Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 54 (maj 2022)
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Życie Uczelni wciąż kręci się przede wszystkim wokół
spraw wyborczych, ale przecież toczy się także normalne
życie, dydaktyka i badania naukowe przebiegają normalnie.
Wracamy w pełni do zajęć stacjonarnych – warto pamiętać,
że dla niektórych studentów, szczególnie najmłodszych
roczników, to sytuacja niezwykła. Oby jednak tak już
pozostało.
Na Wydziale zachodzą zmiany w zakresie
sporządzania dokumentacji egzaminów dyplomowych –
zmierzamy oczywiście, w miarę możliwości i w zgodzie
z przepisami, do zminimalizowania użycia papieru. Staramy
Fot. Magdalena Marcula
się też jak najbardziej usprawnić i usystematyzować proces
rejestracji prac licencjackich i magisterskich. Wiem dobrze, że są na Wydziale
i w poszczególnych Instytutach pewne utarte zwyczaje w tym zakresie i, powiedzmy,
przyzwyczajenia. Musimy jednak zadbać o to, aby wszystko było zgodne z regulacjami
prawnymi. Proszę wszystkich o zrozumienie tej sytuacji i spokojną współpracę na wszystkich
szczeblach.
Toczą się intensywne prace badawcze. Pracownicy naszego Wydziału odnieśli
sukcesy w staraniach o finansowanie projektów z Narodowego Centrum Nauki. Są to: dr
Dorota Wiśniewska, dr Dominika Elżbieta Grzesik, dr Jacek Jędrysiak i dr Aleksandra Ziober z
Instytutu Historycznego oraz dr hab. Marta Osypińska z Instytutu Archeologii. Serdecznie
gratulujemy! Życzę powodzenia w badaniach, a pozostałych zachęcam do składania
wniosków, także do innych instytucji finansujących naukę. Doskonały prezent na Dzień
Dziecka.
No właśnie! Najlepsze życzenia dla wszystkich pociech naszych Koleżanek i Kolegów
właśnie na Dzień Dziecka. A także i dla nas wszystkich. Wszak dla wielu z nas praca na
Uniwersytecie to spełnienie dziecięcych marzeń. Obyśmy ich nie stracili i nadal realizowali,
czerpiąc z tego przyjemność.

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan
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WSZYSCY DOROŚLI BYLI KIEDYŚ DZIEĆMI…
Dziś świętujemy Dzień Dziecka. Z tej okazji warto przypomnieć, jakimi byliśmy
dziećmi i w jaki sposób patrzyliśmy na świat. Jak wyglądaliśmy, można zobaczyć poniżej.
Prezentujemy zdjęcia od dzieci najmłodszych do tych nieco starszych, z podpisami – bez
funkcji, tytułów naukowych… wszak wszyscy byliśmy wówczas na początku naszej życiowej
drogi. Składamy ogromne podziękowania wszystkim, którzy zdecydowali się pokazać
fragment własnej historii.

Piotr Plichta

Justyna Baron

Artur Błażejewski

Anna Brytek-Matera
Pryszmont

Jolanta Lipińska-Lokś
Pryszmont
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Martyna Pryszmont
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Daniel Wojtucki

Joanna Wojdon
Pryszmont

Marek Podgórny
Wojtucki

Aleksandra Ziober
Wojtucki

Anna Borys

Beata Nowak (po lewej)
)Wojtucki 3

Paweł Klint

Wiktor Żłobicki
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Joanna Lubos-Kozieł

Andrzej Kozieł (po prawej)

Marta Kondracka-Szala

Mirosława Wawrzak-Chodaczek

Monika Humeniuk

Joanna Golonka-Legut

Rafał Włodarczyk
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Joanna Marcinkiewicz
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Monika Baer

Remigiusz Pośpiech

Witold Jakubowski
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Aleksander Kobylarek
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DRZWI OTWARTE
DNI OTWARTE W INSTYTUCIE MUZYKOLOGII
14 maja 2022 r. odbył się Dzień Otwarty w Instytucie Muzykologii, w formie
warsztatów on-line. Tematem warsztatów były zagadnienia związane z dziennikarstwem
muzycznym – opis i interpretacja na wybranych przykładach relacji obraz/dźwięk,
niekonwencjonalnych praktyk wykonawczych oraz tworzenie krótkich tekstów.
Uczestnikami byli licealiści oraz studenci z całej Polski. Warsztaty prowadzili doktoranci
Instytutu Muzykologii: mgr Karolina Pawłowska, mgr Jakub Kopaniecki, mgr Monika
Pasiecznik oraz mgr Szymon Atys.

NAGRODY
Podczas Targów Książki w Warszawie,
27 maja 2022 r. i równolegle trwających
Targów Książki Akademickiej i Naukowej
ACADEMIA wręczono nagrody w Konkursie
na najlepszą książkę akademicką i naukową
ACADEMIA 2022, do którego 39 wydawców
zgłosiło 118 publikacji. Nagrodą Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego ACADEMIA 2022
dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
uhonorowano Narodowy Instytut Fryderyka
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Chopina za publikację Mazurek Dąbrowskiego. Muzyczne narodziny hymnu prof. dr hab.
Macieja Gołąba z Instytutu Muzykologii. Gratulujemy serdecznie Autorowi. Nagroda trafia
do wydawcy – celem konkursu jest wyróżnienie i promocja wydawców najlepszych
publikacji akademickich i naukowych, które ukazały się na rynku w latach 2021–2022.
Organizatorami Targów ACADEMIA są Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Fundacja Historia i Kultura oraz inicjator projektu – Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego.

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
8 kwietnia 2022 r. odbyła się w sesja „Perspektywy” poświęcona muzyce polskiej,
zorganizowana przez Instytut Polski w Rzymie. Udział w niej wzięła mgr Monika Pasiecznik,
doktorantka w Instytucie Muzykologii, która wygłosiła referat pt. Digital Natives of Music: A
New Generation of Polish Composers.

W dniu 5 maja 2022 r. dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr z Katedry Etnologii I
Antropologii Kulturowej wygłosiła wykład pt. Splatanie terenu w procesie transformacji
energetycznej. Perspektywa etnografii transrelacyjnej. Wystąpienie odbyło się podczas
sesji naukowej na zaproszenie Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności
z siedzibą w Krakowie.
10 maja 2022 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu odbyło się spotkanie naukowej sieci
COST CA18115 (2019–2023) Transnational Collaboration on Bullying, Migration and
Integration at School Level. W posiedzeniu brał udział dr hab. Piotr Plichta z Instytutu
Pedagogiki (Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością), który jest członkiem Komitetu
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Zarządzającego tej sieci. W czasie posiedzenia podejmowano m.in. kwestię obecności
uczniów z Ukrainy w polskich szkołach.

12–14 maja 2022 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie w ramach Partnerstwa
Strategicznego Erasmus+ Critical History: Adapting history education to the challenges of
today's digitized, globalized, and diverse societies in Europe, koordynowanego
przez Uniwersytet w Tallinnie. Zespół z UWr pod kierunkiem dr hab. Joanny Wojdon, prof.
UWr zajmuje się w tym projekcie włączeniem dorobku public history do edukacji
historycznej. W tym kontekście głównym zagadnieniem stała się kwestia reagowania na
bieżące wydarzenia odwołujące się do historii, a znaczna część spotkania poświęcona była
wyzwaniom, przed jakimi stoi edukacja historyczna w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Gościem specjalnym była Iryna Kostyuk z ośrodka metodycznego we Lwowie, nosząca
zaszczytny tytuł Ambasadora Euroclio. W nowym budynku V LO we Wrocławiu miała okazję
spotkać się z uczestnikami zajęć dla uchodźców, a w starym – zobaczyć, jak funkcjonuje
Przystanek Grochowa. Podczas spotkania ze studentami historii specjalności nauczycielskiej
Instytutu Historycznego UWr w poruszającym wystąpieniu przedstawiła najpilniejsze
potrzeby i wyzwania, stojące przed młodzieżą ukraińską i polskimi nauczycielami. Rozmowy
o otwieraniu edukacji historycznej na wielość kultur i perspektyw, przy zachowaniu
standardów etycznych, toczone były m.in. w Instytucie Historycznym, Centrum Historii
Zajezdnia, Panoramie Racławickiej, Konspirze, a także na ścieżce historii Wrocławia i w
ogrodzie Ossolineum. To wszystko elementy historii w przestrzeni publicznej o walorach
edukacyjnych.
W piątek, 13 maja 2022 r. w Instytucie Archeologii gościliśmy dr. Józefa Bednarczyka
z Wydziału Archeologii UAM z wykładem: pt. Wykrywacz metali w badaniach osadnictwa
kultury przeworskiej na Kujawach. Było to 48. spotkanie w ramach poznańskowrocławskiego cyklu Extra limites. Na Kujawach zarejestrowano dotychczas ponad 3 tysiące
stanowisk kultury przeworskiej, a ich zagęszczenie wynosi średnio 6 na kilometr
kwadratowy, jest to fenomen w skali kraju. Wśród nich znajdują się z całą pewnością bardzo
ważne miejsca wymiany handlowej, zlokalizowane wzdłuż szlaku bursztynowego
"Zentralorten", bogato nasycone różnorodnymi importami rzymskimi.
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Na wielu z nich zarejestrowano ślady lokalnej metalurgii kolorowej, jej pozostałości,
w postaci wlewek, ingotów, a nawet form odlewniczych i narzędzi złotniczych. Wieloletnie
badania dr. Bednarczyka są swego rodzaju wyścigiem z czasem i mają na celu między innymi
uchronienie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnymi poszukiwaczami. W trakcie tych
starannie dokumentowanych prac udało się pozyskać ogromną liczbę blisko dwóch tysięcy
monet rzymskich, całe serie lokalnych emisji monet celtyckich, setki fibul, ozdób
i elementów stroju. Słuchaczy bardzo ucieszył fakt, że Prelegent zechciał przywieźć ze sobą
ogromną ilość zabytków omawianych podczas wystąpienia – uderzająca jest ich
różnorodność, unikatowość i stan zachowania. W przygotowaniu jest wielotomowa
publikacja wyników badań kujawskiej ekspedycji dr. Bednarczyka.
Czy bydło udomowiono nie tylko na
terenie dzisiejszej Turcji i Iraku, ale także
w Afryce? Wszystko wskazuje na to, że
proces ten miał miejsce również tam,
około 10 tysięcy lat temu w rejonie
Środkowego Nilu w Sudanie. Warto
z poniższego źródła zaczerpnąć nieco
więcej informacji, dotyczących badań dr
hab. Marty Osypińskiej z Instytutu
Archeologii. O swoich badaniach prof. M.
Osypińska opowiadała również ostatnio
w podkaście dostępnym na stronie radia
357 – warto posłuchać o tym, dlaczego pies stał się najwierniejszym towarzyszem człowieka;
kto kogo udomowił: człowiek psa czy pies człowieka i dlaczego między człowiekiem a psem
jest tak wyjątkowa więź, jakiej nie ma między nami a innymi zwierzętami…
https://radio357.pl/twoje357/audycje/ewolucjonisci-tylko-w-twoje-357
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Trwają gościnne wykłady naukowców
z Polski w Ukrainie. Wśród nich dr hab.
Jarosław Syrnyk, prof. UWr, który dwukrotnie
był gościem Tarnopolskiego Państwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka, wygłosił również wykład na
Kirowogradzkim Państwowym Uniwersytecie
Pedagogicznym, ostatnio zaś, 1 czerwca na
Narodowym Uniwersytecie im. Iwana
Ohijenki w Kamieńcu Podolskim.

Dr hab. Dorota Koczanowicz,
prof. UWr realizuje we Włoszech
projekt badawczy “Menu artystki.
Tożsamość i narracje o jedzeniu”.
Pobyt w ramach programu Bekker
NAWA na Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche/University
of Gastronomic Sciences (UNISG)
w Pollenzo jest doskonałą okazją do
doprecyzowania narzędzi interpretacyjnych we współpracy z prof.
Nicolą Perullo, twórcą koncepcji
taste as a task. Prof. D. Koczanowicz
i prof. N. Perullo redagują też
wspólnie książkę zatytułowaną Food
and Somaesthetics. Książka ukaże
się w wydawnictwie Brill w 2023 r. Kolejnym wymiarem ich współdziałania jest zaproszenie
prof. D. Koczanowicz do PhD Faculty Committee programu doktorskiego, „Ecogastronomy,
Food Sciences and Food Cultures”, który powstaje przy udziale UNISG i Uniwersytetu
w Turynie (na zdjęciu prof. D. Koczanowicz z prof. N. Perullo na kampusie w Pollenzo).
W dniach 16–19 maja 2022 roku trójka z badaczy związanych z Instytutem
Archeologii wzięła udział w dużej międzynarodowej konferencji, jaką była 5. edycja cyklu
Numismatica Centroeuropaea. W Telču na pograniczu Czech i Moraw prof. Borys
Paszkiewicz, dr Marcin Bohr I mgr Dawid Maciejczuk zaprezentowali wystąpienia
poświęcone interpretacjom świeżo odkrytych depozytów monetarnych: przypadkowi
z Czarnkowa pod Legnicą, jako najwcześniejszemu skarbowi ze średniowiecznymi monetami
zachodnimi na Śląsku, wyjątkowemu, kultowemu depozytowi rzymskich sesterców z okolic
Bramy Lubawskiej w Sudetach, a także kwestii najnowszego podejścia do problematyki
śląskiego mennictwa w okresie funkcjonowania kwartników.
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W dniu 20 maja 2022 r. dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr z Katedry Etnologii I
Aantropologii Kulturoej wraz z prof. Ewą Bińczyk (UMK), dr hab. Agnieszką Klubą, prof. PAN
i dr Andrzejem Marcem (UAM) wzięła udział w eksperckim panelu dyskusyjnym, który odbył
się w ramach międzyuczelnianej konferencji naukowej pt. Antropocen i rola uniwersytetów
w jego kształtowaniu zorganizowanej przez Instytut Antropologii i Etnologii UAM.
W dniach 24–26 maja 2022 r. w Koszycach na Słowacji odbyła się międzynarodowa
konferencja pt. History of crime in Central and Eastern Europe from the Middle Ages to 1848
zorganizowana przez Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, The East Slovak
Museum, Slovak Historical Society I Department of Legal History and Comparative Law,
Faculty of Law, Comenius University. Na konferencji referaty wygłosili pracownicy I
doktorantka Instytutu Historycznego. Mgr Karolina Wojtucka I dr Daniel Wojtucki
zaprezentowali wystąpienie pt. Przestępczość kryminalna na XVII-wiecznym Śląsku na
przykładzie Legnicy, a dr hab. Paweł Klint, prof. UWr przedstawił referat pt. Kidnapping of
virgins in Poland in the 17th century – a crime or a matrimonial strategy? (wszyscy wśród
innych naukowców z Europy Środkowej na zdjęciu poniżej).

W czwartek, 26 maja 2022 r. gościliśmy w Instytucie Archeologii mgr Katarzynę
Sielicką z wykładem pt. Zanim wyczerpiemy zasoby. O roztropnym zarządzaniu
dziedzictwem. Spotkanie poświęcone było problemowi ochrony i zarządzania dziedzictwem
kulturowym, roli archeologów w tych procesach, ochronie dziedzictwa dla mitygacji zmian
klimatu, kwestii zrównoważonej rewitalizacji oraz dobrych praktyk architektonicznych.
Dnia 27 maja 2022 r. w Żyjni, Galerii Dizajn BWA we Wrocławiu, w ramach cyklu
wydarzeń zatytułowanego Pomiędzy wzrostem i katastrofą. Punkty zwrotne odbyła się
dyskusja panelowa Jak się nie dać?, w ramach której badaczki, naukowczynie, aktywistki
rozmawiały o roli, jaką w procesie transformacji mają do odegrania liderki i liderzy
społeczności lokalnych, które doświadczają tego złożonego procesu w wymiarze
ekonomicznym, ekologicznym/środowiskowym oraz kulturowo-społecznym. W panelu
wzięły udział m.in. dr hab. Krystyna Dziubacka z Instytutu Pedagogiki oraz dr hab.
Katarzyna Majbroda, prof. UWr z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, które
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opowiadały o prowadzonych przez siebie badaniach w gminie Bogatynia. Organizatorami
wydarzenia były: Instytut Kulturoznawstwa UWr i Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

PROJEKTY NAUKOWE
Duży sukces w zakończonych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki
odnieśli pracownicy naszego Wydziału, uzyskując w nich finansowanie aż pięciu projektów
badawczych.
W konkursie OPUS 22 granty na realizację badań otrzymały: dr hab. Marta
Osypińska z Instytutu Archeologii (projekt “Nie-ludzie w społeczności Berenike. Dane
archeozoologiczne w dyskursie dotyczącym tożsamości i wartości w antyku” na kwotę 818
123 zł), dr Dorota Wiśniewska z Instytutu Historycznego (projekt “Przed feminizmem.
Kobiety i świat polityki w Anglii, Francji i Polsce c. 1750–1830” na kwotę 530 876 zł) oraz dr
Dominika Grzesik z Instytutu Historycznego (projekt “Inskrypcje w kontekście
architektonicznym i przestrzennym na przykładzie greckich sanktuariów w Grecji centralnej,
na Peloponezie i na wyspach Morza Egejskiego” na kwotę 1 615 480 zł).
Z kolei w konkursie SONATA 17 laureatką i laureatem zostali pracownicy Instytutu
Historycznego: dr Aleksandra Ziober (projekt “Klientela społeczno-ekonomiczna Jana
Stanisława Sapiehy. Studium z dziejów fakcji w Wielkim Księstwie Litewskim” na kwotę 488
700 zł oraz dr Jacek Jędrysiak (projekt “Armia pruska na ziemiach polskich w latach 1815–
1919: aspekty organizacyjne, społeczne i gospodarcze”na kwotę 307 116 zł).
Laureatkom i laureatowi serdecznie gratulujemy!
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NOWE PUBLIKACJE
Daniel Wojtucki, Magia posthuma. Procesy i egzekucje
zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI–XVIII wieku,
Wrocław 2022.
Procesy o delikt czarostwa osób żywych to zagadnienie,
które od lat jest przedmiotem badań głównie
historyków, którzy poświęcili tej problematyce wiele
interesujących i wyczerpujących prac. Niewielu jednak
badaczy zainteresowało się kwestią, która nurtowała już
żyjących w czasach procesów o czary, a więc
niewykrytych za życia czarownic i czarowników. Magia
posthuma to temat badawczy dość zaniedbany, który
wpisuje się w dzisiejszy nurt badań nad zjawiskiem
niesłabnącego fenomenu procesów o czary i magii
szkodliwej. Prezentowana monografia dotyczy zjawiska
tzw. magii pośmiertnej, przyjmującego w dawnych
wierzenia realność powracania zmarłych do świata
żywych, którzy mogą szkodzić byłym sąsiadom i bliskim,
a powstanie z grobu ożywionego nieboszczyka było
możliwe dzięki diabłu, który czynił sobie siedzibę z ciała zmarłego. Należało więc podjąć
środki zaradcze, często drastyczne i nieodwracalne, ale w mniemaniu wczesnonowożytnych
mieszkańców Śląska i Moraw niezbędne, aby przywrócić utracony ład i porządek.
“Książka wnosi istotny wkład nie tylko w badania nad polowaniami nad czarownice
w epoce wczesnonowożytnej, lecz także jest pracą dotyczącą dziejów mentalności, prawa
i stosunków społecznych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku. Przede wszystkim zaś […]
autor przedstawił fascynujący, a zarazem przerażający, obraz wiary w magię pośmiertną,
skutkującej na Morawach i Śląsku rozkopywaniem grobów i paleniem wydobytych z nich ciał
na stosach, i to już w wieku Oświecenia” (z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jacka
Wijaczki).
Niedawno ukazała się książka dr Małgorzaty
Wyrzykowskiej z Zakładu Historii Sztuki i Kultury
Baroku Instytutu Historii Sztuki pt. Postrzeganie
i ocena dzieł sztuki europejskiej XVII i pierwszej
połowy XVIII wieku w literaturze podróżniczej tego
okresu nakładem Wydawnictwa Księgarni Akademickiej w Krakowie. Praca należy do bardzo modnego
obecnie nurtu badań literatury podróżniczej, a dotyczy
preferencji artystycznych podróżników podejmujących
peregrynacje w XVII i pierwszej połowie XVIII w.
Analizą objęto 60 dzieł literatury podróżniczej pióra
wielu
ówczesnych podróżników europejskich.
W swojej recenzji dr hab. Hanna OsieckaSamsonowicz, prof. IS PAN podkreśliła, że „z analiz i
konstatacji autorki oraz setek przytoczonych cytatów
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wyłania się mozaikowy obraz sztuki Europy powstającej na przestrzeni 150 lat, widziany
oczami świadków tej kreacji, uczestników Grand Tourów, turystów, wojażerów różnej
narodowości, wyznania, statusu społecznego, mentalności i wykształcenia. Po lekturze pracy
dr Małgorzaty Wyrzykowskiej nasuwa się jeszcze jedna, aktualna także dzisiaj refleksja –
podróże kształcą przede wszystkim ludzi wykształconych”.
Grzegorz Pełczyński, Metodyści w Poznaniu w latach
1922–2022, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski” przy
współpracy Miejskiego Wydawnictwa Posnania,
Warszawa 2022, ss. 136.
Jest to monografia poświęcona zborowi Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego w Poznaniu. Autor
odtwarza na podstawie dokumentów oraz wspomnień
poznańskich metodystów historię ich społeczności, od
momentu, gdy amerykańscy misjonarze przybyli do
Poznania na początku lat 20. XX w., poprzez trudne lata
PRL-u, gdy zbór był przedmiotem inwigilacji, aż po
współczesność. Książka zawiera też sporo wiadomości
o życiu codziennym tej mniejszości religijnej.

Burzliwej historii Twierdzy Kłodzko nie sposób
zamknąć w jednym wątku i w jednej płaszczyźnie. Jej
korzenie sięgają wczesnego średniowiecza, zasadnicza
rozbudowa przypada na okres nowożytny, niepełna
modernizacja – na wiek XIX, a kolejne stulecie
przyniosło przemianę kompleksu militarnego w obiekt
turystyczny i produkcyjny. Przywołane fazy
z pewnością na wyczerpują tematu. Mnogość zadań
i rozwiązań wymaga w przypadku kłodzkich fortyfikacji
wprowadzenia
różnych
perspektyw,
metod
definiowania i oceny, jak też czerpania z różnorodnych, często zapomnianych lub niedocenionych
źródeł krajowych i zagranicznych. Powyższe względy przesądzają poniekąd o tym, że losy
Twierdzy Kłodzko wymykają się jednorodnym opisom. Niniejszą publikację, Wokół twierdzy
Kłodzko. 1000 lat historii w cieniu wojen, pod red. Tomasza Przerwy i Jacka Jędrysiaka,
generalnie można potraktować jako manifest zainteresowania militarną przeszłością Kłodzka
i, szerzej, Hrabstwa Kłodzkiego, zachętę do dalszych badań i szerszego spojrzenia na dzieje
szacownej warowni.
Książka zawiera następujące artykuły:
• Marek Cetwiński, Kamieniec – castrum fortissimum. Kronikarskie echa wyprawy
Brzetysława II w 1096 roku
• Daniel Wojtucki, Przestępczość pospolita w Kłodzku od XVI do XVIII wieku. Przyczynek
do badań zachowań kryminalnych na ziemi kłodzkiej
14
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kornel Drążkiewicz, Chodniki kontrminowe twierdzy kłodzkiej w świetle badań
archiwalnych i terenowych
Andrzej Olejniczak, Francuzi na ziemi kłodzkiej 1806–1807 w korespondencji gen.
Dominika Vandamme’a
Dariusz Nawrot, Polscy ułani na ziemi kłodzkiej w 1807 roku
Jacek Jędrysiak, Twierdza Kłodzko w systemie obronnym Królestwa Prus 1815–1850
Stanisław Kolouszek, Techniczne aspekty modernizacji twierdzy kłodzkiej po roku
1871
Tomasz Przerwa, „Strategiczna” Droga Sudecka na ziemi kłodzkiej (lata 30. XX wieku)
Piotr Stanek, Nie dla wszystkich kraina Pana Boga: jeńcy wojenni i inne kategorie
osób przebywających przymusowo na ziemi kłodzkiej podczas II wojny światowej –
zarys problemu
Radosław Szewczyk, Kłodzko podczas operacji „Dunaj” w świetle dokumentów
z Archiwum Wojskowego w Oleśnicy
Joanna Stoklasek-Michalak, Działalność produkcyjna w Twierdzy Kłodzko po 1945
roku: plany i przebudowy obiektu w świetle zachowanych dokumentow
Gerold Wenzel, „Pamięci żołnierzy Twierdzy Kłodzko” – międzynarodowy projekt
kulturalny

DOKTORANCI I STUDENCI
Mgr Dorota Choińska, absolwentka
studiów magisterskich na kierunku Historia
w przestrzeni publicznej UWr, a obecnie
doktorantka 2. roku Szkoły Doktorskiej UWr
Kolegium Historia oraz Open University of
Catalonia w Barcelonie pod opieką prof.
Joanny Wojdon oraz prof. Marca Gil
Garrusta przygotowuje rozprawę doktorską
poświęconą polskim uchodźcom w Hiszpanii
w czasie II wojny światowej. W trakcie
pięciomiesięcznego pobytu w Izraelu
(marzec–lipiec 2023) w ramach konkursu
NAWA STER pod okiem prof. Marcosa
Silbera z Uniwersytetu w Hajfie będzie
realizować projekt "Polish Jewish refugees
in Spain and international aid during the
Second World War". Skupia się on na doświadczeniu polskich Żydów, którzy uciekając przed
prześladowaniami trafili w czasie wojny do Hiszpanii i zostali aresztowani przez lokalne
władze jako nielegalni imigranci, a także na sieci pomocy wytworzonej wokół nich przez
różnorodne rządowe i pozarządowe instytucje. Najciekawsze historie odnajdywane przez
mgr D. Choińską w różnorodnych archiwach w trakcie pracy nad rozprawą można śledzić na
bieżąco na Twitterze @DorotaChoinska.
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Mgr Marta Kopiniak ukończyła studia
magisterskie na kierunku Historia w przestrzeni
publiczne i jest doktorantką 2. roku w Szkole
Doktorskiej UWr Kolegium Historia, gdzie pod
opieką prof. Joanny Wojdon pracuje nad rozprawą doktorską zatytułowaną “Historia i współczesność praktyk partycypacyjnych w polskich
muzeach historycznych”. Jej zainteresowania
naukowe obejmują relacje pomiędzy muzeami
a ich publicznością, rolę instytucji kultury
w kreowaniu pamięci zbiorowej oraz edukacyjną
rolę muzeów. Badania naukowe łączy z pracą
zawodową jako przewodniczka w Centrum
Historii Zajezdnia. W ramach programu STER
uzyskała grant na 3-miesięczny wyjazd badawczy
na Uniwersytet Luksemburski, gdzie pod opieką
prof. Thomasa Cauvina od kwietnia do czerwca
2023 r. będzie opracowywać narzędzie i strukturę
inter-pretacyjną pozwalającą identyfikować i opisywać współczesne i historyczne muzealne działania partycypacyjne. Efektem projektu
będzie także porównanie polskich i europejskich działań partycypacyjnych i opisanie ich cech
charakterystycznych.
W najnowszym kwartalniku „Muzyka” (1/2022) ukazała się recenzja pióra mgr.
Ryszarda Lubienieckiego, doktoranta w Instytucie Muzykologii. Recenzja dotyczy książki dr.
hab. Pawła Gancarczyka Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku
(IS PAN, Warszawa 2021). Gratulujemy uznania kompetencji naszego doktoranta przez ten
najważniejszy muzykologiczny periodyk w Polsce.
Niektórzy doktoranci i doktorantki z Instytutu Muzykologii obok działalności
naukowej działają także na polu artystycznym jako wykonawcy, a nawet kompozytorzy.
Mgr Ryszard Lubieniecki łączy pasję do muzyki dawnej z zainteresowaniem zjawiskami
audiosfery. Razem z Mateuszem Śmigasiewiczem 7 maja 2022 r. prowadził spacer
dźwiękowy po wrocławskich polach irygacyjnych w ramach cyklu warsztatowokoncertowego Canti Spazializzati. W ramach spaceru odbyła się premiera kompozycji
Ryszarda Lubienieckiego Powtórne Przyjście, umieszczonej na platformie poszerzonej
rzeczywistości Echoes, bazującej na lokalizacji GPS. Więcej informacji pod linkiem.
W ramach Nocy Muzeów, w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu odbył się
koncert „Średniowieczne utopie” w wykonaniu dwójki doktorantów z Instytutu
Muzykologii, mgr. Ryszarda Lubienieckiego i mgr Juliety Gonzalez-Springer, tworzących
duet Vox Imaginaria. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy do
obejrzenia zdjęć z wydarzenia.
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Fot. Wojciech Rogowicz, zdjęcie ze strony Muzeum Etnograficznego

W dniach 9–13 maja 2022 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Historyków
UWr wzięli udział w XXVII Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów w Warszawie.
Jedenaście osób zaprezentowało interesujące referaty, natomiast grono studentów
z Wrocławia biernie uczestniących w konferencji było jeszcze szersze. W tym roku SKNH
UWr był współorganizatorem Zjazdu. Jednak miło nam poinformować, że już w przyszłym
roku wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu, a SKNH UWr zostało wybrane na organizatora
XXVIII Zjazdu Historyków.
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WYDARZENIA
W dniach 6–11 czerwca 2022 r. w Instytucie Historycznym i on-line odbędzie się
piąta edycja Szkoły Letniej Public History, realizowana we współpracy UWr, Uniwersytetu
w Luksemburgu, International Federation for Public History i Centrum Historii Zajezdnia,
w ramach grantu NAWA Spinaker. Referaty 20 czynnych uczestników wybrane zostały
z ponad 120 zgłoszeń z całego świata. Doświadczeni badacze wystąpią w roli mentorów,
a także jako uczestnicy dyskusji. Udział zdalny możliwy będzie na platformie Zoom. Szczegóły
rejestracji oraz programu dostępne są na stronie.

Sekcja XIX wieku im. Zbigniewa Frasa Studenckiego Koła Naukowego Historyków
UWr ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pt. "Regiony w XIX wieku", która
poświęcona będzie patronowi naszej sekcji. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 2022 r.
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław). Na
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zgłoszenia czekamy do 7 czerwca 2022 r. Link do formularza zgłoszeniowego. Konferencja
odbędzie się w trybie stacjonarnym. Link do wydarzenia na Facebooku.
Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich powstało w styczniu 2021
r. Zostało utworzone przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich we Wrocławiu.
W skład KN IDE wchodzą studenci reprezentujący różne dyscypliny naukowe, począwszy od
nauk humanistycznych aż po dyscypliny ścisłe. Celem działalności Koła jest pobudzanie
interdyscyplinarnej współpracy między różnymi dyscyplinami, tworzenia wspólnoty młodych
badaczy/-ek na terenie Europy, zwiększanie zaangażowania i wiedzy społeczności lokalnej,
którą angażuje się w projekty edukacyjne, a także realizacja inicjatyw z zakresu integracji
europejskiej. Zwiększa to szansę członków Koła na rynku pracy, a także daje możliwość
prowadzenia pracy naukowej nie tylko na terenie Polski.
Koło Naukowe zaprasza
wszystkich studentów do wzięcia
udziału w Buddy System UA. To
specjalna edycja programu Buddy
System organizowana przez Koło
Naukowe
Interdyscyplinarnych
Działań Europejskich oraz International Student Network skierowana do społeczności ukraińskiej.
Chcąc pokazać nasze wsparcie
oraz zaangażowanie w aktualne
problemy społeczności międzynarodowej jako studenci chcemy wyjść im naprzeciw i pomóc
studentom ukraińskim, którzy postanowią kontynuować swoją edukację we Wrocławiu.
Chcemy stać się dla nich przewodnikami po Wrocławiu, jak również po Uniwersytecie
Wrocławskim. Projekt jest skierowany do osób narodowości ukraińskiej, którzy będą
kontynuowali swój tok nauczania na Uniwersytecie Wrocławskim bądź planują go rozpocząć
w przyszłym roku akademickim. Do projektu zgłosić się mogą również studenci UWr, którzy
są chętni przedstawić otwartą i przyjazną społeczność akademicką naszego Uniwersytetu.
Zachęcamy do sprawdzenia wydarzenia na Naszym fanepage'u na Facebooku lub
bezpośredniego zgłoszenia się poprzez formularz.

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 28 czerwca 2022 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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