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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Wchodzimy już w letni semestr roku akademickiego
2020/21, niestety bez większych zmian, jeśli chodzi o sposób
prowadzenia zajęć i kontakt między prowadzącymi a studentami. Wszystko wciąż z powodu sytuacji epidemicznej,
która nie pozwala na większe zmiany. Ale, proszę Państwa,
pojawia się światełko w tunelu! W ostatnim dniu miesiąca
pierwsi pracownicy Uniwersytetu otrzymali pierwszą dawkę
szczepionki przeciw COVID19 – wśród nich piszący te słowa.
Oczywiście pojawią się głosy: dlaczego tak późno, dlaczego
tej, a nie innej firmy. Są to sprawy, które w niemal żadnym
stopniu nie zależą od nas. Koleżanki i Koledzy – zróbmy to!
Idźmy na szczepienia. To jedyna w zasadzie szansa, abyśmy Fot. Magdalena Marcula
przywrócili normalny tryb pracy, nauczania, studiowania,
badań naukowych, a zatem korzystajmy ze szczepionek. Jeśli ktoś nie zdążył się zapisać –
zapewne będzie jeszcze okazja. Organizatorzy szczepienia w Uniwersytecie Medycznym
dołożyli starań, aby wszystko szło jak najszybciej i najsprawniej. Serdeczne im za to dzięki.
A zatem jeszcze raz – korzystajmy ze szczepionek.
W ostatnim miesiącu kilka informacji zbulwersowało nas, wprawiło w konsternację.
Wymienię dwie z nich. Pierwsza to niefortunna, niewłaściwa nominacja we wrocławskim
oddziale Instytutu Pamięci Narodowej (o liście niżej). Dzięki działaniu wielu osób, w tym
także historyków z naszego Wydziału, udało się tę sprawę zatrzymać. Ponieważ całe
zdarzenie nie dotyczy Wydziału bezpośrednio, nie będę o nim się rozpisywał. Pragnę jednak
podziękować wszystkim Państwu, którzy w tym względzie wykazali aktywność.
Druga sprawa, to ogłoszenie nowej listy czasopism punktowanych. Obudziło ono
oczywiste kontrowersje, a także reakcje wielu instytucji i osób. Stało się tak również
w naszym Uniwersytecie. JM Rektor i a na Jego wniosek Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
poparli stanowisko KRASP w tej sprawie. Będziemy bacznie przyglądać się wszystkiemu, co
związane jest z ewaluacją – jest to wszak rzecz arcyważna dla Wydziału.
Wreszcie, Szanowni Państwo, inne bieżące wiadomości. Pracujemy na Wydziale nad
budową Rady Interesariuszy, co dla władz dziekańskich jest jednym z priorytetów. Skutki
naszych działań mamy nadzieję zobaczyć pod koniec bieżącego roku. I kolejna sprawa –
sukcesy pracowników Wydziału w pozyskiwaniu projektów badawczych! Ogromne
gratulacje dla wszystkich beneficjentów. Będziemy wszyscy wdzięczni za informacje,
dotyczące realizacji grantów – a nawet, będziemy się o nie upominać.
Zatem, Szanowni Państwo, pracujemy dalej.

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan
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WSPOMNIENIE
Wspomnienie o śp. dr Ewie Kofin
Z głębokim żalem i w poczuciu ogromnej straty
informujemy o śmierci Pani Doktor Ewy Kofin (2 V
1931–21 II 2021) – wybitnego muzykologa i krytyka
muzycznego, osoby niezwykle zasłużonej dla muzyki
we Wrocławiu, zarówno na polu naukowym,
krytycznomuzycznym, jak i instytucjonalnym. To Jej
działania doprowadziły w latach 60. do zaproszenia
do Wrocławia przez władze miasta Andrzeja
Markowskiego i w konsekwencji do powstania
festiwalu Wratislavia Cantans. Także dzięki Jej
staraniom władze Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprosiły na początku lat 90. prof. dr. hab. Macieja
Gołąba do reaktywowania studiów muzykologicznych
na naszej uczelni.
Ewa Kofin studiowała teorię muzyki w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, przez wiele
lat była stałą recenzentką muzyczną na łamach
„Słowa Polskiego”, współpracowała też z „Ruchem Muzycznym” i „Odrą”. Pełniła również
funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. Wykładała na
Uniwersytecie Wrocławskim na kulturoznawstwie oraz na Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego. Na naszej muzykologii prowadziła lubiane przez studentów zajęcia poświęcone
krytyce muzycznej.
Jest autorką pionierskich i oryginalnych publikacji naukowych – Muzyki telewizyjnej
(była to wydana wersja Jej rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Zofii Lissy
na Uniwersytecie Warszawskim) oraz Semiologicznego aspektu muzyki. W ostatnich latach
opublikowała studium Muzyka wokół nas oraz trzytomową historię festiwalu Wratislavia
Cantans. Swoje bogate doświadczenia z zakresu krytyki muzycznej podsumowała w skrypcie
Krytyka muzyczna, a przeprowadzone przez Nią wywiady z wybitnymi osobowościami życia
muzycznego zostały zebrane w tomie rozmów Ich słowa.
Zapamiętamy Ją jako osobę nietuzinkową, prawą, pełną energii i niezwykle oddaną
sprawom muzyki. Cześć Jej pamięci!
Pracownicy, doktoranci i studenci
Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytutu

Pogrzeb śp. dr Ewy Kofin odbędzie się w najbliższy poniedziałek (1 marca) o godz. 10.00 na
cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu. O tej samej godzinie w Programie
Drugim Polskiego Radia rozpocznie się audycja poświęcona Jej pamięci.
Przyjaciele śp. dr Ewy Kofin z Instytutu Kulturoznawstwa zapraszają w środę 3 marca o godz.
18.00 na spotkanie online poświęcone Jej pamięci – link do platformy zoom:
https://zoom.us/j/98866530279?pwd=UDBaNEQ2S1lOekdpNkkxRGlwSEZSQT09.
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
LIST WROCŁAWSKICH HISTORYKÓW DO KOLEGIUM IPN
W dniu 4 lutego 2021 r. grupa historyków z Wrocławia skierowała do Kolegium IPN
list w sprawie planowanej nominacji dr. Tomasza Greniucha na stanowisko dyrektora
oddziału IPN we Wrocławiu. Odbiór listu został potwierdzony przez IPN w tym samym dniu.
Do dzisiaj nie przyszła odpowiedź na pismo, dlatego zdecydowano się na przekazanie
informacji o tej inicjatywie Komitetowi Nauk Historyczych PAN.
Treść listu:
Szanowni Państwo!
Jesteśmy grupą historyków z Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujących się dziejami
najnowszymi Polski.
W dniu wczorajszym, pojawiła się w prasie informacja, że nowym szefem
wrocławskiego IPN ma zostać pan dr Tomasz Greniuch, dotychczasowy naczelnik IPN w
Opolu. Zdajemy sobie sprawę z istnienia fake newsów, przekłamań etc. w tekstach
prasowych, nie potrafimy ocenić, w jakim stopniu dotyczy to wczorajszej informacji.
Wiadomość ta nie została jednak przez IPN zdementowana.
Uważamy jednak, że w takiej sytuacji powinniśmy przekazać Państwu nasze
zaniepokojenie i sprzeciw, jeśli kandydatura pana dra Tomasza Greniucha jest brana pod
uwagę na wspomniane stanowisko.
W demokracji jest miejsce na istnienie różnych poglądów i postaw, jednak, naszym
zdaniem, niektóre z nich uniemożliwiają sprawowanie pewnych funkcji.
Nie wyobrażamy sobie, aby osoba, która broniła w swoich wypowiedziach
nazistowskiego gestu, jako przyszły szef wrocławskiego IPN, reprezentowała tę instytucję,
np. w czasie uroczystości w byłym obozie koncentracyjnym Gross Rosen, który znajduje się
na terenie województwa dolnośląskiego. Czy żyjącym więźniom nowy szef wrocławskiego
IPN będzie tłumaczył korzenie „rzymskiego salutu”?
Nasze zaniepokojenie wywołuje także fakt politycznego zaangażowania pana dra
Tomasza Greniucha po stronie radykalnych organizacji, które promują jednoznaczny opis
przeszłości. Działaniem IPN jest, jak wskazuje nazwa tej instytucji, dbanie o pamięć
narodową. Dlatego, naszym zdaniem, nie można tej pracy powierzać zwolennikom
jednowymiarowych, radykalnych obrazów naszych dziejów. Niesie to z sobą zagrożenie
o obiektywizm czy promowanie w kierowanej przez siebie instytucji reprezentantów bliskich
sobie poglądów.
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na niewielki dorobek naukowy pana dra
Tomasza Greniucha. Uważamy, że stanowisko dyrektora tak odpowiedzialnej i ważnej
instytucji, jaką jest IPN powinna objąć osoba o większym doświadczeniu. Należy podkreślić,
że Wrocław jest ważnym centrum badań nad historią najnowszą Polski. Oprócz grupy
historyków z Uniwersytetu Wrocławskiego, których dorobek jest dostrzegalny w Polsce i
poza jej granicami, we Wrocławiu prowadzą swoją pracę nad dziejami naszej Ojczyzny, inne
znaczące instytucje, np. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Centrum Historii Zajezdnia czy
właśnie IPN.
Lista sygnatariuszy podana jest w porządku alfabetycznym: dr hab. Joanna Dufrat,
prof. Grzegorz Hryciuk, dr Łukasz Kamiński, dr hab. Wojciech Kucharski, dr Monika
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Piotrowska-Marchewa, prof. Karol Sanojca, prof. Grzegorz Strauchold, dr hab. Bożena
Szaynok, prof. UWr, prof. Jakub Tyszkiewicz, dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI STOWARZYSZENIA DOM KOŁODZIEJA
W dniu 25 lutego 2021 r.
w ramach realizacji zadań związanych ze
współpracą Wydziału z interesariuszami
zewnętrznymi, z inicjatywy dr hab. Krystyny Dziubackiej i dr hab. Rafała
Włodarczyka, doszło do spotkania
z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom
Kołodzieja ze Zgorzelca, p. Olgierdem
Poniźnikiem, prezesem Stowarzyszenia
i jednocześnie burmistrzem Gryfowa
Śląskiego i p. Elżbietą Lech-Gotthardt,
wiceprezesem Stowarzyszenia. Ze strony Dom-Zagroda Kołodzieja w Zgorzelcu
Wydziału w spotkaniu wzięli udział:
dr hab. Krystyna Dziubacka, dr hab. Rafał Włodarczyk (Instytut Pedagogiki), dr hab.
Katarzyna Majbroda, dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr (Katedra Etnologii i
Antropologii Kulturowej), dr Agnieszka Drożdżewska (Instytut Muzykologii) oraz prodziekan,
dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr. Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym. Przedmiotem
spotkania była współpraca Stowarzyszenia Dom Kołodzieja z Wydziałem i szerzej Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie realizacji przedsięwzięć lokalnych, m.in. w projekcie
wzmocnienia potencjału aktywności społecznej Opolna Zdroju, a także projekcie odbudowy
wsi Wigancice. W trakcie spotkania wskazano na realne kierunki współpracy m.in. w zakresie organizacji badań terenowych (archeologicznych, antropologicznych i in.), praktyk dla
studentów, wspólnych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji nauki, ale również projektów
naukowych. Szczegóły dotyczące form i obszarów współpracy zostaną omówione po
podpisaniu listu intencyjnego, co zaplanowano na marzec–kwiecień br. Wstępnie, jeśli
pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, planowany jest wyjazd do Zgorzelca lub Gryfowa
większej grupy zainteresowanych współpracą naukowców z naszego Wydziału.

CORAZ WIĘCEJ KSIĄŻEK W KATALOGU ONLINE
W SYSTEMIE VIRTUA
W styczniu 2021 r. Biblioteka Instytutu
Historycznego im. Profesora Adama Galosa rozpoczęła
prace w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju
Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019–2023
realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Program zakłada retrokonwersję zbiorów bibliotek UWr.
Izabela Andrakowicz i Beata Nowak tworzą
zespół, którego zadaniem jest całościowe (rekord
bibliograficzny, rekord egzemplarza) opracowanie
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zinwentaryzowanych dotąd już
wydawnictw
zagranicznych
i wprowadzenie ich do
katalogu
komputerowego
w systemie Virtua.
Prace zaplanowano na 17
miesięcy – do maja 2022 r.
W ramach tego przedsięwzięcia dobiega końca opracowanie niezwykle wartościowego zbioru ofiarowanego
Bibliotece Instytutu Historycznego przez wydawnictwo
Brill liczącego 466 woluminów.
Kolejnym krokiem
będzie
opracowanie bogatego zbioru
zagranicznych dzieł z zakresu historii i archeologii starożytnej oraz historii powszechnej XIX i
XX w.
Dzięki retrokonwersji, przy równoległym wprowadzaniu nowości do katalogu
komputerowego, zasób katalogu w ciągu 17 miesięcy powiększy się o dodatkowe 3400
woluminów.

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
Wykład Swój i obcy – o mniejszościach etnicznych w Japonii. Riukiuańczycy,
Ajnowie i Bronisław Piłsudski wygłosiła dla ponad 130 słuchaczy dr Justyna Pilarska z
Instytutu Pedagogiki (Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem
Społecznym). Wykład dotyczył socjologiczno-kulturowego fenomenu konceptualizacji figury
Obcego, jako nieodłącznego elementu budowania własnej tożsamości kulturowej
i społecznej w odniesieniu do kontaktu z Innym, na przykładzie japońskiej kultury. Sięgając
do historycznych uwarunkowań kulturowego i społecznego izolacjonizmu wysp japońskich,
uwzględniając tradycję yamato, burakumin czy okresu sakoku, możliwe stało się ukazanie,
w jaki sposób na przestrzeni wieków japońska kultura przyswajała sobie obraz Obcego,
poddając podporządkowane jej etniczne grupy często przymusowej asymilacji oraz
procesom kulturowej dominacji. Cechy etnograficzne grup Ajnów i Riukiuańczyków oraz ich
walkę o autonomię kulturową, tradycyjne rytuały i wierzenia oraz współczesne
charakterystyczne atrybuty ich kultur były drugą, istotną treścią wykładu, wzbogaconego
o opis wątków biograficznych Bronisława Piłsudskiego, który jako pierwszy opisał i de facto
uratował dziedzictwo kulturowe Ajnów od zapomnienia i całkowitej anihilacji przez
dominującą kulturę Yamato.
Cykl otwartych wykładów z zakresu kulturoznawstwa, językoznawstwa
i literaturoznawstwa jest wspólną inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr,
Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we
Wrocławiu. Spotkania odbywały się regularnie przez trzy kolejne czwartki: 21 stycznia, 28
stycznia oraz 4 lutego 2021 r. o godzinie 14.00 w aplikacji Google Meet. W spotkaniach
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wzięła udział młodzież ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie, Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Górze, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Danuty Siedzikówny
„INKI” we Wrocławiu wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.
Dr Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii wziął udział w międzynarodowej
konferencji naukowej “Historical Performance: Theory, Practice, and Interdisciplinarity”,
zorganizowanej przez Historical Performance Institute in the Jacobs School of Music Indiana
University Bloomington (29–31 stycznia 2021 r.). Wygłosił referat From Berlin to Stockholm:
The Silesian provenance of the lute tablature manuscript (MMS 24) from Rudolf Nydahl’s
private collection in Stiftelsen Musikkulturens Främjande. Konferencji towarzyszył międzynarodowy szczyt dyrektorów instytucji wykonastwa historycznego na poziomie szkolnictwa
wyższego z USA i wybranych ośrodków z Europy i Kanady oraz upamiętnienie lutnisty
i badacza Thomasa Binkleya (1931–1995) w kontekście 40-lecia założenia przez niego
Historical Performance Institute na Indiana University
Bloomington. Wśród 31
prelegentów znalazło się
6 osób z Europy: z Bazylei,
Oxfordu, Londynu, Amsterdamu, Grazu i Wrocławia.
Konferencja
początkowo
miała zostać zorganizowana
15–17 maja 2020 r., jednak
została zrealizowana w formie online
https://iu.pressbooks.pub/h
pic.../front-matter/introduction/
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Dr Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii został zaproszony w charakterze
eksperta do udziału w dyskusji w kontekście prelekcji czeskiego lutnisty Jana Čižmářa pt. The
Lute Trio, a Phenomenon of Chamber Music with Obbligato Lute after Examples from the
Rajhrad Lute Collection i Kammermusik mit Laute (Lauthen-Concert) als ein Phänomen des
Musiklebens im Wiener kulturellen Umfeld c. 1700. Einblick in die Rolle der Laute und
Theorbe unter österreichischen und italianischer Musiker in Wien mit Beispielen von S.L.
Weiss und F.B. Conti. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie online przez Deutsche
Lautengesellschaft we współpracy z Joachimem Heldem (Professur für Historische
Lauteninstrumente, Hochschule für Künste Bremen), 15 lutego 2021 r. Wzięło w nim udział

ok. 40 osób, głównie z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech. Z Polski obecny był tylko dr G.
Joachimiak.
24 lutego 2021 r. dr hab.
Joanna Wojdon, prof. UWr na
zaproszenie prof. Thomasa Cauvina, przewodniczącego Międzynarodowej
Federacji
Public
History, wzięła udział w dyskusji
on-line “Teaching public history between theory and practice”.
W dyskusji uczestniczyły także
dr Lindsey Passenger Wieck z St.
Mary University w San Antonio
w Teksasie oraz Margaret Sanford, studentka public history na
Uniwersytecie
Stanowym
Colorado. Przedmiotem rozmowy był balans między teorią i praktyką w programach studiów
i poszczególnych zajęć związanych z public history. Nagranie będzie wkrótce dostępne na
kanale: https://vimeo.com/ifph.
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Spotkanie zainaugurowało działalność Komitetu do Spraw Programów Studiów Public
History (Curriculum and Training Committee) IFPH, w skład którego weszła dr hab.
J. Wojdon, prof. UWr.
W Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 lutego 2021 r. ukazał się ciekawy wywiad z dr.
Łukaszem Kamińskim z Instytutu HIstorycznego. Wywiad poświęcony jest roli Instytutu
Pamięci Narodowej w życiu publicznym i społecznych emocjach, jakie budzi. Tekst można
przeczytać na stronie:
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8106357,lukasz-kaminski-bylyprezes-ipn-apolitycznosc-instytucji.html

PROJEKTY NAUKOWE
Dr Bernardeta Kufel-Diakowska z Instytutu Archeologii
otrzymała grant w ramach 10. edycji konkursu SONATA BIS na
projekt zatytułowany: „Odkodować kamienie. Gospodarcze,
społeczne i symboliczne znaczenie makrolitycznych wytworów
kamiennych u społeczności neolitycznych (VI–III tys. p.n.e.)
Polski południowo-zachodniej – ujęcie biograficzne”. Kwota
1 642 320 zł pozwoli nie tylko na przeprowadzenie szeregu
bardzo specjalistycznych analiz, ale także na stworzenie całego
zespołu badawczego zajmującego się tymi analizami. Projekt ma
na celu ukazanie roli, jaką odgrywały dla społeczności późnej
epoki kamienia (neolitu) przedmioty makrolityczne – wykonane
ze skał niewielkie przedmioty zróżnicowane pod względem
funkcji. Co ważne – zabytki te przebadane zostaną między
innymi przy wykorzystaniu metody traseologicznej, zarezerwowanej zazwyczaj do badań
artefaktów krzemiennych. Materiał do badań (łącznie ponad 800 zabytków) stanowią
inwentarze odkrywane na stanowiskach archeologicznych w południowo-zachodniej Polsce
– obszar ten cechuje wyjątkowo duże nasycenie reliktami osad i cmentarzysk z okresu
neolitu, od IV do III tysiąclecia p.n.e. Dzięki analizom dowiemy się, do jakich czynności i jak
długo wykorzystywano poszczególne narzędzia, jak je wykonano, jakie surowce organiczne i
mineralne na nich przetwarzano, w jaki sposób dbano o nie i jakie były powody ich
utracenia. Więcej informacji o założeniach projektu pod adresem:
http://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-0615vpaw/streszczenia/491225-pl.pdf"
W środę 10 lutego 2021 r. na platformie MS Teams odbyło się spotkanie
warsztatowe „Ochrona i obrona praw ofiar przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT:
Innowacyjne działania przy użyciu sprawiedliwości naprawczej”, stanowiące część
realizowanego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej projektu badawczoinnowacyjnego „Protecting and Defending the Rights of Victims of Anti-LGBT Hate
Crimes: Innovative Paths through Restorative Justice (LetsGoByTalking)”, który
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współfinansuje Fundusz Sprawiedliwości Unii Europejskiej (nr umowy JUST-JACC-AG2019-875763). W spotkaniu prowadzonym przez dr Ewę Banasiewicz-Ossowską i dr
Janinę Radziszewską we współpracy z dr hab. Moniką Baer, prof. UWr z Katedry
Etnologii I Antropologii Kulturowej wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki
instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych zajmujących się sprawiedliwością
naprawczą oraz działaniami na rzecz praw osób LGBT+: Dolnośląskiego Stowarzyszenia
Kuratorów Sądowych Frontis, Federacji Znaki Równości, Fundacji Dom Pokoju, Kampanii
Przeciw Homofobii, Urzędu Miasta Wrocławia, Wikimedia Polska oraz Wrocławskiego

Centrum Integracji – Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. Spotkanie to
stało się ważnym forum wymiany doświadczeń, strategii i perspektyw dotyczących
stosowania sprawiedliwości naprawczej w przypadku przestępstw z nienawiści wobec
osób LGBT+. W imieniu organizatorek spotkania bardzo dziękujemy uczestniczkom
i uczestnikom za ich czas oraz podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zapraszamy też do śledzenia działań projektowych na stronie:
https://www.letsgobytalking.eu/.

POPULARYZACJA WIEDZY
2 lutego 2021 r. na wrocławskim Rynku odbył się wernisaż wystawy plenerowej pt.
“Katastrofy powojennego Wrocławia” stworzonej przez studentów historii w przestrzeni
publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Wystawa opowiada
o najdramatyczniejszych wydarzeniach, jakie dotknęły stolicę Dolnego Śląska po 1945 r.
Punktem wyjścia dla prezentowanego katalogu katastrof jest opis oblężenia Wrocławia
(Festung Breslau) w 1945 r. Wrocław wielokrotnie nawiedzały pożary już w średniowieczu, a
w powojennej pamięci mieszkańców najbardziej zapisały się dwa pożary kościoła pw. św.
Elżbiety (1975, 1976) i pożar Teatru Polskiego (1995). Natomiast zapewne niewielu
wrocławian wie, że w naszym mieście byliśmy świadkami katastrof lotniczych. Na wystawie
9
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wspomniano o dwóch (z lat
1969 i 1971). Jedno z wydarzeń
– tragiczne juwenalia na
Wzgórzu Partyzantów w 1967
r., z perspektywy historyków,
zostało
udokumentowane
przez jednego ze świadków,
wrocławskiego fotoreportera
Stanisława Kokurewicza, który
uwiecznił na fotografii najbardziej dramatyczny moment
katastrofy. Zapomniana jest
również, niewyjaśniona do
dzisiaj, katastrofa Pociągu
Przyjaźni z 1977 r. Historycy
i socjologowie podkreślaja
Na zdjęciu Autorzy wystawy oraz zaproszeni na wernisaż goście (na czele
znaczenie dla współczesnej z JM Rektorem Przemysławem Wiszewskim)
tożsamości miasta Powodzi
Tysiąclecia z 1997 r. W dobie otaczającej nas rzeczywistości trudno było nie wspomnieć o
epidemii ospy z 1963 r. Wystawę można było oglądać od 2 do 15 lutego na Rynku we
Wrocławiu. Wystawę przygotowali studenci I roku studiów magisterskich na kierunku
Historia w przestrzeni publicznej (Uniwersytet Wrocławski), pracujący pod opieką
merytoryczną dr hab. Wojciecha Kucharskiego (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), a teksty do
plansz napisała dr Małgorzata Skotnicka-Palka z Instytutu Historycznego. Studenci
przygotowali wystawę w ramach zajęć akademickich z przedmiotu Public relations,
przedsiębiorczość, organizacja projektów historycznych.
W lutym 2021 r. w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego powołano zespół ds.
promocji. W jego skład weszli: dr Aleksandra Ziober,
dr Wojciech Pietruszka, dr Jarosław Szymański oraz
studenci Marcin Masło i Grzegorz Czerniawski. Poprzez
szereg działań zespół ma na celu promowanie Instytutu
oraz prowadzonych w jego obrębie badań zarówno wśród
zawodowych historyków (wywiady z autorami książek,
kierownikami projektów, laureatami stypendiów itp.), jak
również wśród studentów – obecnych i przyszłych
(poprzez przedstawienie oferty Instytutu skierowanej do
studentów). Warto podkreślić, że od początku swojego
istnienia zespół prowadzi aktywną działalność, której
efektem są pierwsze wywiady (z dr. Stanisławem Jujeczką
i dr. Jackiem Jędrysiakiem) i podcasty (z udziałem dr.
hab. Pawła Klinta i dr. Jakuba Węglorza). Zostaną one
wkrótce opublikowane na platformie YouTube oraz
fanpage’u Instytutu Historycznego na Facebooku.
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NOWE PUBLIKACJE
Nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL (Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich) ukazała się monografia naukowa dr
hab. Anny Brytek-Matera prof. UWr z Instytutu Psychologii pt.
Zaburzenia odżywiania. Celem monografii było omówienie
problematyki zaburzeń odżywiania w aspekcie teoretycznym,
empirycznym i terapeutycznym.
Monografia zawiera szczegółową charakterystykę dwóch
prototypowych zaburzeń odżywiania: jadłowstrętu psychicznego i bulimii psychicznej (m.in. symptomatologia zaburzeń
odżywiania, różnice i podobieństwa występujące między jadłowstrętem psychicznym i bulimią psychiczną, ujęcie historyczne
i współczesne omawianych zaburzeń). Przedstawia etiopatogenezę zaburzeń odżywiania (biopsychospołeczny model
zaburzeń odżywiania, wieloczynnikowy model jadłowstrętu
psychicznego Lucasa, integratywny model bulimii psychicznej
Stice’a, społeczno-kulturowy model patologii jedzenia Van
Strien i wsp., model powstawania bulimii psychicznej Striegel-Moore i Steiner-Adair oraz
autorski polietiologiczny model zaburzeń odżywiania). W pracy zaprezentowane zostały
zarówno klasyczne, jak i najnowsze wyniki badań uwzględniające czynniki predysponujące,
wyzwalające i podtrzymujące zaburzenia odżywiania. Wyniki badań własnych dotyczyły roli
negatywnego oszacowania rozmiarów ciała w kontekście samooceny ogólnej i niezadowolenia z ciała u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym, mediatorów i moderatorów
zależności między jedzeniem emocjonalnym a niską świadomością interoceptywną
u pacjentek z bulimią psychiczną oraz korelatów i predyktorów nieprawidłowych zachowań
żywieniowych u pacjentek z zaburzeniami odżywiania. W monografii przedstawiono
przykłady własnej pracy terapeutycznej (terapia poznawczo-behawioralna). Omówiono
także rehabilitację żywieniową pacjentek z zaburzeniami odżywiania. Monografia bazuje na
zasadach praktyki opartej na dowodach naukowych. Ukazuje również metody leczenia
bazujące na dowodach empirycznych.
W ostatnich tygodniach nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Proces
rehabilitacji kompleksowej w Polsce.
Aspekty psychologiczne, społecznoekonomiczne
i
organizacyjne
(Wrocław 2020) oraz Rehabilitacja
zawodowa osób z niepełnosprawnością. Znaczenie i perspektywy (Wrocław 2021). Współautorkami obu książek były
pracowniczki Instytutu Psychologii:
pierwszej – doc. dr Alina Czapiga, a
drugiej dr Magdalena Ślazyk-Sobol.
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Ponadto Oficyna Wydawnicza
Impuls opublikowała książkę pod
redakcją doc. dr Aliny Czapigi i dr
hab. Alicji Senejko, prof. UWr
z Instytutu Psychologii pt.
Oswojenie traumy. Zagadnienia
teoretyczne i terapeutyczne
(Kraków
2020).
Wcześniej
ukazała się pod redakcją dr hab.
Alicji Senejko, prof. UWr i dr
Magdaleny Żurko także z
Instytutu Psychologii książka pt.
Profilaktyka traumy. Praktyka
i badania (Kraków 2019).
Pani doc. dr Alina Czapiga jest również współautorką artykułu naukowego w prestiżowym
czasopiśmie “Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases” (vol. 30, no. 4, 2021) pt.
Carotid Revascularization Improves Cognition in Patients with Asymptomatic Carotid
Artery Stenosis and Cognitive Decline. Greater Improvement in Younger Patients with
More Disordered Neuropsychological Performance (autorzy: A. Turowicz, A. Czapiga, M.
Malinowski, J. Majcherek, A. Litarski i D. Janczak).

W sobotę 20 lutego 2021 r., zakończyła się realizacja
międzynarodowego
amerykańsko-niemiecko-austriackopolskiego projektu badawczo-edukacyjnego, kierowanego
przez prof. Andrew Bergersona z University of Missouri
w Kansas City. Projekt dotyczył rodziny Roberta Kiefera,
potomka niemieckich emigrantów z górnośląskiego
Langenbruck (dziś Moszczanka). Kilka lat temu Kiefer
przekazał do
zbiorów
archiwalnych
amerykańskiego
uniwersytetu kolekcję korespondencji i fotografii swoich
przodków z przełomu XIX i XX w. A. Bergerson włączył do
projektu niemieckojęzycznych studentów europejskich pod
kierunkiem prof. Thorstena Logge z Uniwersytetu
w Hamburgu i prof. Li Gerhalter z Uniwersytetu
Wiedeńskiego, a także studentów public history UWr pod
kierunkiem dr hab. Joanny Wojdon, prof. UWr. W pierwszej fazie projektu tysiące stron
zdjęć, listów i kartek pocztowych trafiło na ekrany skanerów i uzyskało postać
elektroniczną. W tej formie korespondencja trafiła do Wiednia, karty pocztowe do
Hamburga, a fotografie do Kansas City, gdzie przez cały semestr studenci w ramach zajęć
dokonywali ich analizy i interpretacji, najpierw osobno, a potem wspólnie
w międzynarodowych zespołach. Niemieckojęzyczni studenci odpowiadali za transkrypcję,
a amerykańscy – za stronę językową rozdziałów, będących wynikiem wspólnej analizy
materiału źródłowego. Studenci z Wrocławia, Pani Maria Frańczak i Pan Marek Drytkiewicz,
przeprowadzili natomiast wizję lokalną w Moszczance, Prudniku i Nysie w miejscach
związanych z tamtejszym życiem badanej rodziny i opracowali specjalny dodatek
fotograficzny, który zamyka opracowanie, wydane nakładem Landeszentrale für politische
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Bildung Hamburg i wręczone (wirtualnie) podczas uroczystego zdalnego spotkania
uczestników projektu z rodziną Kieferów. Książka dostępna jest pod adresem:
https://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/public-history/ebooks1/gmm-22021.pdf
Historię Moszczanki na potrzeby tych zdalnych zajęć opracował dr hab. Tomasz Przerwa,
prof. UWr z Instytutu Historycznego. Ponieważ wciąż spora część korespondencji nie została
opracowana, zapowiadane są kolejne edycje międzynarodowego projektu “German
Migration to Missouri”.

Ukazała się płyta CD z Wariacjami Goldbergowskimi J.S.
Bacha w transkrypcji Józefa Kofflera (1896–1944?), która
jest efektem współpracy prof. dr hab. Macieja Gołąba
(Instytut Muzykologii) z wybitnym dyrygentem i klawesynistą Trevorem Pinnockiem i Royal Academy of Music
Soloists Ensemble z Londynu. Transkrypcja Wariacji
Goldbergowskich powstała prawdopodobnie w połowie lat
30. XX w., została odnaleziona przez prof. Macieja Gołąba w
ramach pionierskich badań nad twórczością i biografią
Józefa Kofflera, do niedawna zapomnianego kompozytora.
Pierwsze nagranie według tej transkrypcji wykonała w 2001
r. Agnieszka Duczmal z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”.

Ryszard Lubieniecki, doktorant w Instytucie Muzykologii,
a także działający aktywnie kompozytor i muzyk, grający na
akordeonie i średniowiecznym portatywie, opublikował
płytę pt. Kompozycje izorytmiczne nagraną we wrześniu
2020 r. Płyta jest dostępna w portalu Bandcamp.
Po więcej szczegółów odsyłamy do strony Instytutu
Muzykologii oraz „Ruchu Muzycznego”, gdzie zamieszczono
recenzję:
https://www.ruchmuzyczny.pl/article/853

Ukazał się również 9. tom rocznika „Aspekty Muzyki”, w którym artykuły opublikowały
dr Wioleta Muras oraz mgr Monika Pasiecznik (doktorantka) z Instytutu Muzykologii. Dr W.
Muras jest autorką tekstu Specyfika badań muzyki teatralnej na przykładzie repertuaru
polskich teatrów dramatycznych w okresie powojennego dwudziestopięciolecia, a M.
Pasiecznik opublikowała tekst Od abstrakcyjnej struktury dźwiękowej do elektronicznego
performansu. Karlheinz Stockhausen i jego Klavierstücke.
Spis treści ze streszczeniami znajduje się na stronie:
http://aspektymuzyki.amuz.gda.pl/tomy/09/...
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Prof. dr hab. Dorota Skotarczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
dr Jacek Szymala, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa zapraszają do publikacji w
kolejnym tomie publikacji Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej. W tomie
zbiorowym planowane jest zamieszczenie tekstów przedstawicieli rożnych dyscyplin, którzy
w swoich badaniach koncentrują się na badaniach na styku historii, historiografii i wszelkich
wizualizacji wiedzy o przeszłości (historyków, kulturoznawców, filmoznawców, historyków
sztuki, antropologów i in.). Recenzowana praca zbiorowa ukaże się w serii wydawniczej
„Historia w Mediach” w wydawnictwie znajdującym się na punktowanej liście ministerialnej.
Od 2019 r. opublikowanych zostało 5 tomów, w 2021 r. serię objął Patronatem Honorowym
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
W kolejnym tomie Okna na przeszłość planowany jest podział na poszczególne
sekcje: 1) „Zobaczyć, znaczy uwierzyć?” – teologia wizualna a historia wizualna od
ikonoklazmu przez Biblię Pauperum po kontrreformację; 2) Między kulturą wizualną
a historią wizualną – Instytucjonalizacja „studiów wizualnych” w Polsce i na świecie;
3) Okulografia – badania zapisu muzycznego, zapisu partii szachowej, szkiców przyrodników
przez pryzmat historii wizualnej. Proponowane są również inne obszary i ujęcia związane ze
specyfiką historii wizualnej.
Teksty przyjmowane będą do 30 kwietnia 2021 r. drogą elektroniczną na adres:
historiawkinie@gmail.com. O wcześniejszych tomach serii można przeczytać na stronie
internetowej wydawcy: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/series/hwm.

UCZESTNICTWO W RADACH NAUKOWYCH
Dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
został zaproszony do redakcji czasopisma naukowego „Probłemy Słowianoznawstwa”, które
wydawane jest przez Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie. Czasopismo to periodyk
ukraiński o długiej tradycji. Ukazuje się od 1970 r. Jest to czasopismo interdyscyplinarne,
w którym publikowane są teksty historyczne, językoznawcze, kulturoznawcze, etnologiczne
itd. Redaktorem czasopisma jest prof. Leonid Zaszkilniak.

STUDENCI I DOKTORANCI
Monika Pasiecznik, doktorantka w Instytucie Muzykologii, krytyczka muzyczna
i kuratorka, felietonistka „Odry”, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim
i teorii muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, znalazła się wśród wykładowczyń
i wykładowców legendarnych kursów w Kürten poświęconych muzyce Karlheinza
Stockhausena. Tematem wykładu M. Pasiecznik jest Stockhausen's dramaturgical concepts
and how he redefined the concert situation: Movement in Stockhausen.
Informacje o wydarzeniu na stronie: http://www.stockhausen-verlag.net/.
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KONFERENCJE NA WYDZIALE
Dyrekcja Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Dydaktyki Historii
i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego UWr zapraszają do wzięcia udziału
w konferencji z cyklu „Edukacja — Kultura — Społeczeństwo" Nie tylko edukacja szkolna – spory
o dydaktykę historii, która odbędzie się w formie zdalnej w dniach 4–5 czerwca 2021 r.
Dokonujące się zmiany we współczesnym świecie, zdynamizowane w czasach
pandemii stawiają potrzebę stworzenia przestrzeni wymiany wiedzy i doświadczeń
w zakresie szeroko rozumianej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, a także obecności
historii w przestrzeni publicznej. Celem konferencji jest dokonanie metodologicznej
refleksji na temat potrzeb i wyzwań stojących przed dydaktyką historii i wos, zarówno
w kontekście historycznym, jak i szerokim zakresie problemowym. Wystąpienia i dyskusje
planujemy skoncentrować wokół wybranych obszarów tematycznych realizowanych
podczas czterech paneli, poświęconych teorii dydaktyki historii i wos; problematyce specjalizacji
nauczycielskiej na studiach historycznych; kwestiom włączenia do działań dydaktycznych
technologii informacyjnej, a także możliwościom tkwiącym w dydaktyce historii i wos oraz
różnym wymiarom public history. Propozycje te traktujemy jako zarys szczegółowego
planu konferencji. Formuła spotkania w trybie zdalnym uniemożliwia przeprowadzenie
kuluarowej wymiany poglądów, która często była kontynuacją tematyki obrad. Chcielibyśmy tę
niedogodność zrekompensować wydłużeniem czasu przeznaczonego na dyskusje on-line.
Serdecznie zapraszamy!

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
W lutym 2021 r. Dziekan WNHiP ogłosił dwa zarządzenia:
• Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad realizacji zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
file:///C:/Users/PK/Downloads/Zarz%C4%85dzenie%20nr%201%20z%2011.02.2021.
pdf
• Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany: Zarządzenia nr
1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego z 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w wewnętrznym systemie
zapewnienia jakości kształcenia w przedmiocie hospitacji, oraz Zarządzenia nr
13/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 6 października 2020 r.
file:///C:/Users/PK/Downloads/Zarz%C4%85dzenie%20nr%202-2021.pdf

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 28 marca 2021 r. Proszę je wysyłać w imieniu własnym
lub pracowni, zakładów, katedr, instytutów czy kół naukowych na adres pawel.klint@uwr.edu.pl.
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