który dookreśla etykieta, stanowiąca także drugi człon tytułu monografii: perswazja
neoliberalnego urządzania.
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Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce, pod redakcją
Karoliny Jary (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Aleksandry
Paradowskiej
(Uniwersytet
Artystyczny
w
Poznaniu),
Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań. Książka została
sfinansowana częściowo ze środków WNHiP. Jest to pierwsze
opracowanie na temat urbanistyki i architektury okresu III Rzeszy na
terenie obecnej Polski, skupiające ustalenia badaczy z różnych
ośrodków naukowych. Zebrane artykuły przedstawiają zagadnienia
związane z niemieckim planowaniem, traktowanym jako istotny
element polityki okupacyjnej. Autorzy tekstów ujawniają
niepublikowane dotąd materiały archiwalne oraz otwierają nowe perspektywy
interpretacyjne. Anglojęzyczna wersja książki została także udostępniona na łamach
czasopisma kunsttexte.de. Spotkania promocyjne odbędą się w Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu (30 marca) oraz w Muzeum Architektury we Wrocławiu (2 kwietnia)
Katarzyna Majbroda, Wojciech Burszta, Paweł Dobrosielski,
Krzysztof Jaskułowski, Piotr Majewski, Michał Rauszer, Naród
w szkole. Historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej,
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019. Publikacja stanowi wynik
współpracy i czteroletnich badań antropologów, historyków
i socjologów z różnych instytucji naukowych przeprowadzanych
w przestrzeni edukacji historycznej, która została w niej ukazana
w szerokich kontekstach społecznych, politycznych i kulturowych.
Książka przedstawia zarówno wyniki ilościowych i jakościowych
badań empirycznych, fragmenty wywiadów przeprowadzanych
z nauczycielkami i nauczycielami uczącymi historii w polskich
szkołach w różnych miastach Polski, jak i analizy dyskursu podręczników szkolnych oraz
podstawy programowej do nauczania historii skoncentrowane na ukazaniu dyskursywnych
strategii kreowania określonej wizji dziejów oraz swoiście rozumianego patriotyzmu
w mainstreamowej polityce edukacyjnej.
Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1 Współczesne problemy edukacji historycznej
Rozdział 2 Nacjonalizm w polskiej edukacji historycznej
Rozdział 3 Jaki naród?
Rozdział 4 Brakujące ogniwa dyskursu historycznego. O przemilczeniach i strategiach reprezentacji mniejszości
narodowych i etnicznych w podręcznikach szkolnych
Rozdział 5 Sposoby konstruowania tożsamości aktorów dziejów w polskich podręcznikach do nauki historii po
1989 roku
Rozdział 6 Wyobrażenia o pańszczyźnie
Rozdział 7 Jaką płeć ma naród? Rola i status kobiet w konstruowaniu wspólnoty narodowej w podręcznikach
szkolnych
Rozdział 8 Ku podmiotowości i sprawstwu – o potrzebie reinterpretacji i rekonstrukcji historii kobiet
Rozdział 9 Nasi i inni w dziejach, my i oni dzisiaj
Bibliografia
Noty o autorach

Więcej informacji:
http://wnkatedra.pl/pl/p/Narod-w-szkole.-Historia-i-nacjonalizm-w-polskiej-edukacjiszkolnej/22522605
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Rościsław Żerelik, Szczepanów. Wielkie dzieje dolnośląskiej wsi.
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, 15. Tom w serii Historia obok.
Studia z dziejów lokalnych, pod red. Przemysława Wiszewskiego – w wolnym
dostępie w Bibliotece Cyfrowej UWr. Książka o tyle też ciekawa, że powstała
pod piórem autochtona – urodzonego i wychowanego w tej miejscowości, ale
dziś starającego się patrzeć na jej dzieje z punktu widzenia profesjonalnego,
mocno klasycznego badacza. Zatem książka ważna i dla ciekawych dziejów
z perspektywy bliskiej, lokalnej, jak i dla metodologów historii.
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/98950/edition/104930?fbclid=IwAR2pi
-HFbhXWyd1SVLRCAFcDjHPupmJbR-IOoPpMAJJKTi2R0EOo8zp96Wo

Zakończyły się działania redakcji Quarta.
Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki UWr
zaplanowane na rok 2019 w ramach grantu
Wsparcie 500 czasopism naukowych. Przy jego
realizacji pracują prof. Waldemar Okoń,
dr hab. Cezary Wąs i dr Jakub Zarzycki.
Przede wszystkim dokonano digitalizacji
i szerszego udostępniania archiwalnych numerów. Czasopismo jest już dostępne
w bibliotece cyfrowej Polona oraz na platformie arthistoricum.net Biblioteki Uniwersyteckiej
w Heidelbergu. Umożliwi to badaczom z całego świata łatwiejszy dostęp do opublikowanych
dotychczas artykułów.
Obecnie trwają prace nad tzw. wersją pełnotekstową czasopisma. Dzięki temu osoba
przeglądająca zasoby Polony – obecnie blisko trzy miliony obiektów – natrafi na treści
zawarte w Quarcie, wyszukując pojedyncze słowa kluczowe, np. Matejko czy sztuka Gdańsk
barok.
Link do numerów Quarta na Polonie: https://polona.pl/search/?query=quart
Quart otrzymał też własną podstronę w wersji Open Journal System na platformie
arthistoricum.net, a każdy artykuł znalazł się w specjalnej bazie danych, nadano mu numer
DOI oraz może zostać pobrany w wersji PDF. Podstrona pozwala na znacznie wygodniejsze
przeszukiwanie archiwum czasopisma – np. według nazwiska autora czy roku wydania.
Uczestnictwo w projekcie arthistoricum.net oznacza także, że elektroniczna wersja
czasopisma jest obecnie zindeksowana i dostępna bez ograniczeń w większości
wyszukiwarek bibliotecznych niemieckich uniwersytetów.
Link do podstrony Quarta: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/quart
Redakcja zaprasza także na nowo powstały profil Quarta na Facebooku. Będą tam
zamieszczane bieżące informacje na temat czasopisma, a także prezentowane najciekawsze
artykuły z archiwum.
Link: https://www.facebook.com/quartwro/
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH

28 marca 2020 r. odbędzie się
VII Noc Humanistów pod
hasłem: „Wszystko na sprzedaż”. Kultura, komercja,
konsumpcja.

Mechanizmy wolnego rynku odgrywają obecnie kluczową rolę w kształtowaniu życia
obywateli większości państw świata – od neoliberalnego Chile i USA, przez „socjalliberalną”
Europę i oligarchiczną Rosję, po komunistyczne Chiny. Kapitalizm i masowa produkcja
zmieniły również stosunek ludzi do sztuki, czy też szerzej, do kultury. W radiu, telewizji, kinie
niegdyś upatrywano nadziei na rozwój demokracji, na wzrost społecznej oraz indywidualnej
emancypacji i poczucia sprawczości. Zarazem niosły one jednak ze sobą niebezpieczeństwo
sprowadzenia treści przekazu medialnego i artystycznego do towaru i tym samym
przemiany odbiorców w biernych konsumentów.
Wkrótce artefakty kultury zaczęły być traktowane analogicznie do produktów
handlowych, wymagających ciągłej promocji. Muzyka i dzieła wizualne, a wraz z nimi
wytwory pozostałych dziedzin kultury, uległy utowarowieniu. Jednocześnie przedmioty
codziennego użytku zostały włączone w przestrzeń estetycznej kontemplacji,
zarezerwowanej dotychczas wyłącznie dla obiektów artystycznych.
W XX wieku nasz glob ogarnął kult towaru, który dziś stale się rozwija. Człowiek w swym
pędzie do technicyzacji, instrumentalizacji oraz uprzedmiotowienia świata go otaczającego,
niejako przy okazji uczynił towarem niemal wszystko, co tylko możliwe. Sztuką i innymi
sferami ducha zaczął niepodzielnie rządzić kapitał.
Wydaje się, że kultura przestała być obszarem autonomicznym, tzn. jej cele zostały
podporządkowane prawom popytu i podaży. Ale czy tak rzeczywiście jest? Czy żyjemy
w czasach, w których wszelkie wymiary aktywności człowieka poddane są logice rynku?
Związków ekonomii i kultury należy oczywiście doszukiwać się w znaczne bardziej odległych
czasach – w kurhanach, grobowcach, świątyniach. Czy od stuleci byliśmy i czy nadal jesteśmy
tylko konsumentami, marionetkami w rękach władzy i kapitału? Czy jest może jednak coś,
co nie uległo jeszcze komercjalizacji? Czy lokujące się w opozycji do panutowarowienia
i dyktatu kapitalizmu działania artystyczne i edukacyjne mogą wpłynąć na naszą sytuację?
Czy zaangażowana społecznie humanistyka jest w stanie bronić autonomii różnych pól
ludzkiej aktywności? Czy istniały w przeszłości i istnieją dzisiaj jakieś alternatywy dla
dominującego sposobu funkcjonowania wolnego rynku?
O tym, ale i innych kwestiach związanych z konsumpcją i komercjalizacją będą mówić uczeni
z Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w trakcie
VII już Nocy Humanistów.
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ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Studenckie Koło Naukowe Historii XX wieku im. profesora W. Wrzesińskiego ma
zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
o Sporcie – Aemulatio, która odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2020 roku w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław). Będzie to
konferencja łącząca teoretyków i praktyków w celu wypracowania wspólnej przestrzeni
działania w interesujących nas obszarach – pragniemy stworzyć markę zarówno dla
specjalistów jak i entuzjastów. Z uwagi na przedmiot dyskusji nie chcemy zamykać się w
sztywnych ramach definicji, lecz ukazać sport w wielu ujęciach, także tych nieoczywistych.
Poruszymy aspekty polityczne, historyczne, socjologiczne, ekonomiczne czy biologiczne.
Pragniemy zaprosić Państwa na kolejne, jubileuszowe, czterdzieste już
seminarium Extra limites – tradycyjnie w piątek, tym razem
6 marca 2020 r. powitamy prof. dr hab. Renatę Madydę-Legutko
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z wykładem
Sytuacja kulturowa w dorzeczu górnego Sanu w okresie rzymskim
i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów. Zapraszamy na godzinę 11
do sali 202 Instytutu Archeologii UWr przy ulicy Szewskiej 48.

1-5 czerwca 2020 r. odbędzie się trzecia edycja
Szkoły Letniej Public History (Public History
Summer School), organizowanej we współpracy
Instytutu Historycznego UWr i Centrum Historii
Zajezdnia pod auspicjami Inter-national Federation
for Public History. Szkoła letnia gromadzi
uczestników (głównie studentów ostatnich lat
studiów, doktorantów, lecz także doświadczonych
badaczy oraz praktyków, zajmujących się historią
w przestrzeni publicznej, z całego świata. Jest okazją
do wymiany doświadczeń badawczych, a także
do uczestnictwa w wykładach i warsztatach – w tym
roku m.in. o przygotowaniu projektów publikacji dla
renomowanych
zagranicznych
wydawnictw
(prowadzić je będzie Dr Kristin O’Brassill-Kulfan
z Rutgers University w USA, redaktor prowadząca
serii wydawniczej poświęconej międzynarodowej
public history).
Zgłoszenia do czynnego udziału w szkole można nadsyłać do 15 kwietnia 2020 r.
Szczegóły: https://publichistorysummerschool.wordpress.com
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Młodzi historycy mają szansę zaprezentować wyniki swoich badań na odbywającym się raz
na pięć lat i gromadzącym tysiące uczonych z całego świata Międzynarodowym Kongresie
Nauk Historycznych – w tym roku 23-28 sierpnia w Poznaniu – a do tego wygrać atrakcyjne
nagrody pieniężne. Zachęcamy!

15

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 31 (II 2020)

Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Zakład Historii
Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt zaprosić na
ogólnopolską konferencję historyków starożytności ŚWIAT STAROŻYTNY – CENTRUM
I PERYFERIE, do Wrocławia w dniach 15–17 września 2020 r.
Jesienią tego roku Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego będzie miał
zaszczyt być gospodarzem kolejnego posiedzenia Komisji Historii Starożytnej PTH – największej
cyklicznej konferencji środowiska polskich historyków starożytności. Biorąc to pod uwagę
postanowiliśmy zwołać nasze zgromadzenie pod hasłem możliwie szerokim, żywiąc
przekonanie, iż w formule tematycznej, obejmującej centrum i peryferie starożytnego świata
mieszczą się wszelkie związane z nim zainteresowania badawcze. Każdy z nas bierze udział
w poszerzaniu wiedzy o antyku, dorzucając do niej swoją cegiełkę – rozważając w skali makro
procesy stymulowane przez centra polityczne, gospodarcze czy kulturowe dawnych imperiów,
bądź spoglądając na ich obrzeża i peryferie – w sensie zarówno geograficznym jak
i symbolicznym. Dzięki Państwa obecności to wrześniowe forum stanie się okazją do dyskusji
i wymiany doświadczeń, a dla młodych badaczy – szansą zaprezentowania dotychczasowych
dokonań i naukowych zamierzeń.
Pragniemy jednocześnie zaproponować nową, nieco odmienną od dotychczas
praktykowanych, formułę zjazdową. Pierwszego dnia konferencji będą miały miejsce wystąpienia plenarne oraz sesja posterowa, do udziału w której zapraszamy wszystkich chętnych,
przede wszystkim doktorantów i wyróżniających się studentów studiów magisterskich, a także
osoby nie afiliowane formalnie w żadnym ośrodku akademickim. Chcielibyśmy, aby była ona
również okazją do prezentacji realizowanych w naszym środowisku projektów badawczych.
Podczas kolejnych dwóch dni obrady odbywać się będą w trzech równoległych cyklach
paneli poświęconych starożytnemu Wschodowi, Grecji i światu hellenistycznemu oraz Rzymowi
i jego imperium. Zapraszamy serdecznie do przesyłania propozycji referatów bądź posterów
bezpośrednio do organizatorów do końca lutego 2020 r. na adres:
dominika.grzesik@uwr.edu.pl
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 10 marca 2020 r. Proszę
je wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletynwnhip@gmail.com
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