
   

W wydaniu m.in.:  
 
WSTĘPNIAK 

Kilka zdań wstępu i życzenia od Dziekana: 2 

 

AKTUALNOŚCI 

Z życia Wydziału, czyli rozmaitości konferencyjne, wykładowe, promocyjne i wiele innych: 3-8 

Refleksje wokół ewaluacji – stawiajmy sobie bardziej ambitne cele: 9 

 

PROJEKTY BADAWCZE 

Relacje Unia Europejska - Afryka z perspektywy równouprawnienia: 10 

Populizm i ochrona demokracji w Europie: 10 

O nierównym dostępie do ziemi w Namibii: 11  

 

WYJAZDY ZAGRANICZNE 

Zarządzanie miastami z perspektywy wiedeńskiej: 12 

Inwestycje społeczne w Czechach: 13  

Z wizytą w Orlando: 14 

Wykłady w Lille: 14 

 

MONOGRAFIE  

Partyjne narracje na temat wyborczej porażki: 15 

Powrotnicy z suburbiów, czyli kto?: 15 

Nowa książka o paskach „Wiadomości TVP”: 16 

Polacy i Niemcy o sobie nawzajem: 16 

Zbiorowe struktury wyobraźni wg Junga: 18 
 

WELCOME CENTER WNS 

Podsumowanie pierwszego roku działalności: 20 

 

DOKTORANCI I STUDENCI 

Strefa doktorancko-studencka: 21-23 

 

BEZ NAPIĘCIA 

Strona bez napiętej struny, czyli wydziałowe ciekawostki z delikatnym komentarzem: 24 

 

W NASTĘPNYM NUMERZE 

O czym chętnie przeczytalibyśmy w kolejnych wydaniach: 25 
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Szanowni Państwo! 

Prezentuję kolejny numer Biuletynu Wydziału Nauk Społecznych, przygotowany w nieco zmienionej formie 
i z dużym udziałem wielu pracowników Wydziału. Z ogromną satysfakcją przeczytałem materiały o mię-
dzynarodowych projektach prowadzonych przez Państwa w różnych częściach świata, o publikacjach po-
ruszających ciekawe zagadnienia z zakresu „naszych” dyscyplin, o doświadczeniach zdobytych w trakcie 
zagranicznych wyjazdów i w ramach współpracy z zagranicznymi wydawnictwami, a także o wielu inicjaty-
wach edukacyjnych i promocyjnych podejmowanych przez wydziałowe jednostki. Jestem pod ogromnym 
wrażeniem Państwa pracy! Gratuluję i doceniam wkład w rozwój oraz promocję Wydziału. 

Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy włączyli się w przygotowywanie tego wydania, a tych, którzy 
jeszcze nie mieli takiej okazji, zachęcam do udziału we współtworzeniu kolejnych edycji. Chcielibyśmy, 
aby Biuletyn nie był jedynie narzędziem wydziałowej promocji, ale okazją do poznania prowadzonych 
przez nas projektów badawczych, przygotowanych publikacji i organizowanych przedsięwzięć. Wymaga to 
zaangażowania nas wszystkich, ale w świetle oczekiwań związanych z interdyscyplinarnym podejściem do 
naszej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, a przez to też organizacyjnej, warto to zaangażowanie 
rozważyć.   

Szanowni Państwo! 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Z tej okazji, w imieniu całego kolegium dziekańskiego, 
życzę Państwu przede wszystkim odpoczynku i spokoju, dobrego czasu spędzonego w gronie bliskich, a 
także zdrowia i pomyślności w nadchodzącym roku. Wszystkiego dobrego! 

prof. dr hab. Robert Alberski,  

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  
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Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej - dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr, Dziekan - prof. dr hab. 
Robert Alberski, Prodziekan ds. kształcenia - dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Prodziekan ds. studenc-
kich  - dr hab. Jacek Zieliński, Prodziekan ds. nauki i rozwoju - dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr. 
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V Ogólnopolski Kongres Politologii  

W dniach 21-
23 września 
współorgani-
zowaliśmy V 
Ogólnopolski 
Kongres Poli-
tologii. Jego 
tematem  

przewodnim była „Polityka 
ładu. Polityka chaosu”. W 
wydarzeniu udział wzięło 
prawie 600 osób z ponad 
trzydziestu ośrodków nau-
kowych.  

Sesja plenarna „Demokracja na rozdrożu”. W dyskusji udział wzięli dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM, Uniwersytet         
im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
prof. Frank Decker, University of Bonn, prof. dr hab. Paweł Koralewski, Leipzig Univeristy, prof. Adam Bodnar, prof. SWPS,    
Uniwersytet SWPS. Moderatorką sesji była Agnieszka Lichnerowicz z radia TOK FM.  

Podczas siedmiu sesji zorganizo-
wano 125 paneli tematycznych, 
w ramach których uczestnicy 
wygłosili 567 referatów.  
Ponadto odbyły się dwa warsz-
taty metodologiczne, otwarte 
spotkanie na temat strategii pu-
blikacyjnych w naukach o polity-
ce i administracji w latach 2017-
2021; były też spotkania kole-
giów redakcyjnych czasopism: 
„Athnenaeum. Polskie Studia 
Politologiczne” oraz „Myśl Poli-
tyczna”, prezentacja periodyków 
politologicznych wydawanych na 
WNS, a także - tradycyjnie już - 
wspólne uroczyste posiedzenie 
KNP  PAN i prezydium PTNP.  

Organizatorami V Ogólnopolskie-
go Kongresu Politologii byli Wy-
dział Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Komitet 
Nauk Politycznych Polskiej Aka-
demii Nauk i Polskie Towarzy-
stwo Nauk Politycznych.  
Kolejne ogólnopolskie spotkanie 
politologów odbędzie się w Ło-
dzi.  
 
Szczegółowe sprawozdanie z Kon-
gresu można znaleźć na stronie cza-
sopisma Polish Political Science 
Review (sciendo.com) i pod linkiem: 
 https://sciendo.com/
article/10.2478/ppsr-2022-0013 
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Spotkanie odbyło się 15 grudnia 
w Instytucie Politologii. Wzięli w 
nim udział przedstawiciele admi-
nistracji rządowej i samorządo-
wej, w tym m.in. straży granicz-
nej i policji, Urzędu Wojewódz-
kiego we Wrocławiu i Dolnoślą-
skiego Zespołu Przeciwdziałania 
Handlowi Ludźmi. Gościem  spe-
cjalnym była Ida Hridliczkowa-
Krupiński, ofiara handlu ludźmi.  
Spotkanie zorganizował Instytut 
Politologii i Fundacja „Czas wol-
ności”.  

Border Realities za nami  

Zakończył się trzymiesięczny cykl wykładów „Border 
Realities: Transformation of the border and new      
conceptual challenges”, współorganizowany przez    
Instytut Socjologii.  

Naukowe spotkania online orga-
nizowane były od połowy paź-
dziernika do połowy grudnia.  
Wśród prelegentów znaleźli się 
Gerhild Perl i Anett Schmitz z 
Uniwersytetu w Trewirze, Dorte 
Jagetic Andersem z Uniwersytetu 
Południowej Danii, Nina Sahraoui 
z GTM-CRESPPA, CNRS w Paryżu, 
Jarosław Jańczak z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu oraz dr Łukasz Moll z Instytu-
tu Socjologii.  
Rozmawiano m.in. o geopolityce 
Unii Europejskiej, Ukrainie na po-
graniczu europejskiego uniwersa-
lizmu oraz przemianach i odpor-
ności ludzi na europejskich po-
graniczach.  

Organizatorem spotkań byli 
Ośrodek Badań Regionalnych i 
Obszarów Pogranicza w Instytu-
cie Socjologii  i University of the 
Greater Region Center for Bor-
der Studies.    

„Nie jesteś na sprzedaż, 
nie daj się kupić” 

Pod takim hasłem odbyła się 
konferencja poświęcona pro-
blematyce przeciwdziałania 
handlowi ludźmi. 

https://sciendo.com/article/10.2478/ppsr-2022-0001
https://sciendo.com/article/10.2478/ppsr-2022-0001
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Księżyc i Mars  
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Instytut Politologii był gospodarzem konferencji nauko-
wej „Księżyc i Mars jako najbliższe etapy eksploracji 
oraz zagospodarowania Układu Słonecznego”, która  
odbyła się w dniach 26 i 27 października. 

Ten niecodzienny – jak na nauki 
o polityce i administracji – temat 
stał się powodem wizyty czoło-
wych polskich specjalistów od 
problematyki kosmicznej z takich 
ośrodków jak Centrum Badań 
Kosmicznych PAN, Europejskiego 
Centrum Astronautów w Kolonii, 
Centrum Technologii Kosmicz-
nych Akademii Górniczo-
Hutniczej, czy specjalizujący się 
w badaniu surowców pozaziem-
skich Instytut Nauk Geologicz-
nych PAN. W konferencji uczest-
niczyli też m.in. przedstawiciele 
sektora kosmicznego z Dolnego 
Śląska oraz Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.    
W trakcie konferencji przeprowa-
dzono panel dyskusyjny dotyczą-
cy możliwości grantowych i sty-
pendialnych idących w stronę 
tematyki space, w którym uczest-
niczyli: dr hab. Przemysław Żu-
kiewicz, prof. UWr i dr Paweł No-
wakowski z Instytutu Politologii, 
dr hab. Leszek Kwieciński, prof. 
UWr z Instytutu Studiów Między-
narodowych, oraz dr hab. Irma 
Słomczyńska, prof. UMCS. Dys-
kusję poprowadził dr hab. Bar-
tosz Smolik z IPoL. 
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Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:  Polska Agencja    
Kosmiczna, CBK PAN oraz marszałek województwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski. Gościem honorowym konferencji był prof.  
Grzegorz Wrochna - prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. 

Konferencja  „Księżyc i Mars” odbyła się w Instytucie Politologii 

W obradach wzięli udział nau-
kowcy z Wielkiej Brytanii, USA, 
Ameryki Południowej i Polski. 
Główne wystąpienia wygłosili 
prof. Robert Segal, reprezen-
tujący Religious Studies 
(University of Aberdeen, UK) 
oraz prof. Vicky Varner (C. G. 
Jung's Institute, Los Angeles, 
USA). Instytut Filozofii reprezen-
towały dr hab. Ilona Błocian, 
prof. UWr oraz mgr Patrycja 
Neumann, kształcąca się w Kole-
gium Doktorskim Filozofii. 
Organizatorami Międzynarodowej 
Konferencji Jungowskiej byli In-
stytut Filozofii, Centrum Badań 
Interdyscyplinarnych i Filozofii 
Kultury, Towarzystwo Bachelar-
dowskie Mythopoeia oraz Polski 
Portal Psychologii Analitycznej 
C.G. Junga, JungPoland.org.  

Międzynarodowa Konferencja Jungowska  

W dniach 2-3 września we Wrocławiu odbyła się konferen-
cja „Limits, Liminality and Primeval Experience”. 

Wydarzenie miało interdyscyplinarny 
i popularyzujący charakter. Wykład 
otwarcia wygłosił profesor Jan Mio-
dek, a nasz wydział reprezentowali 
przedstawiciele Instytutu Filozofii i 
Instytutu Socjologii.  
Wydarzeniu towarzyszył Koncert 
Kompozytorski, który odbył się w 
Sali Koncertowej Akademii Muzycz-
nej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 
Konferencję zorganizowali Instytut 
Filozofii, Akademia Młodych Uczo-
nych i Artystów oraz Wrocławskie 
Centrum Akademickie. Odbyła się 
ona w ramach Wrocławskiego Roku 
Dobrych Relacji - Przeciw Samotno-
ści, ogłoszonego z inicjatywy prezy-
denta Wrocławia Jacka Sutryka. 

Wymiary samotności 

24 października odbyła się 
konferencja „Wymiary Sa-
motności”. 



 5 

Nr 4/2022                                                                                                                                                                                        Biuletyn WNS 

Wykłady plenarne wygłosili prof. 
Simone D’Agostino z Papieskiego 
Uniwersytetu Gregoriańskiego w 
Rzymie oraz prof. Matthew Shar-
pe z Deakin University w Australii. 
Wydarzenie, które odbyło się w 
formie hybrydowej, zgromadziło 
badaczy z Portugalii, Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Chin i Polski. Instytut Filozofii re-
prezentowali pracownicy i dokto-
ranci.  
Konferencję zorganizowali Insty-
tut Filozofii oraz Centrum Badań 
Interdyscyplinarnych i Filozofii 
Kultury.  

Sympozjum „Lewica po neoliberalizmie” 
25 listopada na Wydziale Na-
uk Społecznych odbyło się 
sympozjum naukowe „Lewica 
po neoliberalizmie”.  
O roli lewicy we współczesnym 
świecie rozmawiali m.in. prof. dr 
hab. Adam Chmielewski, posłanka 
dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, 
doc. dr Bohdan Kaczmarek, dr 
Krzysztof Janik - prof. KAAFM, 
prezes Stowarzyszenia Przyszłość, 
Socjalizm, Demokracja dr inż. Ja-
cek Uczkiewicz. Uczestnicy mieli 
okazję wysłuchać wykładu prof. 
Grzegorza Kołodki „Wojna i pokój. 
Polityka i gospodarka”.  
Współorganizatorami wydarzenia 
byli Wydział Nauk Społecznych i 
Stowarzyszenie Przyszłość, Socja-
lizm, Demokracja.  
 

O życiu w zgodzie z naturą 

W dniach 12-14 września odbyła się konferen-
cja „Living According to Nature: Historic and Contem-
porary Perspectives”.  

Wykład Krzysztofa Zanussiego 

Sceny niechciane - pod  
takim tytułem odbył się 
wykład reżysera filmowe-
go, prof. Krzysztofa Za-
nussiego 

Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne w ramach projektu Film i filo-
zofia. Spotkania, realizowanego 
przez profesora Bogusława Pazia 
z Instytutu Filozofii.  
Wcześniej prof. Paź przeprowa-
dził z reżyserem rozmowę pt. O 
filmie i fiozofii. Materiał jest do-
stępny na kanale projektu w ser-
wisie YouTube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=_O5HwCcC008 Krzysztof Zanussi 
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Panel „Człowieka a polityka” 

Nasi goście  
 
W semestrze zimowym Instytut Filo-
zofii oraz Centrum Badań Interdy-
scyplinarnych goszczą prof. Ran-
dalla Auxiera z Southern Illinois 
University Carbondale. Prof. Au-
xier przyjechał do Wrocławia w ra-
mach programu IDUB „Visiting Pro-
fessors” i prowadzi wykłady m.in. na 
temat filmu i filozofii, literatury i filo-
zofii, a także filozofii amerykańskiej 
oraz filozofii Bergsona.  
 
29 listopada w Instytucie Filozofii 
odbył się gościnny wykład prof. 
Dagmar Pichovej z Uniwersyte-
tu Masaryka w Brnie. Referat 
Czech Women Philosophers: Anna 
Pammrová and Albína Dratvová 
przybliżył postacie czeskich filozofek 
wymienionych w tytule.   
 
26 października na gościnnym semi-
narium w Instytucie Socjologii wy-
stąpił Robert Koepp z Centrum 
Nauk Społecznych WZB w Berli-
nie. Przedstawił wyniki swoich ba-
dań poświęconych warunkom pracy 
pracowników tymczasowych z Polski 
w przedsiębiorstwach logistycznych 
w Niemczech. 
 
 
Świat patrzy na Ukrainę 
 
22 czerwca odbył się panel dysku-
syjny poświęcony wojnie w Ukrai-
nie, pt. „Świat patrzy na Ukrai-
nę”, zorganizowany przez Instytut 
Studiów Międzynarodowych oraz 
Stowarzyszenie Projekt Akademia. 
Debata stanowiła część projektu 
„Quo Vadis, Munde?” w którym ak-
cent położony został na rozważania 
nad kondycją współczesnego świata. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_O5HwCcC008
https://www.youtube.com/watch?v=_O5HwCcC008
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Współpraca naukowo-wojskowa  

8 lipca podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uni-
wersytetem Wrocławskim a Centrum Doktryn i Szkolenia Sił 
Zbrojnych. Ze strony UWr nadzór nad jego realizacją powie-
rzono pracownikom WNS: dr Pawłowi Wróblewskiemu i dr 
hab. Barbarze Wiśniewskiej-Paź, prof. UWr. 

Celami współpracy są m.in. 
pozyskiwanie społecznej akcep-
tacji dla polityki obronnej pań-
stwa, doskonalenie i poszuki-
wanie rozwiązań w zakresie 
szkolenia, zdolności i użycia Sił 
Zbrojnych RP, kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Sił 
Zbrojnych RP, a także integra-
cja środowiska wojskowego i 
naukowe środowiska cywilne-
go. Wśród szeregu planowa-
nych działań wspólnych znaj-
dują się m.in. organizacja sympozjów i konferencji naukowych, prowadzenie 
wspólnych projektów badawczych, konsultacje eksperckie, organizacja kur-
sów specjalistycznych, wymiana materiałów edukacyjnych i realizacja prak-
tyk studenckich.  
Poza pracownikami WNS osobą nadzorującą realizację porozumienia jest 
również prof. dr hab. Maciej Szostak z Wydziału Prawa, Administracji i 
Ekonomii.  Porozumienie obowiązuje do końca grudnia 2026.  
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W ramach spotkania omówiono bie-
żące tematy związane z aktywnością 
UE w zakresie European Citizens’ 
Initiative, specyfiką środowiska pra-
cy w Komisji Europejskiej; zaprezen-
towane zostały możliwości staży i 
zatrudnienia w instytucjach UE. Spo-
tkanie było częścią programu dyrek-
tora ISM dotyczącego monitorowa-
nia losów absolwentów instytutu.  

19 października w Instytucie 
Studiów Międzynarodowych  
odbyło się spotkanie ze specja-
listką Komisji Europejskiej – 
Barbarą Walentynowicz, Policy 
Officer z European Citizens' Ini-
tiative, absolwentką Instytutu 
Studiów Międzynarodowych.  

Barbara Walentynowicz 

fo
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Spotkanie ze specjalistką Komisji Europejskiej Wykład o Białorusi 

29 listopada odbył się wykład 
otwarty „Polityka zagraniczna Repu-
bliki Białoruś w latach 1992 - 2022”, 
który wygłosił prof. dr hab. Victor 
Shadurski, stypendysta Programu 
NAWA „Solidarni z Białorusią”, 
współpracownik naukowy Zakładu 
Badań Wschodnich ISM. 

Spotkania „Świat obrazów 
- obrazy świata” 

Dr Kamila Morawska o życiu poe-
tyckim i filozofii wyobraźni, dr Be-
renika Dyczek o sztucznej inteli-
gencji,  dr hab. Maria Kostyszak o 
filozoficznym poznaniu, dr Grażyna 
Lubowicka o wyobraźni w ujęciu 
hermeneutycznym, dr Andrzej 
Kuźmicki o hierarchii społecznej -  
opowiadali podczas wykładów z cy-
klu „Świat obrazów - obrazy świata. 
Z notatnika badacza”, organizowa-
nych przez Instytut Filozofii.  
Spotkania w KSE 
 
22 listopada Katedra Studiów Euro-
pejskich zorganizowała spotkanie    
z  Jarosławem Jasińskim, dyplo-
matą, reżyserem, działaczem anty-
komunistycznym, członkiem Solidar-
ności-Polsko-Czechosłowackiej, by-
łym ambasadorem RP w Czechach, 
byłym wojewodą wrocławskim, a 
obecnie dyrektorem Galerii Miejskiej 
we Wrocławiu. Rozmowę modero-
wał dr Jakub Bornio. 
 
24 listopada odbyło się spotkanie z 
Witoldem Juraszem, dyplomatą, 
dziennikarzem, komentatorem poli-
tycznym i pisarzem. W ostatnim 
czasie na rynku wydawniczym uka-
zała się książka jego autorstwa za-
tytułowana Demony Rosji. Spotka-
nie prowadził dr Marek Golińczak, 
uczestnicy rozmawiali m.in. o woj-
nie w Ukrainie, a także naturze Ro-
sji i sytuacji na Białorusi.  
 
Lekcje z filozofii 
 
10 października w II Liceum Ogól-
nokształcącym im. Cypriana Kamila 
Norwida w Jeleniej Górze rozpoczął 
się cykl zajęć z filozofii prowadzo-
nych przez dra hab. Artura Pace-
wicza z Instytutu Filozofii.  
Inicjatorką i organizatorką spotkań z 
filozofią dla młodzieży jest mgr 
Magdalena Nogieć, polonistka w 
jeleniogórskim liceum. Instytut Filo-
zofii od kilku lat współpracuje ze 
szkołą w ramach podpisanego poro-
zumienia. 
 
 

Współpraca z firmą PPG 

Instytut Studiów Międzynarodowych rozpoczął współpra-
cę z globalną firmą PPG Global Business Services Poland 
Sp. z o.o. 
 
Podczas spotkania dyrektora ISM dr hab. prof. UWr Krzysztofa Ko-
ciubińskiego z przedstawicielami firmy: Marcinem Dębowskim - 
GBS Site Lead, Prezesem Zarządu, Wojciechem Kitą - Head of Lo-
gistics Operations oraz Marcinem Strzeleckim - Head of Customer 
Service Operations podpisano List intencyjny określający ra-
my wspólnych działań.  
Dzięki nawiązaniu współpracy studenci studiów polsko- i angloję-
zycznych będą mieli możliwość uczestniczenia w stażach i prakty-
kach oraz specjalistycznych warsztatach. Współpraca obejmie 
również doradztwo przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych 
i projektach popularyzujących naukę oraz wspieranie współpracy 
uczelni ze światem biznesu. 
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Nowy ład międzynarodowy?  
SM nową dyscypliną 

27 października opublikowano roz-
porządzenie MEiN w sprawie nowej 
listy dyscyplin naukowych oraz dys-
cyplin artystycznych. Utworzono 
dyscyplinę naukową: stosunki 
międzynarodowe; obejmuje ona 
następujące subdyscypliny:  histo-
ria myśli międzynarodowej, studia 
polityki zagranicznej i dyplomacji,  
międzynarodowa ekonomia poli-
tyczna, międzynarodowe studia 
bezpieczeństwa, instytucje między-
narodowe, studia regionalne i glo-
balne, socjologia i antropologia 
stosunków międzynarodowych. 
 
Z uwagi na fakt, że stosunki mię-
dzynarodowe zyskały odrębność 
jako dyscyplina naukowa, ta edycja 
Konwencji PTSM była wydarzeniem 
przełomowym. Dyrektor ISM był 
jednym z sygnatariuszy wniosku o 
utworzenie tej dyscypliny. 

Instytut Studiów Międzynarodowych był współorgani-
zatorem XI Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów 
Międzynarodowych, która w dniach 24-25 listopada  
odbyła się we Wrocławiu. 

Tematem przewodnim Konwencji 
była problematyka zmian w 
strukturze i funkcjonowaniu 
współczesnego ładu międzynaro-
dowego, który w literaturze 
przedmiotu jest określany także 
mianem liberalnego ładu między-
narodowego.  
Bezpośrednią inspiracją podjęcia 
takiego problemu badawczego 
była agresja Federacji Rosyjskiej 
– nuklearnego mocarstwa, pod-
ważającego pryncypia ładu 
ukształtowane po zimnej wojnie 
w Europie i w skali globalnej – 
na Ukrainę.  

Zwrócono uwagę również na 
inne fundamentalne czynniki, 
takie jak redystrybucja siły w 
systemie międzynarodowym, 
zmiany w strategiach międzyna-
rodowych mocarstw, erozja 
Systemu Narodu Zjednoczo-
nych, a także przejawy kwestio-
nowania obowiązujących reguł 
stosunków międzynarodowych. 
Celem naukowym konwencji 
było zidentyfikowanie genezy 
tych przesłanek i tego w jakim 
stopniu wpłyną na strukturę i 
funkcjonowanie ładu międzyna-
rodowego w różnych dziedzi-
nach stosunków międzynarodo-
wych. 

fo
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Wykład inauguracyjny.  
Prof. dr hab. Edward Haliżak, prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, prof. dr hab. Marek Pietraś 

Nr 4/2022                                                                                                                                                                                        Biuletyn WNS 

Podczas spotkania, które odbyło się 
25 października, eksperci nawiązali 
do sposobu zarządzania kryzysowe-
go w trakcie powodzi w 1997 roku, 
pandemii oraz podczas wojny w 
Ukrainie.  
W spotkaniu udział wzięli: Jarosław 
Obremski, Wojewoda Dolnośląski 
Roman Potocki, Starosta Powiatu 
Wrocławskiego, Wojciech Adam-
ski, dyrektor Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta Wrocławia oraz dr 
Michał Piekarski z Instytutu Stu-
diów Międzynarodowych. 

Zarządzanie kryzysowe w zmieniającym się świecie 

O tym, jak zarządzanie kryzysowe zmieniło się w ciągu ostatnich 25 lat, rozmawiano 
podczas debaty zorganizowanej przez Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków    
Międzynarodowych i Klub Jagielloński oddział Wrocław. 

Prelegenci podczas debaty  

fo
t.
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S
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Konferencja  
polsko-niemiecka  

7 lipca w Instytucie Studiów Między-
narodowych odbyła się polsko-
niemiecka konferencja pt. Polska-
Niemcy. (Nie)zainteresowani sobą 
sąsiedzi?. Jej partnerem był Zakład 
Historii 19. do 21. wieku na Uniwer-
sytecie w Lipsku. 
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W spotkaniu udział wzięli eksper-
ci Instytutu Studiów Międzynaro-
dowych, Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych - 
PISM, a także Center for Diplo-
matic Affairs and Political Studies 
Diplomatik İlişkiler ve Politik 
Araştırmalar Merkezi - DİPAM w 
Ankarze i Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi.  
Dyskusję poprowadził gen. bryg. 
rez. dr Jarosław Stróżyk z ISM. 
 
 
Na fot.  
prof. dr. Çağrı Erhan, 
Rektor Uniwersytetu Altınbaş, 
członek Rady Doradczej Center 
for Diplomatic Affairs nd Political 
Studies, Turcja 
dr hab. Andrzej Polus, prof. 
UWr, ISM 
Elżbieta Kaca, Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych 
Aleksandra Maria             
Spancerska, Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych 
gen. bryg. rez. dr  
Jarosław Stróżyk, ISM. 

O bezpieczeństwie energetycznym i militarnym 

29 listopada odbył się panel dyskusyjny poświęcony 
problematyce bezpieczeństwa energetycznego i militar-
nego w kontekście wyzwań dla demokracji i globalnego 
Południa.  

Podczas seminarium omawiano wpływ pandemii na różne aspekty życia społecznego, w tym sposób działania sektora 
publicznego i prywatnego. Wykład wprowadzający na temat sytuacji pandemicznej Covid-19 w regionie wygłosił 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, ordynator I Oddziału Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, naukowcy 
oraz reprezentanci biznesu i trzeciego sektora. WNS reprezentowali dr hab. Przemysław Mikiewicz i dr hab. Ma-
rek Wróblewski, prof. UWr. 
Organizatorami byli Instytut Studiów Międzynarodowych i Stowarzyszenie Projekt Akademia. 

„Pandemia Covid-19 – wczoraj, dziś i jutro” 

To tytuł seminarium naukowego, które 20 października odbyło się w Instytucie     
Studiów Międzynarodowych.  

fo
t.

 I
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ISM w Padwie 
 
Dr hab. Magdalena Ratajczak, 
prof. UWr, Suliddin Baghirov, stu-
dent szkoły doktorskiej nauk o poli-
tyce oraz dr Fabricio Borges Car-
rijo, wykładowca w programie Era-
smus Mundus Global Studies wzięli 
udział w konferencji The consequen-
ces of war and their interdependen-
ce. Bringing human security back to 
the global, która odbyła się 14 i 15 
listopada na Uniwersytecie w Pad-
wie. W komitecie naukowym wyda-
rzenia zasiadały dr hab. Larysa 
Leszczenko, prof. UWr oraz dr hab. 
Marta Ryniejska-Kiełdanowicz.  
Podczas konferencji naukowcy re-
prezentujący różne dziedziny badaw-
cze oraz eksperci i praktycy dyskuto-
wali m.in. o konsekwencjach wojny 
w Ukrainie dla bezpieczeństwa ludz-
kości, a także o tym, jak pojęcie 
bezpieczeństwa ludzkiego rozumiane 
i realizowane jest w stosunkach mię-
dzynarodowych.  
Konferencja organizowana jest cy-
klicznie przez Centrum Praw Czło-
wieka "Antonio Papisca", oraz Kate-
drę UNESCO "Prawa Człowieka, De-
mokracja i Pokój", we współpracy z 
Wydziałem Nauk Politycznych, Pra-
wa i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu w Padwie. Partnerami 
wydarzenia są Human Rights Con-
sortium, University of London, 
UNESCO Chair "Human Rights and 
Human Security" University of Graz, 
Instytut Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, School 
of Global Studies oraz University of 
Gothenburg. 

https://www.facebook.com/ISM.UWr?__cft__%5b0%5d=AZXXtjwZyNXlAArdGMU27MQxfwCTrowbPoHl3C7xeGoxDNA1JkJlwfT8ihb4y0etyjeWMm2M_g2oKyOkNoO0OW2GSpR7nI1R9lma83bL5Fq-7iTLLBL7rlwJnJ2-ue_xlBaAAfUbGF4qfJV-eFUgcvAxQWm7aB3C1L2GHo4PLe-2sBtYMBBsFElfZm2Wtl9vVk4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ISM.UWr?__cft__%5b0%5d=AZXXtjwZyNXlAArdGMU27MQxfwCTrowbPoHl3C7xeGoxDNA1JkJlwfT8ihb4y0etyjeWMm2M_g2oKyOkNoO0OW2GSpR7nI1R9lma83bL5Fq-7iTLLBL7rlwJnJ2-ue_xlBaAAfUbGF4qfJV-eFUgcvAxQWm7aB3C1L2GHo4PLe-2sBtYMBBsFElfZm2Wtl9vVk4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PISMPoland/?__cft__%5b0%5d=AZXXtjwZyNXlAArdGMU27MQxfwCTrowbPoHl3C7xeGoxDNA1JkJlwfT8ihb4y0etyjeWMm2M_g2oKyOkNoO0OW2GSpR7nI1R9lma83bL5Fq-7iTLLBL7rlwJnJ2-ue_xlBaAAfUbGF4qfJV-eFUgcvAxQWm7aB3C1L2GHo4PLe-2sBtYMBBsFElfZm2Wtl9vVk4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PISMPoland/?__cft__%5b0%5d=AZXXtjwZyNXlAArdGMU27MQxfwCTrowbPoHl3C7xeGoxDNA1JkJlwfT8ihb4y0etyjeWMm2M_g2oKyOkNoO0OW2GSpR7nI1R9lma83bL5Fq-7iTLLBL7rlwJnJ2-ue_xlBaAAfUbGF4qfJV-eFUgcvAxQWm7aB3C1L2GHo4PLe-2sBtYMBBsFElfZm2Wtl9vVk4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PISMPoland/?__cft__%5b0%5d=AZXXtjwZyNXlAArdGMU27MQxfwCTrowbPoHl3C7xeGoxDNA1JkJlwfT8ihb4y0etyjeWMm2M_g2oKyOkNoO0OW2GSpR7nI1R9lma83bL5Fq-7iTLLBL7rlwJnJ2-ue_xlBaAAfUbGF4qfJV-eFUgcvAxQWm7aB3C1L2GHo4PLe-2sBtYMBBsFElfZm2Wtl9vVk4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dipamorg/?__cft__%5b0%5d=AZXXtjwZyNXlAArdGMU27MQxfwCTrowbPoHl3C7xeGoxDNA1JkJlwfT8ihb4y0etyjeWMm2M_g2oKyOkNoO0OW2GSpR7nI1R9lma83bL5Fq-7iTLLBL7rlwJnJ2-ue_xlBaAAfUbGF4qfJV-eFUgcvAxQWm7aB3C1L2GHo4PLe-2sBtYMBBsFElfZm2Wtl9vVk4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dipamorg/?__cft__%5b0%5d=AZXXtjwZyNXlAArdGMU27MQxfwCTrowbPoHl3C7xeGoxDNA1JkJlwfT8ihb4y0etyjeWMm2M_g2oKyOkNoO0OW2GSpR7nI1R9lma83bL5Fq-7iTLLBL7rlwJnJ2-ue_xlBaAAfUbGF4qfJV-eFUgcvAxQWm7aB3C1L2GHo4PLe-2sBtYMBBsFElfZm2Wtl9vVk4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ybuankara/?__cft__%5b0%5d=AZXXtjwZyNXlAArdGMU27MQxfwCTrowbPoHl3C7xeGoxDNA1JkJlwfT8ihb4y0etyjeWMm2M_g2oKyOkNoO0OW2GSpR7nI1R9lma83bL5Fq-7iTLLBL7rlwJnJ2-ue_xlBaAAfUbGF4qfJV-eFUgcvAxQWm7aB3C1L2GHo4PLe-2sBtYMBBsFElfZm2Wtl9vVk4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ybuankara/?__cft__%5b0%5d=AZXXtjwZyNXlAArdGMU27MQxfwCTrowbPoHl3C7xeGoxDNA1JkJlwfT8ihb4y0etyjeWMm2M_g2oKyOkNoO0OW2GSpR7nI1R9lma83bL5Fq-7iTLLBL7rlwJnJ2-ue_xlBaAAfUbGF4qfJV-eFUgcvAxQWm7aB3C1L2GHo4PLe-2sBtYMBBsFElfZm2Wtl9vVk4&__tn__=kK-R
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Kryterium I 
Kryterium I, w którym nas oce-
niano, to osiągnięcia publikacyj-
ne. Na końcowy rezultat  ewalua-
cji składał się indywidualny doro-
bek każdego pracownika badaw-
czo – dydaktycznego i badawcze-
go w zadeklarowanej dyscyplinie. 
Wyniki pokazały, że rozpiętość 
między pracownikami jest zna-
cząca pod względem ilościowym i 
jakościowym. Mamy pracowni-
ków z nawet kilkudziesięcioma 
publikacjami i takich, którzy nie 
wypełnili wymaganych slotów 
publikacyjnych. Wyniki dowodzą, 
że kierujemy swój dorobek głów-
nie do obiegu czytelniczego w 
kraju. Gdy chodzi o monografie, 
to jest to często zrozumiałe. Tak 
profilują nas choćby postępowa-
nia awansowe, czy też zachęcają 
do tego niskie progi dostępu do 
wydawców. Niestety usprawiedli-
wienie braku osiągnięć w najlep-
szych wydawnictwach II poziomu 
lub wysokopunktowanych czaso-
pismach za 140 czy 200 pkt, jest 
znacznie gorzej znaleźć w per-
spektywie stanu, w którym zaled-
wie garstka pracowników opubli-
kowała najwyżej punktowane 
prace.   
 
Kryterium II 
Wypadamy słabo w zakresie po-
zyskiwania środków zewnętrz-
nych.  Na WNS realizowane są co 
prawda różne projekty, ale bra-
kuje dużych grantów, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. 
Brak grantów może wynikać ze 
zbyt niskiej aktywności pracowni-
ków w ich pozyskiwaniu albo  
niewielkiej skuteczności w tym 
obszarze. 
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Refleksje wokół ewaluacji – stawiajmy sobie bardziej ambitne cele 

Ewaluacja czterech dyscyplin naukowych na Wydziale Nauk Społecznych za lata  
2017 – 2021 potwierdziła istnienie kilku istotnych dla naszego funkcjonowania     
problemów. Na szczęście ujawniła też pozytywne informacje o aktywności naukowej 
pracowników - pisze dr hab. Michał Jacuński, prof. UWr, ekspert KEN w zakresie ewa-
luacji oraz członek uczelnianego zespołu ds. ewaluacji. 

Michał Jacuński wykonywał pra-
cę eksperta Komisji Ewaluacji 
Nauki do oceny osiągnięć w ra-
mach tegorocznej ewaluacji ja-
kości działalności naukowej. 
Ocena dyscyplin naukowych 
obejmowała okres 2017 –2021. 
Michał Jacuński jest również 
członkiem Zespołu ds. ewaluacji 
jakości działalności naukowej w 
Uniwersytecie Wrocławskim, 
gdzie kontynuowane są zadania 
związane z ewaluacją i jej wyni-
kami.  
Jest politologiem i medioznaw-
cą, pracuje w Instytucie Polito-
logii.  

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej, obejmującej okres 2017-2021, wszystkie „wydziałowe” 
dyscypliny:  
 filozofia,  
 nauki o bezpieczeństwie,  
 nauki o polityce i administracji, 
 nauki socjologiczne,  
otrzymały ocenę B+ w skali pięciopunktowej, gdzie A+ jest kategorią najwyższą, a C najniższą.   
Filozofia złożyła odwołanie i ubiega się o kategorię A. 
 
Tym samym utrzymane zostały uprawnienia do prowadzenia studiów, kształcenia doktorskiego w danej 
dyscyplinie, nadawania stopni, zapewnione jest otrzymywanie bazowego poziomu subwencji.  

fo
t.
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Niewykluczone, że obie te prze-
słanki zachodzą od dawna rów-
nocześnie. Trzeba mieć na ua-
dze, że jest to problem. Na 
pewno złożony, ale problem, 
który wymaga pilnego rozwiąza-
nia. 
 
Kryterium III 
Kryterium III oceny dyscyplin 
dotyczyło współpracy z otocze-
niem społeczno - gospodarczym 
uczelni. Ewaluacja pokazała, że 
potrafimy to robić i dobrze ra-
dzimy sobie ze współpracą z 
interesariuszami, oddziałując 
istotnie głównie w skali krajo-
wej, mniej zaś w skali między-
narodowej. Bez względu na 
przyszłe kryteria ewaluacji, war-
to kontynuować i rozwijać do-
bre praktyki współpracy z oto-
czeniem i wspierać interdyscy-
plinarność w tym zakresie.  
 
Czy jest się czym martwić? Czy 
należy coś zrobić? Zdecydowa-
nie tak. Trwanie w swoistej pu-
łapce średniego rozwoju, którą 
rozumiem jako kontynuację ba-
lansowania przy kat. B+, to re-
gres Wydziału i każdej dyscypli-
ny. Będziemy się plasować jako, 
co najwyżej, naciągany nauko-
wy średniak. I to zarówno we-
wnątrz uniwersytetu, jak i po-
równując się z dyscyplinami w 
najlepszych jednostkach w kra-
ju. Dlatego na Wydziale potrze-
ba stawiać bardziej ambitne 
cele i dyskutować o skutecz-
nych sposobach ich osiągnięcia. 
Nie ma od tego odwrotu, jeśli 
chcemy wyjść ponad obecny, 
mało zadowalający, stan.  
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Od marca 2022 dr Anna Cichecka 
realizuje badania, w których koncen-
truje się na polityce równouprawnie-
nia i inicjatywach związanych z tą 
tematyką, podejmowanych między 
Unią Europejską a Unią Afrykańską 
po wygaśnięciu umowy z Kotonu. - 
Agenda równouprawnienia nie jest 
nową ideą, stanowiła już część part-
nerstwa między Unią Europejską a 
Afryką. Jednak wraz z tym, jak kwe-
stia równouprawnienia ewoluowała 
na przestrzeni lat, zmieniły się zna-
czenia nadawane jej ze strony bada-
nych podmiotów. Mamy więc do czy-
nienia zarówno z kontynuacją pew-
nych trendów z przeszłości, jak i 
transformacją proponowanych stra-
tegii – podkreśla badaczka, której 
główne zainteresowania badawcze 
koncentrują się na sytuacji społecz-
no-politycznej w Afryce Subsaharyj-
skiej ze szczególnym uwzględnie-
niem sytuacji kobiet i roli ruchów 

Relacje Unia Europejska - Afryka z perspektywy równouprawnienia 

Jakie inicjatywy związane z równouprawnieniem      
podejmowane są na linii Unia Europejska – Afryka?   
To główne pytanie, na które szuka odpowiedzi dr Anna 
Cichecka z Instytutu Socjologii, realizując swój projekt 
badawczy m.in. w Tanzanii. 

społecznych w procesach demo-
kratyzacji oraz znaczeniu polityk 
równouprawnienia w integracji 
społecznej w regionie Wspólnoty 
Wschodnioafrykańskiej i w partner-
stwie euro-afrykańskim.  

Na przełomie października i listo-
pada dr Cichecka prezentowała 
wstępne wyniki badań na między-
narodowej konferencji naukowej 
„The 3rd Mkwawa International 
Conference: Change and Adapta-
tions towards Sustainable Deve-
lopment” organizowanej przez 
Mkwawa University College of Edu-
cation, w Irindze, w Tanzanii. Wy-
jazd ten stał się również doskonałą 
okazją do skonsultowania i prze-
dyskutowania wniosków z bada-
czami reprezentującymi goszczącą 
uczelnię oraz inne afrykańskie uni-
wersytety – jak choćby University 
of Dar es Salaam.  

Anna Cichecka na konferencji w Tanzanii 

Projekt „Relacje na linii UE – Afryka: 
patrząc z perspektywy równouprawnie-
nia” jest finansowany przez Program 
Wsparcia Indywidualnych Działań Ba-
dawczych Instytutu Socjologii UWr. Wy-
jazd badawczy i konsultacje naukowe 
zostały sfinansowane w ramach progra-
mu PROM z NAWA. 

Populizm i ochrona demokracji w Europie 

Jak demokracje liberalne mogą wpływać na politykę populistyczną w skuteczny          
i praworządny sposób? Zbadanie tego, na przykładzie Szwecji, Danii, Niemiec,       
Hiszpanii, Włoch, Węgier i Polski, jest głównym celem międzynarodowego projektu 
badawczego, realizowanego m.in. przez dr Aleksandrę Moroską-Bonkiewicz, dr Bene-
dicte Laumond i dr Katarzynę Domagałę, z Instytutu Politologii.  

Badacze postawili sobie dwa główne 
pytania: w jaki sposób można sku-
tecznie ograniczyć niedemokratyczne 
i nieliberalne działania partii populi-
stycznych?, oraz czy można je ogra-
niczyć, nie działając w sposób, który 
z liberalno-demokratycznego punktu 
widzenia jest nielegalny? Poddają 
analizie skuteczność reakcji wobec 
partii populistycznych w siedmiu kra-
jach europejskich oraz aplikują nor-
matywne teorie polityczne do specy-
ficznych wyzwań populizmu. - Partie 
populistyczne mogą pełnić funkcje 
"korekty" demokracji liberalnej, 
wskazując na społeczne problemy 
oraz na brak reakcji nań elit politycz-
nych, ale często wywierają także 
presje na demokracje ze względu na 
ich problematyczną relację wobec 
kluczowych zasad i instytucji demo-
kracji liberalnych - opowiada dr 
Aleksandra Moroska-Bonkiewicz  
z Instytutu Politologii.  

Wyniki dotychczasowych badań 
dostarczyły zespołowi wiedzy na 
temat tego jak demokracje liberal-
ne, ich aktorzy: instytucje publicz-
ne, partie polityczne, aktorzy społe-
czeństwa obywatelskiego  (w kraju 
i na poziomie ponadnarodowym) 
reagują na pilną i złożoną proble-
matykę populizmu w różnych pań-
stwach. W części dotyczycącej ana-
lizy przypadku Polski (badanie do-
tyczy Prawa i Sprawiedliwości w 
latach 2015-2021 i Niemiec 
(badanie Alternatywy dla Niemiec 
w latach 2013-2021), realizowanej 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
wykazano m.in. rolę sektora poza-
rządowego w przeciwstawianiu się 
polityce populistycznej oraz cieka-
we modele opozycji – w Polsce 
określonej jako model „princer 
movement” (ruch okrężny), a w 
Niemczech – jako model „adaptacji 
demokracji wojującej”.  

Projekt: Populizm i ochrona       
demokracji w Europie 
Zespół: dr Aleksandra Moroska-
Bonkiewicz, dr Benedicte Laumond, 
dr Katarzyna Domagała. 
Źródło finansowania:  
Fundacja Carlsberga 

Aleksandra Morska-Bonkiewicz 
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Pobyt zespołu w Namibii, zreali-
zowany w dniach 18.10-
03.11.2022, był częścią projektu 
dotyczącego strategii wyrówny-
wania szans w trzech państwach 
post-apartheidowych Południo-
wej Afryki: Namibii, RPA oraz 
Zimbabwe.  

W ramach tej części badań prze-
prowadzono blisko 50 wywiadów 
pogłębionych z politykami, 
dziennikarzami, pracownikami i 
farmerami. W trakcie pobytu ze-
spół mieszkał z lokalnymi spo-
łecznościami Herero i białymi 
farmerami, dzięki czemu miał 
okazję obserwować dynamikę 
relacji oraz stosunki panujące na 
fermach przekazanych ludności 
czarnoskórej przez rząd Namibii.  

Projekt:  
Winners and losers of  transi-
tions in post-apartheid coun-
tries. The comparative study of 
Namibia, South Africa and Zim-
babwe.  
 
Zespół:  
dr hab. Andrzej Polus,  
prof. UWr, Instytut Studiów 
Międzynarodowych WNS,  
dr hab. Dominik Kopiński,  
prof. UWr, Instytut Nauk 
Ekonomicznych WPAiE,  
dr Wojciech Tycholiz, Insty-
tut Studiów Międzynarodowych 
WNS 
 
Żródło finansowania:  
NCN (OPUS) 
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O nierównym dostępie do ziemi w Namibii  

Zagadnienia związane z 
wdrażaniem reformy rol-
nej mającej na celu 
zwiększenie dostępu do 
ziemi ludności czarnoskó-
rej były głównym przed-
miotem badań prowadzo-
nych w Namibii przez dra 
hab. Andrzeja Polusa, 
prof. UWr i dra Wojciecha 
Tycholiza z Instytutu Stu-
diów Międzynarodowych.  

Wojciech Tycholiz i Andrzej Polus w Namibii 

Choć system apartheidu w 
Afryce Południowej upadł po-
nad pół wieku temu, to kwestia 
nierównych szans nadal jest 
jednym z najważniejszych wy-
zwań na drodze do post-
apartheidowej transformacji. 
Rządy Namibii, RPA i Zimbabwe 
wdrażają różne programy ma-
jące włączać ekonomicznie nie-
uprzywilejowaną czarnoskórą 
ludność. Dwa z nich: plany ak-
cji afirmatywnej oraz reforma 
rolna są uznawane za przedsię-
wzięcia o dużej skali, ale też za 
najbardziej kontrowersyjne.  

Celem projektu było przedsta-
wienie i analiza tych programów, 
a także próba oceny skuteczno-
ści działań prowadzonych przez 
rządy Namibii, RPA i Zimbabwe 
na rzecz ekonomicznej integracji 
wykluczonych grup społeczeń-
stwa. Wyniki badań przedstawia-
ne są na konferencjach między-
narodowych oraz w publikacjach 
czasopism afrykanistycznych.  

Pomysł na projekt 
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- Dlaczego Wiedeń? 

W 2020 roku na Uniwersytecie 
Wiedeńskim uruchomiono inter-
dyscyplinarną platformę badaw-
czą o nazwie The Challenge of 
Urban Futures: Governing the 
complexities in European cultu-
res. Jej zadaniem jest badanie 
relacji łączących wiele obszarów 
tematycznych i wyzwań, z jakimi 
borykają się miasta, zarówno w 
obszarze społeczno-kulturowym, 
jak również gospodarczym, tech-
nologicznym, związanym z ochro-
ną środowiska, a także zarządza-
nia samorządem i miastem. Plat-
forma gromadzi naukowców z 
kilku dziedzin, w tym zajmują-
cych się historią i kulturą, mikro-
biologią i naukami o systemach 
środowiska, ziemi, geografii i 
astronomii, a także informatyki - 
wszystko po to, aby umożliwić 
prowadzenie działań na przecię-
ciu różnorodnych obszarów te-
matycznych, przeanalizować re-
formę struktur miejskich w ostat-
nich dekadach oraz rozwikłać 
mechanizmy społeczne wpływa-
jące na podobieństwa i różnice 
procesów związanych z różnymi 
aspektami studiów miejskich. 
Dzięki powołaniu tej platformy 
Uniwersytet Wiedeński dołączył 
do grona najlepszych ośrodków 
naukowych zajmujących się ba-
daniem polityki miejskiej w wielu 
wymiarach. Chciałam zapoznać 
się ideą tej platformy, jej działa-
niami i perspektywami rozwoju, 
stąd pomysł na wyjazd. Proble-
matyka związana z zarządzaniem 
miastem jest głównym punktem 
moich zainteresowań badaw-
czych, a Wiedeń jest uznawany 
za jedno z najlepszych miast do 
życia, więc dodatkowo stanowi 
doskonałe studium przypadku, 
które zgłębiam, aby lepiej zrozu-
mieć czynniki oraz mechanizmy 
wpływające na tak dobry wynik.   

Zarządzanie miastami z perspektywy wiedeńskiej 

O stażu badawczym na Uniwersytecie Wiedeńskim,    
realizowanym w ramach programu „Inicjatywa          
doskonałości – uczelnia badawcza” UWr, rozmawiamy  
z prof. dr hab. Aldoną Wiktorską-Święcką z Katedry 
Studiów Europejskich.  

Aldona Wiktorska-Święcka w Wiedniu 

- Jakie są pierwsze Pani 
spostrzeżenia? 

Platforma jest interesującym 
przykładem nie tylko inicjatywy 
o charakterze interdyscyplinar-
nym, ale też hybrydowego roz-
wiązania organizacyjnego. Zrze-
sza osoby reprezentujące różne 
dyscypliny naukowe oraz spe-
cjalizacje, ale obejmuje też róż-
ne – rozproszone organizacyj-
nie – jednostki Uniwersytetu 
Wiedeńskiego. Jednocześnie ma 
samodzielność w zakresie za-
rządzania, co między innymi 
pozwala jej na niezależność od 
tradycyjnych, hierarchicznych 
struktur, a także na pozyskiwa-
nie funduszy zewnętrznych. 
Dzięki pobytowi tutaj mogę zo-
baczyć, jak funkcjonuje to w 
praktyce, jaki potencjał i jakie 
ograniczenia ma taka koncepcja 
platformy. 

Wyjazd jest też okazją do spo-
tkania badaczy z różnych dyscy-
plin, których łączy przyszłość 
miast, w tym badanie polityki 
miejskiej jako jednego z filarów 
polityki spójności Unii Europej-
skiej. To oczywiście nie wszyst-
ko - dzięki pobytowi tutaj mogę 
też zobaczyć, jak funkcjonuje 
polityka osiedlowa, polityka za-
rządzania ulic i sąsiedztwami; 
mogę obserwować faktyczny 
wpływ mieszkańców na rozwią-
zywanie konkretnych proble-
mów, realizowanie konkretnych 
inicjatyw.  

- Brzmi bardzo ciekawie i 
aktywnie. Jak planuje Pani 
wykorzystać wyniki swoich 
badań? 

Planuję przygotować artykuł 
naukowy w języku angielskim, 
do opublikowania w czasopi-
śmie indeksowanym przez ME-
iN. Mam również nadzieję, że 
staż pomoże mi w rozwoju ko-
lejnych projektów badawczych.  

Chciałabym też jednak, aby wy-
niki moich badań były szeroko 
dostępne dla polskich samorzą-
dów. Wiem, że jest wiele różnic 
między rozwijającymi się miasta-
mi, że dużym polskim miastom 
może być daleko do bycia uzna-
nymi, jak Wiedeń, za najlepsze 
do życia, ale obserwuję też sze-
reg podobieństw wynikających 
choćby z członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej, dostrzegam wiele 
możliwości projektowania tego, 
co jest możliwie do realizacji w 
polskich miastach. Dlaczego z 
tego nie skorzystać?  

- Jeśli rozmawiamy o korzy-
staniu z możliwości, to dla-
czego warto udać się na staż 
badawczy, na przykład w ra-
mach IDUB? 

Taki wyjazd stażowy daje 
ogromne możliwości, o których 
wspomniałam wcześniej. Jest też 
mobilizacją i inspiracją badaw-
czą, przynoszącą wiele cennych 
kontaktów naukowych. Daje 
również możliwość zmniejszenia 
zobowiązań organizacyjnych i 
dydaktycznych, co dla każdego z 
nas może być cenne dla zacho-
wania zawodowego balansu. W 
trakcie wyjazdu może nam oczy-
wiście towarzyszyć poczucie, że 
mamy za mało czasu, a za dużo 
zadań, ale i tak warto, ponieważ 
to niesamowicie motywuje do 
dalszego działania.  
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Badaczka pracuje nad analizą 
zmian w polityce społecznej Pol-
ski i Czech, zakładając, że oba 
analizowane państwa, ze względu 
na swoje historyczne tło, wdraża-
ją paradygmat inwestycji społecz-
nych w specyficzny, środkowoeu-
ropejski sposób. Świadczenie 
opieki nad osobami starszymi w 
Polsce opisywane jest jako 
„ukryte urynkowienie”, a w Cze-
chach jako „jawna prywatyzacja”, 
oba państwa można traktować 
jako „spóźnialskie” w kontekście 
wdrażania trendów restukturyza-
cyjnych w polityce społecznej, 
jeśli porównywać je do innych 
państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Autorka projektu bada, 
jak dwa procesy, deinstytucjonali-
zacja i urynkowienie, uznawane 
za nowoczesne koncepcje świad-
czenia opieki, a obserwowane 
zarówno w liberalnych, konserwa-
tywnych, socjaldemokratycznych, 
jak i familialistycznych państwach 
opiekuńczych, przebiegają w Pol-
sce i Czechach.  
 

Inwestycje społeczne w Czechach  

Realizacja projektu badawczego dotyczącego wdrażania paradyg-
matu inwestycji społecznych w krajach Unii Europejskiej na przy-
kładzie Polski i Czech to główny powód, dla którego dr hab. 
Agnieszka Makarewicz z Instytutu Politologii odbyła staż naukowy 
na Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie.  

Analizowane przez nią przypadki 
to wspomniana wyżej opieka 
nad osobami starszymi, ale też 
nad dziećmi. Autorka zamierza 
wykazać, że wprowadzanie tych 
procesów może skutkować 
zmniejszeniem zakresu redystry-
bucji środków przeznaczonych 
na rozwój usług opiekuńczych, 
co z kolei przełoży się na 
zmniejszenie ich dostępności i 
jakości. 
Staż w Brnie obejmował kwe-
rendę źródłową, udział w zaję-
ciach, prowadzenie zajęć dla 
doktorantów, a także networ-
king i wymianę doświadczeń z 
innymi badaczami interesujący-
mi się tematyką inwestycji spo-
łecznych. Efektem stażu będzie 
m.in. artykuł naukowy w „Czech 
Journal of Political Science”, w 
którym autorka przedstawi wy-
niki przeprowadzonej analizy.  
Staż naukowy na Uniwersytecie 
im. Masaryka w Brnie odbył się 
w lipcu 2022. Był finansowany 
ze środków IDUB.  

Agnieszka Makarewicz z prof. Lubomirem Kopečkiem podczas stażu naukowego na 
Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie  
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Staże naukowe  
w ramach IDUB 

Marek Musioł w Sciences Po Bordeaux 
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Dr Marek Musioł z Instytutu Stu-
diów Międzynarodowych ds. współ-
pracy z zagranicą odbył staż nauko-
wy w Sciences Po Bordeaux. Pro-
gram wizyty obejmował m.in. wy-
wiady, spotkania i konsultacje, pro-
wadzenie badań terenowych, kwe-
rendy, a także prezentację możliwo-
ści współpracy przy projektach nau-
kowo-badawczych. Spotkanie było 
okazją do rozmów na temat współ-
pracy w organizacji, wyjazdów dy-
daktycznych dla studentów angloję-
zycznych, staży naukowych dla pra-
cowników naukowych ISM, czy po-
dejmowania projektów naukowo-
badawczych i wspólnych publikacji 
naukowych.  
 
Dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. 
UWr z Instytutu Socjologii odbyła 
staże zagraniczne w The Centre for 
Border Region Studies, University of 
Southern Denmark, Sønderborgoraz 
(4.07-4.09) oraz w Robert Schuman 
Center for AdvanceStudies/
European University Institute/
Florencja), 1-30.09. 
 
W listopadzie dr Irena Kurasz z 
Instytutu Studiów Międzynarodo-
wych zrealizowała trzymiesięczny 
staż naukowy w Technische Univer-
sität Dresden, Institut für Geschich-
te”, gdzie m.in. zaprezentowała wy-
niki swoich badań poświęconych 
położeniu Niemców na Dolnym Ślą-
sku po 1945 roku.  
 
Dr Anna Jagiełło Szostak z Insty-
tutu Studiów Międzynarodowych 
realizowała w październiku trzytygo-
dniowy staż naukowy w University 
College London, School of Slavonic 
and East European Studies. W ra-
mach pobytu stażowego m.in. wyni-
ki badań dot. relacji bilateralnych 
Republiki Turcji oraz Bośni i Herce-
gowiny. 
 

https://www.facebook.com/Technische-Universit%C3%A4t-Dresden-110422548978831/?__cft__%5b0%5d=AZWvjLrcSUsyOAoRc9oIVjgm5qNa3tNfp0ra05aip8E9YUrA_A0c6SNbQkKX4a-UMHX6mVArM65rYe9Bty7uGcHDGJg5h_A9ukHO1z3NnUyM2vZbrlVIuZrVJ_O5KC1DeqWNrYmm1nux6msbTCC7G4yFhgTaZYtpfyXP8T
https://www.facebook.com/Technische-Universit%C3%A4t-Dresden-110422548978831/?__cft__%5b0%5d=AZWvjLrcSUsyOAoRc9oIVjgm5qNa3tNfp0ra05aip8E9YUrA_A0c6SNbQkKX4a-UMHX6mVArM65rYe9Bty7uGcHDGJg5h_A9ukHO1z3NnUyM2vZbrlVIuZrVJ_O5KC1DeqWNrYmm1nux6msbTCC7G4yFhgTaZYtpfyXP8T
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W listopadzie dr hab. Michał Jacuński, prof. UWr z Instytutu Polito-
logii przebywał we Francji z gościnnymi wykładami w the European 
School of Political and Social Science (ESPOL), która znajduje się na 
Uniwersytecie Katolickim w Lille. Zajęcia dotyczyły wyzwań, przed 
jakimi stoją partie polityczne w Polsce i Europie Środkowo – Wschod-
niej.  

Podczas tej wizyty prof. Duda 
odbyła spotkania z przedstawi-
cielkami Partii Demokratycznej w 
7. dystrykcie kongresowym, spo-
tkała się z Karen Green, kandy-
datką do Izby Reprezentantów 
oraz z Lynn Dictor, przewodni-
czącą The Seminole County De-
mocratic Party (SemDems), która 
jest lokalnym oddziałem Florida 
Democratic Party (FDP). Karen 
Green kandydowała do Izby Re-
prezentantów USA w wyborach 
połówkowych (midterm elec-
tions), które odbywały się w USA 
8 listopada 2022. Program wy-
borczy Karen Green skoncentro-
wany był przede wszystkim na 
postulatach zabezpieczenia za-
trudnienia oraz zwiększenia moż-
liwości edukacyjnych młodzieży.  
 

Wykłady w Lille 

Z wizytą w Orlando 

Spotkania z amerykański-
mi polityczkami oraz roz-
mowy o programach wy-
borczych i największych 
wyzwaniach były głównym 
celem wizyty dr hab. Re-
naty Dudy z Instytutu 
Spraw Międzynarodowych 
na University of Central 
Florida w Orlando.  

Jako emigrantka z Jamajki Karen 
położyła duży nacisk na zapew-
nienie swobód obywatelskich 
imigrantom i innym społeczno-
ściom mniejszościowym, równie 
istotną sprawą są prawa kobiet, 
rozwój młodzieży, wolności reli-
gijne, sprawiedliwość społeczna 
oraz zrównoważony rozwój. 
Renata Duda przebywała na 
University of Central Florida 
(UCF) w Orlando na Florydzie w 
ramach umowy bilateralnej po-
między Uniwersytetem Wrocław-
skim a UCF. Wyjazd odbył się w 
terminie 28 października - 14 
listopada. 

Renata Duda i Karen Green  
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Internacjonalizacja ISM 
 
Instytut Studiów Międzynarodowych 
uzyskał nowe dofinansowanie na 
rzecz uruchomienia programów mo-
bilności międzynarodowej i rozwoju 
dalszej współpracy z takimi ośrodka-
mi akademickimi jak Applied 
Sciences Private University, Me-
diterranian University of Alba-
nia, International University of 
Sarajevo, Dalhousie University, 
Stellenbosch University.  
Wnioski o granty zostały z sukcesem 
złożone i przygotowane w ramach 
konkursu Erasmus + KA171 2022 
wspólnie z Biurem Współpracy Mię-
dzynarodowej przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych ISM: 
- dr hab. Jarosław Jarząbek: Jor-
dania (2 przyjazdy dydaktyczne, 1 
wyjazd studencki, 3 przyjazdy stu-
denckie), 
- dr Anna Jagiełło-Szostak: Alba-
nia (1 wyjazd dydaktyczny, 2 przy-
jazdy dydaktyczne, 1 wyjazd stu-
dencki, 1 przyjazd studencki) i Bo-
śnia i Hercegowina (1 wyjazd dydak-
tyczny, 1 przyjazd dydaktyczny, 1 
wyjazd studencki, 1 przyjazd stu-
dencki),  
- dr Marek Musioł: Kanada (1 
przyjazd dydaktyczny) i RPA (2 wy-
jazdy dydaktyczne, 2 przyjazdy dy-
daktyczne). 
Wsparcie obejmuje zarówno granty 
przyjazdowe jak i wyjazdowe. Pozy-
skane wsparcie pozwoli na dalszą 
internacjonalizację ISM. 
 
Z wizytą w Leuven 
 
W lipcu prof. dr hab. Maciej Mani-
kowski z Instytutu Filozofii, na za-
proszenie prof. Russella Friedmana, 
odwiedził De-Wulf-Mansion Centre 
for Ancient, Medieval and Renais-
sance Philosophy Uniwersytetu w 
Leuven (Belgia). Prof. Manikowski 
prowadził tam badania nad metafi-
zyką Mistrza Eckharta. 
 
Z wykładem dla PAN w 
Wiedniu 
 
4 września dr Joanna Giel z Insty-
tutu Filozofii wygłosiła wykład w 
Stacji Naukowej Polskiej Akademii 
Nauk w Wiedniu. W wystąpieniu   
Reformacja na Śląsku dr Giel przed-
stawiła najważniejsze wydarzenia 
podczas reformacji w naszym regio-
nie, jak i wiodących działaczy zaan-
gażowanych w ten proces, takich 
jak Johann Hess oraz Kaspar von 
Schwenckfeld. 
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– Monografia jest efektem szeroko zakrojonych badań empirycznych 
w  partiach politycznych dotkniętych porażką wyborczą. Analizie pod-
daliśmy reakcję na niekorzystny wynik wyborczy ponad 70 partii z 
większości państw europejskich, koncentrując się na wpływie porażki  
na partyjne przywództwo, ofertę programową i partyjne członkostwo. 
Efektem badań jakościowych przeprowadzonych w partiach belgij-
skich, brytyjskich i polskich, jest z kolei analiza partyjnych narracji na 
temat porażki. Z pogłębionych wywiadów z liderami partii, parlamen-
tarzystami i aktywistami uzyskaliśmy oryginalny obraz opowieści 
(stories of defaet) konstruowanych na użytek zewnętrzny i wewnątrz-
partyjny, za pomocą których partie polityczne wyjaśniają przyczyny i 
kontekst porażki, wskazują winnych, tłumaczą konsekwencje, jak wy-
nik wyborów przynosi organizacji partyjnej – opowiada współautorka 
monografii prof. dr hab. Anna Pacześniak z Katedry Studiów Euro-
pejskich. 
Oryginalność publikacji, zwłaszcza opisywany w niej subiektywny 
kontekst porażki wyborczej, została doceniona w międzynarodowym 
środowisku badaczy partii politycznych, w tym przez prof. Thomasa 
Poguntke z Uniwersytetu w Düsseldorfie, prof. Anjikę Gauję z Uniwer-
sytetu w Sydney, prof. Krisa Deschouwer z Wolnego Uniwersytetu w 
Brukseli i prof. Nicole Bolleyer z Uniwersytetu w Monachium. 

Partyjne narracje na temat wyborczej porażki  

Publikacja jest wynikiem badań jakościowych dotyczących reurbaniza-
cji, rozumianej jako migracja powrotna z przedmieść do miast - pro-
cesu obejmującego realizację decyzji o przeprowadzce na suburbia, 
doświadczenie podmiejskiego zamieszkiwania, a następnie powrót do 
miasta. – Pomysł wydawał się ciekawy, ponieważ prowadzone dotąd 
w Polsce badania ruchliwości mieszkaniowej z perspektywy socjolo-
gicznej nie zwracały uwagi na zjawisko powrotów z suburbiów. Tym-
czasem można to potraktować jako punktowy przejaw reurbanizacji, 
analizowanej przez śledzenie jakościowej zmiany w sferze mieszka-
niowej zachodzącej na linii przedmieścia-śródmieście  –  mówi dr hab. 
Katarzyna Kajdanek, prof. UWr z Instytutu Socjologii.  
Jakie doświadczenia powrotników można poznać w książce? To za-
równo początkowy zachwyt, jak i narastające rozczarowanie podmiej-
skim życiem. Istotne są strategie, młodych dorosłych, podmiejskich 
matek, ale i osób starszych, radzenia sobie z nowym trybem życia, w 
tym dojazdami czy ograniczeniami spontanicznych relacji społecz-
nych, a także ekologiczną katastrofą przedmieść czy zmaganiami fi-
zycznymi i finansowymi związanymi z utrzymaniem domu. Lektura 
pokazuje, jak zmiana adresu może być zmianą życiową. 

Powrotnicy z suburbiów, czyli kto? 

Jak zmieniają się partie polityczne, które doświadczyły porażki wyborczej? Tego, na 
przykładzie badań partii z Polski, Belgii i Wielkiej Brytanii, można dowiedzieć się z 
książki „Electoral Defeat and Party Change. From Makeover to Retouching”. 

- To osoby, które przeprowadziły się do domku na przedmieściach, ale z czasem po-
stanowiły go porzucić i wrócić do miasta, by zamieszkać w jednej z dzielnic blisko 
śródmieścia. O nich jest ta książka – opowiada socjolożka Katarzyna Kajdanek,     
autorka monografii „Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia”. 

Książka została opublikowana w ramach projektu NCN (OPUS) „Porażka wyborcza jako katalizator zmian 
w europejskich partiach politycznych” i jest jego zwieńczeniem.  
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Efektem badań prowadzonych przez zespół badaczy, w którym zna-
leźli się również prof. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszaw-
skiego i przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN 
oraz Rafał Zimny z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
jest anglojęzyczna monografia naukowa pt. „Headlines of the Public 
Television News Service in Poland from 2016 to 2017”. 
Autorzy książki potwierdzili m.in., że paski wyemitowane w 
„Wiadomościach TVP” prezentują jednostronny obraz świata bazują-
cy na pozytywnym wizerunku koalicji rządzącej i negatywnym wize-
runku podmiotów krytycznych wobec władzy. W wielu paskach zau-
ważalne są mechanizmy perswazyjne i manipulacyjne, większość z 
nich nie służy obiektywnemu informowaniu. Badacze wskazali na 
możliwe negatywne skutki społeczne analizowanych praktyk komuni-
kacyjnych, w tym podważenie zaufania obywateli do mediów publicz-
nych, osłabienie poczucia wspólnoty obywatelskiej czy akceptację dla 
agresji werbalnej w prowadzeniu sporów politycznych.  

Nowa książka o paskach „Wiadomości TVP” 

Tylko co czwarty analizowany pasek był informacją    
intencjonalnie pozbawioną oceny. Pozostałe – mniej 
lub bardziej jawnie – wartościowały wydarzenia lub 
podmioty prezentowane następnie w materiale filmo-
wym – wynika z badań zespołu, którego członkiem był 
dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr z Instytutu 
Politologii.  

Polacy i Niemcy o sobie nawzajem  

Wzajemny wizerunek Polaków i Niemców jest w dużej 
mierze zdeterminowany przez obraz danego kraju, jaki 
przedstawiają niemieckie i polskie media – to główna 
teza książki, której współautorką jest dr Justyna Aren-
darska z Instytutu Studiów Międzynarodowych.  

Książka „Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem w 
przekazie prasowym” jest częścią projektu „Aktorzy, obszary, sposo-
by – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie”. Publikacja 
bazuje na badaniach prasy ostatnich 20 lat. Wskazują one, że obraz 
drugiego kraju jest często osadzony w pewnych ramach interpreta-
cyjnych, które można prześledzić na przestrzeni dziesięcioleci. Ramy 
te pomagają określić, jak mówi się o Polsce lub Niemczech i jak Pola-
cy i Niemcy komunikują się ze sobą. Obraz Niemiec jako 
(hegemonicznego) wielkiego mocarstwa z roszczeniami do przywódz-
twa w Europie, rozumienie stosunków polsko-niemieckich jako relacji 
nauczyciel-uczeń czy też ujmowanie ich w ramy metafory historycz-
nej II wojny światowej to tylko kilka przykładów obrazu stosunków 
polsko-niemieckich jaki malują media.  
Książkę można pobrać ze strony Instytutu Spraw Publicznych: 
https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/sasiedztwo-w-ramach-polacy-i-
niemcy-o-sobie-nawzajem-w-przekazie-prasowym 

Książka ukazała się także w wolnym 
dostępie i można ją pobrać bezpłat-
nie, klikając w link: 
https://publikacje.pan.pl/dlibra/
flipbook/125192 

WYDZIAŁOWE GRANTY I PUBLIKACJE  W LICZBACH  

Tylko w październiku 2022 ukazały się cztery publikacje książkowe pracowników WNS. Od lipca do końca paź-
dziernika opublikowaliśmy 47 rozdziałów w monografiach naukowych oraz 36 artykułów w czasopismach.  

W 2022 na WNS realizowanych było 48 projektów, w tym NCN – 18; NCBR -1; NPRH – 2; HORYZONT – 3; NA-
WA – 5; Fundacje – 5; IDUB – 8; granty wewnętrzne – 8.  

https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/sasiedztwo-w-ramach-polacy-i-niemcy-o-sobie-nawzajem-w-przekazie-prasowym
https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/sasiedztwo-w-ramach-polacy-i-niemcy-o-sobie-nawzajem-w-przekazie-prasowym
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Polecamy również pozostałe monografie pracowników WNS: 
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W tomie Collective Structu-
res of Imagination in Jungian 
Interpretation znajdują się 
teksty dwudziestu autorów 
reprezentujących różne 
ośrodki badawcze na świe-
cie, m.in. w USA, Japonii, Au-
stralii, Serbii, Wielkiej Bryta-
nii i we Włoszech! I wszyst-
kich połączył Carl Gustav 
Jung?  
Tak. Autorzy wydobywają ele-
menty myśli społecznej w kon-
cepcji Junga, badają jej źródła, 
wskazują, gdzie konstytuują się 
jej uwarunkowania oraz określają 
jej horyzont, konsekwencje, no-
śność, związek ze współczesnymi 
ujęciami w różnych dyscyplinach 
nauki, w psychologii społecznej, 
socjologii czy filozofii społecznej.  
Tom składa się trzech części. 
O czym opowiadają?  
Pierwsza część Zbiorowe struktu-
ry nieświadomości składa się z 
tekstów poświęconych  podsta-
wowym kategoriom, które umoż-
liwiają badanie relacji między 
rzeczywistością psychiczną, wy-
obraźnią zbiorową i zjawiskami 
społecznymi. John Beebe rozwa-
ża status podstawowych podejść, 
kategorii i kontekstów ich użycia 
w koncepcji Junga i odnosi je do 
tych powstałych w historii myśli. 
Inni autorzy, w tym ja i Ewa 
Kwiatkowska, omawiają związki 
myśli społecznej Junga z koncep-
cjami psychologicznymi i antro-
pologicznymi, a jeszcze inni – jak 
Johann Graaf –  z socjologiczny-
mi. Wiele pism Junga odnosi się 
bezpośrednio do problematyki 
myśli społecznej i jego komenta-
rzy do współczesnych mu wyda-
rzeń o charakterze społeczno-
politycznym, takich jak totalita-
ryzm, przywództwo polityczne 
czy współczesne formy religijno-
ści. Ukazują szczególny związek 
między jednostką a społeczeń-
stwem, archetypem a wymiarem 
historycznym, społecznym, mię-
dzy procesami masowymi a wy-
obraźnią zbiorową. Otwierają 
perspektywę badawczą autono-
micznej ważności sfery wizualnej.  

Zbiorowe struktury wyobraźni wg Junga 

O rozważania naukowe na temat jungowskiej interpre-
tacji, o kontakty z badaczami połączonymi zamiłowa-
niem do Carla Gustava Junga oraz o współpracę z pre-
stiżowym wydawnictwem Brill  pytamy dr hab. Ilonę 
Błocian, prof. UWr z Instytutu Filozofii, 
współredaktorkę monografii Collective Structures of 
Imagination in Jungian Interpretation. 

Brzmi to jak bardzo cieka-
wa monografia dla badaczy 
z wielu dziedzin. O czym są 
kolejne części? 
Część druga tomu Imaginarium 
społeczne poświęcona jest ana-
lizie konkretnych zbiorów i 
struktur porządkujących obrazy 
o oddziaływaniu społecznym, 
wyobrażeń zbiorowych odzwier-
ciedlonych w formach architek-
tonicznych, literaturze, filmach i 
praktykach psychoterapeutycz-
nych, mitach, samych obra-
zach, czy formach tańca. Trze-
cia Psychologiczne znaczenie 
procesów społecznych zawiera 
teksty dotyczące analizy współ-
czesnych procesów społecznych 
i ich możliwych wyjaśnień oraz 
sposobów rozumienia myśli 
społecznej Junga 
(„archetypowa socjologia”) i 
krytyki współczesnej 
(dwudziestowiecznej) zjawisk 
społeczno-kulturowych. Filarów 
tych aspektów koncepcji Junga 
należy upatrywać w ostrym 
zderzeniu ewolucji nieświado-
mości z szybkim tempem zmian 
w społeczeństwie masowym, 
przemysłowym i w końcu post-
industrialnym. Autorzy przed-
stawiają pytania o instynktow-
ne wzory hierarchii społecznej, 
kategorię „nieświadomości kul-
turowej”, teorię opanowania 
lęku (TMT), archetypowe zna-
czenie lęku przed śmiercią, zja-
wisko sebastianizmu jako ruchu 
politycznego i religijnego wpły-
wającego na  idee polityczne 
ugrupowań w wielu wiekach 
historii Brazylii, krytyczne ujęcia 
Frankfurtczyków relacji współ-
czesnych społeczeństw i kon-
cepcji zdrowia psychicznego  
oraz tak zwane Imagopatię, 
logereię oraz perceptokulturę w 
sferze wirtualno-wizualnej ko-
munikacji.   
Współpraca w tak licznym 
zespole była z pewnością 
niemałym wyzwaniem. Jak 
przebiegała praca nad 
książką i współpraca z pre-
stiżowym wydawnictwem 
Brill?  

Sama praca nad tomem wiązała 
się z wieloma wyzwaniami, kon-
taktem z badaczami reprezentu-
jącymi odmienne podejścia, wie-
le odrębnych dyscyplin nauki, 
różne tradycje. Był to prawdziwy 
międzynarodowy wielogłos i du-
żo różnych fajnych koleżeńskich 
kontaktów. 
Współpraca z wydawnictwem 
Brill podczas wydawania mono-
grafii i tomów prac zbiorowych 
jest zazwyczaj długa; zgłoszenie 
tomu, opracowanie opisu jego 
zawartości, potencjalnej wartości 
dla różnych odbiorców, oczeki-
wanie na przydzielenie do serii 
wydawniczej, a w końcu – na 
recenzje zabiera wiele czasu i 
wymaga niemałej cierpliwości. 
Korekty tekstów są kilkukrotne i 
„wędrują” pomiędzy redaktorami 
oraz autorami wiele razy. Jeśli 
książka wydawana jest bez żad-
nych kosztów ponoszonych przez 
autorów i instytucje, z których 
się wywodzą, wiele technicznych 
kwestii leży po stronie autora lub 
redaktorów naukowych tomu. W 
naszym przypadku przedłużenia 
okresów oczekiwania wystąpiły 
kilka razy ze względu na sytuację 
covidową oraz zmiany w dystry-
bucji wydawnictwa.  
Całość okazała się dużym przed-
sięwzięciem, oprócz satysfakcji 
ze wspólnej pracy, przyniosła 
dialog, kontakty, i – co chyba 
najważniejsze – poczucie przyna-
leżności do jakiejś rozumiejącej 
się wspólnoty badawczej, związki 
z ludźmi zajmującymi się podob-
nymi problemami. 
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Na XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Warszawie, 
gdzie Instytut Socjologii reprezentowali dr hab. Ewa Banaszak, dr Michał 
Cebula, dr hab. Kamilla Dolińska, dr Aleksandra Drabina-Różewicz, dr hab. 
Marcin Dębicki, dr hab. Katarzyna Kajdanek, dr Mateusz Karolak, dr Agata 
Krasowska, dr hab. Dorota Majka-Rostek, dr hab. Julita Makaro, dr hab. 
Adam Mrozowicki,  dr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, dr hab. Elżbie-
ta  Opiłowska, dr Piotr Pieńkowski,  dr  inż.  Barbara  Szczepańska dr hab. 
Iwona Taranowicz, dr hab. Irena Wolska-Zogata, mgr Jacek Burski, mgr 
Olga Gitkiewicz, mgr Könül Jafarova.  
 
Na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu, gdzie dr Kamil Glinka z 
Instytutu Politologii uczestniczył w panelu dyskusyjnym W jedności siła - 
jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju produktu turystyczne-
go. 
 
Na Warsaw Security Forum, jednym z najważniejszych wydarzeń mię-
dzynarodowych w Polsce w zakresie aktualnej problematyki europejskiego i 
globalnego bezpieczeństwa. Reprezentował nas dr Maciej Musioł z Instytutu 
Studiów Międzynarodowych.  
 
Na Dolnośląskim Festiwalu Nauki – z ofertą wykładów i warsztatów wy-
stąpili przedstawiciele Instytutu Politologii: dr Małgorzata Alberska, dr hab. 
Arkadiusz Domagała, dr Kamil Glinka, dr Agnieszka Florczak, dr Marlena 
Piotrowska, dr hab. Krystyna Rogaczewska, dr hab. Barbara Rogowska,     
dr hab. Bartosz Smolik, dr Katarzyna Zalas-Kamińska oraz mgr Olga Grajek. 
 
Na konferencji Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność "Genealogies 
of Memory. History and Memory in International Relations", która 
odbyła się w Warszawie. Prof. dr hab. Beata Ociepka z Pracowni Badań nad 
Dyplomacją Publiczną wystąpiła tam jako keynote speaker z wykładem His-
tory in International Relations: A Roadmap or Just a Context? 
 
W Akademii Intelektu przy Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa 
Akademickiego „Maciejówka”, gdzie - z okazji inauguracji nowego roku 
akademickiego w Akademii Intelektu - dr Paweł Wróblewski z Instytutu Filo-
zofii wygłosił wykład Czy filozofia jest matką wszystkich herezji?.  
 
Na konferencji "Indo-Pacific Strategy in the World Order" zorganizo-
wanej przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz Stowarzyszenie 
Euro-Atlantyckie, gdzie reprezentował nas gen. Jarosław Stróżyk z Instytut 
Studiów Międzynarodowych. Pan generał uczestniczył również w konferencji 
"Polska Polityka Wschodnia" zorganizowanej przez Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.  
 
Na warsztatach filozoficznych dla seniorów i seniorem w Przestrze-
ni Trzeciego Wieku we Wrocławiu, gdzie dr hab. Paweł Korobczak (IF) 
poprowadził warsztat Samotność - pojedynczość - egoizm: próba namysłu, 
a dr Alina Jagiełłowicz (również IF) warsztat Jak pokonać chorobę na osa-
motnienie? 
 
Na Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej w Rotacyjnym Domu Kultury na 
Jazdowie w Warszawie, gdzie dr Cezary Rudnicki z Instytutu Filozofii wziął 
udział w dyskusji panelowej Dążenie do przyjemności jest aktem rewolucyj-
nym.  
 
Na IV Zjeździe Niemcoznawców we Wrocławiu, gdzie dr Jakub Bornio 
z Katedry Studiów Europejskich uczestniczył jako ekspert w Roundtable Di-
scussion: Global Perspectives on the War in Ukraine i analizował politykę 
Polski względem wojny na Ukrainie.  
 
Na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie, gdzie prof. dr hab. Anna 
Pacześniak z Katedry Studiów Europejskich była moderatorką panelu 18 lat 
Polski w Unii Europejskiej: koniec dziecinady? Czas na dorosłość?  
 
Na VI Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w 
Gdańsku, gdzie był nie tylko mgr Maciej Śledź, ale też silna reprezentacja 
pracowników ISM.  
 
Na Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i 
perspektywa rozwoju”. Była to już siódma edycja tego wydarzenia, a 
nasz Wydział reprezentował dr Marcin Sienkiewicz z Instytutu Studiów Mię-
dzynarodowych.  

Też tam byliśmy! 

Byliśmy uczestnikami licznych wydarzeń krajowych i międzynarodowych. Wszystkich nie wymienimy, 
ale na dobry początek przedstawiamy nieco naszej aktywności w Polsce. 

Warsaw Security Forum 

Indo-Pacific Strategy in the World Order 

XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny 

IV Zjazd Niemcoznawców  

Polska Polityka Wschodnia 
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Welcome Center WNS – podsumowanie działalności 

Warsztaty, konkursy, wieczory gier, zbiórka na rzecz Ukrainy – to tylko przykłady  
tego, co wydarzyło się w Welcome Center WNS w pierwszym roku jego  funkcjono-
wania. Atrakcji i pracy było niemało, bo nasz wydział cieszy się największą liczbą   
zagranicznych studentów!  

Rok działalności Welcome Center 
WNS minął we wrześniu 2022.  - 
W tym czasie wspieraliśmy stu-
dentów i pracowników w wielu 
różnych sprawach, w tym zwią-
zanych ze studiami, pobytem w 
Polsce, funkcjonowaniem we 
Wrocławiu, jak również w każdej 
innej sytuacji problemowej czy 
kryzysowej - relacjonuje Kata-
rzyna Kvapilikova z Centrum. 
Jednostka udzielała studentom 
wsparcia po wybuchu wojny na 
Ukrainie, włączyła się w organi-
zację zbiórki dla Uniwersytetu 
Lwowskiego im. Iwana Franki. W 
grudniu przeprowadziło zbiórkę 
świąteczną na rzecz szpitala przy 
ul. Koszarowej.  
Ponadto w Centrum odbyły się 
warsztaty międzykulturowe, an-
tydyskryminacyjne oraz „Design 
Thinking”. Dzięki takim inicjaty-
wom jak impreza językowa 
„Speaking date”, popołudnie z 
medytacją, rejs statkiem, wspól-
ne grillowanie, wieczór gier plan-
szowych, konkurs fotograficzny, 
centrum stało się miejscem mię-
dzykulturowej integracji. Zaglą-
dają do niego nie tylko zagra-
niczni goście, ale - coraz chętniej 
- również polscy studenci.  
Centrum wspiera również realiza-
cję projektu NAWA „Campus bez 
granic”, koordynowanego przez 
dr Paulę Wiśniewską z Katedry 
Studiów Europejskich. W ramach 
tego grantu przeprowadzono 
kursy języka angielskiego dla 
pracowników WNS, pojawiły tak-
że się m.in. nowy, dwujęzyczny 
plan kampusu, dwujęzyczne ta-
blice informacyjne, oraz informa-
tory wydziałowe w języku angiel-
skim. 
W kolejnym roku funkcjonowania 
Centrum czekają nas kolejne cie-
kawe wydarzenia, w tym m.in. 
spotkania integracyjne i wieczory 
filmowe. - Naszym celem jest, 
aby wszyscy studenci i pracowni-
cy czuli się u nas dobrze i bez-
piecznie. Będziemy nadal poma-
gać im w ważnych dla nich spra-
wach, ale mamy też nadzieję na 
dobrą, wspólną zabawę i nawią-
zywanie międzynarodowych 
przyjaźni - dodaje Katarzyna 
Kvapilikova.  

Bądźmy w kontakcie! 
Zapraszamy na profil Centrum na FB:                                              

https://www.facebook.com/100083012238591  

Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, skontaktuj się z nami:              
welcomecenterwns@uwr.edu.pl 

Welcome Center WNS uruchomiono w 2021 roku w ramach grantu 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Everyone is welcome”; 
jego koordynatorem jest dr Mateusz Karolak z Instytutu Socjologii. 
Podstawowym celem Welcome Center WNS jest kompleksowa obsłu-
ga studentów i kadry zagranicznej na wydziale, ale stało się ono rów-
nież miejscem międzykulturowej integracji wydziałowej. Pokazuje to 
potrzebę kontynuowania i rozwijania jego pracy, tym bardziej, że 
Wydział Nauk Społecznych należy do wydziałów UWr z największą 
liczbą studentów z zagranicy – studiuje u nas około 240 osób z po-
nad czterdziestu państw.  

Wieczór gier planszowych  

Otwarcie Welcome Center WNS 
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18 listopada w Instytucie Politolo-
gii odbył się warsztat                 
pt. “Organizacje pozarządowe w 
Polsce” oparty na metodzie 
„jarmarku pomysłów”.  
Zajęcia przygotowali i przeprowa-
dzili: dr Marlena Piotrowska, mgr 
Olga Grajek, lic. Szymon Połeć, 
lic. Weronika Szenhofer oraz Ra-
fał Petrykanin. W warsztatach 
uczestniczyli uczniowie III LO w 
Wałbrzychu. 
 

O organizacjach pozarządowych w Polsce 

Nr 4/2022                                                                                                                                                                                        Biuletyn WNS 

Mgr Damian Bączkiewicz, dokto-
rant nauk o polityce i administracji z 
Instytutu Politologii, uzyskał sty-
pendium rządu francuskiego - 
Bourses du Gouvernement Français 
(BGF), w ramach którego przepro-
wadzi badania związane z przygoto-
wywaną rozprawą doktorską. 
 
Könül Jafarova otrzymała sty-
pendium doktoranckie w ramach 
projektu badawczego „Inequalities, 
CommunityResilience and New 
Governance Modalities in a Post-
Pandemic World", w którym jest 
zaangażowana jako asystentka ba-
dawcza w ramach klastra 2 dotyczą-
cego pracy u podstaw, pandemii i 
migrantów. 
Konul Jafarova otrzymała też sty-
pendium dla najlepszych dokto-
rantów w ramach projektu Interna-
cjonalizacja jako jakość nowej szko-
ły doktorskiej, finansowanego finan-
sowanego w ramach programu 
STER Internacjonalizacja Szkół Dok-
torskich.  
 
Mgr Szymon Pilch otrzymał wy-
różnienie w konkursie im. Win-
centego Stysia na stypendium 
dla doktorantów z wybitnymi 
osiągnięciami dla rozwoju Wro-
cławia organizowanym przez Wro-
cławskie Centrum Akademickie. 
Konkurs jest organizowany corocz-
nie pod patronatem Prezydenta Mia-
sta Wrocławia.  
 
Mgr Jacek Burski otrzymał finan-
sowanie w ramach konkursu MINIA-
TURA dla działania naukowego pt. 
„Rezydenci w kryzysach. Bio-
graficzny wymiar stawania się 
lekarzem w polskim systemie 
ochrony zdrowia” . 
 
Albert Zientek, student I roku Za-
rządzania Projektami Społecznymi, 
otrzymał stypendium Młody Ba-
dacz UWr.  

Dwie studentki ISM: Oliwia Wa-
cław, I rok, lic. SM oraz Marta Ko-
koszczyk, II rok, lic. BN wygrały 
konkurs na wyjazd studyjny do 
Brukseli. Konkurs zorganizował ISM 
we współpracy z Biurem Europosła 
Jarosława Dudy. 

W tym roku tematem przewodnim 
obrad były polityka i kultura. 
Uczestniczki i uczestnicy obok wy-
stąpień konferencyjnych mogli wy-
słuchać dwóch wykładów wprowa-
dzających, które wygłosili dr Mał-
gorzata Madej („Popular vs. social-
ly engaged cinema. Public moods 
reflected in films”) oraz dr Paweł 
Nowakowski („All the colors of the 
fading rainbow. The political facets 
of Polish rap music”).  
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O tym, czy zwierzęta mają prawa 

Sukcesy, nagrody, czyli… 
...jesteśmy z Was dumni! 

23 listopada w Instytucie Politologii odbyła się 21. edycja konfe-
rencji studenckiej zatytułowanej “Politics & Society in Central and 
Eastern Europe”.  

Mgr Aleksandra Horowska, dok-
torantka w dyscyplinie filozofia na 
Uniwersytecie Wrocławskim,  wygło-
siła referat Do Animals Have Any 
Rights? The Leibnizian Perspective, 
otwierający międzynarodową corocz-
ną konferencję Towarzystwa Leibni-
za w Ameryce Północnej (the Leibniz 
Society of North America). Wydarze-
nie odbyło się w dniach 21-23 paź-
dziernika na Uniwersytecie Prince-
ton.  
Mgr Horowska uczestniczyła w kon-
ferencji na zaproszenie jej współor-
ganizatorów – profesorów Daniela 
Garbera z Uniwersytetu w Princeton 
i Brandona Looka z Uniwersytetu w 
Kentucky. 

O kulturze i polityce 
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Forum Praca i Kariera  
w służbach i w wojsku  
 
17 listopada odbyło się spotkanie na 
temat pracy straży granicznej. Zor-
ganizowano je w ramach projektu 
„Forum Praca i Kariera w służbach i 
wojsku, uruchomionego przez Cen-
trum Studiów i Edukacji na rzecz 
Bezpieczeństwa UWr, Instytut Socjo-
logii oraz Akademickie Biuro Karier 
UWr.  
Celem projektu jest dostarczenie 
rzetelnej i aktualnej wiedzy studen-
tom oraz uczniom szkół średnich na 
temat specyfiki pracy/służby, zadań 
oraz rekrutacji do różnego rodzaju 
służb oraz Sił Zbrojnych RP. 
 
Nagrody za prace  
dyplomowe 
 
29 listopada odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród dyrektora ISM za 
najlepsze prace dyplomowe absol-
wentów studiów anglojęzycznych 
kierunku Global Studies. Nagrody za 
prace licencjackie otrzymali: Ryo 
Hirota (nagroda I stopnia), Suhail 
Dweik (II stopnia), Amira Al-
Madjdoub (III stopnia). Wśród au-
torów prac magisterskich przyznano: 
nagrodę I stopnia – Bianca Midili, 
II stopnia - Lucas de Niemeyer, 
III stopnia - Şengül Başardı. Wy-
różnienie otrzymali: Raphael Ozou-
de i Jose Correira Lopes. 
 
Wręczenie 
dyplomów w Wiedniu 
 
W dniach 11-12 listopada na Uni-
wersytecie w Wiedniu  odbyła się 
uroczystość wręczenia dyplomów dla 
studentów programu European Ma-
ster Global Studies. W EMGS gradu-
ation ceremony uczestniczyło ponad 
80 studentów oraz przedstawiciele 
konsorcjum programu EMGS z Wro-
cławia, Lipska, Wiednia, Roskilde, 
Londynu i Ghent. WNS reprezento-
wali prodziekan ds. współpracy mię-
dzynarodowej prof. Magdalena Ra-
tajczak oraz zastępca dyrektora ds. 
współpracy z zagranicą Instytutu 
ISM dr Marek Musioł.  
 
 
 
 
 
 

Kolejna edycja Summer School on Democracy odbyła się we wrześniu. Jej 
hasłem przewodnim było zaangażowanie obywatelskie we współczesnym 
świecie. Gościem specjalnym wydarzenia był Aleś Łahviniec, białoruski poli-
tolog, wykładowca i publicysta, działacz społeczny i polityczny, dyrektor 
programowy Free Belarus University Foundation.  
Letnia szkoła to wydarzenie zrealizowane w ramach programu STER – 
Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich organizowane przez Instytut Poli-
tologii oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr we współpracy z Ko-
misją Europejską i Parlamentem Europejskim. 
 

Letnia Szkoła Demokracji  

Tym razem o zaangażowaniu obywatelskim we współczesnym 
świecie. 
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Szkołę zorganizowało przez Cen-
trum Badań Ilościowych (Centre for 
Quantitative Research) funkcjonują-
ce w Instytucie Politologii. W wyda-
rzeniu uczestniczyli doktoranci z 
uniwersytetów partnerskich UWr z 
Czech, Niemiec, Słowenii, Węgier, 
Włoch oraz Polski.  
Zajęcia poprowadzili dr Wojciech 
Witkowski (UWr), dr Michał Kotna-
rowski (PAN), zorganizowano także 
specjalne seminarium, w czasie któ-
rego dobrymi praktykami dzielili się 
z uczestnikami dr hab. Maciej Gó-
recki (UW), prof. Jarosław Flis (UJ), 
dr Kamil Marcinkiewicz (Universität 
Hamburg) oraz dr Tomasz Woźnia-
kowski. Program tegorocznej Szkoły 
Letniej obejmował m.in. warsztaty 
dotyczące zastosowania statystyki w 
politologii oraz poświęcone progra-
mowi R.  

Szkoła Letnia Metod Ilościowych  

Na przełomie czerwca i lipca odbyła się Letnia Szkoła Metod      
Ilościowych, zorganizowana dla doktorantów  

Centrum Badań Ilościowych pro-
wadzą dr Małgorzata Madej,       
dr Kamil Błaszczyński i dr hab. 
Piotr Sula. Szkołę zorganizowano 
w ramach Erasmus+ Blended   
Intensive Programme.  
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KATEDRA STUDIÓW EUROPEJSKICH: 

• Koło Naukowe „Projekt Europa” (KNSE) 
INSTYTUT POLITOLOGII: 

• Koło Młodych Politologów 

• Koło Naukowe Zarządzania Projektami Społecznymi  
INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 

• Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków Międzynarodowych 
(KWSM), ISM  

• Studenckie Bliskowschodnie Koło Naukowe UWr 

• Niemcoznawcze Koło Naukowe „Partner”  

• Studenckie Koło Naukowe Ruch na Rzecz Wspierania Eduka-
cji Międzynarodowej  

INSTYTUT SOCJOLOGII: 

• Koło Naukowe Studentów Socjologii 

• Akademickie Koło Naukowe Security & Society  

• Koło Inicjatyw Społecznych Studentów 

• Koło Naukowe Klub Socjologii Ekonomicznej  

• Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej  
INSTYTUT FILOZOFII: 

• Koło Naukowe Studentów Filozofii „Uczta” 

• Koło Filozoficzne „Askesis” 

NAUKOWA STREFA DOKTORANCKA I STUDENCKA 

A może tak rozwinąć naukowe skrzydła i...dołączyć do koła nauko-
wego? Polecamy! 

KOŁA NAUKOWE WNS 

Przygotowujemy dla Was miejsce na wiosnę!  Meble ogrodowe już są, a to dopiero 
początek. Kto jeszcze nie widział, ile przestrzeni mamy do zagospodarowania, ten 
niech zajrzy w wolnej chwili za budynek 21. 

Rekreacja na campusie! 

WYDZIAŁ W LICZBACH 

Na WNS kształcimy prawie trzy 
tysiące studentów, w tym 1795 
kobiet i 1181 mężczyzn. Więk-
szość naszych studentów to polscy 
obywatele, ale mamy w naszym stu-
denckim gronie obywateli państw z 
różnych zakątków świata. Są wśród 
nich obywatele Ukrainy (ponad 
130), Białorusi (ponad 30), Turcji 
(22), Niemiec (21), Federacji Ro-
syjskiej (9), Gruzji (9), Indii (9), 
Nigerii (8), Uzbekistanu (8), 
Azerbejdżanu (7) i Brazylii (6). 
Uczą się u nas także studenci z oby-
watelstwem m.in. afgańskim, algier-
skim, amerykańskim, austriackim, 
bahrajńskim, bangladeskim, belgij-
skim, botswańskim, brytyjskim, buł-
garskim, chińskim, cypryjskim, egip-
skim, ekwadorskim, etiopskim, fran-
cuskim, greckim, hiszpańskim, ho-
lenderskim, indonezyjskim, irakij-
skim, irańskim, japońskim, jemeń-
skim, jordańskim, kazachskim, kenij-
skim, kolumbijskim, litewskim, male-
zyjskim, marokańskim, meksykań-
skim, peruwiańskim, południo-
woafrykańskim, południowokoreań-
skim, portugalskim, syryjskim, taj-
landzkim, tanzańskim, turkmeńskim, 
wietnamskim, włoskim, zimbabwej-
skim.  

Najwięcej studentów kształci się na 
stosunkach międzynarodowych, 
bezpieczeństwie narodowym 
oraz zarządzaniu projektami 
społecznymi.  

W ofercie edukacyjnej WNS są różne 
ciekawe przedmioty, na przykład: 
anatomia propagandy, wywiad go-
spodarczy w przedsiębiorstwie, toż-
samość i styl życia bezdomnych,  
karanie sprawców przemocy seksu-
alnej, sacrum we współczesnym 
świecie, sekty i nowe ruchy religijne, 
kreatywne pisanie, paradygmaty 
medycyny w dyskursie filozoficznym, 
psychopatologia polityczna, filozofia 
przyrody, mitologie współczesne, gry 
wojenne, zarządzanie strachem, pu-
łapki myślenia, estetyka brzydoty, 
społeczne oblicza hip-hopu, polityka 
kosmiczna. 
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Dr hab. Maciej Cesarz z Katedry Studiów Europejskich został prorektorem 

ds. studenckich UWr. To już kolejny transfer z naszego Wydziału do władz 

rektorskich, przy tej okazji pozdrawiamy prorektor ds. projektów i relacji mię-

dzynarodowych dr hab. Partycję Matusz, prof. UWr.  

 

Dr hab. Roman Konik z Instytutu Filozofii został powołany przez Ministra 

Edukacji i Nauki w skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Huma-

nistyki 2022-2025. Rada jest zespołem doradczym Ministra, koordynującym 

realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. Gratulujemy! 

 

Dr Karol Chwedczuk-Szulc z Instytutu Politologii został po raz kolejny wy-

brany mentorem w programie TopMinds! Bieżąca edycja programu kiero-

wana jest do studentów i studentek ostatniego roku studiów magisterskich 

planujących swoją karierę w obszarze nauki oraz dla osób już przygotowują-

cych rozprawę doktorską na polskiej uczelni (lub w innej instytucji naukowej 

czy badawczej), a ponadto wyróżniających się na polu naukowym - do osób, 

które charakteryzuje pasja i ambicja. Każdy, kto zna Karola, wie, że potencjał 

mentoringowy jest.  

 

Dr Julia Trzcińska z Instytutu Politolo-

gii otrzymała stypendium Ministra Edu-

kacji i Nauki dla wybitnych młodych 

naukowców wykazujących się znaczą-

cymi osiągnięciami w działalności nauko-

wej. Znamy zdolności pani doktor, więc 

nie jesteśmy zaskoczeni, ale za to ser-

decznie gratulujemy!  

HITY DYDAKTYKI na WNS 
 
W Instytucie Filozofii uruchomiono 
nową specjalność na studiach sta-
cjonarnych II stopnia: FILOZOFIA 
NAUKI i już pierwszy nabór w roku 
akademickim 2022/2023 okazał się 
sukcesem! Proponowane studentom 
przedmioty to m.in. filozofia sztuki i 
filozofia techniki, ale mogą oni 
uczestniczyć również w innych kur-
sach dostępnych na UWr w danym 
semestrze. Takie wiadomości to my 
lubimy, a pani prodziekan ds. kształ-
cenia z pewnością lubi jeszcze bar-
dziej.  
 
Studenci studiów magisterskich  w 
Katedrze Studiów Europejskich mo-
gą uczyć się języka chińskiego! 
Zajęcia prowadzi pani Duan Xiaoli, a 
w organizację kursu włączył się In-
stytut Konfucjusza w Uniwersytecie 
Wrocławskim. Wiemy, że oferta jest 
kusząca, ale nie, z tego, co wiemy, 
to pracownicy WNS nie mogą się 
zapisać.  

Strona bez napiętej struny 

W sezonie wiosna 2022 drużyna Politologii zdobyła II miejsce w Ekstrakla-
sie Spartan Cup! A to nie koniec sportowych wyczynów: Zespół koszykar-
ski Politologia UWr uczestniczył w rozgrywkach Otwartych Mistrzostw Wro-
cławia w koszykówce, gdzie ostatecznie zajął 7-8 miejsce.   
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W kolejnych wydaniach Biuletynu chętnie przeczytalibyśmy m.in. o… 
 

 O badaniach nad wpływem platform internetowych na stosunki pracy, gospodarkę i systemy demo-
kratyczne w Europie, realizowanych przez międzynarodowe konsorcjum, którego członkiem jest m.in. dr. 
hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr z Instytutu Socjologii. Projekt Horizon Europe INCA „INcrease Corporate 
political responsibility and Accountability (INCA)” 

 

 O realizacji projektu Horyzont 2022 „United in Narrative Diversity? Cultural (Ex-)Change and Mutual Per-
ceptions in Eastern and Western Europe at the threshold of the digital age”, realizowanym przez zespół pod 
kierunkiem prof. dr hab. Beaty Ociepki z Pracowni Badań nad Dyplomacją Publiczną, a z udziałem m.in. dr 
Julii Trzcińskiej z Instytutu Politologii.  

 

 O badaniach dr Kamila Glinki z Instytutu Politologii w ramach prac międzynarodowego zespołu zajmującego 
się tematyką postpandemicznej odbudowy samorządów miejskich w Polsce, Czechach, Słowacji i 
Węgrzech. 

 

 O wyzwaniach społecznych i kulturowych związanych ze starzeniem się społeczeństw i reakcjach 
politycznych na sto zjawisko, a także o postrzeganiu europejskiego dziedzictwa przez społeczeństwa 
żyjące na pograniczach europejskich i ich roli w kształtowaniu europejskich społeczeństw oraz polityki w 
XXI wieku, czyli o dwóch projektach prowadzonych przez dr hab. Elżbietą Opiłowską, prof. UWr z Instytutu 
Socjologii, właśnie w tym zakresie. 

 

 O roli parlamentów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego w unijnym zarządzaniu gospo-
darczym w dobie kryzysów, na czym zna się dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka z Instytutu 
Politologii, która – wraz prof. Diane Fromage z University of Salzburg – współredagowała specjalne wydanie 
czasopisma The Journal of Legislative Studies: „Parliaments in times of crises: democratic accountability in the 
EU economic governance from the euro to the COVID crisis”. 

 

 O spojrzeniu badawczym dr Jakuba Bornio z Katedy Studiów Europejskich na 30 lat współpracy w ra-
mach Grupy Wyszehradzkiej. Skądinąd wiemy, że na zaproszenie węgierskiego think tanku Corvinus So-
ciety for Foreign Affairs and Culture był on realizatorem w projekcie “1991-2021: 30 years of V4 cooperation”, 
finansowanym z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.  

 

 O odporności ładu społecznego podczas wojny, co jest przedmiotem polsko-ukraińskiego projektu ba-
dawczego prowadzonego w Instytucie Socjologii pod kierownictwem prof. dr hab. Mateusza Błaszczyka. W 
zespole są także dr Piotr Pieńkowski i mgr Małgorzata Felińska.  

 

 O przyjemności z pespektywy filozoficznej dr Cezarego Rudnickiego z Instytutu Filozofii, który napisał 
- właśnie o przyjemności - ciekawy, nieakademicki esej. Jak ją pojąć, jak jej doświadczyć? Dr Rudnicki opo-
wiadał o tym w Fundacji Mammal w Warszawie, ale my też chcielibyśmy poznać szczegóły.  

 

 O korzyściach płynących z wyjazdów dydaktycznych w ramach programu Erasmus+, czego doświad-
czył m.in. dr hab. Marcin Dębicki z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie w Segedynie (Węgry). 

 

 O tym, jak wydać monografię nakładem największego uniwersyteckiego wydawnictwa na świecie 
– Oxford Academic, jak zrobił to dr Tomasz Woźniakowski z Instytutu Politologii publikując „Fiscal Unions. 
Economic Integration in Europe and the United States”. 

 

 O bezpieczeństwie Polski z perspektywy badawczej naszych wydziałowych specjalistów: dr Michała Pie-
karskiego i dr Jarosława Stróżyka z Instytutu Studiów Międzynarodowych. 

 

 O cyklu wykładów na temat amerykańskiej filozofii i kultury, realizowanych w ramach współpracy Insty-
tutu Filozofii z Instytutem Filologii Angielskiej. Organizację wydarzeń koordynuje dr Eli Orner Kramer z In-
stytutu Filozofii.  

 

 O centrach badań i laboratoriach funkcjonujących na naszym wydziale, np. o Centrum Badań Inter-
dyscyplinarnych i Filozofii Kultury „Człowiek między Naturą a Kulturą”, Centrum Badań Ilościowych, Pracownią 
Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi, czy Laboratorium Danych Sieci Społecznych.  

 
 
W kolejnych numerach, ku rozczarowaniu niektórych, nie będzie ani łamigłówki z obowiązujących zarządzeń, 
ani horoskopu naukowego ;-)  
Pracujemy natomiast nad koncepcją promocji artykułów naukowych pracowników WNS, oczywiście szczególnie tych 
opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach.  

Nr 4/2022                                                                                                                                                                                        Biuletyn WNS 

Biuletyn przygotowany przez zespół w składzie (w kolejności alfabetycznej): Justyna Arendarska, Renata Kunert-
Milcarz, Michał Kuś, Urszula Lisowska, Małgorzata Madej, Karol Morawski, Marlena Piotrowska, Barbara Szczepańska, 
Paula Wiśniewska, Paweł Wróblewski, Katarzyna Zalas-Kamińska. 
Współpraca: Katarzyna Kvapilikova, Mariusz Pandura, Łukasz Stachowski, Weronika Wojciech, Biuro Komunikacji 
UWr (foto). 
Dziękujemy wszystkim pracownikom WNS, którzy przyłączyli się do powstania tego wydania Biuletynu: przekazali 
nam teksty, zdjęcia, cierpliwie odpowiadali na nasze pytania, a na końcu jeszcze poprawiali literówki.  
 


