
Kronika naukowa Zakładu Badań Wschodnich 
za rok akademicki 2017/2018

1 X 2017 – Kolejny rok akademicki Zakład Badań Wschodnich rozpoczął w na-
stępującym składzie: prof. zw. dr hab. Zdzisław J. Winnicki – kierownik oraz 
dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
dr hab. Larysa Leszczenko, prof. UWr – zastępca dyrektora ISM ds. współpra-
cy z zagranicą, adiunkci: dr hab. Elżbieta Szyszlak, dr Helena Giebień, dr Anna 
Jagiełło-Szostak, dr Jarosław Jarząbek, dr Tomasz Szyszlak, a także mgr Ludmiła 
Święcicka – wykładowca j. rosyjskiego. Pod opieką naukową samodzielnych pra-
cowników naukowych ZBW znajdowali się następujący doktoranci: mgr Karolina 
Chyla (IV r.), mgr Mateusz Dębowicz (V r.), mgr Marlena Janiga-Pokrzywińska 
(II r.), mgr Yuliya Lesyk (IV r.), mgr Diana Mazepa (I r.), mgr Piotr Piss (V r.), 
mgr Aleksandra Puzyniak (I r.), mgr Natalia Sienko (I r.), mgr Paweł Terpiłowski 
(III r.), mgr Michał Włodarczyk (II r.).

X 2017-IX 2018 – Prof. Larysa Leszczenko sprawowała opiekę naukową nad 
stypendystką rządowego „Programu Stypendialnego dla Młodych Naukowców” 
mgr Oksaną Tsisinską.

X 2017 – Na zaproszenie władz Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii 
Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu prof. Zdzisław 
J. Winnicki został członkiem Rady Naukowej „Á e Voice of Security Awareness” 
(ISSN 2544-2082), a także wraz z dr hab. Elżbietą Szyszlak oraz dr. Tomaszem 
Szyszlakiem wszedł w skład Rady Naukowej „Roczników Studenckich Akademii 
Wojsk Lądowych” (ISSN 2544-7262).

8 XI 2017 – W Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Granice w XXI wieku. 
Renesans murów i podziałów”. Dr Tomasz Szyszlak wygłosił referat „Przemiany 
znaczenia granicy bułgarsko-tureckiej dla bezpieczeństwa narodowego Bułgarii 
w ostatnich dziesięcioleciach”.

9-10 XI 2017 – Dr Tomasz Szyszlak wziął udział w Siedlcach w IV Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej z cyklu „Polska – Rosja”, której edycja nosiła tytuł 
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„Integracja czy dezintegracja środowiska międzynarodowego”. Organizatorem 
przedsięwzięcia był Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Pracownik Za-
kładu Badań Wschodnich wygłosił referat „Zjawisko etnicznej przestępczości 
zorganizowanej jako efekt procesów integracyjnych i dezintegracyjnych w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej”.

15 XI 2017 – W czasie obchodów Święta Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. 
Elżbieta Szyszlak odebrała z rąk dolnośląskiego kuratora oświaty Romana Kowal-
czyka Medal Komisji Edukacji Narodowej.

20-24 XI 2017 – Mgr Marlena Pokrzywińska wzięła udział w XXI Szkole Mię-
dzynarodowego Prawa Humanitarnego Kon  ́iktów Zbrojnych w Radziejowicach, 
zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

30 XI-1 XII 2017 – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądo-
wych im. gen. Tadeusza Kościuszki zorganizował V Międzynarodową Kon-
ferencję Naukową z cyklu „Społeczeństwo a wojna”, której edycja nosiła tytuł 
„Europa za murami – ‘obcy’ u bram Europy”. W przedsięwzięciu partycypowali 
pracownicy Zakładu Badań Wschodnich: prof. Zdzisław J. Winnicki zasiadał 
w prezydium konferencji, dr hab. Elżbieta Szyszlak – w komitecie naukowym, 
zaś dr Tomasz Szyszlak – w komitecie wspierającym. Ponadto dr hab. Szyszlak 
wygłosiła referat „Retoryka antyimigrancka w kampanii wyborczej do parla-
mentu Republiki Czeskiej w 2017 r.”, natomiast dr Szyszlak – „Wpływ imigracji 
z państw postradzieckich na system bezpieczeństwa narodowego Federacji Ro-
syjskiej”. ZBW reprezentowała ponadto mgr Natalia Sienko z referatem „Bułgar-
ska polityka migracyjna – współczesne wyzwania wzdłuż bałkańskiego szlaku 
migracyjnego”.

15 XII 2017 – Podczas I Spotkania Sekcji Studiów nad Dziedzictwem i Pamię-
cią Kulturową przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 
które miało miejsce w Krakowie, dr hab. Elżbieta Szyszlak została wybrana człon-
kiem Zarządu.

21 II 2018 – W ramach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Mię-
dzynarodowej „Spotkań Bliskowschodnich” dr Jarosław Jarząbek wraz z drem 
Marcinem Szydziszem wygłosili wykład pt. „Palestyna. Wczoraj, dziś, jutro”.

13 III 2018 – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego powołał dra Tomasza Szysz-
laka na funkcję opiekuna Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Między-
narodowych.
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14-16 III 2018 – Prof. Zdzisław J. Winnicki wziął udział w konferencji naukowej 
„Pierwsze dni niepodległości” zorganizowanej w Białymstoku przez miejscowe Mu-
zeum Podlaskie oraz Muzeum Wojska. Kierownik ZBW wygłosił referat pt. „Rada 
Regencyjna Królestwa (Państwa) Polskiego – dokonania ustrojowo-polityczne”.

15 III 2018 – Mgr Marlena Pokrzywińska reprezentowała ZBW podczas kon-
ferencji dla młodych naukowców „Á e European Union and the United States: 
Methods of Cooperation in the New Geopolitical Reality”, która została zorga-
nizowana przez Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka w Iwa-
nofrankiwsku we współpracy z Eastern Illinois University i Instytutem Studiów 
Międzynarodowych UWr. Tytuł referatu mgr Pokrzywińskiej: „Private Military 
Companies and their Role in the Policy of the United States of America and the 
European Union”.

21-22 III 2018 – Mgr Natalia Sienko wzięła udział w międzynarodowej konferen-
cji naukowej „Kultura i Rewolta”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski 
i wygłosiła referat pt. „‘My nie Rosjanie – my Białorusini’. Białoruska tożsamość 
narodowa w świetle kryzysu na Ukrainie”.

22 III 2018 – Prof. Larysa Leszczenko wzięła udział w Żmigrodzie w konferen-
cji naukowej pt. „Rok Praw Kobiet – spojrzenie w przeszłość i przyszłość”, pre-
zentując przy tej okazji referat: „Prawa kobiet w międzynarodowym i krajowym 
systemie ochrony praw człowieka”. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Gmina Żmigród.

26 III 2018 – W murach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu spotka-
li się uczestnicy IV Ogólnopolskiej Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Na-
ukowe Forum Wschodoznawcze – młodzi badacze Wschodu wobec wyzwań 
współczesnej nauki”, wśród których znalazł się również mgr Michał Włodarczyk. 
Doktorant prof. Larysy Leszczenko wygłosił referat pt. „Supernowe, arktogeja 
i wszechludzie, czyli o przyrodniczo-mistycznych wątkach w poszukiwaniu Trze-
ciej Drogi dla rosyjskiej tożsamości narodowej”.

5-6 IV 2018 – Zaprzyjaźniony z ZBW Zakład Socjologii Pogranicza w Instytucie 
Socjologii UWr wraz z Sekcją Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa So-
cjologicznego zorganizował kolejną edycję międzynarodowej konferencji nauko-
wej poświęconej sąsiedztwom III RP, tym razem sąsiedztwu z Białorusią. Wśród 
uczestników tego wydarzenia naukowego znalazł się prof. Zdzisław J. Winnicki, 
który zaprezentował referat pt. „Współczesne relacje międzycywilizacyjne na ob-
szarze ‘uskoku białoruskiego’”.
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11 IV 2018 – Dr hab. Elżbieta Szyszlak wzięła udział w dyskusji pt. „Słowacka 
wiosna czy powrót do lat 90-tych?”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.

16-17 IV 2018 – Zagadnieniem regionalizacji bezpieczeństwa energetycznego 
Izraela dr Jarosław Jarząbek zainteresował uczestników III Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – ' lary i perspektywa roz-
woju” 2018, zorganizowanej w Rzeszowie przez Instytut Polityki Energetycznej 
im. Ignacego Łukasiewicza i Politechnikę Rzeszowską.

19-21 IV 2018 – W  Domu Kultury Polskiej w  Wilnie obradowali uczestni-
cy V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Setna 
rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodo-
wych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturo-
we)”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Zakład 
Badań Wschodnich był reprezentowany przez czterech pracowników, w  tym 
prof. Zdzisława J. Winnickiego – członka Rady Naukowej sympozjum. Ponadto 
prof. Winnicki wygłosił referat pt. „Budowanie państwowości – Rada Regencyjna 
Królestwa (Państwa) Polskiego – geneza, działalność, znaczenie dla odrodzenia 
Niepodległości” i współprzewodniczył podsumowującej sesji plenarnej. Pozosta-
li członkowie delegacji również uczestniczyli w obradach wygłaszając referaty: 
„Czynnik narodowościowy w wojnach po rozpadzie ZSRR” (prof. Larysa Lesz-
czenko), „Korienizacja na Dalekiej Północy – idea i jej realizacja w Rosji bol-
szewickiej z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie” (dr Tomasz Szyszlak), 
„Realizacja postanowień Traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką 
Białoruś w zakresie praw mniejszości narodowych” (dr Helena Giebień).

23-24 IV 2018 – W gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się X Między-
narodowa Konferencja Naukowa pt. „Powszechny i regionalne systemy ochrony 
praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowie-
ka”, zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowa-
rzyszenie Parlamentarzystów Polskich. Reprezentantem ZBW był mgr Michał 
Włodarczyk, który słuchaczom przedstawił referat pt. „Artykuł 282 jako przykład 
instrumentalnego nadużycia w europejskim systemie ochrony praw człowieka”.

23-26 IV 2018 – Dr Anna Jagiełło-Szostak wzięła udział w „European Workshop 
on dealing with the violence burdened past in Bosna and Herzegovina. A contri-
bution to dialogue and a culture of listening and solidarity” w Sarajewie, którego 
organizatorami byli Maximilian Kolbe StiË ung (Berlin), Interreligious Council of 
Bosna and Herzegovina, a także Renovabis.
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27 IV 2018 – We wrocławskiej Bibliotece im. Jana Czekanowskiego Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego spotkali się członkowie i sympatycy Sekcji Studiów 
nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową na I Seminarium Naukowym pt. „Dzie-
dzictwo i pamięć w działaniu – perspektywa interdyscyplinarna”. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli dr hab. Elżbieta Szyszlak i dr Tomasz Szyszlak.

V-VI 2018 – Prof. Larysa Leszczenko przewodniczyła komisji konkursowej 
IV Konkursu Wiedzy o Ukrainie „Naddnieprzańska epopeja” dla szkół ponad-
gimnazjalnych, którego organizatorami byli Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

9-11 V 2018 – Referatem pt. „Nacjonalistyczny dyskurs w polityce Kremla po 
aneksji Krymu” zaznaczył swoją obecność na V Międzynarodowym Kongresie 
Azjatyckim w Toruniu reprezentujący ZBW mgr Michał Włodarczyk.

10-11 V 2018 – Dr hab. Elżbieta Szyszlak wraz ze swoimi doktorantkami mgr Dia-
ną Mazepą oraz mgr Aleksandrą Puzyniak uczestniczyła w konferencji naukowej 
pt. „Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci w perspektywie 
XXI wieku”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dr hab. Szyszlak wygłosiła referat 
„Bułgarscy ekstremiści polityczni wobec mniejszości narodowych i imigrantów 
na przykładzie partii Ataka”, z kolei mgr Mazepa – „Aktywność polityczna mniej-
szości albańskiej w Republice Macedonii”, natomiast mgr Puzyniak – „Polityka 
Budapesztu wobec mniejszości węgierskiej w latach 2010-2018”.

15-16 V 2018 – Dzięki zaangażowaniu prof. Larysy Leszczenko Instytut Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego po raz kolejny był współor-
ganizatorem konferencji pt. „Ukraina w warunkach transformacji systemu mię-
dzynarodowego”, która odbyła się na Wydziale Stosunków Międzynarodowych 
Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki. Podczas tej edycji ZBW 
reprezentowało pięć osób: prof. Zdzisław J. Winnicki (referat: „Badania i dy-
daktyka ogólnoakademickiej nauki o bezpieczeństwie”), prof. Leszczenko (re-
ferat: „Діяльність осередків ‘Русский мир’ в Польщі та Україні в контексті 
викликів для національної безпеки”), mgr Yuliya Lesyk (referat: „Historia 
Osetii Południowej. Gdzie leży prawda?”), mgr Marlena Pokrzywińska (referat: 
„Prywatyzacja bezpieczeństwa państwa w świetle międzynarodowego prawa hu-
manitarnego kon  ́iktów zbrojnych”), mgr Michał Włodarczyk (referat: „Polsko-
-ukraińska współpraca zbrojeniowa po 2014 r.”).

24-25 V 2018 – W Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach obradowali uczestnicy III Ogólno-
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polskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Wojna i bezpieczeństwo militarne”, której 
tegoroczna edycja nosiła nazwę „Wojna i migracje”. Zakład Badań Wschodnich 
reprezentował dr Tomasz Szyszlak z referatem „Migracje do Federacji Rosyjskiej 
jako skutek postradzieckich kon  ́iktów kulturowych”.

28-30 V 2018 – Centre for Southeast European Studies Karl-Franzens-Univer-
sität w austriackim Grazu gościło dr Annę Jagiełło-Szostak z wykładami doty-
czącymi sytuacji społeczno-politycznej na Bałkanach. Wyjazd pracownika ZBW 
odbył się w ramach programu Erasmus+ Teaching StaÄ  Mobility.

5 VI 2018 – Dr Jarosław Jarząbek wziął udział w konferencji „Bliski Wschód – 
zmienność, dynamika i perspektywy ewolucji regionalnego ładu międzynarodo-
wego” na Uniwersytecie Warszawskim, na której przedłożył referat pt. „Dynami-
ka wydatków wojskowych jako element regionalnego wyścigu zbrojeń w Zatoce 
Perskiej”.

7 VI 2018 – Zamek Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego 
w podwrocławskich Wojnowicach gościł uczestników konferencji pt. „Neoim-
perializm, neokolonializm i dyskurs neokolonialności w społeczeństwach i kul-
turach postkomunistycznych XXI w. Europa Środkowa, Wschodnia i Południo-
wo-Wschodnia”. Reprezentująca ZBW prof. Larysa Leszczenko wygłosiła referat 
„Prawa i wolności jednostki w konstytucjach państw poradzieckich. Kulturowo-
-cywilizacyjny dysonans między deklaratywnymi normami a de' cytem proce-
dur”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Studiów Postkolonialno-Postto-
talitarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

9-10 VI 2018 – W Grodnie nad Niemnem spotkali się uczestnicy drugiej edycji 
konferencji naukowej „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX w.”, poświęco-
nej pracy organicznej na Ziemi Grodzieńskiej po powstaniu styczniowym. Udział 
w przedsięwzięciu zorganizowanym przez Związek Polaków na Białorusi w go-
ścinnych murach Konsulatu Generalnego RP w Grodnie wzięli kierownik ZBW 
prof. Zdzisław J. Winnicki, który wystąpił z referatem pt. „Popowstaniowa kon-
cepcja pracy organicznej jako rezultat odrzucania doktryny romantycznej utoż-
samianej z klęską Powstania Styczniowego i stratami społeczno-ekonomicznymi 
żywiołu polskiego”, jak również dr Helena Giebień z przedłożeniem pt. „Szlachta 
‘okoliczna’ i zaściankowa Grodzieńszczyzny – portret społeczno-ekonomiczny 
oraz status polityczny w latach popowstaniowych (przełom XIX i XX w.)”.

22-23 VI 2018 – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego świę-
tował jubileusz 30-lecia, w  ramach którego odbyła się konferencja naukowa 
pt. „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości”. Prof. Larysa Lesz-
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czenko odpowiadała za przygotowanie sesji naukowej Instytutu Studiów Między-
narodowych pt. „Polska – Ukraina – relacje państw średnich w teorii i prakty-
ce”. W obradach i dyskusji wzięli udział prof. prof. Winnicki i Leszczenko oraz 
dr Szyszlak.

26 VI 2018 – Dr hab. Elżbieta Szyszlak wzięła udział w publicznej obronie pracy 
doktorskiej mgr Martyny Wasiuty pt. „Polityka etniczna w Republice Czeskiej”, 
której była recenzentką. Obrona miała miejsce na Wydziale Nauk Historycznych 
i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

10 VII 2018 – Mgr Monika Brzozowska, która przygotowała pod kierunkiem 
prof. Zdzisława J. Winnickiego pracę magisterską pt. „Polacy na Kowieńszczyźnie 
– geneza, przemiany, współczesność”, odebrała w Warszawie z rąk ministra spraw 
zagranicznych prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza wyróżnienie w 29. edycji kon-
kursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych.

19 VII 2018 – Prof. Larysa Leszczenko i dr Helena Giebień otrzymały Medale 
Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

20 VII 2018 – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego podpisał zarządzenie nr 104/ 
2018, na mocy którego likwidacji ulegają Podyplomowe Studia Wschodnie.

VIII 2018 – Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się 
monogra' a dra Jarosława Jarząbka napisała we współautorstwie z drem Łuka-
szem Fijałkowskim, pt. „Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyc-
kich. Wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji”.

6-8 VIII 2018 – Prof. Zdzisław J. Winnicki odbył wyjazd studyjny na Zaolzie na 
zaproszenie Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

5-14 IX 2018 – Dr Tomasz Szyszlak w ramach umowy bilateralnej pomiędzy 
Uniwersytetem Wrocławskim a Narodowym Uniwersytetem Zaporoskim odbył 
staż naukowo-dydaktyczny na ukraińskiej uczelni. Podczas pobytu wziął udział 
w spotkaniu ze studentami politologii w ramach Klubu Politologicznego (12 IX), 
wygłosił w języku ukraińskim wykład dla studentów Wydziału Socjologii i Za-
rządzania dotyczący imigracji z Ukrainy jako wyzwania dla polskiego systemu 
bezpieczeństwa narodowego (13 IX), a także na Wydziale Prawa wziął udział 
w okrągłym stole dotyczącym przeciwdziałania korupcji (13 IX).

8-14 IX 2018 – Prof. Larysa Leszczenko odbyła wyjazd dydaktyczny w ramach 
Programu Erasmus+ dla Państw Partnerskich do Instytutu Stosunków Międzyna-
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rodowych Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T. Szewczenki. Immanent-
nym elementem wyjazdu były wykłady gościnne w j. ukraińskim, które dotyczyły 
państw Kaukazu Południowego w relacjach z Unią Europejską.

10 IX 2018 – Studenci Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego Berdiańskiego 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w obwodzie zaporoskim na wschod-
niej Ukrainie mieli okazję wysłuchać wykładu dra Tomasza Szyszlaka pt. „Мен-
шини у Польщі – поляки у меншості. Етнічна ситуація у сучасній Європі 
в контексті культурних конфліктів”.

12-15 IX 2018 – W czeskiej Pradze odbyła się 12th Pan-European Conference 
on International Relations, zorganizowana przez European International Stud-
ies Association oraz miejscowy University of Economics. ZBW reprezentowała 
dr Anna Jagiełło-Szostak, która przedłożyła referat „Links between Foreign and 
Security Policy and Historical Memory: the Case of Serbia – Kosovo Relations”, 
a także przewodniczyła panelowi „Balkan States’ Foreign Policy in the Context of 
European Union”.

14-16 IX 2018 – Prof. Zdzisław J. Winnicki prowadził badania terenowe nad sta-
tusem mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie (Soleczniki, Kowno, Druskienniki).

18-20 IX 2018 – Doktorantki dr hab. Elżbiety Szyszlak: mgr Diana Maze-
pa, mgr Aleksandra Puzyniak i mgr Natalia Sienko, reprezentowały ZBW na 
IV Ogólno pol skim Kongresie Politologii „Państwo w czasach zmiany”, który 
współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
odbył się w Lublinie. Tytuły wystąpień doktorantek były następujące: „Czeska de-
bata wobec kryzysu migracyjnego w przekazie i dyskursie medialnym” (mgr Sien-
ko), „Retoryka partii Jobbik jako przykład węgierskiego radykalizmu” (mgr Puzy-
niak), „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Republiki Macedonii – wybrane 
problemy” (mgr Mazepa).

19 IX 2018 – Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nadał prof. Zdzi-
sławowi J. Winnickiemu godność Członka Honorowego „w dowód uznania szcze-
gólnych zasług, za wieloletnie czynne i wszechstronne wspieranie SNPL, pielęgno-
wanie tradycji współpracy polsko-litewskiej oraz znaczące osiągnięcia naukowe”.

20-21 IX 2018 – W Łódzkim Domu Kultury oraz na Wydziale Filozo' czno-Hi-
storycznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja nauko-
wa „Etnogra' e współczesności: obszary – metody – perspektywy”, towarzysząca 
XCIV Walnemu Zjazdowi Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 
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Uczestnikami przedsięwzięcia byli członkowie wrocławskiego oddziału PTL – 
dr hab. Elżbieta Szyszlak i dr Tomasz Szyszlak, którzy wygłosili odpowiednio od-
czyty pt. „Wyzwania ochrony dziedzictwa kulturowego na Słowacji” oraz „Relacje 
pomiędzy ukraińską mniejszością narodową a imigrantami z Ukrainy w Polsce”. 

24 IX 2018 – Po raz kolejny, tym razem w ramach XXI edycji Dolnośląskiego Fe-
stiwalu Nauki,  przed szerokim gronem odbiorców wystąpił dr Jarosław Jarząbek. 
Tegoroczne prelekcje dra Jarząbka z cyklu „Świat to za mało” dotyczyły Azji Połu-
dniowo-Wschodniej (wraz z drem Łukaszem Fijałkowskim) i Bliskiego Wschodu 
(wraz z drem Marcinem Szydziszem).

24-28 IX 2018 – Dr Tomasz Szyszlak odbył staż dydaktyczny na Uniwersytecie 
Michała Römera w Wilnie jako stypendysta programu Unii Europejskiej „Eras-
mus+”. W jego ramach wygłosił wykłady poświęcone miejscu policji w wielokul-
turowym społeczeństwie na przykładzie doświadczeń rosyjskich i polskich, a tak-
że zmian w ukraińskim systemie bezpieczeństwa narodowego po 2014 r.

27-30 IX 2018 – Dr hab. Elżbieta Szyszlak w ramach badań wstępnych nad spo-
łecznością karaimską przeprowadziła kwerendę w Litewskiej Bibliotece Narodo-
wej im. Marcina Mażwidasa w Wilnie.

30 IX 2018 – Ostatni dzień pracy przed przejściem na emeryturę prof. zw. dra hab. 
Zdzisława J. Winnickiego – wieloletniego kierownika ZBW (od IX 2006 r.) i dy-
rektora ISM UWr (od II 2011 r.).
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