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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Miesiąc, który upłynął można podzielić, z mojej
perspektywy, na dwie części. Pierwsza związana była z próbą
powrotu do normalnej pracy, druga to powrót do obostrzeń
związanych z pandemią.
W pierwszej połowie miesiąca wraz z Kolegami
Prodziekanami powróciliśmy do dawnego pomysłu „wizyt
gospodarskich” na Wydziale, które traktujemy bardzo
poważnie. Udało nam się odbyć aż dwie takie wizyty, obie
przy ul. Szewskiej. Gościł nas najpierw Instytut
Kulturoznawstwa, a tydzień później Katedra Etnologii
i Antropologii Kulturowej. Oba spotkania dały nam bardzo
dużo. Choć znaliśmy się oczywiście od dłuższego czasu, Fot. Magdalena Marcula
mieliśmy okazję do spotkania twarzą w twarz, ale
z zachowaniem norm sanitarnych, jakie wciąż obowiązują. Spotkania takie są bezcenne – nie
tylko pozwalają na lepsze poznanie się, ale dają także okazję szybkiej wymiany myśli,
a nawet sposobu myślenia, działania, pomysłu na pracę Wydziału. Za oba spotkania i bardzo
miłe przyjęcia bardzo dziękuję w imieniu moim i Kolegów. Zapewniam, że nic, co zostało
wówczas powiedziane i obiecane, nie będzie przepadnie w niepamięć.
Pracujemy intensywnie nad budowaniem Rady Interesariuszy i sieci powiązań
Wydziału z otoczeniem. Nawiązujemy nowe kontakty, przygotowujemy kolejne umowy
o współpracy, o których szerzej niebawem napiszę. Bardzo dziękuję wszystkim w to
zaangażowanym osobom, za ich pracę, w tym także Kolegom Prodziekanom. Nawet jeśli na
owoce tych działań będziemy musieli poczekać jakiś czas, to ważna i pożyteczna aktywność,
która pomoże nam rozwinąć przede wszystkim naszą dydaktykę.
Druga część miesiąca to atak już trzeciej fali pandemii, powrót do surowszych
obostrzeń i myśli skoncentrowanych na bezpieczeństwie i zdrowiu. Rozumiem frustrację
Koleżanek i Kolegów, a także Studentek i Studentów. Sam też musiałem z żalem
zrezygnować z konsultacji w formie stacjonarnej (czyli – powiedzmy otwarcie – normalnych)
z moimi podopiecznymi. Mam ogromną nadzieję, że wrócimy do tego za dwa lub trzy
tygodnie. Tak jak wszyscy widzę, jak bardzo pandemia i obostrzenia zakłócają normalną
pracę, ale wiem, jak bardzo wirus jest niebezpieczny. Zaszczepmy się i uważajmy na siebie –
wypada przypomnieć to jeszcze raz.
A poza tym – mimo wszystko pracujmy tak intensywnie, jak tylko się da. W agencjach
grantowych, w tym Narodowym Centrum Nauki, otwierają się nowe konkursy. Nowe
możliwości pojawią się niebawem na naszej Uczelni w ramach IDUB – korzystajmy z nich!
Szanowni Państwo, niech ten zbliżający się świąteczny czas wleje w nas wszystkich,
niezależnie od światopoglądu czy wyznania, nadzieję na powrót do normalnej, twórczej
pracy, do zwykłych codziennych kontaktów w ramach naszej wspólnoty. Musimy to
wytrzymać.
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
SPOTKANIE
ZESPOŁU
DZIEKAŃSKIEGO
Z
DYREKCJĄ
INSTYTUTU
KULTUROZNAWSTWA I KIEROWNICTWEM KATEDRY ETNOLOGII I ANTROPOLOGII
KULTUROWEJ
8 marca 2021 r. zespół dziekański spotkał się z Paniami Dyrektorkami Instytutu
Kulturoznawstwa: dr hab. Dorotą Koczanowicz, prof. UWr i dr hab. Magdaleną Barbaruk.
Przemiłe spotkanie odbyło się w Instytucie przy ul. Szewskiej. Podobne niezwykle miłe
spotkanie, tym razem z Panią Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej dr hab.
Moniką Baer, prof. UWr i Panem Wicekierownikiem dr Mirosławem Marczykiem odbyło się
15 marca 2021 r., w siedzibie Katedry. Oba spotkania, w niezwykle przyjaznej atmosferze,
miały na celu nie tylko lepsze poznanie się, ale przede wszystkim rozmowę
o najważniejszych sprawach dotyczących Instytutu Kulturoznawstwa i Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej. Poruszono sprawę planów wydawniczych i dydaktycznych,
problemów lokalowych, spraw związanych z nowymi etatami, a także rozwojem młodej
kadry naukowej. Spotkanie zostało udokumentowane zdjęciami, które przedstawiamy
poniżej.

POROZUMIENIE Z FUNDACJĄ UKRAINA
W najbliższym czasie zostanie podpisane kolejne porozumienie w ramach
funkcjonowania Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych. Tym razem partnerem
naszego Wydziału będzie Fundacja Ukraina, która działa na terenie Dolnego Śląska, tworząc
przestrzeń dla edukacji, rozwoju oraz integracji migrantów z każdego zakątka świata oraz
społeczeństwa przyjmującego.
Organizacja powstała z inicjatywy Honorowego Konsula Ukrainy we Wrocławiu
Grzegorza Dzika w 2013 r. i w krótkim czasie zdobyła zaufanie mieszkańców Wrocławia jako
jedna z „30 kreatywnych Wrocławia” (https://tiny.pl/rk654) oraz była nominowana do
nagrody Złotych Wachlarzy 2017, przyznawanej instytucjom przyczyniającym się do
wspierania integracji migrantów w Polsce. Na jej koncie JEST ponad 30 zrealizowanych
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projektów, ponad 20 000 godzin konsultacji, realizacja m.in. jedynych w Polsce Targów Pracy
dla Migrantów, ForUM for Unity of Migrants, festiwalów „Odcienie Ukrainy” i
„SkovorodaFest”. Partnerami Fundacji są m.in. Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wrocławskie
Centrum Rozwoju Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Zachodnia Izba Gospodarcza, uczelnie wyższe, liczne organizacje pozarządowe z Polski i
zagranicy. Z ramienia Wydziału współpracę koordynować będzie dr Piotr Fereński z
Instytutu Kulturoznawstwa.
Adres internetowy Fundacji to: https://fundacjaukraina.eu.

NAGRODY I ODZNACZENIA
MEDAL UPAMIĘTNIAJĄCY 30. ROCZNICĘ POKOJOWEJ REWOLUCJI
I ZJEDNOCZENIA NIEMIEC DLA PROF. KRZYSZTOFA RUCHNIEWICZA
Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr oraz pracownik Instytutu Historycznego otrzymał
z rąk premiera Kraju Saksonia medal upamiętniajacy 30. rocznicę Pokojowej Rewolucji
i Zjednoczenia Niemiec. Prof. Ruchniewicza wyróżniono za szczególne zasługi dla relacji
polsko-niemieckich i zaangażowanie obywatelskie.
Medal, wykonany z miśnieńskiej porcelany, powstał na zlecenie Saksońskiej Kancelarii Państwowej, a zaprojektował go
Stefan
Garzareck-Todorow z Państwowej Manufaktury Porcelany w Miśni.
Jest przyznawany w uznaniu szczególnych zasług
w latach 1989/1990,
a także w procesie zrastania się Niemiec Wschodnich i Zachodnich oraz
odbudowie Wolnego Państwa Saksonii.
Przyznawanie medalu jest inicjatywą saksońskiego szefa rządu Michaela
Kretschmera. Zwrócił się on do powiatów landu i niezależnych miast Lipska, Drezna
i Chemnitz z prośbą o wskazywanie osób zasługujących na uhonorowanie. Tak powstała lista
220 wyróżnionych. Pierwotny plan zakładał, że medale zostaną wręczone w 2021 r. podczas
wielkiej uroczystości rocznicowej. Z powodu pandemii plany zostały zrewidowane.
Większość medali wraz z listem premiera, przekazano wyróżnionym drogą listową.
Prof. Ruchniewicz od wielu lat współpracuje z uniwersytetami w Dreźnie i Lipsku.
Zasiadał w Radzie Naukowej Hannah-Adrendt-Institut w Dreźnie. Uczestniczył w licznych
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projektach naukowych i edukacyjnych z różnymi partnerami z Saksonii. Jest współwydawcą
czasopisma popularnonaukowego o Śląsku, „Silesia Nova”, które ukazuje się w Dreźnie w
Neisse Verlag. W tym wydawnictwie ukazały się także jego publikacje. O zainteresowaniu
publikacjami prof. Ruchniewicza świadczy włączenie niektórych z nich do programu
wydawniczego Centrali Krajowej Kształcenia Politycznego (Sächsische Landeszentrale für
Politische Bildung). Wrocławski historyk blisko współpracuje również z przedstawicielstwem
Landu Saksonii we Wrocławiu.
STYPENDIA MINISTRA EDUKACJI DLA STUDENTÓW NASZEGO WYDZIAŁU
Dnia 19 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję
o przyznaniu stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021
ośmiorgu studentom z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród nich jest aż troje z naszego
Wydziału: Pani Joanna Kwapień (II rok studiów drugiego stopnia muzykologia), Pani
Antonina Panek (IV rok jednolitych studiów magisterskich psychologia) oraz Pani Karolina
Anna Tarnowska (IV rok jednolitych studiów magisterskich psychologia).

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
3 marca 2021 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie (on-line) nowo powołanej
Komisji Historii w Przestrzeni Publicznej Komitetu Nauk HIstorycznych PAN.
Przewodniczącą Komisji jest dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, sekretarzem – dr Dorota
Wiśniewska, a w gronie członków znajduje się dr hab. Lucyna Harc, a wśród
współpracowników – dr Łukasz Kamiński, wszyscy z Instytutu Historycznego UWr. Ustalono
wstępny plan działania na bieżącą kadencję, który obejmuje przede wszystkim wymianę
informacji o programach studiów związanych z public history, a także o działalności
instytucji, uprawiających historię w przestrzeni publicznej. Ponadto Komisja obejmie
współpatronatem Szkołę Letnią Public History, której trzecia edycja planowana jest w
czerwcu 2021 r. on-line, ale z centrum zarządzania we Wrocławiu.
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W 8 marca 2021 r. na platformie Zoom odbyło się międzynarodowe spotkanie
warsztatowe zatytułowane „Fostering restorative justice between key stakeholders:
Exchange of innovating practices, strategies and networking”, 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 współfinansuje
Fundusz Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wzięli w nim udział eksperci i ekspertki ds.
przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT i/lub sprawiedliwości naprawczej z Belgii,
Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Polski i Włoch. Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania
z szerszej europejskiej perspektywy opinii specjalistów z różnych krajów na temat strategii

i wyzwań związanych ze sprawiedliwością naprawczą w przypadkach przestępstw z nienawiści. Podczas spotkania można było wysłuchać wystąpienia Magdaleny Taraszkiewicz –
koordynatorki projektu „Praca Dla Lokalnej Społeczności – Wrocławskie Centrum
Sprawiedliwości Naprawczej” i dr Janiny Radziszewskiej z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej UWr – reprezentantki polskiego zespołu projektowego.
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele wrocławskiej Kultury Równości.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:
https://www.letsgobytalking.eu/
11–12 marca 2021 r. Uniwersytet Gdański zorganizował konferencję naukową (online) pt. Celebryci dawnych epok. Skandale, sekrety, romanse i inne ekscesy. Dr Andrzej
Wypustek mówił o orgiach cesarzy rzymskich, a dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (oboje
z Instytutu HIstorycznego UWr) wygłosiła referat podsumowujący konferencję,
zatytułowany Celebryci wieków dawnych na kartach współczesnych polskich podręczników
do nauczania historii.
12 marca 2021 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu Historycznego UWr
wzięła udział w sesji zorganizowanej przez Międzynarodową Federację Public History (IFPH)
w ramach dorocznej konferencji amerykańskiej National Council for Public History.
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Zaprezentowała tam wrocławską Szkołę Letnią Public History. Spotkanie, pierwotnie
planowane w Salt Lake City, odbyło się on-line.
W dniach 16–17 marca 2021 r. odbyła się on-line międzynarodowa konferencja
“Borders and Communitiers in Central and Sout-Eastern Europe” organizowana przez West
University of Timisoara w Rumunii. W konferencji uczestnicyli dwaj pracownicy
Instytutu Archeologii UWr. Dr hab. Tomasz Gralak wygłosił referat pt. Before the Danube
limes was crossed. Z kolei dr hab. Mateusz Żmudziński przedstawił wystąpienie
zatytułowane Silk Road and Roman Dacia – some questions.

18–19 marca 2021 r. dr hab. Jerzy Luty z Instytutu
Psychologii UWr wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej “Czas na umysł 3.0" organizowanej przez Koło
Naukowe
Studentów
Kognitywistyki
Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Tegoroczna edycja konferencji
była poświęcona działalności zmarłego niedawno
Profesora Piotra Francuza i tematyce, która była bliska
Jego zainteresowaniom badawczym – percepcji sztuki oraz
mediom. Na zaproszenie organizatorów dr hab. J. Luty
wygłosił wykład zatytułowany Sztuka w świetle teorii
ewolucji.

23 marca 2021 r. dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr i dr hab. Jarosław
Syrnnyk, prof. UWr z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej wraz z dr Zbigniewem
Bereszyńskim wzięli udział w dyskusji zatytułowanej Antropologia przemocy, którą
moderował prof. Krzysztof Brzechczyn. Dyskusja została nagrana przez Telewizję IPN
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i poznański ośrodek TVP. Ponad godzinne spotkanie można zobaczyć na platformie Youtube
pod adresem: 👊 Antropologia przemocy [DYSKUSJA o KSIĄZKACH] - YouTube.
W dniach 25–26 marca 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa
„Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century”,
zorganizowana przez dr Agatę Kubalę z Instytutu Historii Sztuki oraz dr Urszulę BończukDawidziuk z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja, która początkowo miała
się odbyć w marcu 2020 r. w formie stacjonarnej, ostatecznie została przeprowadzona
w trybie zdalnym. Wzięło w niej udział 24 prelegentów z Polski (Kraków, Lublin, Poznań,
Wrocław) oraz Litwy (Wilno), Czech (Brno), Węgier (Budapeszt), Niemiec (Berlin, Trewir),
Holandii (Lejda), Danii (Aarhus, Kopenhaga), Włoch (Viterbo, Rzym, Katania, Palermo,
Messyna) i Stanów Zjednoczonych (Berkeley).

POPULARYZACJA WIEDZY
Portal Culture.pl, promujący polską
kulturę na świecie (z ramienia
Instytutu Adama Mickiewicza i MKiDN)
w tekście Polish Culture at Home:
8 Cool Websites for the Quarantine
wymienił portal „Polskie ludowe
instrumenty muzyczne” jako jedną
z ośmiu najciekawszych stron internetowych na temat polskiej kultury,
polecanych w czasie pandemii (gdy
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z dóbr kultury korzysta się głównie on-line): www.ludowe.instrumenty.edu.pl. Głównym
autorem treści merytorycznych w portalu jest prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski
z Instytutu Muzykologii UWr, a kuratorką portalu i inicjatorką jest Agata Mierzejewska-Ficek,
z kolei portal firmuje Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. Ludowe.instrumenty.edu.pl
prezentuje polskie ludowe instrumenty muzyczne, zgromadzone w najważniejszych polskich
muzeach – ich fotografie, fachowe opisy i nagrania – w języku polskim i angielskim. Jest to
też de facto kompendium wiedzy na temat polskiej muzyki ludowej we wszystkich aspektach
– wykonawczym, obrzędowym, dotyczącym instrumentów, narzędzi dźwiękowych i tradycji.
Portal jest opracowany w sposób wszechstronny i przystępny – jest przydatny zarówno dla
etnomuzykologów, etnologów i muzealników, jak i pasjonatów czy twórców ludowych,
stanowi też pomoc naukową dla nauczycieli na lekcjach muzyki (o czym wiemy od
użytkowników). Prof. Z. J. Przerembski, obok kart katalogowych instrumentów i konsultacji,
jest autorem m.in. obszernych tekstów charakteryzujących każdy region w Polsce. Dla
autorów tekstu w Culture.pl najciekawsze było to, że niemal każdy instrument
prezentowany w portalu ma nagraną ścieżkę dźwiękową – są to nagrania archiwalne
z badań lub też współcześnie nagrane filmy, na których grają uznani polscy muzycy ludowi.
Artykuł powstał kilka miesięcy temu, ale informacja o nim dotarła do nas dopiero teraz.
Z danych analitycznych uzyskanych od administratorów Culture.pl wynika, że wspomniany
artykuł w Culture.pl był przez kilka ostatnich miesięcy otwierany 5848 razy, w tym przez
pojedynczych użytkowników otwarty aż 5099 razy. Średni czas pobytu na stronie wskazuje,
że czytelnicy zapoznali się z całym artykułem. Liczba wejść na portal
www.ludowe.instrumenty.edu.pl nie jest nam znana, ale relacje użytkowników wskazują, że
jest to jedna z najważniejszych stron o polskiej ludowej kulturze muzycznej w kraju.
Adres portalu: www.ludowe.instrumenty.edu.pl
Adres artykułu Polish Culture at Home: 8 Cool Websites for the Quarantine:
https://culture.pl/en/article/polish-culture-at-home-8-cool-websites-for-thequarantine
28 marca 2021 r. na antenie wrocławskiego Radia RAM ewymitowano rozmowę
z Panią dr hab. Joanną Nowosielską-Sobel, prof. UWr z Instytutu Historycznego UWr. Temat
spotkania jest niezwykle na czasie: O wielkanocnych tradycjach kulinarnych mieszkańców
przedwojennego Wrocławia". Tej pełnej smaku rozmowy można posłuchać jako podcastu na
stronie: https://www.radioram.pl/.../Kulinarny-Wroclaw-O...
W semestrze letnim 2020/2021 prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz z Instytutu
Historycznego UWr realizuje zajęcia Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela dla
studentów historii specjalizacji nauczycielskiej. Ponieważ odbywają się one w sposób zdalny,
nasz wydziałowy kolega zwrócił szczególną uwagę na praktyczna stronę zajęć. Studenci
wspólnie realizują wybrany projekt związany z najnowszą historią Polski w doświadczeniu “oddolnym". Podczas zajęć utworzą stronę internetową, konta w mediach
społecznościowych oraz zalogują się do jednej z platform oferujących podcasty. Efektem
końcowym zajęć będzie prezentacja nagranych odcinków podcastu. Prof. K. Ruchniewicz
przygotował już wszystkie etapy prejektu, które w czasie zajęć mają zrealizować studenci.
Od trzech tygodni nagrywa podcast, który może zaintesować pracowników naszego
Wydziału. W najnowszym odcinku gościem jest kierownik Działu Komiunikacji UWr,
wcześniej dziennikarz radiowy i telewizyjny, Tomasz Sikora. Podcast można znaleźć na
stronie:
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https://anchor.fm/pub-hi-vi-hi/episodes/02--Malowanie-gosem--Rozmowa-z-TomaszemSikor-et3nr5
Jednym reprezentantów naszego Wydziału w Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego
jest prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz z Instytutu Historycznego UWr. Od kilku miesięcy
na bieżąco informuje o posiedzeniach tego gremium na swoim blogu. Znajdą tam Państwo,
obok krótkich informacji o jego aktywności w Senacie, także wpisy o problemach związanych
z funkcjonowaniem naszej uczelni, wprowadzanych zmianach czy zdalnej dydaktyce.
W ostatnim z wpisów prof. K.
Ruchniewicz prezentuje wyniki
ankiety na ten ostatni temat,
którą
w
ubiegłym
roku
przeprowadziła
Niemiecka
Centrala Wymiany Akademickiej
(DAAD). Być może doświadczenia z zagranicy będą przydatne w dyskusjach, które
toczymy także na forum
naszego Wydziału.
Adres
bloga:
https://krzysztofruchniewicz.pl/
przyszlosc-zdalnego-nauczania/

NOWE PUBLIKACJE
Dr hab. Magdalena Barbaruk z Instytutu Kulturoznawstwa wraz z dr. Tomaszem
Szerszeniem z Instytutu Sztuki PAN przygotowali
monograficzny numer „Kontekstów. Polskiej Sztuki
Ludowej” pt. Ameryka Łacińska. Archiwa utopii, praktyki
oporu. Amereida (2020, nr 4/331). Na ponad 200 stronach
przeczytać można o latynoamerykańskich utopiach, ich
archiwach oraz krytyce dekolonialnej. Duża część numeru
poświęcona została fenomenowi Amereidy, wyprawie
poetyckiej travesía de Amereida (1965) i historii Miasta
Otwartego – zjawiska te od 2018 r. dr hab. M. Barbaruk
bada w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt.
"Trajektorie słowa. Kulturowe oddziaływanie Amereidy".
W numerze znajdują się fragmenty poematu Amereida
w pierwszym polskim przekładzie, którego dokonała
dr Justyna C. Nowicka z Instytutu Filologii Romańskiej UWr,
obszerny wybór z dziennika wyprawy, tekst opisujący
moment założenia Miasta Otwartego na nadpacyficznych wydmach Chile, wywiady
Magdaleny Barbaruk z najciekawszymi interpretatorami i aktywistami związanymi
z Miastem Otwartym (Javierem Correą, Victorią Jolly, Sebastianem de Larraechea) oraz
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z francuskimi uczestnikami travesía (Françoisem Fédier, Michelem Deguy). Głos kontestacji
wobec mitu Miasta Otwartego wybrzmiał w ważnym i budzącym kontrowersje eseju Any
Maríi Leon, którego przekładu dokonał dr Piotr Jakub Fereński z Instytutu Kulturoznawstwa
(Léon porównała poetycko-architektoniczną utopijną enklawę Miasta Otwartego
i znajdujący się niedaleko obóz koncentracyjny, w którym zamknięto przeciwników
Pinocheta). W numerze znajduje się również artykuł dr. P. J. Fereńskiego dotyczący pamięci
o chilijskiej dyktaturze, która materializuje się w… guziku. Wśród autorów tekstów, których
teksty publikowane są w Polsce po raz pierwszy znaleźli się też najważniejsi współcześni
filozofowie z Ameryki Łacińskiej: Walter Mignolo, Suely Rolnik, Santiago Castro-Gomez,
Boaventura DaSousa Santos. Przeczytać można o brazylijskiej antropofagii, animizmie,
dekolonizacji uniwersytetu czy o wystawie Narzędzia utopii... w Kunstmuseum Bern. Spis
treści oraz streszczenia artykułów dostępne są na stronie:
http://www.konteksty.pl/numery/96,331.

Publikacja A jednak kolej! II Kolej wobec kryzysów pod
redakcją Tomasza Przerwy, Dawida Kellera i Bartosza Kruka
stanowi pokłosie kolejnej konferencji organizowanej przez
badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum w Chorzowie i Instytutu Pamięci Narodowej. Za wydanie książki
odpowiadało Muzeum Historyczne w Lubinie i Instytut Ślaski
w Opolu. „Kryzysowe zjawiska towarzyszyły kolei od początku
jej dziejów, tyle że ich charakter, zasięg i skutki były zgoła
inne. (…) W zasadzie należałoby mówić o stałym
dopasowywaniu się kolei do nowych warunków, korygowaniu
ich zadań i kształtu. Proces ten bywa bolesny, naznaczony jest
porażkami, ale trudno także pominąć sukcesy działań
modernizacyjnych” – czytamy we wstępie. Wydawnictwo
zawiera artykuły historyków i geografów dotyczące w większości historii kolei na Śląsku i –
szerzej – w Polsce czy Niemczech. Są też opracowania dotyczące komunikacji tramwajowej
i autobusowej. Na uwagę zasługują artykuły pracowników, doktoranta i studenta Instytutu
Historycznego UWr: dr. Jacka Jędrysiaka (Wykorzystanie pruskich kolei w kryzysach
militarnych 1846–1857), dr. hab. Tomasza Przerwy (Niemieckie Koleje Rzeszy na Dolnym
Śląsku w świetle materiałów wrocławskiej Inspekcji Zbrojeniowej 1939–1944), Tomasza
Sielickiego (Bohaterskie pół godziny – strajk woźniców i konduktorów wrocławskich
tramwajów konnych w 1889 roku) i Pawła Jakuboszczaka (Kryzys kolei wąskotorowych
w Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych na przełomie XX i XXI wieku).

Pokłosiem międzynarodowej konferencji, którą zorganizował w grudniu ubiegłego roku prof.
dr hab. Krzysztof Ruchniewicz z Instytutu Historycznego i Centrum im. Willy’ego Brandta
UWr i prof. Jan Barcz z Akademii Leona Koźminskiego w Warszawie, jest publikacja pt. Akt
normalizacyjny. 50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia
1970 roku. Półwiecze podpisania Układu była dobrą okazją do przypomnienia kontekstu
politycznego, uzgodnionych rozwiązań oraz zróżnicowanych skutków tego przełomowego
aktu. Zakończył on uciążliwy okres braku relacji między obu państwami, stworzył warunki do
nawiązania między nimi nie tylko stosunków dyplomatycznych, ale również do otwarcia
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możliwości współpracy w innych dziedzinach. Jego podpisanie
poprzedziły miesiące bardzo trudnych negocjacji. Szczególną
uwagę społeczeństw obu krajów przyciągała sprawa granicy
zachodniej Polski. Podpisanie Układu i pobyt zachodnioniemieckiego kanclerza, Willy’ego Brandta w Warszawie
miały jeszcze jeden wymiar. Uklęknięcie przywódcy RFN
przed Pomnikiem Bohaterów Getta nadało tym wydarzeniom
aspekt symboliczny i moralny.
W publikacji podjęto próbę oceny traktatu i jego rezultatów
z perspektywy półwiecza. Autorami tekstów są znani
naukowcy od lat zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi, historią dyplomacji i bezpieczeństwem europejskim, profesorowie Jan Barcz, Adam Daniel Rotfeld, Jerzy
Kranz, Witold M. Góralski, Dieter Bingen, Krzysztof
Ruchniewicz, Marek Zybura oraz Adam Krzemiński.
Spis treści oraz wstęp do publikacji zamieszczono na stronie wydawnictwa:
https://elipsa.pl/pl/p/Akt-normalizacyjny-50-lat-Ukladu-o-normalizacji-stosunkow-PRL-RFNz-7-grudnia-1970-roku-redaktorzy-Jan-Barcz%2C-Krzysztof-Ruchniewicz/1226

Ostatni numer czasopisma „Our Europe”, wydawanego przez
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, którego redaktorem
jest dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof. UWr z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej, w całości wypełniła teksty grupy
doktorantów reprezentujących nauki o kulturze (Agnieszka
Grudzień, Agata Iżykowska-Uszczyk, Szymon JabłońskiWeryński, Bartosz Jagiełło, Agata Janikowska, Jakub
Kopaniecki, Aleksandra Matyja, Karolina Maria Rojek, Agata
Stasińska, Aleksandra Surlej-Farys, Jacek Szymala, Marcin
Tunak, Żaneta Wańczyk, Jacek Witowski, Aleksandra
Wróblewska, Roksana Wawrzczak). Ich artykuły – oryginalne,
napisane z pasją – dobrze świadczą o kondycji młodych badaczy
z naszego Wydziału. Oto link do tego wrocławskiego numeru
„Our Europe”: Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture Vol. 9/2020
– Our Europe (ptpn.poznan.pl)

W serii „Studies in Rhetoric and Culture” w wydawnictwie
Berghahn Books ukazała się książka pod redakcją Jona Abbinka
i Shauny LaTosky pt. Rhetoric and Social Relations. Dialectics of
Bonding and Contestation (Oxford-New York 2021). Książka
stanowi efekt prac realizowanych w ramach International
Rhetoric Culture Project – projektu badawczego, którego
pomysłodawcami są Ivo Strecker oraz Stephen Tyler. Ósmy tom
serii „Studies in Rhetoric and Culture” zawiera artykuły
prezentujące rozważania teoretyczne i badania empiryczne
poświęcone retorycznym aspektom relacji społecznych, m.in. Ivo
11

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 42 (marzec 2021)
Streckera Enculturation as Rhetorical Practice, Nurit Bird-David What Do Kinship Terms Do?
oraz Felixa Girke Establishing Ethos: The Rhetorical Work of Bondfriendship. W książce
znajduje się także artykuł Inducement to Action and Change in Attitude: Coaching in the
Light of Rhetorical Anthropology, przedstawiający wyniki badań prowadzonych przez dr.
Michała Mokrzana z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej w ramach grantu pt.
Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2014/15/D/HS3/00483).
Na stronie wydawnictwa Berghahn Books udostępniony jest artykuł redaktorów książki Jona
Abbinka i Shauny LaTosky Introduction: Rhetoric in Social Relations. Zapraszamy do
lektury! https://www.berghahnbooks.com/title/AbbinkRhetoric.

W marcu 2021 roku nakładem Instytutu Pamięci Narodowej
ukazał się tom studiów pt. Rozpad imperiów. Kształtowanie
powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach
1918–1923 pod redakcją Magdaleny Gibiec, Grzegorza Hryciuka
i Roberta Klementowskiego. Publikacja podsumowuje współpracę
Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddziału
IPN we Wrocławiu przy organizacji międzynarodowej konferencji
naukowej pod tym właśnie tytułem, jak odbyła się w listopadzie
2018 r.
Punktem wyjścia do dyskusji była setna rocznica zakończenia
I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.
Intencją organizatorów było zwrócenie uwagi na procesy
państwowotwórcze narodów formujących się na gruzach Imperium Rosyjskiego oraz
Monarchii Austro-Węgierskiej w kontekście kształtowania się wschodniej granicy państwa
polskiego. Kontynuowano w ten sposób wątki poruszane rok wcześniej na konferencji
poświęconej rewolucjom 1917 r. (tom studiów pt. Dni, które wstrząsnęły światem. Rewolucje
w imperium rosyjskim 1917 r. pod redakcją Małgorzaty Ruchniewicz, Piotra Cichorackiego
i Roberta Klementowskiego ukazał się w 2019 r.).
Książka Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej
w latach 1918–1923 składa się z 26 tekstów w języku polskim ukraińskim i angielskim,
podzielonych na pięć części, wyznaczających główne kierunki studiów: Współpraca
i porozumienie w dobie kolejnych konfliktów; Peryferie: Galicja – Ruś – Polesie;
Funkcjonowanie państw w nowym porządku prawnym; Upadek imperiów w różnych
koncepcjach politycznych oraz Kształtowanie granic w obliczu nowego układu sił.
Zapraszamy do lektury.
Ukazała się książka traktująca o 75. rocznicy archeologii
w Uniwersytecie Wrocławskim, opracowanie pod redakcją prof.
dr. hab. Jerzego Piekalskiego i dr hab. Mirosława Masojcia, prof.
UWr. Pozycja ta stanowi swoistą próbę zatrzymania się,
przypomnienia sobie tego, co najważniejsze z przeszłości
i zastanowienia nad drogami dalszego rozwoju. Książka
poświęcona jest w dużej mierze Przyjaciołom i Obserwatorom
naszego środowiska, ale skierowana także do Osób z zewnątrz,
pragnących zapoznać się z naszymi osiągnięciami, aktualnymi
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kierunkami badań i planami na przyszłość. W poszczególnych rozdziałach przedstawiamy
m.in. historyczny rys wrocławskiej archeologii od XIX po XXI w., efekty prac nad epoką
kamienia, epoką brązu i wczesną epoką żelaza, okresem lateńskim, rzymskim i wczesnym
okresem wędrówek ludów, wczesnym średniowieczem oraz z zakresu archeologii
historycznej w latach 1995–2020. Prezentujemy osiągnięcia Pracowni Archeologii
Pozaeuropejskiej, badania z zakresu archeometrii i konserwacji zabytków, numizmatyki,
a także szkic historii dydaktyki archeologii w Uniwersytecie oraz projekty badawcze,
realizowane w Instytucie w ostatnim dwudziestoleciu.
Polecamy Państwa uprzejmej uwadze lekturę tej pozycji, która dostępna jest pod adresem:
http://archeo.uni.wroc.pl/Instytut-Archeologii/Publikacje/Nowosci/Siedemdziesiat-piec-latarcheologii-w-Uniwersytecie-Wroclawskim.
Dzięki inicjatywie Union Académique Internationale (UAI) oraz
Polskiej Akademii Umiejętności, będącej edytorem serii
wydawniczej „Corpus Antiquitatum Americanensium”, ukazała się
licząca 538 stron praca monograficzna autorstwa zespołu: Józef
Szykulski, Jakub Wanot, Karolina Krajewska, Łukasz Mikocik,
Rocio Tejada Lewis, Ewa Bewziuk pod tytułem: Funerary
Contexts from Pre-Columbian Cemeteries within the Tambo
River Delta, Southern Coast of Peru. W pracy przedstawiono
wyniki kilkuletnich badań realizowanych przez Ekspedycję
Archeologiczną Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współpracy
z Universidad Católica de Santa Maria w Arequipie
i Ministerstwem Kultury Peru w delcie Rio Tambo, wyznaczającej północny skraj pustyni
Atakama. Zostały tu zbadane materiały pozyskane z dwóch rozległych cmentarzysk
prekolumbijskich. Jedno z nich zawiera konteksty grobowe, dotychczas nieznanej nauce
społeczności, wczesnych rolników i rybaków tego regionu, określanych jako kultura Islay.
Natomiast drugie reprezentowane jest przez materiały zawiązane z ekspansją w strefę
wybrzeża Pacyfiku społeczności chylącej się ku upadkowi cywilizacji Tiwanaku. Wyniki
przeprowadzonych badań rzucają nowe światło na rozwój społeczności rolniczoceramicznych północnej Atakamy, jak również definiują północną granicę oddziaływania
cywilizacji Tiwanaku, której obszarem macierzystym jest basen jeziora Titicaca, gdzie
wznoszą się monumentalne kamienne ruiny będące symbolem rozwoju „wielkich” cywilizacji
basenu jeziora Titicaca.
Z przyjemnością informujemy o nowym artykule autorstwa dr hab. Mirosława
Masojcia, prof. UWr z Instytutu Archeologii UWr oraz jego zespołu, opublikowanym
w prestiżowym czasopiśmie „Plos One”. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą odkrytego
na stanowisku EDAR 7 (Pustynia Wschodnia, Sudan) horyzontu związanego z kulturą
aszelską.
Artykuł do pobrania pod adresem:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0248279&fbclid=IwA
R1MB_YBI0IPGD2N12L0ygJvY0zgAtGgppb-VuIsMQ-Zlu96Qia3h3kNE4k
Wydawany przez Instytut Archeologii UWr od 1958 r. rocznik „Śląskie Sprawozdania
Archeologiczne” trafił na listę ERIH:
https://dbh.nsd.uib.no/.../erih.../periodical/info.action....
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Gratulujemy zespołowi redakcyjnemu, który obecnie tworzą dr hab. Andrzej Wiśniewski,
prof. UWr i dr hab. Tomasz Płonka, prof. UWr (redaktorzy) oraz dr Paweł Duma (sekretarz).
Dotychczas ukazało się 61 tomów czasopisma, przez długi czas prezentujących głównie
bieżące sprawozdania z prac terenowych, ale w ostatnich latach stanowiących łamy dla
poważnych studiów o charakterze syntetycznym. Tematyka artykułów dotyka problematyki
archeologicznej oraz badań interdyscyplinarnych realizowanych na terenu naszego kraju,
Europy oraz na obszarach pozaeuropejskich. Zachęcamy do zapoznania się z treścią
poszczególnych roczników, których duża część dostępna jest obecnie w formie
elektronicznej na stronie: http://www.ssa.archeo.uni.wroc.pl/index.php?str=wstep&lg=pl.
Do 11 kwietnia 2021 r. można zgłaszać propozycje wystąpień na międzynarodową
Szkołę Letnią Public History, którą pod auspicjami International Federation for Public
History oraz Komisji Historii w Przestrzeni Publicznej IH PAN po raz czwarty już organizuje
Instytut Historyczny UWr we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia. Spośród nadesłanych
propozycji międzynarodowa rada naukowa konferencji wybierze te, które zostaną
zaprezentowane podczas spotkania on-line w języku angielskim.
Szczegóły dotyczące zgłoszeń i programu szkoły znajdują się na stronie
https://publichistorysummerschool.wordpress.com.
Na podstawie referatów z drugiej edycji szkoły powstała książka Public in Public History pod
redakcją Joanny Wojdon i Doroty Wiśniewskiej, która ukaże się latem 2021 r. nakładem
wydawnictwa Routlege.
Zapowiedź dostępna jest pod adresem:
https://www.routledge.com/Public-in-Public-History/WojdonWisniewska/p/book/9780367641030

STUDENCI I DOKTORANCI
Julieta González-Springer, doktorantka w Instytucie Muzykologii UWr, a równocześnie sopranistka specjalizująca się w muzyce dawnej, wzięła udział w konferencji „Ze
współczesnej perspektywy o relacjach między Półwyspem Iberyjskim a Ameryką Łacińską”,
zorganizowanej 19 marca 2021 r. (w trybie zdalnym) przez Instytut Filologii Romańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego i Koło Naukowe „Hesperia”. Pani mgr J. González-Springer
wygłosiła referat La coexistencia de tres culturas en la Nueva España y su presencia en las
composiciones de Gaspar Fernández na temat twórczości Gaspara Fernándeza, jednego
z najważniejszych kompozytorów Ameryki Południowej.
W dniu 11 marca 2021 r. Katedra UNESCO Lifelong Guidance and Counseling wraz ze
Studenckim Kołem Naukowym Life Designing zorganizowała “Dzień Kariery” pod hasłem
Gotowi do pracy! Gotowi na biznes! Spotkanie przeznaczone było dla studentów Instytutu
Pedagogiki i odbyło się na platformie Teams.
W ramach “Dnia Kariery” studenci mieli okazję wysłuchać prezentacji zaproszonych
gości, poznając najważniejsze kwestie, związane z wejściem na rynek pracy:
• Poznaj swoje prawa w pracy – Joanna Bartosiak (Państwowa Inspekcja Pracy)
• Nastaw się na rozwój z Biurem Karier – Elżbieta Oleniacz-Czajka (Biuro Karier UWr)
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• Obrona i co dalej? Poradnictwo zawodowe dla studenta i
absolwenta – Magdalena Łukowska i Izabela Stanek (Centrum
Kariery DWUP)
• Ubezpieczenia społeczne – dlaczego płacimy i co zyskamy?
– Ewa Sikorska-Danilewicz (ZUS)
W drugiej części spotkania odbyły się konsultacje on-line
z wybranymi specjalistkami w specjalnie utworzonych pokojach
Teams, dzięki czemu studenci mogli znaleźć odpowiedzi na
nurtujące ich pytania.
“Dzień Kariery” cieszył się dużym zainteresowaniem.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób. Mamy nadzieję, że
kolejna edycja tego projektu będzie już miała formę stacjonarną.

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
W marcu 2021 r. Dziekan WNHiP ogłosił jedno zarządzenie:
• Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 14 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia i wdrożenia w
działalności dydaktycznej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
dokumentu pt. „Strategia zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia 2021–2024. Wydział Nauk
Historycznych i Pedagogicznych”
file:///C:/Users/PK/Downloads/Zarz%C4%85dzenie%20nr%203_2021_WNHP.pdf

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 28 kwietnia 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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