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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Ciężko myśleć tego roku o marcu nie
wspominając wydarzeń z 1968 r. Dla naszej
Uczelni, w tym ówczesnego Wydziału
Filozoficzno-Historycznego, był to niełatwy
czas. Najwyższe uznanie, pamięć i szacunek
należy się tym wszystkim, ówczesnym
studentom i wykładowcom, którzy murem
stanęli za koleżankami i kolegami z Warszawy.
Którzy nie dali się ponieść antysemickim
nastrojom tak łatwo wykorzystanym przez
ludzi ówczesnej władzy. A jednocześnie nie
możemy zapominać, że również na naszej Uczelni dochodziło do godnych pożałowania
wystąpień przeciwko ludziom odważnym i prawym. Nie tylko w tym miesiącu, ale
i w kolejnych. Że płacili oni za swoje przywiązanie do prawdy i otwartości - najważniejszych
cnót akademickich - wysoką cenę. A ich miejsce nierzadko zajmowali ci, o których czynach
nie chcemy pamiętać. Rzecz nie idzie przecież o osoby, lecz o postawy i powtórzmy to:
wartości. Pamiętajmy o obu stronach naszej przeszłości, bo tylko w prawdzie – jaka jest nam
dostępna – jesteśmy w stanie odnaleźć drogę ku przyszłości. Pamiętajmy, że choć za
wierność ideałom przychodzi płacić, to jest to jedyna postawa godna członka Akademii.
Każde inne zachowanie jest co najwyżej zrozumiałe w danych okolicznościach, ale nie może
być i nie jest uznawane za właściwe dla studenta czy wykładowcy. I ostatecznie tak zostaną
zapamiętani bohaterowie zdarzeń, na przekór trendom interpretacji przeszłości
sugerowanym przez tę czy inną władzę.
Zbliża się rozstrzygający o naszej przyszłości – tej w krótkim horyzoncie czasowym –
czas procedowania przez Parlament, a następnie wdrażania przez Ministra następnej fazy
reform zainicjowanych przez Minister Barbarę Kudrycką. Nasze badania będą oceniane
według zmienionych, bardziej rygorystycznych zasad. Krytyczną rolę ma w tym odgrywać
nowa lista czasopism, a także wydawców monografii. W pierwszym zakresie
na satysfakcjonujący poziom punktów mogą liczyć ci, którzy publikują dziś w czasopismach
z listy A Ministerstwa. Wszyscy pozostali mogą żyć w niepewności, pamiętając, że według
opinii napływających z KEJN i zespołu pana E. Kulczyckiego liczyć się będą czasopisma
obecne na liście SCOPUS a także 240-260 czasopism polskich wytypowanych z obecnych
około 3000 periodyków naukowych jako dające nadzieje na wprowadzenie na tę listę. To
powinno być także impulsem do zmian i intensyfikacji prac przez redakcje czasopism
wydawanych przy naszym Wydziale. Lista wydawców monografii jest na razie wielką
niewiadomą. Wiemy, że poza najważniejszymi naukowymi wydawnictwami mają na nie
wejść także polskie - ale w jakiej liczbie i jakie? Podobno dowiemy się tego około grudnia
2018 r. Wreszcie, nowością ma być coraz silniej akcentowany obowiązek przedłożenia
publikacji w formacie trzykrotności liczby pracowników naukowych, wśród których każdy
będzie mógł przedłożyć co najwyżej cztery publikacje lub każdy będzie przedkładał
dokładnie cztery najwyżej punktowane publikacje. Jakkolwiek na to nie spojrzymy, jasne
jest, że dorobek najaktywniejszych nie zaważy na ocenie jednostek / dyscyplin tak, jak miało
to miejsce dotychczas. Bez pracy wspólnej, całego zespołu, nie można liczyć na sukces
w ocenie, która będzie przeprowadzana za okres lat 2017-2020.
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W tej sytuacji raz jeszcze zachęcam do publikowania w jak
najlepszych, najbardziej międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach, o silnym
oddziaływaniu środowiskowym (nie tylko w Polsce). Do pracy na jak najwyższym poziomie.
Nawet jeśli zmienią się wytyczne i pomysły reform, to nasz dorobek, zwłaszcza ten uznany
międzynarodowe, zostanie - nasz. I tego nikt nam nie będzie mógł odebrać. Co, w gruncie
rzeczy, jest niezmiernie optymistyczne! Bo pokazuje, że trzymanie się wartości i podążanie
za nimi daje trwalsze rezultaty niż wygrywanie w chwilowych wyścigach.
A poza tym – idzie wiosna!!!!!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Dziekan Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski wystosował następujący list pożegnalny:
Szanowna Rodzino, Bliscy, Przyjaciele i Uczniowie,
Przychodzi nam dzisiaj z ogromnym żalem żegnać Profesora Wojciechowskiego, wybitnego badacza,
zasłużonego członka naszej społeczności akademickiej, ale dla mnie przede wszystkim współtwórcę wydziału,
któremu przyszło mi obecnie kierować. Co można powiedzieć na pożegnanie tego, którego aktywność i poświęcenie
dla swojej wspólnoty pozwala nam dziś ze spokojem stawiać czoła kolejnym falom zmian przetaczających się przez
Akademię? Bez jego zaangażowania - najpierw jako prodziekana w trudnych kadencjach pierwszej połowy lat 80.,
a potem pierwszego dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych - nie udałoby się zapewnić na
naszym Uniwersytecie rozwoju i współpracy tak różnorodnych dziedzin, jak etnologia, kulturoznawstwo,
pedagogika... Jego dorobek naukowy zawsze będzie wspierał tradycję Instytutu Archeologii, ale jego aktywność
organizacyjna zapewniła godne warunki do studiowania nie setkom, lecz tysiącom naszych studentów.
Równocześnie to jego cechy osobiste – wysoka kultura, spokój ale i stanowczość – dały szansę na poszerzanie
horyzontów setkom pracowników naukowych, którym przyszło najpierw pod jego opieką, a później
ze wsparciem jego następców budować swoje kariery naukowe.
Jeśli możemy jakoś podziękować za ten trud, to tak, jak umiemy najlepiej: kontynuując prace i zamierzenia
Profesora. Niezależnie od reform i nazw, zaszczepiona przez Profesora tradycja Wydziału wspierającego swoich
pracowników i studentów, dbającego o poszerzanie ich horyzontów i zawiązywanie współpracy, będzie nas
wspierać, a my będziemy ją przekazywać.
Raz jeszcze dziękując za Pańską opiekę, Panie Profesorze, obiecujemy dochować wierności wartościom
przekazanym nam przez Pana.
Całej Rodzinie i Bliskim Pana Profesora pragnę złożyć w imieniu całej społeczności Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wyrazy współczucia. I zapewnić, że pamięć o Panu
Profesorze będzie stale z nami.
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31 stycznia 2018 r. poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji plebiscytu (finał finałów)
Najlepszych
książek
roku
2017
organizowany przez wortal Granice.pl.
W
tegorocznej
edycji
decyzją
internautów najlepszą książką roku 2017
w kategorii Poradniki została publikacja
dr
Barbary
Winczury
(Instytut
Pedagogiki UWr), Emocje dzieci
i młodzieży z trudnościami w rozwoju
i zachowaniu. Zarówno w finale
kwartalnym (lato 2017), jak i finale
finałów książka zdobyła największą
liczbę głosów internautów pokonując
liczne i konkurencyjne tytuły oraz
zdobyła uznanie i wysoką ocenę jury plebiscytu. Link o wydarzeniu:
http://pliki.impulsoficyna.com.pl/pliki/2018/NKR2017_EMOCJE_IMPULS.html
Dr Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał
Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za pracę doktorską Rękopiśmienne tabulatury
lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów
cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka
wykonawcza – mecenat artystyczny.
Nagrodę przyznało Jury Konkursu o Nagrodę im.
Ks. Prof. Hieronima Feichta w składzie:
dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN
(przewodniczący), dr hab. Katarzyna DadakKozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Zbigniew
Skowron, prof. dr hab. Małgorzata WoźnaStankiewicz, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech,
dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata
Bolesławska-Lewandowska.
Nagroda
jest
przyznawana przez Związek Kompozytorów
Polskich.
http://www.zkp.org.pl/index.php/pl/sekcja-muzykologow/komunikaty/908-konkurs-onagrode
Maria Tyws, absolwentka kulturoznawstwa, oraz Cezary Wicher, student III roku, zostali
nagrodzeni w konkursie Muzeum Miejskiego Wrocławia na interpretację obrazu z wystawy
Wyobraźnia i rygor. Nagrodzone eseje zostaną opublikowane w Magazynie „Gazety
Wrocławskiej” oraz na łamach czasopism „Format” i „Quart”.
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26 stycznia 2018 r. Instytut
Archeologii gościł w ramach
cyklicznego seminarium Extra
limites
Dra
Jana
Jílka
z
Východočeskégo
muzeum
w Pardubicích. Prelegent wygłosił
wykład Bronzové nádoby z doby
římské ve středním Podunají –
nastínění vývoje a nové należy,
w którym nakreślił złożoną
problematykę napływu rzymskich
naczyń brązowych w szerszym
kontekście
chronologicznokulturowym. Prezentacja okraszona była bardzo bogatym materiałem ilustracyjnym, prezentującym także wyniki najnowszych badań i odkryć. Ważnym
aspektem podkreślonym w trakcie wystąpienia był złożony problem wykorzystywania
danych źródłowych, pozyskanych w trakcie poszukiwań detektorystycznych. Informacje
o kolejnym spotkaniu Extra limites, które 16 marca będzie miało miejsce w Poznaniu,
znajdują się na stronie extralimites.pl.
16-17 lutego 2018 r. odbył się
we Wrocławiu Kongres Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
W
Kongresie
wzięło udział blisko siedemdziesięciu badaczy z kilkunastu
ośrodków akademickich. Jego
celem
był
namysł
nad
przyszłością kulturoznawstwa
w obliczu zapowiadanej reformy
szkolnictwa wyższego i realnego
zagrożenia utraty przez kulturoznawstwo statusu dyscypliny
naukowej.
Obrady toczyły się w trzech grupach roboczych:
1) Kulturoznawcze tożsamości (moderator: dr hab. Jacek Schindler, UWr.)
2) Wizerunek i rozpoznawalność kulturoznawstwa (moderator: dr hab. Mirosław Filiciak, prof.
Uniwersytetu SWPS)
3) Kulturoznawstwo jako dyscyplina naukowa (moderator: dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ)
Wynikiem prac w grupach było opracowanie postulatów mających na celu wzmocnienie
dyscypliny oraz zwiększenie jej rozpoznawalności w Polsce i na świecie. Lista postulatów
znajduje się na stronie www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl
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18 lutego 2018 r., podczas V Wrocławskich Dni Darwina, zorganizowanych na Wydziale
Nauk Biologicznych UWr, Prof. dr hab. Mirosław Kocur wygłosił wykład: Darwin w teatrze?
O problemach z teorią ewolucji w sztuce.
26 lutego 2018 r. w Instytucie Historycznym odbył się wykład prof. Padraica Kenney`a na
temat Polska wspólnota za kratą. Więzień polityczny jako czynnik polskiej historii.
Pretekstem do wykładu było wydanie najnowszej książki Profesora Dance in Chains. Political
Imprisonment in the Modern World (Oxford 2017). Wykład zorganizowało ze strony Instytutu
Historycznego Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury
we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Profesor Kenney zaprezentował
wspomnienia polskich więźniów
politycznych z różnych okresów
i poprzez porównanie wykazał różnice
i podobieństwa w doświadczeniach
z pobytu "za kratami". Ponadto
wyróżnił i scharakteryzował wartości
wyznawane
przez
więźniów
politycznych reprezentujących często
bardzo odmienny światopogląd.
Wykład przyciągnął dużą liczbę
pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Historycznego i zwieńczony został gorącą dyskusją.
Padraic Kenney jest profesorem historii i studiów międzynarodowych na Uniwersytecie Indiana,
wybitnym specjalistą z zakresu
historii Europy Wschodniej i Polski,
autorem książek poświęconych naszemu krajowi, w tym również publikowanych po polsku.
5 marca 2018 r. we Frankfurter Allgemeine Zeitung ukazał się artykuł Prof. dr hab.
Krzysztofa Ruchniewicza o potrzebie budowy w Berlinie pomnika poświęconego polskim
ofiarom III Rzeszy (tytuł oryginału: Es gibt keine Opfer zweiter Klasse).
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/krzysztof-ruchniewicz-argumentiert-fuerpolen-denkmal-15477835.html?premium=0xc7e5e722410aa4cad661499279a2b77c
Z reakcjami na list i polemiką z nimi można zapoznać się na blogu Prof. Ruchniewicza
http://krzysztofruchniewicz.eu/polemika-z-polemika/
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, udzielił wywiadu „Gazecie Wrocławskiej”,
związanego z jego listem otwartym prof. Wiszewskiego do wiceministra nauki prof.
Aleksandra Bobko.
Wywiad dostępny jest pod adresem: https://plus.gazetawroclawska.pl/opinie/a/historyknie-moze-miec-pogladow-politycznych,12976328
Zaś list otwarty – pod adresem http://jednakhumanistyka.blogspot.com/2018/02/listotwarty-do-prof-dr-hab-aleksandra.html
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6 marca 2018 r. odbyła się kolejna, 27. LEKCJA SŁUCHANIA, z cyklu spotkań
organizowanych przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr. Pan Adam Mroziuk,
mistrz zegarmistrzostwa, wystąpił z prezentacją Odgłosy czasu, poświęconą brzmieniom
zegarów. Pan Mroziuk jest zegarmistrzem miejskim Świebodzic, szczególnie
zainteresowanym historią przemysłu zegarowego Dolnego Śląska. Kolekcjonuje i używa
zabytkowych narzędzi zegarmistrzowskich z całego świata, naprawia miniaturowe zegarki
damskie oraz wielkie zegary wieżowe. Wykonał pierwszy w Polsce zegar z komplikacją
“tourbillon”. Jego marzeniem jest powstanie muzeum zegarów w Świebodzicach.
Więcej o wydarzeniach na stronie Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr:
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/
Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną BURANO przy Instytucie
Historii Sztuki (https://web.facebook.com/buranouwr/) zorganizowała w lutym i marcu
kolokwia naukowe.
5 lutego 2018 r. prezentowane były referaty:
- mgr Makary Górzyński (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), Papierowa
metropolia:projekty regulacyjne dla Warszawy na przełomie XIX/XX wieku – rekonesans
badawczy
- dr Emilia Kiecko (Instytut Historii Sztuki UWr), Projekty konkursowe na „Wielki Kraków”
w świetle idei urbanistycznych ok. 1910 r.
3 marca 2018 r. referaty wygłosili:
- dr Anna Kobylińska, adiunkt w ISZiP, dr Maciej Falski, adiunkt w ISZiP,dr hab. Marcin
Filipowicz, adiunkt w ISZiP, docent w Katedrze języka czeskiego i literatury czeskiej,
Uniwersytet w Hradcu Králové (Zespół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii
Habsburskiej Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (ISZiP), Uniwersytet Warszawski)
Peryferyjność i lokalność jako kategorie w badaniach kulturowych – przedstawienie koncepcji
badań
- dr Maciej Falski, Architektura i planowanie jako narzędzia współtworzenia przestrzeni
społecznej. Przykład Osijeku
- Paulina Korneluk, „Zamość Narodowi przywrócony”. Rewaloryzacja Zamościa w latach 20.
XX wieku w kontekście „walki o Kresy”.
Publikacje
Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się
monografia dra Piotra Plichty z Zakładu Edukacji Osób
z Nepełnosprawnością w Insytytucie Pedagogiki, Socjalizacja
i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w erze cyfrowej. W książce można przeczytać
nie tylko o zagrożeniach (np. o zaangażowaniu w zachowania
ryzykowne, cyberbullying), ale również o ogromnych
szansach jakie może przynosić korzystanie z nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Fragment jest dostępny na portalu academia.edu:
https://www.academia.edu/35583541/
Plichta_P._2017_._Socjalizacja_i_wychowanie_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy_z_niep
e%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85_intelektualn%C4%85_w_erze_cyfrowej._Toru%
C5%84_Wydawnictwo_Adam_Marsza%C5%82ek_s._308._fragment_
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Prezentacja książki Extra Limites pod redakcja Marcina Bohra
i Mileny Teska, będącej owocem czteroletniej już współpracy
naszego Instytutu Archeologii z Instytutem Archeologii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, odbyła się 26 stycznia 2018 r.
Tom prezentuje problematykę poruszaną w trakcie cyklicznych,
międzynarodowych seminariów na przestrzeni lat 2014-2016.
Kompletny tekst książki dostępny jest do pobrania pod adresem
http://archeo.uni.wroc.pl/Instytut-Archeologii/Publikacje/
Nowosci/Extra-Limites
Książka wydana została dzięki finansowemu wsparciu Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr oraz Instytutów
Archeologii UWr i UAM.
21 lutego 2018 r. w Ambasadzie RP w Pradze odbyła się promocja książki Śladami Polaków
w Pradze XIX–XXI wiek. Szkice i portrety historyczno-literackie, wydana przez Klub Polski
w Pradze, przy wsparciu finansowym Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,
poprowadzona przez panią Marzenę Krajewską – radcę minister. Publikację zaprezentowali
redaktorzy:
dr
Małgorzata
Michalska z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr
Roman Baron z Instytutu Historii
Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, a także autorzy niektórych
artykułów: prof. dr hab. Zofia
Tarajło-Lipowska (Wyższa Szkoła
Filologiczna we Wrocławiu), prof.
dr
hab.
Zenon
Jasiński
(Uniwersytet Opolski), doc. dr
Roman Madecki (Uniwersytet
Masaryka w Brnie). Ideę książki
i proces jej powstania przedstawił prezes Klubu Polskiego pan Michał Chrząstowski.
W promocji udział wzięli: przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Kancelarii Prezydenta RCz, Dyrektor Instytutu Historii Najnowszej Czeskiej
Akademii Nauk, historycy, publicyści, pracownicy Muzeum J. A. Komeńskiego, Biblioteki
Narodowej Klementinum oraz praska Polonia.
Miło nam poinformować, że ukazał się 101 tom czasopisma Lud Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego, w którym opublikowano odpowiedzi na ogólnopolską ankietę: Etnografia
– etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania
na przyszłość, przeprowadzoną i opracowaną przez dr Katarzynę Majbrodę z Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr i dra hab. Wojciecha Piaska z Instytutu Archiwistyki
UMK. Teksty stanowią cenny głos polskiego środowiska antropologicznego na temat
aktualnego i przyszłego miejsca dyscypliny w nauce i poza nią, jej kapitału symbolicznego
oraz celów, obszarów i metod badawczych, a także – co wydaje się aktualnie szczególnie
ważne – etycznych oraz moralnych implikacji, które wiążą się z jej praktykowaniem. W tomie
opublikowano również wystąpienia wygłoszone w Poznaniu 23 listopada 2016 roku podczas
Nadzwyczajnego Zjazdu Etnologów i Antropologów Polskich, w ramach którego środowisko
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antropologiczne wyraziło swój zdecydowany sprzeciw wobec ksenofobii, homofobii,
dyskryminacji mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych, genderowych oraz szerzącej
się mowie nienawiści. Wśród nich znajduje się tekst dr hab. Moniki Baer z KEiAK
przedstawiający problematykę demokracji i praw człowieka w działaniach Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszamy do lektury.
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/16162/14266
22 lutego 2018 r. w Instytucie Badań
Literackich PAN odbyło się spotkanie
wokół
numeru
tematycznego
czasopisma „Teksty Drugie” zatytułowanego Historia środowiskowa
Zagłady. Z dr. Jackiem Małczyńskim z
Instytutu Kulturoznawstwa, redaktorem numeru, dyskutowali prof. Ewa
Domańska (UAM), prof. Jacek
Leociak (IBL), prof. Ryszard Nycz
(UJ), oraz prof. Anna Ziębińska-Witek
(UMCS). Historia środowiskowa Zagłady jest nową subdyscypliną zajmującą się badaniem
związków między środowiskiem a Zagładą. Więcej o numerze:
http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/td-217spispolski.pdf
Źródło: Facebook „Teksty Drugie”
Radosław Gliński, Agnieszka Patała, Krajobraz
kulturowy gminy Lubawka, to kolejny, szósty, tom z serii
Historia obok. Studia z dziejów lokalnych pod red.
Przemysława Wiszewskiego, będący efektem projektu
badawczego Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych
w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej
i narodowej (XII-XXI w.), realizowanego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jak głosi
opis, Publikacja ma za zadanie nakreślić panoramę
najważniejszych zjawisk, wydarzeń i dzieł składających się
na obecny kształt dziedzictwa kulturowego gminy Lubawka,
przy uwzględnieniu najistotniejszych kontekstów lokalnych,
regionalnych i ziem sąsiednich. Termin dziedzictwo
kulturowe został tutaj zawężony do materialnego
dziedzictwa, tj. dzieł architektury, rzeźby, malarstwa oraz miast jako organizmów o zmiennej
dynamice rozwoju. Szczególne uwzględnienie zyskały dwie okoliczności determinujące
zaprezentowany obraz spuścizny minionych epok w gminie Lubawka: uwarunkowany
historycznie przygraniczny charakter gminy oraz jej wielowiekowa zależność od opactwa
Cystersów w Krzeszowie. Celem uporządkowania omawianego materiału zabytkowego
i wskazania jego najcenniejszych elementów, części esejowej towarzyszy wykaz
najważniejszych obiektów i dzieł gminy. Praca dostępna jest w całości pod adresem
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=89155&from=publication
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Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, opr. Filip
Wolański, Tomasz Ciesielski i Sławomir Górzyński, Warszawa 2018 DiG.
W publikacji „trzeciej pozostałości”, „trzeciego dzieła” Jędrzeja Kitowicza dużą uwagę
zwrócono na odtworzenie jego biografii. Zapewne
największym osiągnięciem było wyjaśnienie zagadki
pochodzenia pamiętnikarza, co skłoniło wydawców do
wzbogacenia zbioru o wypisy z ksiąg metrykalnych kościoła
św. Krzyża w Warszawie, a także kilkakrotnie już
publikowany testament Imć Pana Jędrzeja. Do tego
dołączono też fragmenty listów krewnych i jego samego do
Józefy Zarembiny, które ukazują Kitowicza jako człowieka
znającego się na sprawach gospodarczych. Potwierdza to
też jego korespondencja z Michałem Lipskim, która stanowi
ważny element przechowywanego w Bibliotece Polskiej
w Paryżu zbioru autografów Jędrzeja Kitowicza z lat 17621776, będącego podstawą niniejszej edycji. Jego trzon
stanowi 100 gazet rękopiśmiennych autorstwa Kitowicza,
w pełni zasługujących na edycję nie tylko za sprawą osoby
ich autora, ale przede wszystkim przez wzgląd na bogatą
warstwę informacyjną – wartościowe źródło historyczne do wieloaspektowych badań nad
dziejami Rzeczypospolitej Obojga Narodów i postawy jej społeczeństwa u schyłku
konfederacji barskiej, w trakcie pierwszego rozbioru i sejmu rozbiorowego, a także prób
rekonstrukcji państwa w nowych realiach politycznych.
http://www.dig.pl/index.php?s=karta&id=1348

Audiosfera. Studia 2, red. Aleksandra Kil-Matlak, Robert
Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek, Wrocław
2018, ss. 234.
Drugi tom serii Audiosfera. Studia stanowi wybór tekstów
zamieszczonych w kolejnych (3. i 4.) numerach
internetowego periodyku Audiosfera. Koncepcje – Badania –
Praktyki, wydawanego przez Pracownię Badań Pejzażu
Dźwiękowego UWr. Obok artykułów naukowych,
pokazujących różnorodne konteksty współczesnych sound
studies, prezentuje teksty publicystyczne wyrażające
subiektywny i niejednokrotnie bardzo emocjonalny stosunek
do zagadnień dźwięku i audiosfery, co stanowić może
świadectwo aktualności oraz społecznej ważności tej
problematyki. Więcej o numerze na stronie wydawcy:
http://www.atut.ig.pl/?1351,audiosfera.-studia-2
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Wieloletnie badania prof. Macieja Gołąba
z Instytutu Muzykologii UWr nad życiem
i twórczością Józefa Kofflera (1896-1944),
pierwszego polskiego dodekafonisty, obok
Karola Szymanowskiego najwybitniejszego
kompozytora
polskiego
dwudziestolecia
międzywojennego, zaowocowały nie tylko jego
autorską monografią pióra prof. Gołąba,
wydaną w polskiej i amerykańskiej oficynie
wydawniczej, lecz także z roku na rok
powiększającą
się
dyskografią
nagrań
kompozycji tego wybitnego kompozytora,
w których przygotowaniu prof. Gołąb brał
czynny udział, torując tym samym drogę do
wykonań uznanych za zaginione źródeł
muzycznych. Tak jest w przypadku płyty En hommage Józef Koffler wydanej przez
niemiecką oficynę EDA Records, na której nagrano m.in. uznawany z zaginiony Koncert
fortepianowy op. 13, odnaleziony przez prof. Gołąba, ponadto jest on autorem obszernej
książeczki (bookletu), gdzie po raz pierwszy w druku ukazują się informacje o tajemniczej
śmierci Kofflerów. Tekst jest zamieszczony na stronie wydawnictwa EDA: http://www.edarecords.com/177-1-CD-Details.html?cd_id=87
Utwory nagrane na płycie En hommage Józef Koffler wykonała Polska Orkiestra Sinfonia
Iuventus pod batutą Krzysztofa Słowińskiego oraz Fredrika Brillembourg, Daniel Wnukowski
i Polish String Quartet Berlin:
http://sinfoniaiuventus.pl/sinfonia-iuventus/dyskografia-i-recenzje/en-hommage-jozefkoffler/

Projekty naukowe
Gratulujemy Dr Jakubowi Węglorzowi (Instytut Historyczny) otrzymania
finansowania projektu, Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych
zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI-XVIII
wiek), w ramach konkursu Sonata-bis ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki na
kwotę 1 567 239 zł.
Projekt zakłada przeprowadzenie łączonych badań historycznych i laboratoryjnych,
których celem będzie odtworzenie leków wykorzystywanych w Rzeczypospolitej w okresie
XVI-XVIII wieku, a następnie analiza zawartości związków czynnych oraz podstawowej
aktywności biologicznej zrekonstruowanych preparatów. Przedmiotem badań
historycznych będą staropolskie pamiętniki, listy, diariusze i prywatne notatki, z których
wyselekcjonowane zostaną informacje o stosowanych wówczas lekach. Wzmiankowane
terapeutyki zostaną następnie zidentyfikowane i szczegółowo opisane poprzez odwołanie
się do nowożytnych druków medycznych (receptariuszy, kompendiów). Tak uzyskane
recepty, opracowane i zinterpretowane przez wspólne grono badaczy będą podstawą do
szczegółowego odtworzenia dawnych medykamentów. Na podstawie informacji
uzyskanych z analizowanych źródeł historycznych grupa farmaceutów i biotechnologów
podejmie próbę rekonstrukcji, a następnie analizy laboratoryjnej leków występujących
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w staropolskich źródłach. Współpraca obydwu grup badaczy
w ramach wspólnego zespołu ma zagwarantować poprawność weryfikacji leku i jego
recepty, a także uwzględnienie kontekstu historycznego przy jego odtwarzaniu.
Prowadzone badania przyczynią się do lepszego zrozumienia medycyny staropolskiej oraz
zgłębienia medycznego podłoża relacji lekarz-pacjent w epoce nowożytnej. Istotnym
aspektem projektu jest także możliwość poznania rzeczywistego działania dawnych
preparatów leczniczych oraz ich aktywności terapeutycznej, co pozwoli szerzej spojrzeć na
stosowane w przeszłości metody leczenia i ich oddziaływanie na pacjenta.
Z wielką radością informujemy, że dr Piotr
Styrkowiec z Instytutu Psychologii otrzymał
365 000 zł na realizację projektu
badawczego
pod
tytułem
Badanie
procesów
poznawczych
związanych
z interakcją pomiędzy ruchami gałek
ocznych a ruchami ręką wykonywanymi
w odpowiedzi na statyczne lub dynamiczne
bodźce wizualne. Finansowanie przyznane
zostało w ramach rozstrzygniętego właśnie
konkursu SONATA 13 organizowanego
przez Narodowego Centrum Nauki.
Projekt osadzony jest klasycznie i głęboko w psychologii poznawczej, a w jego
streszczeniu czytamy: Jest zasługą psychologii poznawczej, że rozumiemy coraz więcej z tego,
co dzieje się w tak zwanej 'czarnej skrzynce', jak określali umysł ludzki przedstawiciele
behawioryzmu (...). Co ciekawe, aby wyjaśnić jakie procesy poznawcze zachodzą w połączeniu
bodziec–reakcja, psychologia poznawcza wykorzystuje pomysłowo zaprojektowane
eksperymenty behawioralne. Dzięki takim badaniom udało się już odkryć i wyjaśnić procesy
poznawcze jakie leżą u podłoża relacji między bodźcem wizualnym a reakcją na ten bodziec
w postaci akcji motorycznej wykonywanej ręką. Wiele kwestii pozostaje jednak wciąż
niewyjaśnionych.
Do tej pory badacze problemu koncentrowali się głównie na statycznych bodźcach
wizualnych, ale w związku z tym, że ruch jest istotnym czynnikiem w przetwarzaniu informacji
z modalności wzrokowej (...), to właśnie on jest głównym przedmiotem zainteresowania
autora projektu. Całość niewątpliwie uatrakcyjnia fakt, iż badania zostaną przeprowadzone
przy pomocy (...) eksperymentów behawioralnych i będą miały charakter tzw. badań
eyetrackingowych.

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety, dotyczącej
naszego Biuletynu. Wśród 138 respondentów znalazło się 45 osób, które czytały każdy numer
pisma, 23 osoby przyznały się do sięgania do niego od czasu do czasu, a 27 – do lektury kilku
numerów. Poniższy diagram pokazuje popularność poszczególnych działów czasopisma.
Idąc za sugestiami Czytelników działy, które uzyskały mniej niż 30% poparcia, nie będą
kontynuowane.
Głosy dotyczące sposobów dostarczania Biuletynu (w mailu lub w postaci linku)
podzieliły się niemal idealnie równo, a większości osób forma otrzymywania jest obojętna,
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będę więc – jak dotąd – stosować obie naprzemiennie,
w zależności od potrzeb i możliwości, przy czym wersja zamieszczona na stronie
internetowej Wydziału zawsze będzie najbardziej aktualną, uwzględniającą poprawki
wprowadzone już po wysyłce.
Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi szczegółowe, przede wszystkim za dobre słowa,
motywujące do dalszej pracy. Postaram się uwzględnić wskazówki i głosy krytyczne, ale
będę potrzebowała Państwa pomocy: aby docierało jak najwięcej informacji ze wszystkich
jednostek, w tym także o planach na przyszłość (ten dział ostatnio jakby podupadł, choć
wyraźnie cieszy się zainteresowanem czytelników).
Gorąco zachęcam do korzystania z adresu biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl - zarówno
stałych korespondentów, jak i osoby, które zastanawiają się dopiero, czy warto pochwalić się
swoimi działaniami (warto!), a także tych, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami.
Joanna Wojdon
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Z okazji stulecia naszej niepodległości, w ramach V już Nocy Humanistów – cyklicznego
wydarzenia organizowanego przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego – przedstawiciele różnych dyscyplin akademickich opowiadać
będą o złożonych i nieoczekiwanych relacjach zachodzących między wolnością, kulturą
i tożsamością. Tematem spotkania stanie się wolność wspólnotowa i osobista, jej
ograniczenia oraz zależności – rozmaite uwikłania związane nie tylko z uwarunkowaniami
społeczno-dziejowymi, ale też z kulturowymi normami, wzorcami, symbolami. Humaniści
postarają się zaprezentować między innymi dawne i współczesne relacje wspólnotowe
w Polsce – zróżnicowanie etniczne, religijne, stanowe/klasowe oraz łączące się z nim mity,
wierzenia, przekonania. Ukażą przy tym w jaki sposób konstruowany jest naród i jak pisana
jest jego historia. Eksperci zajmujący się muzyką odkryją jej znaczenie dla procesów
kulturotwórczych i tożsamościowych (nie tylko na przykładzie Mazurka Dąbrowskiego, ale
też jazzu lat 50.). Znawcy sztuki zastanowią się, czy znakomity warsztat artystyczny czasami
nie bywa przeszkodą w poszerzaniu obszaru wolności. Badacze dawnych dziejów opowiedzą
natomiast o znaczeniu Śląska w polityce państw środkowoeuropejskich w IX i X wieku oraz
o tym, jak „Czyste Słowo Boże” stanowiło ostoję śląskich praw i wolności pod panowaniem
Habsburgów. Uwagę prelegentów przyciągną problemy z polską demokracją w latach 19181939, a także kwestia tego, komu zawdzięczamy przemiany roku 1989.
Równocześnie pojawią się zagadnienia uchodzące dziś za najbardziej aktualne.
Analizując przypadki rozmaitych fenomenów kulturowych (jak chociażby coaching)
akademicy zastanowią się czy wolność nie jest współcześnie także źródłem cierpień
i zapytają o to, „jak żyć?” w zglobalizowanym świecie. Istotna stanie się w tym aspekcie
tematyka rozmaitych wykluczeni i nierówności. Mowa będzie o znaczeniu tradycji
buddyjskiej dla zachowania tożsamości i poczucia przynależności wśród tybetańskich
uchodźców oraz o tym, „dlaczego niefajnie jest być Aborygenem”. Postawione zostanie
również pytanie o to, „czy Polska jest kobietą?”. W bieżącym roku obchodzimy też stulecie
uzyskania przez obywatelki RP praw wyborczych, tak więc jest to okazja do przyjrzenia się
współczesnym bataliom o równouprawnienie i możliwość decydowania przez kobiety
o własnym losie.
Proponowane przez prelegentów treści wykładów i warsztatów niewątpliwe
stanowią mozaikę tematów bliskich nie tylko humanistom, stąd też do uczestnictwa
w wydarzeniu zapraszamy wszystkich, których interesują zagadnienia związane z wolnością,
kulturą i tożsamością.
Spotykamy się 17 marca (sobota) w Instytucie Historycznym, ulica Szewska 49.
Szczegółowy program Nocy Humanistów znajduje się na końcu Biuletynu.
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Tuż przed Nocą Humanistów zapraszamy na wykład Prof. Catherine
Brice (Université Paris Est Créteil Val de Marne): The role of public
history in shaping identity and historical culture
Sobota, 17 marca, godzina 17:00, Instytut Historyczny, sala 13.
Wykład odbędzie się w języku angielskim.

ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
12 marca 2017 r. o godzinie 12:00 w stali 104 Instytutu Historycznego (Szewska 49)
odbędzie się otwarte seminarium z historii w przestrzeni publicznej (public history)
poświęcone pamięci o Marcu ’68. Seminarium poprowadzi dr Łukasz Kamiński (IH UWr).
Osoby, które zarejestrują się pod adresem (trzeba wybrać 1 bilet):
https://otwarteseminarium.eventsmart.com/events/otwarte-seminarium-z-historii-wprzestrzeni-publicznej-pamiec-o-marcu-1968/ otrzymają zestaw lektur, które będą
podstawą do dyskusji.
Uniwersytet Ostrawski i Uniwersytet Wrocławski przy współpracy z Kongresem Polaków w
Republice Czeskiej zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. Europa wobec
nowych wyzwań. Mniejszości narodowe w Europie Środkowej w okresie międzywojennym
1919–1939.Konferencja odbędzie się 13-14 kwietnia 2018 r. w Czeskim Cieszynie.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15.03.2018 r. Na adres elektroniczny Pana dr hab. Tomasza
Głowińskiego Prof. UWr tomaszglowinski@interia.pl
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W planach Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną BURANO są
następujące spotkania:
19 kwietnia 2018 r. seminarium naukowe, Warsztat pracy architekta w XIX wieku – projekt
i jego urzędowa droga, które w całości odbędzie się we wrocławskim Archiwum Budowlanym.
Seminarium odbywa się w ramach cyklu międzyuniwersyteckich spotkań Pracowni
z seminarium prof. dr. hab. Barbary Arciszewskiej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Warszawskiego;
16 czerwca 2018 r. kolokwium naukowe, w czasie którego mgr Ewa Janiszewska przedstawi
referat XIX-wieczne kościoły Wielkopolski. Kolokwium odbędzie się w ramach cyklu
międzyuniwersyteckich spotkań Pracowni z seminarium prof. dr. hab. Tadeusza
Żuchowskiego z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6-12 maja 2018 r. międzynarodowe warsztaty ze studentami Architekturinstitut der
Hochschule Mainz Architektura sakralna we Wrocławiu na styku trzech wyznań. Polskoniemieckie warsztaty umożliwią zapoznanie się z najnowszymi metodami cyfrowej
rekonstrukcji zabytków (wykład i tutoring profesora Piotra Kuroczyńskiego z Hochschule
Mainz), pogłębienie wiedzy o urbanistyce i architekturze XIX wieku (wykład i tutoring
dr hab. Agnieszki Zabłockiej–Kos, prof. UWr oraz mgr Karoliny Jary), pracę
w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole oraz udział w ciekawych wydarzeniach
towarzyszących.
Uczestnicy warsztatów będą pracować w grupach złożonych ze studentów historii
sztuki UWr oraz studentów architektury z Hochschule Mainz. Każda z grup podejmie próbę
rekonstrukcji jednego z pięciu niezrealizowanych projektów Kościoła Zbawiciela, które miały
stanąć na obecnym pl. Muzealnym. Nie zachowały się rysunki, a jedynie opisy projektów
C.J.Ch. Zimmermanna z lat 1867-1868, więc zadanie będzie wymagało kreatywności
i zdobycia wiedzy o architekturze sakralnej XIX wieku. Studenci historii sztuki będą sięgać do
wzorników architektonicznych i publikacji, aby odtworzyć detale budowli i wspomóc
merytorycznie studentów architektury rysujących uproszczone modele 3D. Uczestnicy
poznają także kontekst rywalizacji trzech wiodących społeczności religijnych we Wrocławiu
(katolików, protestantów i żydów) w budowie imponujących świątyń́ epoki historyzmu.
Na zakończenie warsztatów przewidziana jest wystawa prac.
Zapraszamy do udziału!

Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu – i nie będzie ono ostatnie przed przerwą
wakacyjną J – czekamy do 9 kwietnia 2018 r. Proszę je wysyłać w imieniu własnym lub
pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół
naukowych
i
in.
na
adres
biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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V Noc Humanistów
Wolność – Kultura – Tożsamość
17 marca 2018
Godz. 18.00. - 18.45.
mgr Zofia Komuszyna (Instytut Muzykologii)
Jazzowy powiew wolności w Polsce po roku 1956 sala 13
Przed przełomową datą 1956 roku, jazz w Polsce uznawany był przez władze komunistyczne
za wrogi klasowo. Zakazane było wykonywanie tej muzyki, dlatego też jazzmani poszukiwali sprytnych
sposobów na oszukiwanie cenzury i na przykład pod „płaszczykiem” tytułu kompozycji, który sugerował
jego proweniencję ludową, ukrywali temat standardu jazzowego. Sytuacja dla muzyków zmieniła się
diametralnie w połowie lat pięćdziesiątych kiedy to nie musieli już emigrować by móc bez obaw
wykonywać swoją muzykę lub ukrywać się w kraju grając w przysłowiowych „katakumbach”. Powiew
swobody i wolności, który poczuli tak muzycy jak i fani jazzu, dał się odczuć na wielu płaszczyznach
działań w tym okresie. Zaczęły powstawać pierwsze festiwale jazzowe, w których uczestniczyć możemy
do dnia dzisiejszego. Nastąpił intensywny rozwój jazzu tradycyjnego na rzecz współczesnego.
Zawiązano pierwsze Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, które zaczęło dbać o interesy muzyków,
organizacje koncertów czy wydawnictwa płytowe swoich podopiecznych. Wszelkie te działania
wpłynęły na stworzenie żyznego gruntu, na którym jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się liczne
zespoły jazzowe ze swoimi wybitnymi liderami.
dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr. (Instytut Archeologii)
Śląsk w polityce państw środkowoeuropejskich w IX i X wieku sala 138
Obszar dzisiejszego Śląska stanowił już w IX i X wieku przedmiot zainteresowań dyplomacji
i polityki europejskich organizmów państwowych – w ich kancelariach i skryptoriach powstają m.in.
„Geograf Bawarski” (krąg karoliński, ok. 846 r.) czy wzmianki „Mnicha Sazawskiego” (Czechy, ok. 990
r.). Wiedzę historyków znacząco uzupełniają badania archeologiczne - znane ze Śląska są liczne
zabytki w typie późnokarolińskim, silne związki tego obszaru z państwem czeskim szczególnie mocno
manifestują się chociażby na grodzie niemczańskim (zabytki ruchome, założone w latach 70. X w.
szkieletowe cmentarzysko chrześcijańskie – w tym czasie jedynym ośrodkiem, z którego
chrześcijaństwo mogłoby dotrzeć w rejon śląskiego Podsudecia, były tylko Czechy). Niespodzianką dla
archeologów są bardzo liczne ślady silnych związków Śląska z Państwem Wielkomorawskim,
najstarszym organizmem państwowym zachodniej Słowiańszczyzny. Potwierdzona została fizyczna
obecność wielkomorawskich wojowników i ich rodzin, z inicjatywy wielkomorawskiej wzniesiony zostaje
w końcu IX wieku gród w Gilowie – wielkomorawskie piętno mają wszystkie jego komponenty
materialne. Archeologia pokazuje, że włączony w końcu X w. w granice państwa
wczesnopiastowskiego Śląsk był już od blisko dwóch stuleci ważnym regionem Europy Środkowej,
pozostającym w orbicie zainteresowań politycznych, gospodarczych i społeczno-religijnych
najważniejszych w tej części Europy ośrodków państwowych – państwa Karolingów, Wielkich Moraw
i – po upadku państwa Wielkomorawskiego – rządzonego przez dynastię Przemyślidów państwa
czeskiego.
prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Instytut Historii Sztuki)
„Czyste Słowo Boże” jako ostoja śląskich praw i wolności pod panowaniem Habsburgów,
Audytorium
Na początku dwudziestych lat XVI wieku w wielu regionach Śląska zaczęto się domagać
„Czystego Słowa Bożego”, czyli nauczania na podstawie Pisma Świętego, a nie średniowiecznej
doktryny Kościoła. Oczekiwaniom tym wychodzili naprzeciw książęta śląscy z dynastii Piastów
i Podiebradów oraz szlachta i rady miast królewskich z Wrocławiem na czele, powierzając pozostające
pod ich patronatem parafie duchownym sprzyjającym naukom Lutra i Melanchtona. Zaczęła powstawać
ewangelicka literatura religijna, także w języku polskim, a w kościołach pojawiły się pierwsze dzieła
sztuki głoszące reformacyjne treści. Kościół katolicki nie mógł tych procesów zahamować, gdyż nie był
na taki bieg zdarzeń przygotowany, a do tego zwierzchnicy wrocławskiej diecezji obarczani byli przez
katolickich władców z dynastii Habsburgów licznymi obowiązkami administracyjnymi. Kiedy na
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początku XVII wieku władza świecka udzieliła Kościołowi mocniejszego
wsparcia, na odbudowę jego dawnej pozycji było już za późno. Społeczeństwo Śląska, zwłaszcza
Dolnego, pozostało w przeważającej części ewangelickie, czego nie mogło zmienić zamknięcie po
wojnie trzydziestoletniej ponad 600 ewangelickich kościołów oraz usunięcie wielu ewangelickich
pastorów i nauczycieli. Także zmasowana akcja propagandowa Kościoła, prowadzona m.in. za
pośrednictwem architektury i sztuki sakralnej, nie przyniosła spodziewanych efektów. Katolicyzm
pozostał dla wielu Ślązaków religią „obcą”, związaną z opresyjną władzą zwierzchnią, podczas gdy
trwanie przy wierze ewangelickiej uważali oni za swoją patriotyczną powinność.
lic. Joanna Panciuchin (Instytut Kulturoznawstwa)
Czy Polska jest kobietą? sala 18
Wykład poświęcony jest walce polskich kobiet o samostanowienie. Punktem wyjścia będzie
uzyskanie przez obywatelki RP praw wyborczych, następnie przypomniana zostanie rola kobiet w
czasie II wojny światowej oraz w okresie Solidarności. Najwięcej miejsca zajmie jednak omówienie
kwestii współczesnej walki o równouprawnienie i możliwość decydowania o własnym losie, czyli
fenomen protestów i marszów, jakie odbywały się w największych miastach Polski w latach 2017-2018.
Na szczególną uwagę zasługują przy tym aksjologiczne odniesienia ikonografii (kolorystyki, znaków
graficznych, symboli, przedstawień, jakości estetycznych) owym bataliom towarzyszącej.

Godz. 19.00. - 19.45.
mgr Szymon Jabłoński-Weryński (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej)
Znaczenie tradycji buddyjskiej w zachowaniu tożsamości i poczucia przynależności
u Tybetańczyków na uchodźctwie, sala 13
Tybet to nie tylko najwyżej położone państwo świata i miejsce urodzenia Dalaj Lamy. Tybet jest
zjawiskiem kulturowym, które od końca XIX w. zajmuje szczególne miejsce w świadomości ludzi
Zachodu jako magiczna, niedostępna kraina, pełna szalonych joginów, tajemnych rytuałów i ogromnych
klasztorów z tysiącami mnichów. Początkowo znana była wąskiej grupie ezoteryków, ale wydarzenia
polityczne z lat 50 XX w. i późniejsze ruchy społeczne spowodowały, że usłyszał o niej cały zachodni
świat. Od tego czasu kolejne pokolenia Europejczyków i Amerykanów dorastają w tęsknocie do
mitycznego miejsca, w którym cuda są na porządku dziennym.
Kultura i religia Tybetu są jednymi z najbardziej skomplikowanych w dziejach człowieka.
Pozostają nieustająco obiektami zainteresowania historyków, religioznawców czy antropologów
kulturowych – szczególnie ci ostatni mogą znaleźć dla siebie nowe i nieodkryte obszary wciąż
czekające na ciekawego badacza. Ale Tybet to także naród, państwo posiadające swoją flagę, rząd
i parlament na wygnaniu. Jak wygląda życie w okupowanym od 1951 roku przez Chiny państwie na
Dachu Świata? Co stało się z wielowiekową buddyjską tradycją, obecną we wszystkich aspektach życia
Tybetańczyków? Co zostało z mistycznego Tybetu?
Wydaje się, że Tybet przeniósł się do Indii a następnie na Zachód. Tybetańczycy zakładają
klasztory na uchodźstwie, tworzą związki wyznaniowe na całym świecie. Dalaj Lama uważany jest za
jednego z najbardziej opiniotwórczych przywódców religijnych. Sami Tybetańczycy mówią o sobie, że
łatwo się integrują, mają zdolność asymilacji i są w stanie funkcjonować w różnych warunkach
kulturowych. Jednocześnie są nacją, która jako jedna z nielicznych jest w stanie zachować głębokie
poczucie tożsamości narodowej i przynależności etnicznej na wygnaniu. Są w stanie pogodzić tradycję
z funkcjonowaniem w warunkach obcego im kulturowo Świata Zachodniego. Próba naświetlenia tego
zjawiska będzie celem niniejszego wykładu.
dr Justyna Pilarska (Instytut Pedagogiki)
„Dlaczego niefajnie jest być aborygenem” – rzecz o cywilizowanym rasizmie w Australii, sala
138
Wykład poświęcony będzie kontrowersyjnemu problemowi rasizmu we współczesnej Australii.
W oparciu o zgromadzone dane pozyskane podczas badawczego pobytu autorki w stanie Wiktoria
i Nowa Południowa Walia latem 2017 roku przedstawiony zostanie zarys historii kolonializmu, status
ludności indygenicznej związku australijskiego (obejmującego Tasmanię, cieśninę Torresa i inne wyspy
na Oceanie Indyjskim i Spokojnym), a także polityka społeczna i kulturalna wobec Aborygenów.
Przeanalizowane zostaną najważniejsze kontrowersje wokół problemu współczesnej pozycji grup
aborygeńskich i pedagogiki afirmacyjnej.

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (Instytut Historyczny)
Polskie problemy z demokracją 1918-1939, Audytorium
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W początkach niepodległości polskie elity polityczne były
zgodne co do przekonania, że państwo polskie powinno mieć ustrój demokratyczny. Krąg krytyków tej
formy ustrojowej, początkowo ograniczający się do komunistów oraz (na prawicy) części środowisk
konserwatywnych, rozszerzał się jednak pod wrażeniem niesprawności działania przyjętego modelu
ustrojowego, wzorowanego na francuskim. Ponadto klasa polityczna była bardzo silnie skłócona; część
zaś polityków, przede wszystkim uważający się za twórcę państwa Józef Piłsudski, od początku
orientowała się raczej na wojsko, niż przekonywanie opinii publicznej. Konsekwencją tej sytuacji był
zbrojny przewrót w maju 1926 r. Paradoksalnie, poparty on został – w imię demokracji – przez kręgi
liberalne oraz lewicę. Użycie siły określiło jednak dalszą logikę wydarzeń i zamiast pogłębienia
demokracji doszło do jej zniszczenia przez autorytarną dyktaturę. W okresie międzywojennym seria
zamachów stanu zmieniła stosunki polityczne w większości krajów Europy i na tym tle sytuacja w Polsce
nie stanowiła żadnego wyjątku. Polską osobliwością było jednak, że do zniszczenia demokracji
przyczynił się ten odłam opinii publicznej, który najbardziej ostentacyjnie podkreślał przywiązanie do
demokratycznych ideałów.”

Godz. 20.00. - 20.45.
dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr. (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej)
Historia i naród - spojrzenie antropologiczne, sala 138
Osią wykładu będzie spojrzenie na dwie niezwykle często pojawiające się w debacie publicznej
kwestie - historii i narodu - z perspektywy antropologicznej. Pozwala ona dostrzec niejednoznaczność
obu przywołanych pojęć, ukazać ich zróżnicowane znaczenia w zależności od kontekstu użycia.
Historia to bowiem jednocześnie i przeszłość, i potoczna wiedza o przeszłości, i jej naukowa wersja.
Historia może być próbą opisu przeszłości, albo "ludzi w czasie", ale też sposobem rozumienia
otaczającej nas rzeczywistości, czy wreszcie - magistrae vitae - inspiracją dla podejmowanych działań
w przyszłości. Osnową współczesnych narracji historycznych najczęściej jest naród. Okazuje się
jednak, że dla jednych naród jest naturalną wspólnotą pochodzenia, dla innych wspólnotą polityczną,
a dla jeszcze innych jedynie jednym z wielu elementów konstytuujących tożsamość. Połączenie dwóch
pojęć - historii i narodu - konstytuuje kolejne - historię narodową, historię narodu, ale także naród
w wymiarze historycznym właśnie. Czy może istnieć naród bez historii i historia bez narodu? - oto
pytania, na które postaram się odpowiedzieć w trakcie wykładu.
prof. dr hab. Anna Markowska (Instytut Historii Sztuki)
Dlaczego znakomity warsztat artystyczny czasami bywa przeszkodą w poszerzaniu obszaru
wolności? sala 13
Dziedzictwo dadaizmu uznać można jedynie za błazeński epizod w dziejach sztuki. Jednak gdy
będziemy pamiętać, że owa błazenada była odpowiedzią na niszczącą politykę, wojnę, wprzęganie
kultury do najnikczemniejszych celów, spojrzeć musimy nań inaczej. Dla miłośników piękna i starego
porządku jedną z najbardziej kontrowersyjnych strategii było zastąpienie tradycyjnych technik
artystycznych przedmiotami gotowymi, dosłownie wziętymi z życia codziennego. Dlaczego zatem
Suszarka do butelek (1914) i Fontanna (1917) Marcela Duchampa należą do dzisiaj do ikonicznych
dzieł sztuki współczesnej? Co to ma wspólnego z poszerzaniem obszaru wolności? Czy faktycznie brak
warsztatowej maestrii nie przeszkadza w wysokiej ocenie sztuki? Wykład skupi się na przykładach
sztuki amerykańskiej (Jackson Pollock, Allan Kaprow), ale punktem wyjścia obok Duchampa będzie
też malutkie arcydzieło przechowywane w Muzeum Narodowym we Wrocławiu – kolaż Merzzeichnung
225 (1921) Kurta Schwittersa.
dr hab. Bogusław Raba (Instytut Muzykologii)
Artystyczne interpretacje Mazurka Dąbrowskiego w muzyce XIX w. i I poł. XX w. Audytorium
Tematem wykładu jest analiza struktury słowno-muzycznej Pieśń legionów w kontekście
rodzącej się i promieniującej na twórczość artystyczną XIX idei hymniczności. Refleksji poddany
zostanie zarówno wpływ idiomatyki Mazurka Dąbrowskiego na analizowane dzieła (sposoby
opracowania, funkcje w ramach formy muzycznej, rola i aspekty znaczeniowe hymnu w strukturze
narracyjnej), jak i swoisty proces formowania etosu pieśni jako hymnu narodowego poprzez konteksty
formalne i znaczeniowe zastosowane w rodzimej i obcej twórczości muzycznej XIX i I poł. XX w.
odwołującej się do Mazurka Dąbrowskiego. Szeroki korpus dzieł oraz sposobów aranżacji Pieśni
legionów niesie ze sobą jeden z czołowych paradoksów muzyki XIX w., jakim jest przenikanie idei
narodowości i uniwersalizacji. W tym kontekście poruszone zostanie zagadnienie specyfiki Mazurka
i jej wpływu na kształtowanie hymnów innych narodów, jak i cech uniwersalizujących kategorię
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narodowości w muzyce artystycznej, jak m.in. idea wzniosłości,
sakralizacji, toposy walki, zwycięstwa etc. utrwalane poprzez kolejne artystyczne interpretacje hymnu.

Godz. 21.00. - 21.45.
dr Michał Mokrzan (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej)
Wolność jako źródło cierpień. Antropologiczna analiza coachingu, sala 138
Gwałtowny rozwój praktyk rozwoju osobistego, do których zaliczyć można także różne odmiany
coachingu, należy traktować jako odpowiedź na dynamikę przemian dokonujących się we
współczesnym świecie. Pojawiające się w ostatnich latach takie zjawiska jak: wydłużający się czas
pracy, nowe wyzwania zawodowe czy tzw. obciążanie poznawcze, objawiające się w zwiększonej ilości
informacji, które musimy przetworzyć, przyczyniają się do tego, że odczuwamy potrzebę wsparcia ze
strony różnych instytucji eksperckich, w tym ze strony coachingu. Bogactwo i różnorodność
oferowanych nam dóbr konsumpcyjnych wiąże się z koniecznością podejmowania przez jednostkę
decyzji. Obfitość oferowanych nam produktów oraz modeli życia oznacza możliwość wyboru.
Parafrazując tytuły książek Sigmunda Freuda (Kultura jako źródło cierpień) i Zygmunta Baumana
(Ponowoczesność jako źródło cierpień), można uznać, że w kontekście prowadzonych przeze mnie
badań etnograficznych wśród społeczności coachów w Polsce i ich klientów to wolność wyboru stanowi
w chwili obecnej główne źródło cierpień. Doświadczenie moich rozmówców koresponduje
z rozpoznaniem, że współcześnie jesteśmy zobligowani do bycia wolnymi. Zobligowanie to jest cechą
charakterystyczną neoliberalnej formy rządzenia sobą i innymi, którą Nikolas Rose określił mianem
„rządzenia przez wolność”.
dr hab. Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii)
Czy istnieje obiektywne (kulturowo) piękno? Audytorium
Od wieków trwa filozoficzna debata nad kulturowym uniwersalizmem spostrzegania piękna
i atrakcyjności fizycznej. Charakteryzuje się ona zdecydowanie większą ilością dyskutantów niż danych
na ten temat. Podczas wykładu opowiem o wynikach kilku badań dotyczących spostrzegania
atrakcyjności, które prowadziłem wśród plemion tradycyjnych, odizolowanych od kultury zachodniej.
Mam nadzieję, że uczestnicy tegorocznej Nocy Humanistów będą mogli dzięki temu wyrobić sobie
zdanie w opisanej powyżej dyskusji.
dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny)
Komu zawdzięczamy wolność? Sala 13
W 1989 r. Polska i inne kraje dawnego bloku wschodniego odzyskały wolność. Od lat toczy się
spór, co było kluczowym czynnikiem, który do tego doprowadził: powstanie NSZZ "Solidarność",
antykomunistyczna polityka amerykańskiej administracji czy może pierestrojka w Związku Sowieckim?
Czas rozstrzygnąć ten dylemat!

Godz. 22.00. - 22.45.
dr Rozalia Ligus (Instytut Pedagogiki)
Co z tymi pradziadkami? Audytorium
„Jeśli nie stąd, to skąd? A co ja mam z tym wspólnego?" - zapytał w pociągu nastolatek swoją
siostrę? "Jak to, to nie wiesz? Nigdy wcześniej o tym nie myślałeś, że nasza Babcia została tu
przywieziona z Jugosławii? Że była tak mała, że nie pamięta swojej mamy, która zmarła w tej podróży
do Wrocławia?”
Więzi, zagmatwane losy rodzinne, biografie ludzi i miejsc. Dlaczego wracamy do ich historii
pełnych tajemnic i niejednoznacznych odpowiedzi, do losów czasem zbyt surowo osadzonych przez
historię. Co łączy przyszłość z przeszłością i naszą osobistą historią? Co konstytuuje naszą
biograficzną tożsamość? Z jakich kulturowych źródeł czerpiemy? Zapraszam na warsztaty tropienia
niezwykłych ludzkich historii, często drzemiących tuż obok nas i nie tylko w starym albumie.
dr Piotr Jakub Fereński (Instytut Kulturoznawstwa)
Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł, sala 13
Dyskusyjne słowa z zapisków Kamila Cypriana Norwida, mówiące o tym, że Polacy to naród
wspaniały, ale społeczeństwo żadne – że właściwie jesteśmy jednym wielkim sztandarem narodowym
– stanowić będą punkt wyjścia dla refleksji nad relacjami społecznymi w Polsce na przestrzeni ostatnich
dwóch stuleci. Wykład poświęcony zostanie jednak nie tylko miejscu chłopów, „innowierców” i
mniejszości etnicznych w społeczeństwie XIX i XX stulecia, ale też wkładowi tych grup w polską kulturę.
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mgr Renata Iwaniec (Instytut Psychologii)
Jak żyć? Sposoby radzenia sobie ze zglobalizowanym światem, sala 138
Za sprawą transformacji, a następnie rozwoju Internetu, Polska stała się częścią „globalnej
wioski”, Polacy entuzjastami szans, jakie się z nią wiążą, a naukowcy orędownikami badań nad
pozytywnym wpływem globalizacji na życie człowieka. Wydaje się, że dziś nadszedł czas, by zobaczyć
i spróbować nazwać również ciemniejsze strony globalizacji. Polscy psychologowie są jednymi
z pionierów w nowej gałęzi psychologii jaką jest psychologia globalizacji. Wrocławska profesor, Alicja
Senejko, zaadaptowała (uznany w świecie nauki) model radzenia sobie z trudnymi dla człowieka
sytuacjami w dzisiejszej, zglobalizowanej rzeczywistości. Jej doktoranci kontynuują ten wątek,
prowadząc liczne badania, podczas których próbują zgłębić i zrozumieć, w jaki sposób ludzie
spostrzegają niebezpieczeństwa związane z „coca - colonizacją planety” oraz jakie znajdują sposoby,
by sobie z nimi radzić. Jednym ze sposobów takiego radzenia sobie wydaje się być zjawisko tzw.
infantylizacji. Jeśli wiesz, co to instagram, snapchat czy larp, wiesz, kim jest Kim Kardashian i Joback
Horseman albo zbierasz na nowego iPhone’a - zapraszam na mój wykład!

Wydarzenia towarzyszące
18.00-21.00.
Archeologia eksperymentalna i rekonstrukcyjna, sala 17
Archeolodzy w strojach pradziejowych opowiadają o eksperymencie w archeologii, odtwarzaniu
dawnych rzemiosł i pracy na wykopaliskach. Starsze odcinki pradziejów reprezentować będą pokazy
zróżnicowanych technik krzemieniarskich, retuszu, gotowe narzędzia, akcesoria pomocnicze. Pod
mikroskopem można będzie zobaczyć ślady powstające na zabytkach podczas ich użytkowania.
Warsztat garncarski to miejsce produkcji naczyń i figurek glinianych – chętni mogą popróbować swoich
sił w lepieniu niewielkich form, wykańczaniu ich powierzchni i ornamentowaniu. Zapoznamy Państwa
z tajnikami wytwarzania i barwienia średniowiecznych tkanin. Będzie okazja, by podpytać studentów
o to, jak wygląda życie „na wykopie” (na przykład w górach Peru), nauczyć się obsługi niwelatora,
obejrzeć powstające na bieżąco narzędzia krzemienne. Zachęcamy do zagrania w starożytne gry
planszowe, popracowania pradziejową wiertarką, utkania krajki. Tło multimedialne stanowić będą
wyświetlane na ścianie prezentacje osiągnięć i głównych kierunków badań wrocławskich archeologów
oraz pokaz filmów z wydarzeń „rekonstruktorskich”. Liczne postery zobrazują nasze kampanie
wykopaliskowe oraz wyjaśnią szereg archeologicznych zagadek i tajemnic. Zaprezentowane zostaną
oryginalne zabytki (które będzie można na przykład narysować), sprzęt wykopaliskowy i badawczy.
Larp kryminalno-psychologiczny: Breslau 1940: Semper Invicta? sala 240
Koordynator: dr Dorota Chmielewska Łuczak – Instytut Psychologii
Z roku na rok, początkowo zainspirowani najpierw kryminałami i ciekawostkami historycznymi, coraz
bardziej odkrywamy - razem z Wami, jak zaskakująca i inspirująca jest prawdziwa historia, która
zdarzyła się mieszkańcom przedwojennego Wrocławia. Coraz bardziej historia z tła staje się tą siłą,
która przestawia figury na szachownicy naszej opowieści. Razem opowiadamy, co się mogło zdarzyć.
W tym roku, zapraszamy szczególnie gorąco tych, którzy brali udział w naszej opowieści już
wcześniej - jeżeli tylko chcecie, również postacie, którymi graliście, będą w tej historii. Zapraszamy
także tych, którzy nie brali udziału we wcześniejszych naszych larpach, to może być początek Waszej
historii. W tym roku wspólnie stworzymy historię, która dzieje się w 1940 roku w Breslau.
A co się dzieje 17 marca 1940 roku? Jest wojna, z powodu wojny Nagród Nobla nie przyznano,
ale pierwsza czarnoskóra aktorka otrzymała Oscara za rolę Mammy w "Przeminęło z wiatrem", dwa
tygodnie wcześniej Adolf Hitler wydaje rozporządzenie w sprawie przygotowania inwazji na Norwegię,
bo pozostała cześć Europy już jest właściwie opanowana, niecały tydzień temu, najskuteczniejszy fiński
snajper Simo Häyhä - Biała Śmierć, został postrzelony w twarz, kilka dni potem w Moskwie podpisano
traktat pokojowy kończący wojnę zimową pomiędzy ZSRR a Finlandią. w Niemczech wprowadzono
obowiązek noszenia oznaczenia „P” przez polskich robotników przymusowych, brytyjski bombowiec
Bristol Blenheim zatopił na Morzu Północnym odbywający próbny rejs niemiecki okręt podwodny U-31.
Zginęła cała 48-osobowa załoga i 10 cywilnych specjalistów, został odkryty obiekt Mayalla; para
zderzających się galaktyk w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, za kilka dni ale już po Wielkanocy
w obozie koncentracyjnym Stutthof zostanie rozstrzelanych 66 osób, a 17 marca to akurat Niedziela
Palmowa, w 1940 roku. Akcja naszej historii obejmuje oczywiście Prezydium Policji, tym razem do akcji
włączona zostanie poczta (dlaczego poczta działa w niedzielę? no właśnie...), nie może również
zabraknąć Piwiarni Vogla.
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