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Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Choć jeszcze trwa sesja egzaminacyjna, a gdzieś
tam na horyzoncie czai się sesja poprawkowa, to nie da się
ukryć – czuć już wakacje. Studenci zdają ostatnie
egzaminy, wykładowcy częściej pracują w zaciszu
domowym i bibliotekach niż w swoich gabinetach. No tak,
dla nas wakacje to nierzadko czas gorączkowego nadrabiania zaległości: kończenia artykułów i monografii,
czytania tego, czego w ciągu roku nie udało się
przeczytać. Takie powołanie – kreatywność i pasja
poznania popychają do działań, które u naszych bliskich
i bliźnich mogą budzić dezaprobatę (Ty znowu bierzesz
komputer... Po co Ci na plaży ta książka? Który to kościół
mamy znów oglądać???). Ale dla nas są szansą na
wypoczynek od rutyny i nadzieją na złapanie tej ulotnej
chwili, radości, jaką daje poznanie innego świata. I właśnie
wakacje powinny przede wszystkim dać nam okazje do
poszerzania horyzontów, do odejścia od poczucia obowiązku napisania kolejnego rozdziału
– i zobaczenia w nim szansy na odkrycie czegoś nowego. Nic nas przecież nie ogranicza
w badaniach – poza nami samymi.
Po długim oczekiwaniu uzyskaliśmy zakończenie procedury oceny jakości badań
naukowych na Wydziale i otrzymaliśmy jako wydział niejednorodny kategorię A. Cieszymy
się z tego. Ale musimy też zdawać sobie sprawę, że niezależnie od losów ustaw
i rozporządzeń świat na nas nie zaczeka. Nie będzie się zachwycał nami z powodu naszych
minionych zasług. Musimy sami, jako wspólnoty jednostek i całego Wydziału, zadbać o swoją
przyszłość prowadząc innowacyjne, rozpoznawalne i dobrze publikowalne badania. Nie
trzeba pisać dużo, trzeba pisać i publikować dobrze, czyli zgodnie z naszym jasno
określonym celem poznawczym, istotnym dla otoczenia. Trzeba się spotykać i dyskutować,
wciągać do dyskusji i badań studentów i wykładowców. Jeśli chcemy stworzyć żywe
środowiska naukowe, to nie pomogą nam w tym tytuły i stopnie, ale pomysł, eksperyment,
krytyka wyników w grupie skupionych na zbliżonych problemach. Ta ustawa czy inna –
wszystko się zmienia. A przecież jeśli chcemy, możemy trwać przy tym, co dla nas
najważniejsze. Wakacje, czas nieuregulowanej schematami twórczości, pozwalają nam
spojrzeć na nas samych. I szukać nowych dróg. Nowych celów. Zawsze jak najbliżej prawdy.
Wszystkim członkom naszej Wydziałowej wspólnoty życzę jak najwolniejszych
wakacji! Twórzcie i odpoczywajcie, kreujcie i oczyszczajcie umysły! Szukajcie! Bawcie się!
Doświadczajcie! I wracajcie pełni sił i pomysłów!
Powodzenia!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
7 maja 2018 r. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Adam
Jezierski w obecności Kolegium Rektorskiego uhonorował
prof. dr hab. Thomasa Schwingera Medalem Uniwersytetu
Wrocławskiego. Thomas Schwinger jest emerytowanym
profesorem Evangelische Hochschule Darmstadt i należy do
grona wybitnych psychoterapeutów specjalizujących się
w psychodramie. Od 12 lat owocnie współpracuje
z Uniwersytetem Wrocławskim rokrocznie prowadząc
w Instytucie Pedagogiki i Instytucie Psychologii wykłady
i seminaria warsztatowe z zakresu psychodramy. Dzieląc się
swoją wiedzą i umiejętnościami w istotny sposób uzupełnia
i poszerza ofertę programową w zakresie rozwijania tzw.
kompetencji miękkich pedagogów i psychologów.
Prof. Thomas Schwinger urodził się w Austrii, studia
psychologiczne i filozoficzne odbył w Uniwersytecie Karl
Franzens Graz, gdzie w roku 1976 uzyskał także promocję
doktorską, a w roku 1993 na podstawie pracy Konstrukte
interpersonaler Beziehungen habilitował się z psychologii w Westfälische Wilhelms
Universität Münster. Posiada dyplom terapeuty psychodramy (DFP/DAGG) oraz superwizora
Deutsche Gesellschaft für Supervision. Legitymuje się bogatym doświadczeniem
psychoterapeutycznym, m.in. był dyrektorem do spraw naukowych w Moreno-Institut für
Psychodrama, Soziometrie und Grup¬penpsycho¬therapie w Über¬lingen, pracował
w poradniach i centrach pomocy terapeutycznej w Dorsten, Camphill, Heidelbergu,
Weitenau, Reichenau, Ravensburgu, Bruckfelden, Ulm.
W latach 1996-2014 pracował jako profesor w Evangelische Hochschule Darmstadt,
prowadząc zajęcia z zakresu psychodramy, poradnictwa, psychologii społecznej, dynamiki
grupowej; pełnił także funkcję dziekana Wydziału Poradnictwa Psychospołecznego. Jako
profesor gościnny prowadził wykłady i seminaria nie tylko na naszej uczelni, ale także m.in.
w Clement-Ochridski-University oraz New Bulgarian University w Sofii (Bułgaria),
Fachhochschule Joanneum w Graz (Austria) i Ballerup-Seminariet w Danii.
Tekst i zdjęcia: dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr

Kandydatura Profesor Marii Zduniak (1934-2011), wybitnej badaczki
kultury muzycznej Śląska, związanej m.in. z Instytutem Muzykologii
Uniwersytetu Wrocławskiego, zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie
„Ulice Wrocławia dla kobiet” zorganizowanym przez Urząd Miejski
Wrocławia oraz Gazetę Wyborczą. Akcja była anonsowana
w poprzednim wydaniu Biuletynu wraz z szerokim życiorysem prof.
Zduniak. Serdecznie dziękujemy za każdy głos w imieniu Instytutu
Muzykologii oraz najbliższej rodziny Pani Profesor. Urząd Miasta
zobowiązał się do nazwania wrocławskich ulic nazwiskami pierwszych pięciu kobiet
wyróżnionych w plebiscycie jeszcze w tym roku.
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23489703,mamy-patronki-dla-ulic-miasta.html
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23-27 kwietnia 2018 r. dr Wawrzyniec Kowalski z Instytutu Historycznego gościł na
Fakultecie Filozoficznym Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Skopje. Wizyta odbyła się
w ramach programu Erasmus+. W jej trakcie dr Kowalski wygłosił 4 wykłady na temat
legendarnych początków Słowiańszczyzny, postaci Aleksandra Wielkiego w tradycji
polskiego średniowiecza i różnic w podejściu do problemu mitologii Słowian w polskiej
i południowosłowiańskiej historiografii ubiegłego wieku.
4-6 maja 2018 r. w Głuchołazach, pod hasłem Między kulturą a ewolucją, odbyła się piąta już
z kolei edycja Szkoły Wiosennej Psychologii Ewolucyjnej, cyklicznego wydarzenia
edukacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym, adresowanego do
studentów i doktorantów ośrodków
akademickich z całej Polski. Misją
Szkoły jest wspieranie i rozwijanie
młodych badaczy oraz popularyzacja
perspektywy ewolucyjnej w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania. Pełni ona
również rolę platformy integracyjnej,
która
pozwala
na
nawiązanie
współpracy między uczestnikami
i zaproszonymi naukowcami.
W trakcie tegorocznej edycji
Szkoły
przeprowadzone
zostały
wykłady i warsztaty, rozwijające wiedzę i umiejętności akademickie. Instytut Psychologii
UWr. reprezentowali dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr z wykładem Dlaczego
ewolucjoniści powinni badać zjawiska kulturowe, dr Agnieszka Sorokowska, która
poprowadziła warsztat Kreatywne wymyślanie tematów badawczych oraz oboje – jako
współautorzy warsztatu Tworzenie projektów badawczych w praktyce. Zajęcia poprowadzili
również: prof. dr hab. Jan Cieciuch, prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek i dr Martin Lang.
Uczestnicy zajęć prezentowali przygotowane przez siebie projekty badawcze,
a następnie dyskutowali o nich z prowadzącymi.
Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji.
10 maja 2018 r. odbyła się kolejna promocja
książki Śladami Polaków w Pradze XIX–XXI
wiek. Szkice i portrety historyczno-literackie,
pod red. dr Małgorzaty Michalskiej z Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz
dra Romana Barona z Instytutu Historii Czeskiej
Akademii Nauk w Pradze. Książka została
wydana przez Klub Polski w Pradze, przy
wsparciu finansowym Senatu RP i Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP. Tym razem promocja
miała miejsce podczas 24. Międzynarodowych Targów Książki i Festiwalu Literackiego Svět
knihy Praha 2018. Twórców książki reprezentowali: wydawca, redaktorzy oraz autorzy
tekstów. Promocję zorganizował Dom Mniejszości Narodowych w Pradze.
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W piątek 11 maja w Instytucie Psychologii odbyła się konferencja naukowa Odżywiona
psychika, czyli związki zdrowego stylu życia ze zdrowiem psychicznym, zorganizowana
przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD,
działające przy Instytucie Psychologii pod opieką dr Bianki Lewandowskiej.
Wykład dr Lewandowskiej Elementy zdrowego stylu życia wspierające proces terapii
zaburzeń zdrowia psychicznego zainaugurował konferencję. W dalszej kolejności referaty
przedstawili: mgr Dorota Silarska (Problemy
metaboliczne jako uwarunkowania zaburzeń
zdrowia psychicznego), Urszula Mijakoska
(Diet coaching we wdrażaniu zdrowego stylu
życia), Tomasz Kryszczyński (Po co nam
mindfulness?) oraz przedstawicielka dr Alina
Żurek z IPs (Aktywny tryb życia w profilaktyce
zdrowia psychicznego). Ponadto odbył się
panel dyskusyjny W szponach zdrowej
żywności, czyli gdy zdrowy tryb życia staje się
obsesją z udziałem dr Bianki Lewandowskiej,
dr
Małgorzaty
Włodarczyk,
Urszuli
Mijakoskiej oraz studentek – inicjatorki wydarzenia, założycielki i przewodniczącej Koła,
Aleksandry Sandurskiej, i Marty Lenart, członkini Koła. Dużą frekwencją cieszyły się również
warsztaty prowadzone przez dr Katarzynę Salamon-Krakowską (Rozwijanie świadomości
ciała – metoda Feldenkraisa) i studenta Mikołaja Zarzyckiego (Poizometryczna relaksacja
mięśni jako forma profilaktyki). Na zakończenie uczestnicy mogli wziąć udział w warsztacie
Tomasza Kryszczyńskiego (Wprowadzenie do mindfulness. Podstawowe ćwiczenia
rozwijające mindfulness w programie Mindfulness Based Stress Reduction).
Podczas konferencji był oczywiście czas na przerwę kawową, podczas której można
było skosztować m.in. ciasta marchewkowego, muffinek ze szpinakiem, jaglanych trufli
kokosowych czy tofurnika. Przerwa została połączona z sesją posterową.
W ramach projektu Laboratorium humanistyczne jako modus poznania. Od archeologii do
projektu (grant NCN), realizowanego
przez zespół Laboratorium Humanistyki
Współczesnej (Instytut Kulturoznawstwa)
dr Magdalena Zamorska prowadziła 1114 maja badania terenowe w Neapolu.
Uczestniczyła w obradach międzynarodowej platformy SenseLab z siedzibą w
Montrealu (Kanada), której działania
inicjują prof. Erin Manning oraz prof. Brian
Massumi.
Obecnie
członkowie
laboratorium: badacze, artyści, aktywiści
i koderzy, pracują nad możliwością
wykorzystania kryptowalut do wzmocnienia i przeformułowania projektu
ekonomii społecznej.
Sesja SenseLabu w l’Asilo, Neapol, 13 V 2018, fot. Alan Prohm

4

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 18 (6/2018)

Między 14 a 19 maja w ramach
programu Erasmus+ Staff Mobility
for Teaching w Katedrze Etnologii
i Antropologii Kulturowej gościła
dr Miglena Ivanova z Instytutu
Etnologii i Studiów Folklorystycznych
Bułgarskiej Akademii Nauk, znana
specjalistka w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
W trakcie pobytu wygłosiła serię
wykładów dotyczących problematyki
niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Bułgarii, w środowiskach
miejskich, a także prac i postaci
artystów ulicznych.
19 i 20 maja 2018 r. w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbyła się kolejna już edycja
Dni Psychologii, cyklicznego wydarzenia organizowanego z ogromnym powodzeniem przez
studentów zrzeszonych we wrocławskim oddziale Polskiego Stowarzyszenia Studentów
i Absolwentów Psychologii. Tegoroczne wykłady i warsztaty odbywały się pod hasłem Unde
malum? Skąd zło? i dotyczyły szeroko rozumianej problematyki zła, osobowościowych
wyznaczników skłonności do jego wyrządzania, źródeł ludzkiej agresji, związków przekonań
społecznych z wrogością i krzywdzeniem innych, a także jego aspektów prawnych,
profilowania przestępców, specyfiki przesłuchań sądowych i wielu innych zagadnień
oscylujących wokół psychologii sądowej, psychopatologii i prawa. Wydarzenie miało na celu
popularyzowanie wiedzy psychologicznej, w szczególności wśród osób nie mających z nią
styczności na co dzień.
Na tegorocznych Dniach Psychologii IPs reprezentowały (w kolejności wystąpień):
dr Agnieszka Widera-Wysoczańska, Zadania i troski biegłego psychologa w sprawach
o przemoc w rodzinie, dr Bianka Lewandowska, Zaburzenia osobowości jako kategorie
opisujące zło, które 'bierze się z człowieka', dr Alina Żurek, Oparta na dowodach empirycznych
ocena skuteczności przygotowania dziecka do przesłuchania, dr Katarzyna Serafińska, Czy
spojrzenie może zabijać? Od stereotypizacji do wrogości i agresji i dr Olga Bąk, Czy wiesz, gdzie
czai się agresja? Zarówno wykłady, jak i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem
i zgromadziły sporą publiczność.
22 maja 2018 r. Księgarnia Tajne Komplety we
wrocławskim Rynku pękała w szwach. Ludzie
siadali, gdzie znalazło się choć trochę miejsca,
stali w drzwiach, za drzwiami, byle tylko
uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu.
Czyżby wyprzedaż asortymentu? Pokaz mody?
Spotkanie z aktorami Gry o tron? Nie! Taki tłum
przyszedł do Tajnych Kompletów na promocję
pierwszej wydanej w Polsce pracy naukowej
o public history! Zgromadzeni mogli wysłuchać
pięciu współtwórczyń publikacji, w tym jej
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pomysłodawczyni i redaktorki, dr hab. Joanny Wojdon, prof.
UWr. Wśród przybyłych autorek znalazły się także dr Monika Piotrowska-Marchewa i dr
Barbara Techmańska, wykładowczynie na kierunku historia w przestrzeni publicznej.
Opowiadały one o pracy nad książką, dyskutowały także nad tym, jak rozumieją historię w
przestrzeni publicznej, kogo można określić mianem public historian i jakie wartości mogą
wnieść badania z zakresu public history. Swoimi wrażeniami, wyniesionymi z zajęć na
kierunku historia w przestrzeni publicznej, podzielili się studenci tego kierunku. Spotkanie
zakończyło się losowaniem, którego zwyciężczyni otrzymała egzemplarz książki. Prof.
Joanna Wojdon zapowiedziała też, że czytelnicy mogą spodziewać się także kolejnych
artykułów w wersji elektronicznej, które poszerzą i uzupełnią zawarte w publikacji treści.
Czekamy z niecierpliwością!
Tekst: Dorota Choińska, fot. Magdalena Gibiec

W związku z przypadającą na rok 2018 rocznicą stulecia odzyskania niepodległości przez
Polskę w Instytucie Historycznym 23 maja 2018 r. otworzono ekspozycję pięciu
rzeźbionych głów ważnych postaci z kręgu polskiej historii. Wystawę eksponowano w holu
na parterze oraz w holu na pierwszym piętrze przed sekretariatem Instytutu. Rzeźby
wykonali studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, pierwszego roku
rzeźby w Pracowni Rzeźby prowadzonej przez Prof. Ryszarda Gluzę, adiunkta dr Grzegorza
Niemyjskiego oraz asystenta mgr Rolanda Grabkowskiego we współpracy z Pracownią
Sztukatorstwa prowadzoną przez mgr Marcina Michalaka. Instytut Historyczny
reprezentował zastępca dyrektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr hab. prof.
UWr Filip Wolański. Autorami rzeźb są Angelika Tamkun, która wykonała głowę Ignacego
Jana Paderewskiego, Jakub Łobocki, który wyrzeźbił głowę Józefa Piłsudskiego, Mateusz
Ośko, twórca rzeźby Romana Dmowskiego, Karolina Brzozowska, która wyrzeźbiła
Wincentego Witosa oraz Maksim Hryniewicz, którego dziełem jest głowa generała Józefa
Hallera.
24 maja 2018 r. w Instytucie Psychologii miały miejsce niecodzienne warsztaty, podczas
których można było poznać zastosowania rzeczywistości wirtualnej (VR) w praktyce
psychologicznej, a także doświadczyć działania aplikacji z nią związanych. Dzień Wirtualnej
Rzeczywistości stał się okazją do przyjrzenia się, jak popularna dziś technologia może
wspierać takie obszary jak edukacja, praca z osobami starszymi i terapia bólu.
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Warsztaty poprowadzili dr Joanna Piskorz i dr Marcin
Czub, pracownicy Instytutu Psychologii, oboje zaangażowani od kilku lat w pracę przy
projekcie VR4Health, w ramach którego prowadzą badania m. in. nad analgetycznymi
zastosowaniami wirtualnej rzeczywistości w terapii bólu u dzieci, dorosłych oraz osób
starszych. W spotkaniu wzięli udział licealiści, studenci oraz osoby pasjonujące się
problematyką i technologią VR. Warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem,
a dyskusjom nie było końca.
24 i 25 maja 2018 r. dr hab. Monika Baer wzięła udział w międzynarodowym seminarium
Diversity and Local Contexts: Adaptation and
Heritage, gdzie wygłosiła referat pod tytułem
Wroclaw – the Meeting Place': Nonheteronormative Ways of Belonging to the
Urban Environment. Seminarium stanowiło
część projektu KREAS realizowanego,
między innymi, przez goszczący uczestników
seminarium Uniwersytet Karola w Pradze.
Więcej o projekcie można przeczytać na
stronie internetowej https://kreas.ff.cuni.cz/
25 maja 2018 r. Instytut Archeologii gościł Ivanę Vostrovską z Univerzita Palackého
w Ołomuńcu z wykładem Neolithic Settlement at Těšetice-Kyjovice. Ta sama badaczka
zaprezentowała w dniu 23 maja referat pt. LBK Settlement with Well at Uničov.
24-25 maja 2018 r. odbyła się już czwarta Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Poradnictwo na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej i dialogu w zróżnicowanym
świecie, organizowana przez Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego
(Instytut Pedagogiki UWr). Patronat nad konferencją objął wiceprezes Rady Ministrów
i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, J.M. Rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Polski Komitet do spraw UNESCO.
Konferencja zainaugurowała działania międzynarodowej sieci współpracy UNITWIN
NETWORK Life designing interventions (counseling, guidance, education) for decent work and
sustainable development, skupiającej 18 uniwersytetów z całego świata.
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Warto zaznaczyć, że – według danych UNESCO – jest to jedyna
Sieć UNITWIN (spośród 43 obecnie działających na świecie), koordynowana przez polską
uczelnię.
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele uczelni z Francji, Portugalii, RPA,
Meksyku, Brazylii, Finlandii, Szwajcarii, Islandii, USA, Argentyny, Burkiny-Faso, Belgii, Litwy,
Czech, a także z Polski (UWr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet
Rzeszowski, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie; Uniwersytet Szczeciński
oraz DSW we Wrocławiu). Oprócz naukowców i badaczy w konferencji wzięli udział również
doradcy, nauczyciele oraz studenci.
Odpowiadając na potrzeby współczesnego świata, nękanego przez liczne kryzysy,
będące skutkami wzrostu populacji, wyczerpania zasobów naturalnych oraz
zanieczyszczenia środowiska, uczestnicy konferencji podjęli refleksję nad nowymi
wyzwaniami dla poradnictwa, jakimi są dążenie do sprawiedliwości społecznej, solidarności
i dialogu. Te trzy elementy są ze sobą ściśle powiązane: sprawiedliwość społeczna oznacza
takie warunki życia i rozwoju społeczeństw, w których zarówno jednostki, jak i grupy, mają
zapewnioną możliwość osiągania tego, co im się należy. Tak rozumiana sprawiedliwość
zakłada poszanowanie godności osoby, obronę należących jej praw i przezwyciężanie
wszelkich form dyskryminacji. Postawa solidarności wymaga z kolei sprawiedliwości
w podziale dóbr i w wynagrodzeniu za pracę. Dostęp do godnej pracy natomiast umożliwia
stworzenie bardziej ludzkich warunków życia i sprawiedliwego porządku społecznego.
Istotnym i koniecznym warunkiem takiego stanu jest dialog jako postawa akceptacji
i partnerstwa, dzięki której konflikty i napięcia mogą być łatwiej likwidowane, a przez to
możliwy staje się pokój, również w skali globalnej.
Nierówności gospodarcze i społeczne na świecie domagają się opracowania nowych
strategii pomagania, adresowanych w szczególności do osób marginalizowanych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczególną role w tym zakresie ma do odegrania
poradnictwo kariery, które jest nie tylko interakcją między doradcą a klientem, ale również
elementem pomocy i polityki społecznej.
Tematy konferencji koncentrowały się więc wokół następujących zagadnień: Na ile
działania prowadzone w obszarze doradztwa i poradnictwa mogą przyczynić się do
solidarności i społecznej sprawiedliwości? Jakie modele pracy doradcy będą najbardziej
adekwatne w sytuacji pomagania w uzyskaniu godnej pracy? Jak zmodyfikować dialog
doradczy, aby umożliwiał wzmacnianie potencjału klientów oraz ich poczucie godności
i sprawstwa? Jakie nowe techniki i narzędzia należy opracować, aby praca doradcy
odpowiadała na potrzeby różnorodnych grup klientów?
Szczególną okazją, która zgromadziła
tak liczne grono badaczy o międzynarodowej sławie było dwudziestolecie współpracy naukowej Instytutu
Pedagogiki z prof. Jean Guichardem
z Paryskiego INETOP-CNAM, nagrodzonym
Medalem
Uniwersytetu
Wrocławskiego. Ceremonia wręczenia
Medalu przez J.M. Rektora odbyła się
podczas sesji plenarnej pierwszego
dnia konferencji.
Szczegółowy program konferencji oraz materiały dostępne są na stronie www.unesco.uni.wroc.pl
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26 maja 2018 r. absolwenci
etnografii z 1978 r. świętowali swój
jubileusz
40-lecia
ukończenia
studiów. Przybyło na niego 14 osób
(rocznik liczył 18 studentów) z kraju
i z zagranicy. Odwiedzili Katedrę
Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Ponownie zasiedli w ławkach,
w których onegdaj zdobywali
wiedzę.
Odżyły
wspomnienia
o byłych wykładowcach (wielu z nich
już niestety nie żyje), a także
o koleżankach i kolegach, o nauce
i o wspólnych wyjazdach. Pojawiła
się myśl, aby jeden z wyjazdów (do
Strażnic na Morawach) powtórzyć.
Absolwenci zadbali o oprawę
plastyczną zjazdu. Przygotowali
jubileuszową tablicę i tableau, które
otrzymał
każdy
uczestników
spotkania.
Na zaproszenie władz Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komisji
Archeologicznej PAN o/Kraków 5 czerwca 2018 r. w Krakowie dr Marcin Bohr wygłosił
referat pt. Sudety od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesny okres wędrówek ludów.
W ramach organizowanego przez Muzeum Pana Tadeusza cyklu spotkań Środy nad książką
7 czerwca 2018 r. wystąpił prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z wykładem nt.: Przypędzeni
w Breslau. Ziemie Zachodnie po 1945 roku. Przedstawił w nim historię przesiedleń z Wrocławia
i jego okolic po II wojnie światowej, poczynając od kontekstu politycznego związanego
z postanowieniami jałtańskimi i poczdamskimi oraz ich konsekwencjami dla niemieckich
kresów wschodnich: Śląska, Pomorza,
Prus Wschodnich i ich ludności. Prof.
Strauchold podkreślił, że Polacy nie tylko
oczekiwali na możliwość rewanżu za
zbrodnie okupantów, ale i na
przesunięcie granic Rzeczypospolitej na
zachód kosztem Niemiec, co uważano za
zadośćuczynienie po latach wojny, ale i
zabezpieczenie egzystencji narodu i
państwa polskiego. Opisał proces
stopniowej
deportacji
niemieckich
mieszkańców Wrocławia i ich osiedlenia
Polaków. Zauważył, że w konsekwencji Wrocław stał się największym miastem
w powojennej Polsce, w którym dokonano prawie całkowitej wymiany mieszkańców.
Rozmowę poprowadziła dr Małgorzata Preisner-Stokłosa, współautorka wystawy stałej
„Misja: Polska” – Gabinety Świadków Historii. Bartoszewski – Jeziorański – Różewicz.
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11-13 czerwca 2018 r. dr Justyna Pilarska, adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej
i Badań nad Wsparciem Społecznym Instytutu Pedagogiki, uczestniczyła w wizycie studyjnej
w Komisji Europejskiej, zorganizowanej dla osób zajmujących się wielokulturowością,
prawami człowieka, inkluzją i niedyskryminacją.
Dr Pilarska reprezentowała
w Brukseli Uniwersytet Wrocławski
pośród 25 przedstawicieli organizacji
pozarządowych i innych instytucji, jak
Biuro Terenowe Rzecznika Praw
Obywatelskich, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, Fundacja Przeciwko
Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, czy
Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres
Kobiet.
Wizytę
zorganizowało
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce. PRKE podlega Dyrekcji
Generalnej ds. Komunikacji Społecznej i jej zadaniem jest informowanie Polaków
o działaniach w KE podejmowanych w ramach jej priorytetów.
Podczas wizyty odbyły się liczne spotkania z urzędnikami Dyrekcji Generalnych
Komisji Europejskiej. Speakerzy uczestniczący w spotkaniach reprezentowali m.in. Dyrekcję
Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego (europejski filar spaw socjalnych oraz równość płci na rynku pracy),
czy Dyrekcję Generalną ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury. Uczestnicy wizyty
studyjnej spotkali się również z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jak Executive
Officer Human Rights & Legal Affairs in the EU z ramienia Amnesty International czy The
European Network Against Racism. Miała też miejsce wizyta w Radzie Unii Europejskiej.
13 czerwca 2018 r. w Domu Archeologa przy ul. Koszarowej odbył się wykład prof. Clemensa
Pasdy, Uniwersytet Schillera w Jenie poświęcony m.in. kulturze magdaleńskiej na terenie
Niemiec, Recent Research on the Magdalenian and Final Palaeolithic of Central Germany.
17-18 maja 2018 r. Instytut Historyczny UWr we współpracy z Instytutem Historii UAM
zorganizował dla studentów i doktorantów obydwu uczelni warsztaty pt. Ciało ludzkie
w kontekście medycznym i kulturowym od starożytności do XX wieku. Opiekunem
naukowym warsztatów był dr Jakub Węglorz. Udział w zajęciach i wykładach miał na celu
poznanie sposobu postrzegania ciała człowieka na przestrzeni dziejów i zrozumienie
przemian, które zachodziły w społeczeństwach europejskich w zakresie podejścia do ciała
i cielesności. Warsztaty obejmowały serię prelekcji, paneli dyskusyjnych, wizyt w muzeach
oraz gier edukacyjnych. W odwiedzonych muzeach, wyselekcjonowanych pod kątem
przedstawiania ciała ludzkiego w różnych kontekstach, uczestnicy brali udział w specjalnie
dla nich przygotowanych wykładach prowadzonych przez opiekunów ekspozycji. Prelekcje
poprzedzające panele dyskusyjne wygłaszane były przez historyków specjalizujących się
w wybranych zagadnieniach związanych z różnymi aspektami postrzegania ciała. Dzięki
zaangażowaniu badaczy wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach udało się zrealizować
bardzo bogaty program, dający niepowtarzalną możliwość wyjścia poza ramy
standardowego dyskursu historycznego i poznania omawianych zjawisk z różnych
perspektyw badawczych.
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Doktoranckie Koło Naukowe im. J. Leszczyńskiego 25 maja 2018 r. zorganizowało
IV Doktoranckie spotkania z historią. Konferencja ta stanowiła kontynuację cyklu sesji
naukowych rozpoczętych w 2014 r. w Olsztynie. Spotkanie poprzedziła dyskusja panelowa,
poświęcona źródłoznawstwu, w której uczestniczyli dr hab. Tomasz Głowiński, prof. UWr
oraz dr hab. Filip Wolański prof. UWr.
26-27 maja 2018 r. studenci trzeciego roku kierunku militarioznawstwo wraz
z prowadzącym zajęcia dr Jakubem Węglorzem, w ramach zajęć terenowych, uczestniczyli
w dwudniowym objeździe naukowym. Zajęcia terenowe nosiły tytuł Śladami dolnośląskich
zabytków historii wojskowej, a poświęcone zostały prezentacji i upowszechnianiu wiedzy na
temat obiektów i wydarzeń wojskowych w regionie. Wyjazd służył praktycznemu
zapoznaniu się z metodami prezentacji wiedzy historycznej, popularyzacji wiedzy o historii
i regionie, a także odtwórstwa historycznego, poznaniu stanu zachowania się
i zagospodarowania obiektów wojskowych z różnych epok, jak i poszukiwaniu
niewykorzystanego potencjału wydarzeń historycznych, które rozegrały się ziemiach
śląskich. W ciągu dwóch dni grupa odwiedziła m.in. muzea wieży książęcej w Siedlęcinie,
Historii i Militariów w Jeleniej Górze, zamku Bolków, obozu Gross-Rosen w Rogoźnicy,
zamku Grodno oraz takie obiekty, jak pole bitwy pod Kamienną Górą (Landeshut), zamek
Świny, podziemia Projektu Arado, pole bitwy pod Dobromierzem, czy podziemne miasto
Osówka (kompleks Riese). Zajęcia terenowe będące częścią programu studiów na kierunku
militarioznawstwo opierają się na założeniu praktycznego zapoznania z funkcjonującymi
sposobami popularyzowania wiedzy historycznej i odtwórstwa. Uczestnicy odwiedzali
muzea i miejsca związane z historią wojskową, przygotowali dotyczące ich referaty oraz brali
udział w dyskusji na temat mocnych i słabych stron zastosowanych rozwiązań
popularyzatorskich w każdym z miejsc. Prezentowane przedsięwzięcie jest dla studentów
niepowtarzalną okazją do poznania praktycznych aspektów zyskanej w trakcie studiów
wiedzy, jest też okazją, aby dotrzeć do mniej znanych, a wartościowych zabytków historii
wojskowej na Dolnym Śląsku.
7-8 czerwca 2018 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się
III Konferencja ku czci pamięci Profesora Tadeusza Kotuli, zorganizowana przez
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności pod opieką naukową
dr hab. Małgorzaty Pawlak. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: Wielokulturowość
w świecie rzymskim.
Obrady odbyły się w modelu eksperckim,
gdzie pracownicy naukowi komentowali
wystąpienia doktorantów i studentów, wśród
których
znaleźli
się
przedstawiciele
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego,
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika,
Uniwersytetu
Śląskiego
i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obrady
wzbogaciły
wystąpienia
pracowników
naukowych: Profesorów Jakuba Pigonia, Danuty
Musiał, Marcina Pawlaka, Krzysztofa Królczyka.
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Tematyka wystąpień objęła różne aspekty relacji
Rzymian z przedstawicielami innych kultur w okresie od założenia miasta do schyłku
starożytności. Chciano w ten sposób zwrócić uwagę zarówno na wzajemne podobieństwa
kultur przenikających się wewnątrz państwa rzymskiego, jak również podkreślić odrębności
różnorodnych tradycji. Przedmiotem wystąpień i dyskusji była więc wielokulturowość
w rzymskim życiu społeczno-politycznym, przez co rozumiano wzajemne relacje i stosunek
obywateli rzymskich do przedstawicieli innych kultur; pozycję ludności prowincjonalnej,
wielokulturowość a prawo. Podjęto również problematykę funkcjonowania zjawiska
wielokulturowości w literaturze i języku, w tym: różnorodności językowej w świecie
rzymskim; zmian w języku łacińskim następujących pod wpływem innych kultur; roli greckiej
kultury w rzymskiej literaturze i filozofii; wkładu prowincjonalnych twórców w literaturę
rzymską. Nie pominięto problematyki wielokulturowości w kontekście kultury materialnej.
Odniesiono się wreszcie do wielokulturowości w aspekcie militarnym: różnorodności
kulturowej jako przyczyny konfliktów militarnych czy roli armii jako nośnika kultury
rzymskiej.
8 czerwca 2018 r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbył się wykład mgr Krzysztofa Łagojdy
Więzienie karno-śledcze w Kłodzku w dobie stalinizmu (1945-1956). Prelegent jest słuchaczem
Stacjonarnego Studium Doktoranckiego Historii, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską
pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Ruchniewicz, prof. UWr.
9-10 czerwca 2018 r. w tegorocznej edycji REKONu (Prezentacji Grup Rekonstrukcji
Historycznej i Pojazdów Militarnych), która odbyła się na terenie jednostki wojskowej przy ul
Obornickiej we Wrocławiu, wzięli udział studenci i absolwenci kierunku militarioznawstwo.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko zorganizowane przez grupę z Instytutu
Historycznego. Prezentowane tam były gry wykonane przez studentów, dla najmłodszych
przygotowano kolorowanki, był też poczęstunek. Nasi studenci i absolwenci mieli okazję
nawiązać kontakty z członkami grup rekonstrukcyjnych, którzy przybyli do Wrocławia z całej
Polski i brali udział w rekonstrukcjach kilku bitew z różnych okresów historycznych.
8 czerwca 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć mgr Emilię
Smółkę-Antkowiak z Instytutu Archeologii UAM z wykładem
Ostroga i jej miejsce w świecie środkowoeuropejskiego Barbaricum.
Było to ostatnie w tym roku akademickim spotkanie w ramach
projektu EXTRA LIMITES przed wakacyjną przerwą. Prelegentka
zarysowała bardzo ciekawą problematykę, związaną z tak
wydawałoby się niepozornym zabytkiem jak ostroga. Podkreśliła
silne zróżnicowanie w obrębie tej grupy zabytków, oprócz funkcji
utylitarnej wskazywała na obserwowaną niejednokrotnie
symboliczną wymowę obecności ostróg w kontekstach
sepulkralnych. Bardzo interesujące jest zjawisko współwystępowania ostróg z określonymi kategoriami zabytków
w grobach. W dyskusji padło szereg cennych uwag, między innymi wskazujących na zawiłe
meandry procesu poznawczego, bazującego na martwym źródle archeologicznym. Analizy
prowadzone przez naszego Gościa wciąż jeszcze trwają, my zaś z niecierpliwością
oczekujemy wniosków finalnych! Krótka fotorelacja na stronie extralimites.pl.
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21 maja 2018 r. Archiwum
Wojskowe w Oleśnicy gościło
grupę studentów Instytutu
Historycznego z kierunku militarioznawstwo oraz członków Koła
Naukowego Historyków Wojskowości, będących pod opieką
dr. Jacka Jędrysiaka. Celem
wizyty
było
zapoznanie
studentów
zainteresowanych
historią wojen i wojskowości
z zasobem przechowywanym
w
AWO,
zasadami
funkcjonowania instytucji, pracą archiwistów oraz możliwościami prowadzenia badań w
zbiorach wojskowej sieci archiwalnej. Dla studentów przygotowano wystawę przykładowych
dokumentów z zasobu Archiwum, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania wojska.
29 maja – 4 czerwca 2018 r. w Petersburgu w ramach corocznego programu wymiany
przebywała grupa ośmiorga studentów i dwóch doktorantów z Instytutu Historycznego, tym
razem pod opieką dr. Wojciecha Pietruszki i dr. Jacka Jędrysiaka. Wyjazd odbył się
w ramach trwającej nieprzerwanie od 2008 r. współpracy z Wydziałem Historycznym
Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Repre-zentanci Instytutu Historycznego
zostali bardzo serdecznie przyjęci przez Dyrektora Instytutu Historii prof. Abdullę
H. Daudova oraz Kierownika Katedry Historii Nowożytnej i Współczesnej prof. Vladimira
N. Baryshnikova. Centralnym wydarzeniem wymiany była międzynarodowa konferencja
naukowa Małe ojczyzny w historii regionalnej: unikalność miejsc rodzimych w świadomości
społecznej Rosji i Polski, poświęcona historii lokalnej. W wydarzeniu obok studentów, w roli
ekspertów, wzięli udział pracownicy naukowi obu uczelni. Konferencja spotkała się z dużym
zainteresowaniem, informacja o niej została umieszczona na stronie Agencji TASS
(http://tass.ru/obschestvo/5250533).
Prócz cennych doświadczeń naukowych, uczestnicy wymiany mieli także okazję zobaczyć
Sankt Petersburg. W tym roku bogaty program zwiedzania objął m. in. Ermitaż, WojskowoHistoryczne Muzeum Artylerii, Wojsk
Inżynieryjnych i Łączności, Muzeum
Antropologii i Etnografii (Kunstkamera) i wiele innych interesujących
miejsc.
Zorganizowano
także
całodniowy wyjazd do Nowogrodu.
Całość
wyjazdu
przebiegła
w serdecznej atmosferze, przyczyniając się do zacieśnienia kontaktów
naukowych łączących oba ośrodki
akademickie. Zgodnie uznano za
celowe kontynuowanie przedsięwzięcia w kolejnych latach, czemu
służyły
propozycje
dotyczące
przyszłego kształtu wymiany.
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Koło Naukowe Studentów Archiwistyki zainaugurowało cykl spotkań archiwalnych
ArchiWtorki. Wykład inauguracyjny wygłosiła opiekun Koła dr Lucyna Harc przedstawiając
w swoim wystąpieniu różnice pomiędzy archiwami państwowymi w Polsce i Czechach. W
trakcie prezentacji poruszone zostały m.in. kwestie prawa archiwalnego, budynków
archiwów, zasad udostępniania zasobu.
Publikacje
W ramach serii Historia obok. Studia z dziejów lokalnych ukazały
się kolejne opracowania. Joanna Nowosielska-Sobel
i Przemysław Wiszewski, przy współpracy z Grzegorzem
Straucholdem, opublikowali monografię gminy Żukowice
(Nad rzeką, wśród wzgórz. Dzieje gminy Żukowice). Ta niewielka
wiejska gmina położona pod Głogowem odsłania swoimi dziejami
mechanizmy współpracy i konfliktu między wsią i miastem,
szlachtą i chłopstwem, protestantami i katolikami od XI do
1. połowy XX w. Dzięki studiom nad grupą wsi skupionych wokół
stolicy północnego Śląska możemy uchwycić wielowątkowe
zaangażowanie mieszczan i Kościoła głogowskiego w życie osad
(średniowiecze) i wzrastającą samowystarczalność wsi w okresie
nowożytnym. Wreszcie, mamy szansę poznać wielowymiarowy świat lokalnych kultur,
przeplatania się i nakładania inspiracji płynących z zewnątrz, zderzających się z tradycją – ale
też gotowością do zmian. No i możemy popłynąć promem na drugi
brzeg Odry...
Kolejna publikacja, autorstwa Grzegorza Straucholda, Joanny
Nowosielskiej-Sobel, Przemysława Wiszewskiego, to kolejny
tom Atlasu źródeł historycznych, tym razem poświęconych
wspomnianej wyżej gminie Żukowice. Obok intrygujących
przedstawień kartograficznych nie zabrakło analizy postrzegania
otoczenia przez minionych mieszkańców gminy. A to Zgniłe Pole,
a to Szubieniczne Pole... Wyobraźnia ludzka stara się oswajać
rzeczywistość. Ale jak wskazuje analiza tych sposobów
postrzegania przeszłości – nie każda wieś widziała świat według
tych samych reguł!
Wreszcie, ukazało się opracowanie dziedzictwa kulturowego
gminy Lubawka (Krajobraz kulturowy gminy Lubawka). Radosław
Gliński i Agnieszka Patała ze swadą prowadzą nas przez świat
fundacji rycerskich i klasztornych, gotyckich świątyń i barokowych
ekstrawagancji w ich wnętrzu. Znajdziemy tu zarówno opowieści
zaskakujące bogactwem zabytków ukrytych w zakamarkach
śląskich wsi, jak i ilustracje dokumentujące detale, które – czasami
– zniknęły z przestrzeni już między pisaniem książki i jej
publikacją. Warto poznać ten płynnie ponowoczesny świat
lokalnego dziedzictwa kulturowego...
Wszystkie publikacje serii są dostępne w darmowym dostępie, on-line,
w Bibliotece Cyfrowej naszego uniwersytetu:
monografia gminy Żukowice: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/95265/edition/89648
atlas źródeł dla gminy Żukowice: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/94940/edition/89564
dziedzictwo gminy Lubawka: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/94545/edition/89155
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Projekty naukowe
Instytut Psychologii rozpoczął współpracę w ramach europejskiego programu
finansowania Strategischen Fördertopf Internationalisierung przy Uniwersytecie
Technicznym w Dreźnie, którego celem jest umiędzynarodowienie programu
nauczania, badań oraz podnoszenie rangi uczelni na arenie światowej. Przyznawane
w ramach programu granty przeznaczone są na rozwój strategicznej współpracy naukowej
pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, King's College w Londynie oraz
sąsiednimi regionami wiedzy – uczelniami praskimi i wrocławskimi. Instytut Psychologii
UWr, wspólnie z Centrum Węchu i Smaku przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie,
otrzymał finansowanie w wysokości 19 844 Euro.
Kierowniczką projektu ze strony polskiej jest dr Anna Oleszkiewicz (przy wsparciu
i zaangażowaniu dra hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr), ze strony niemieckiej natomiast
projektem kieruje prof. Thomas Hummel. Merytorycznie projekt obejmuje przede
wszystkim badania nad funkcjonowaniem społecznym i poznawczym anosmików, czyli
osób, które utraciły węch. W ramach grantu planowane jest zorganizowanie szkoły letniej
w Dreźnie, cyklu seminariów i wykładów gościnnych oraz spotkań popularnonaukowych
w celu umiędzynarodowienia kadry obu jednostek naukowych i popularyzacji wyników
badań. Przewidywane jest również stworzenie ustrukturyzowanego programu wymiany
doświadczeń poprzez wizyty bilateralne oraz program mentoringowy dla asystentów
badawczych, zatrudnionych w poszczególnych ośrodkach.
Studenci z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej (Aleksandra Brzyska, Karolina Gołaś
i Marcin Lenkowski) stworzyli projekt społeczny stanowiący odpowiedź na stereotypy
o humanistach, które funkcjonują na rynku pracy oraz w przestrzeni publicznej. Projekt
Humanists Talk Business skierowany jest do studentów kierunków humanistycznych
i dotyczy kwestii związanych z ich przyszłością zawodową; jego celem jest zachęcanie
absolwentów tych kierunków do prowadzenia własnego biznesu. W ramach inicjatywy
22, 24 i 28 maja 2018 roku w Centrum Innowacji Przejście przy ul. Świdnickiej 19 odbyły się
trzy spotkania studentów z absolwentami kierunków humanistycznych, którzy założyli
własne firmy. W luźnej, przyjaznej atmosferze dzielili się oni zdobytym doświadczeniem,
opowiadając o drodze, jaką przeszli podczas tworzenia swoich firm.
Podczas spotkań wystąpili Michał Kortas (4partners Logistics), Małgorzata Guznar
(współautorka kart MILOWE), Artur Kowalczyk (tanie-loty.com.pl), Zofia Kortas (Kortasmedia), Anna Cieślik i Agata Lewandowska (Pracownia Rozwoju). Prelekcje okazały się
bardzo inspirujące dla młodych słuchaczy. Ważnym punktem przedsięwzięcia było spotkanie
z jednym z partnerów projektu – założycielem Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Dąbie
– Wojciechem Wodo, który opowiedział o możliwościach finansowania biznesu oraz
o inkubatorze przedsiębiorczości.
Z niecierpliwością czekamy na kontynuację projektu w kolejnym roku akademickim.
Zachęcamy do śledzenia Projektu Humanists Talk Business na facebooku:
https://www.facebook.com/humaniststalkbusiness/
Kontakt e-mail: humanisttalkbusiness@gmail.com
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25 maja 2018 r. w Instytucie Archeologii miało
miejsce pierwsze spotkanie Zespołu Badań
nad Zjawiskiem Masowego Deponowania
Dóbr. Projekt ma na celu podjęcie dyskusji nad
zagadnieniem narastającego w ostatnim czasie problemu masowego pozyskiwania
zabytków metalowych, również o charakterze depozytów, także przy użyciu detektorów
metali. Powstaje pytanie: co dalej z takimi zabytkami? Projekt zakłada stworzenie platformy
do dyskusji nad tym zagadnieniem, a cykliczne spotkania w różnych częściach kraju mają
składać się z części warsztatowej oraz części teoretycznej.
RELACJE
28 maja 2018 r. w Instytucie Psychologii gościł światowej sławy psycholog, legenda
współczesnej psychologii społecznej Prof. Philip Zimbardo. Profesor zgodził się odwiedzić
Instytut pomimo wielu innych zobowiązań, napiętego terminarza spotkań oraz sędziwego
już wieku. Z uwagi na to ostatnie, spotkanie przebiegało w formule niewykładowej,
a zebrana w Auli Instytutu publiczność oraz goście mieli okazję zobaczyć nie tylko samego
Profesora, ale też kilka nietypowych
atrakcji, które na jego cześć
przygotowali studenci i doktoranci.
Jako pierwszy wystąpił zespół
teatru studenckiego, działającego przy
wrocławskim
oddziale
Polskiego
Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii w składzie:
Patrycja Budna, Aleksandra Pulcer,
Mateusz Fryszer i Kamil Szadkowski.
Całość reżyserował Jakub Tobisz.
Przedstawienie zostało przygotowane
specjalnie na okoliczność spotkania z Profesorem Zimbardo, oparte było luźno o cytaty
z książki jego autorstwa, a ich zabawne ilustracje można było
zobaczyć na scenie w wykonaniu aktorów. Następnie miał
miejsce występ stypendysty naszego Instytutu – Petra
Turečka, który przy akompaniamencie gitary oraz
wykonanych tzw. domowym sposobem oryginalnych
instrumentów wykonał kilka utworów muzycznych. Na
spotkaniu nie zabrakło też elementu wyskokowego –
mgr Michał Misiak zaprezentował bowiem przed
publicznością efekty swojej pracy nad produkcją piw z logo
wybitnych intelektualistów i psychologów, wśród których nie
mogło zabraknąć naszego gościa. Całość spotkania
prowadziła – tym razem w roli konferansjerki – dr Agnieszka
Sorokowska.
Po części artystycznej przyszła kolej na krótkie wystąpienie
Profesora Philipa Zimbardo. Wspominał on początki swojej pracy naukowej, eksperyment
więzienny, który przysporzył mu wiele rozgłosu i do dziś uznawany jest za kamień milowy w
rozwoju psychologii społecznej, swoje wczesne badania nad nieśmiałością, którą zwykł
nazywać "wewnętrznym więzieniem", pionierskie badania nad perspektywą czasową
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i wreszcie – swoje ostatnie prace nad projektem związanym
z pojęciem bohaterstwa (link do projektu:
https://www.heroicimagination.org/).
Powołując się na przemyślenia swojej uczennicy,
wybitnej psycholożki Carol Dweck twierdzi
bowiem, iż należałoby mówić raczej
o bohaterskich czynach, a nie samych
bohaterach, o zachowaniach, a nie sprawcach
i ich dyspozycjach. Takie ujęcie, przede
wszystkim
w
wymiarze
edukacyjnym,
warsztatowym, pracy z młodymi ludźmi, pozwala na
kształtowanie zachowań prospołecznych i pozytywnych
wzorców u dzieci i młodzieży, co jego zdaniem jest jednym
z kluczowym zadań współczesnej psychologii.
Na zakończenie Profesor Zimbardo poświęcił bardzo wiele
czasu na rozmowy z uczestnikami spotkania, cierpliwie
podpisywał książki, pozował do zdjęć pamiątkowych,
odpowiadał na pytania i serdecznie dziękował za prezenty.
21-26 maja 2018 r. w Damm koło Parchim (Niemcy) odbyło się współorganizowane przez
Instytut Historii Sztuki UWr XV Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen pt.
GERMANIA SLAVICA. Historia kultury ziem na wschód od Łaby w późnym średniowieczu
i czasach nowożytnych na przykładzie Meklemburgii.

Od 14 lat Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji UWr organizuje wspólnie
z Instytutem Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Marcina Lutra
w Halle i Wittenberdze polsko-niemieckie seminaria poświęcone związkom wzajemnym
krajobrazu kulturowego i wyznaniowego w wybranych regionach Europy ŚrodkowoWschodniej. W 2009 roku do grona organizatorów dołączyła Katedra Historii Kościoła
i Teologii na Uniwersytecie w Siegen. Wspólny projekt ma na celu wymianę
interdyscyplinarną, międzynarodową i międzypokoleniową poprzez udział pracowników
naukowych, doktorantów i studentów historii sztuki (z polskiej strony) i teologii
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ewangelickiej (ze strony niemieckiej). W efekcie uczestnicy mają
możliwość zastosowania nowych interpretacji zjawisk kulturowych oraz poszerzenia
horyzontów badawczych.
Tegoroczne seminarium było poświęcone zabytkom architektury, malarstwa i rzeźby na
terenie Meklemburgii. Odbyło się pod naukowym kierownictwem prof. Jana Harasimowicza,
kierownika Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji UWr, prof. Udo Strätera, rektora
Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, oraz prof. Veroniki Albrecht-Birkner,
kierownik Zakładu Historii Kościoła i Teologii Uniwersytetu w Siegen. Patronat honorowy
nad seminarium objął Biskup Okręgu
Kościelnego-Meklemburgia-Pomorze
dr Andreas von Maltzahn. Koszty
organizacji seminarium, w którym
wzięło udział 36 osób, pokryły uczelnie
partycypujące w projekcie oraz
Centrum Ekumeniczne im. Lothara
Kreyssiga
działające
przy
Ewangelickim
Kościele
Niemiec
Środkowych (Evangelische Kirche in
Mitteldeutschland, Lothar-Kreyssig
Ökumenezentrum).
Istotą seminarium były zajęcia
w grupach roboczych, podczas
których analizowano wybrane zagadnienia dotyczące barokowego kościoła św. Mikołaja
w Schwerinie (zw. Schelfkirche). Uwagę poświęcono jego architekturze, wyposażeniu oraz
krypcie grobowej mieszczącej szczątki doczesne członków rodziny wielkich książąt linii
Mecklenburg-Schwerin. Uzupełnieniem tych ćwiczeń były tematycznie korespondujące
wykłady dotyczące, m.in. reformacji, „drugiej reformacji” i konfesjonalizacji
w Meklemburgii, architekturze i sztuce kościelnej tego obszaru oraz krypt grobowych na
terenie Meklemburgii i Pomorza. Nie zabrakło także wystąpień poświęconych hugenotom
i pietystom meklemburskim oraz odczytu na
temat Leonharda Christopha Sturma,
zasłużonego przy realizacji Schelfkirche
architekta, teoretyka architektury i teologa.
Nieodłącznym
elementem
każdego
seminarium są wycieczki połączone ze
zwiedzaniem
wybranych
obiektów
zabytkowych. Tym razem uczestnicy zobaczyli
Parchim (kościół św. Jerzego i kościół NMP),
Güstrow (zamek, katedra, kościół NMP,
kaplica św. Gertrudy), Schwerin (pałac,
katedra),
Wismar
(zamek
książąt
meklemburskich, kościół św. Mikołaja, kościół św. Jerzego), kościoły pocysterskie w Rühn
i Bad Doberan, kościoły w Basedow i Hohenkirchen, renesansowy dwór w Gadebusch oraz
barokowe pałace w Neustadt-Glewe i Ludwigslust.
Tekst: Urszula Bończuk-Dawidziuk
Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników seminarium przy kościele w Damm.
Zdjęcie 2: Dr Marcin Wisłocki oprowadza grupę po kościele w Basedow
Zdjęcie 3: Mgr Teresa Sokół oprowadza po katedrze w Güstrow.
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Z radością informujemy, że w wyniku odwołania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznało naszemu Wydziałowi kategorię naukową A w parametryzacji jednostek
naukowych, przeprowadzanej w 2017 r.
Zachęcamy Pracowników i Doktorantów Wydziału do zgłaszania propozycji zajęć w języku
angielskim, wpisujących się w program studiów licencjackich European Cultures
(https://international.uni.wroc.pl/en/bachelor/studies-past-and-contemporary-europeancultures)
lub magisterskich public history (https://international.uni.wroc.pl/en/master/public-history).
Propozycje można składać do 20 czerwca w sekretariatach jednostek albo mailem na adres
joanna.wojdon@uwr.edu.pl.
Przypominamy, że pracownicy Wydziału mogą tworzyć własne strony internetowe
w ramach witryny wydziałowej. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Panem
Damianem Grzegorczykiem w celu otrzymania formularza rejestracyjnego oraz instrukcji
zakładania strony. Gorąco zapraszamy do korzystania z tej możliwości. Jako pierwszy uczynił
to Dziekan. Strona jest już dostępna: http://wnhip.uni.wroc.pl/przemyslaw-wiszewski
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Prof. Karol Berger (Standford University) będzie gościem Instytutu Muzykologii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Karol Berger był mieszkańcem Warszawy do 1968 roku,
w którym przerwał studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim i wyemigrował do
USA. W 1975 roku ukończył muzykologiczne studia doktorskie na Uniwersytecie Yale i został
asystentem na Uniwersytecie Bostońskim. Od 1982 roku jest profesorem muzykologii
Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Jest autorem następujących książek: Musica Ficta
(Cambridge University Press, 1987), A Theory of Art (Oxford University Press, 2000, polskie
wydanie jako Potęga smaku, Gdańsk 2008), Bach’s Cycle, Mozart’s Arrow (University
of California Press, 2007) oraz Beyond Reason: Wagner contra Nietzsche (University of
California Press, 2016).
Instytut Muzykologii zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykłady prof. Karola
Bergera w dniach 26-27 czerwca w swojej siedzibie (ul. Szewska 36, sala 208).
26 czerwca (wtorek, godzina 14:00) wykład Nietzsche contra Wagner – Wagner contra
Nietzsche. Abstrakt wykładu: W wykładzie chciałbym zaproponować analizę i interpretację
krytyki dokonań artystycznych Ryszarda Wagnera, jaką przeprowadził Fryderyk Nietzsche w
swojej książce Sprawa Wagnera i w innych pismach. Chciałbym też zastanowić się nad tym, jak
Wagner mógłby odpowiedzieć na zarzuty filozofa. Wykład adresowany będzie dla szerokiej
wykształconej publiczności, a nie tylko dla specjalistów muzykologów.
27 czerwca (środa, godzina 15:00) seminarium naukowe (zainteresowanych udziałem
prosimy o kontakt: slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl)
Wizyta jest finansowana ze środków Gminy Wrocław w ramach programu Visiting Professors,
fundusz Scientiae Wratislavienses.
Biografia
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publikacje
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http://muzykologia.uni.wroc.pl/Instytut-Muzykologii/Aktualnosci/Wydarzenia/Wizyta-prof.-Karola-Bergera

19

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 18 (6/2018)

W Instytucie Historycznym powstał „ścianal” czyli obraz wykonany na ścianie jednego z
korytarzy. Ścianal wykonały panie Paulina Groń i Laura Jerzak, studentki prof. Adama
Chmielowca z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, który pomógł w przygotowaniu
projektu. Prace rozpoczęły się 21 maja i zostały już ukończone. Efekt można podziwiać w
części budynku, gdzie do niedawna mieściła się instytutowa biblioteka i czytelnia. Oficjalne
odsłonięcie malowidła jest planowane w czerwcu.
8 września 2018 r. odbędzie się, po raz pierwszy w Polsce, miejski spacer połączony
ze zwiedzaniem wybranych obiektów (WrocWalk Marathon). Na trasie znalazły się m.in.
Hala Stulecia, Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Pałac Królewski, Stary Ratusz, Stadion
Olimpijski, a także obiekty uniwersyteckie – Ogród Botaniczny i Muzeum Uniwersytetu
Wrocławskiego. Partnerem wydarzenia jest Instytut Historyczny UWr.
Zapisy do WrocWalk Marathonu 2018 potrwają do 30 czerwca lub do wyczerpania limitu
1000 uczestników. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest jedynie uiszczenie opłaty
startowej w wysokości 20 zł.
Więcej informacji oraz zapisy – pod adresem www.wrocwalkmarathon.pl .
XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Forum Pedagogów: Codzienność jako wyzwanie
edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka odbędzie się
14 i 15 listopada 2018 r. w Instytucie Pedagogiki. Konferencja jest objęta patronatem
naukowym Komitetu Nauk Polskiej Akademii Nauk oraz patronatem honorowym Marszałka
Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia i JM Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego. Organizatorami tego wydarzenia naukowego są: Zakład Pedagogiki
Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Wrocławski
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Ponadtrzydziestoletni dorobek Forum Pedagogów stanowi świadectwo zaangażowania
w najistotniejsze obszary teorii i praktyki edukacji, co mogą potwierdzić tematy kolejnych
spotkań, zainicjowanych w roku 1988 – gorącym czasie transformacji ustrojowej.
Zagadnienia poruszane podczas wcześniejszych konferencji ukierunkowane były na
eksplorowanie wybranych, wyraźnie wyodrębnionych kwestii. Natomiast tegoroczne Forum
za cel stawia sobie rozpoznanie nowych obszarów i upowszechnienie wiedzy dotyczącej
wychowania w demokracji i dla demokracji w teorii i praktyce edukacyjnej.
Komunikat I oraz Karta zgłoszeniowa dostępne są pod linkiem:
http://pedagogika.uni.wroc.pl/Instytut-Pedagogiki/Nauka/Konferencje
Ogłoszenia
Ten numer Biuletynu został zredagowany w Stanfordzie w Kalifornii, w chwilach
wyjętych z pobytu na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Instytucie Hoovera –
przepraszam zatem za wszelkie niedoskonałości. Dłuższa relacja z pobytu w następnym
numerze. Zapraszam też wszystkich Pracowników, Doktorantów i Studentów do
nadsyłania relacji ze swoich wakacyjnych badań, wystąpień, projektów. Na materiały do
kolejnego wydania Biuletynu czekam do 10 października 2018 r. Proszę je wysyłać
w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych i in.
na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
Joanna Wojdon
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