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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Wiosna nadchodzi z pewnym ociąganiem, podobnie
jak poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią. W ostatnich dniach jednak informacje płynące od Rządu RP dają
więcej nadziei. Dzieci wracają niebawem do szkół. Nie sądzę
jednak, abyśmy na uczelniach wyższych wrócili gremialnie do
zajęć stacjonarnych jeszcze w tym semestrze, ponieważ
wymagałoby to kolejnej, gruntownej reorganizacji dydaktyki.
Oczywiście, jeśli decyzje władz państwowych będą na to
pozwalały, niektóre zajęcia będzie można prowadzić stacjonarnie, w przypadku gdy nie wywróci to do góry nogami
rytmu pracy na danym kierunku studiów. Decydujący głos
będzie miał J.M. Rektor, który na pewno swoje decyzje Fot. Magdalena Marcula
będzie konsultował ze wszystkimi dziekanami i odpowiednimi służbami Uniwersytetu.
A na Wydziale dużo codziennej pracy. Wszystkie Dyscypliny przygotowują się pod
względem technicznym i formalnym do nadchodzącej ewaluacji, wokół której – jak
wszystkim wiadomo – jest wiele znaków zapytania. Mamy jednak obowiązek, w interesie
dyscyplin, Wydziału i Uczelni, zrobić wszystko, aby była jak najkorzystniejsza dla naszej
Wspólnoty, wedle stanu prawnego dziś nas obowiązującego.
W ostatnich dniach pracownicy naszego Wydziału nie otrzymali tzw. aneksów,
pochodzących z przychodów związanych ze studiami niestacjonarnymi. Dotyczy to także
wszystkich pozostałych Wydziałów. Staram się temu zaradzić, ponieważ wpłynęło to źle nie
tylko na stan kont poszczególnych osób, ale ogólnie na funkcjonowanie Wydziału. Na pewno
jest to związane z szykowanymi w Uniwersytecie zmianami dotyczącymi finansów, w tym
kosztów dydaktyki. O wszystkich tych zmianach będę informował na bieżąco, także na
posiedzeniach kolegium dziekańskiego i Rady Wydziału.
Aby nieco złagodzić niewesoły ton mojego tekstu, dodam na zakończenie, że cały
zespół dziekański pracuje nad kontynuacją rozpoczętych prac. Jestem szczególnie
zadowolony z ciągłego budowania sieci kontaktów Wydziału w związku z Radą Interesariuszy
i rodzeniu się wciąż nowych pomysłów i inicjatyw wokół niej, w tym także projektów
badawczych czy społecznych.
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, oby wiosenne słońce przyniosło nam dużo
sił!
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan

1

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 43 (kwiecień 2021)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
DRZWI OTWARTE W INSTYTUCIE HISTORYCZNYM
23 kwietnia 2021 r. odbyły się Drzwi Otwarte w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego pod hasłem „Piątek z Historią”. W programie było
przedstawienie charakteru studiów historycznych przez dr hab. Barbarę Techmańską,
wicedyrektor Instytutu oraz krótkie wykłady oraz prezentacje z różnych epok historycznych:
dr. hab. Andrzeja Wypustka: Graffiti jako źródło historyczne do badań nad życiem
seksualnym Greków i Rzymian; prof. dr. hab. Stanisława Rosika: O pięknej Wandzie
i Krzywoustym Bolesławie. Jak czytać legendę Psiego Pola?; dr. hab. Roberta Kołodzieja,
prof. UWr: Dlaczego Jan III Sobieski pomógł cesarzowi pod Wiedniem?; dr Moniki
Piotrowskiej-Marchewy: Rozkwit namiętności do ogłoszeń matrymonialnych. Co się zmieniło
w XIX w. w sposobie kojarzenia małżeństw i dlaczego? oraz prof. dr. hab. Grzegorza
Straucholda: Współczesne granice Polski. Każdy wykład trwa czterdzieści minut. Po jego
zakończeniu uczniowie (oraz nauczyciele) będą mogli zadawać pytania prelegentom.
DRZWI OTWARTE W INSTYTUCIE MUZYKOLOGII
Instytut Muzykologii 24 kwietnia 2021 r. zorganizował Drzwi Otwarte online.
W ramach wydarzenia prof. Remigiusz Pośpiech, dyrektor Instytutu Muzykologii,
przedstawił charakter studiów muzykologicznych oraz specyfikę placówki. Do studiowania
muzykologii zachęcali także doktoranci. O etnomuzykologii jako ciągłej podróży, podczas
której poznaje się ludzi, miejsca i kultury opowiedziała Karolina Pawłowska. Zdradziła
również nieco sekretów z warsztatu etnomuzykologa, odpowiadając na pytanie, co trzeba
mieć w plecaku, wyruszając na badania terenowe i dlaczego upieczone ciasto staje się
równie ważne co dyktafon. Monika Pasiecznik scharakteryzowała natomiast prowadzone
przez siebie badania oraz zajęcia dotyczące historii i dramaturgii koncertu. Nie chodzi w nich
o koncert jako gatunek muzyczny (np. koncert skrzypcowy albo fletowy), lecz o artystyczny
i społeczny kontekst koncertów jako wydarzeń – okoliczności, w jakich muzyka była i jest
wykonywana. W jej prezentacji pojawił się gość specjalny – Anna Kwiatkowska, skrzypaczka,
która zagrała fragmenty utworu współczesnego kompozytora Françoisa Sarhana. Jakub
Kopaniecki opisał z kolei miejsce muzyki popularnej wśród innych tematów badań i zajęć
muzykologicznych oraz wskazał, gdzie we Wrocławiu można nie tylko badać, ale również
i doświadczać różnych gatunków muzyki popularnej. Jako muzyczne dopełnienie pojawił się
również zespół muzyczny Vox Imaginaria – Julieta Gonzalez-Springer (sopran, instrumenty
perkusyjne) i Ryszard Lubieniecki (portatyw organowy), wykonując kilka średniowiecznych
kompozycji z różnych części Europy.
Zachęcamy do obejrzenia całości nagrania wydarzenia na kanale IMUZ w serwisie
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZqU_ded73_Y
DRZWI OTWARTE W INSTYTUCIE ARCHEOLOGII
W czwartek, 29 kwietnia 2021 r., Instytut Archeologii organizował Wirtualne Drzwi
Otwarte. W jego ramach szerokiemu gronu publiczności (która, jak się okazało, dopisała
bardzo licznie) przedstawiono cały szereg multimedialnych prezentacji, wykładów i spotkań
zarówno z przedstawicielami kadry, jak i studentami oraz doktorantami. Poruszano takie
kwestie, jak badania prowadzone przez Instytut w Ameryce Południowej, wschodniej Afryce
i na szeregu stanowisk zlokalizowanych w Polsce i Europie, począwszy od cmentarzysk
barbarzyńców, aż po średniowieczne i wczesnonowożytne miasta. Mówiono o zastosowaniu
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eksperymentu w archeologii i badaniach najstarszych artefaktów i przykładów sztuki
mobilnej, datowanych na 100 tysięcy lat. Zaproszono na spacer po Pracowni Archeometrii

i Konserwacji Zabytków Archeologicznych, opowiadano o tym, jak współcześnie bada się
i konserwuje artefakty najnowocześniejszymi metodami i z zastosowaniem specjalistycznej
aparatury, takiej jak mikroskopy optyczne i elektronowe oraz spektrometry. Spotkania ze
studentami i doktorantami umożliwiło między innymi odpowiedź na pytanie, na czym
polegają studia archeologiczne, jak uczestniczyć w międzynarodowych projektach
badawczych, co robić po studiach, jak planować swoją karierę naukową. Zapraszamy do
zapoznania się z filmami i prezentacjami przygotowanymi na to wydarzenie – wciąż są one
dostępne na oficjalnym kanale Instytutu na YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCLtKjIG7J-ER7JZPnOmJnhw/videos

KOLEJNE ROZMOWY W RAMACH WYDZIAŁOWEJ RADY INTERESARIUSZY
ZEWNĘTRZNYCH
W pierwszym tygodniu maja odbędzie się kolejne spotkanie w celu nawiązania
współpracy w ramach Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych. Będziemy gościć
w Fundacji „Obserwatorium Społeczne” u ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. Jak można
przeczytać na stronie Fundacji: „Obserwatorium Społeczne to chrześcijański think-tank,
który stawia sobie za cel analizowanie rzeczywistości społecznej, pojawiających się nowych
prądów kulturowych oraz tendencji politycznych i gospodarczych. Służyć ma stawianiu
diagnozy społecznej, szczególnie rozpoznawaniu nowych wyzwań i zagrożeń, a także
wyprzedzającemu formułowaniu sposobów reagowania Kościoła na współczesne zmiany
w duchu spotkania ze światem”.

WYDZIAŁOWY SYSTEM WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA
W ramach prac Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia opracowany
został całościowy pakiet zawierający modyfikacje planowane do wprowadzenia od nowego
roku akademickiego w Wydziałowym Systemie Weryfikacji Zakładanych Efektów Uczenia.
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Podstawową wytyczną towarzyszącą trwającym od kilku miesięcy prac była optymalizacja
istniejących procedur tj. dostosowanie do możliwości realizacji na poziomie poszczególnych
jednostek i całego wydziału. Planowane jest m.in. szersze wykorzystanie metod opisowych,
zmniejszenie liczby raportów itd. Przy okazji prac dokonano przeglądu zgodności rozwiązań
stosowanych w Wydziale z rozwiązaniami ogólnouniwersyteckimi.
Spotkanie Zespołu, na którym omawiany był opisany wyżej pakiet, było ostatnim
planowanym spotkaniem w roku akademickim 2020/2021. Przy tej okazji należy serdecznie
podziękować wszystkim członkom Zespołu: dr hab. Justynie Baron z Instytutu Archeologii, dr. hab. Robertowi Klementowskiemu, prof. UWr z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej, dr hab. Karolowi Sanojcy, prof. UWr z Instytutu Historycznego, dr hab. Joannie
Miklaszewskiej z Instytutu Muzykologii, dr hab. Piotrowi Kwiatkowskiemu z Instytutu
Pedagogiki, dr hab. Krzysztofowi Łukasiewiczowi z Instytutu Kulturoznawstwa, dr
Marcinowi Wisłockiemu z Instytutu Historii Sztuki, dr Piotrowi Styrkowcowi z Instytutu
Psychologii, mgr Agnieszce Czyrnek z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskim im.
Willy’ego Brandta, mgr Tomaszowi Raczkowskiemu z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej reprezentującego doktorantów i Aleksandrze Sofińskiej, studentce z Instytutu
Historycznego.
MAPOWANIE PROCESÓW ZARZĄDCZYCH
Od początku roku na Uniwersytecie trwa tzw. mapowanie procesów zarządczych,
tj. kompleksowe rozpoznanie kształtu biegu dokumentów i decyzji w kluczowych dla
naszego funkcjonowania sprawach. Celem jest wychwycenie działań nieefektywnych oraz
stworzenie propozycji zmian. W realizacji zadania biorą udział również prodziekani
z Wydziału: dr hab. Arkadiusz Urbanek, dr hab. Paweł Klint oraz dr hab. Jarosław Syrnyk,
prof. UWr odpowiednio w sekcjach zajmujących się mapowaniem zarządzania działalnością
dydaktyczną, zarządzania działalnością naukowo-badawczą oraz zarządzania zasobami
ludzkimi. Zgodnie z nadesłanym wcześniej harmonogramem do końca maja br. dokonywana
będzie analiza istniejących procesów, a następnie – do końca lipca – opracowane wytyczne
określające “możliwie optymalną dla naszych celów ich organizację (docelowa architektura
procesów)”.

NAGRODY I ODZNACZENIA
Uchwałą Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34/2021 pozytywnie zaopiniowano
wnioski o nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wśród zgłoszonych kandydatur są osoby
związane z naszym Wydziałem: Pani dr Anna Baka – w dyscyplinie nauki o kulturze i religii za
wyróżniającą się rozprawę doktorską oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą
nadania stopnia doktora habilitowanego – Pani dr hab. Agnieszka Sorokowska w dyscyplinie psychologia.
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KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
W dniu 26 marca 2021 r. Sekcja Edukacji
Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
zorganizowała w formie zdalnej Forum Dyskusyjne
„Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji
w dobie pandemii”. W gronie dyskutantów znaleźli się
wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunkach
przygotowujących studentów do pracy w archiwach,
a także kształcący słuchaczy na studiach podyplomowych
z zakresu archiwistyki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
i Uniwersytetu Łódzkiego. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzący specjalność zawodową
„Archiwistyka i zarzą-dzanie dokumentacją” na kierunku
historia reprezentowała dr hab. Lucyna Harc. Głos w dyskusji zabrali również
przedstawiciele doktorantów oraz studentów. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń
związanych z realizacją programów studiów i z osiągnięciem zakładanych efektów uczenia
się w realiach zdalnego kształcenia. Uczestnicy podzielili się swoimi pomysłami na
aktywizację studentów oraz na przeprowadzenie w warunkach domowych zajęć
specjalizacyjnych, często mających charakter praktyczny, wskazując na sukcesy, ale i na
porażki.
W sieci dostępny jest wywiad „Public history w natarciu”, którego dr hab. Joanna
Wojdon, prof. UWr udzieliła prof. Krzysztofowi Ruchniewiczowi (oboje z Instytutu
Historycznego) w ramach serii podcastów, publikowanych przez prof. K. Ruchniewicza na
stronie Public History & Visual History. Mowa była o tym, czym jest historia w przestrzeni
publicznej, na czym polegają studia z tego zakresu, skąd ich twórcy na UWr czerpali
inspiracje, jak działa Komisja Historii w Przestrzeni Publicznej Komitetu Nauk Historycznych
PAN (której posiedzenie odbyło się w przeddzień nagrania), a na koniec – o nauczaniu
historii w szkołach.
Nagranie dostępne jest pod adresem:
https://anchor.fm/pub-hi-vi-hi/episodes/06--Public-History-w-natarciu--Rozmowa-z-prof-Joann-Wojdon-ev23lv?fbclid=IwAR1Zbk99j-Etbu4PGt_vbHacwWtkh0ac1bv8EHLFHRUYny3InOE9Gj5PTI
16 kwietnia 2021 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu Historycznego
wzięła udział w dyskusji panelowej podsumowującej program studyjny „Tożasamości
europejskie” (European Identities) w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+
„Teaching European History in the 21st Century”, zorganizowany przez uniwersytet
w Utrechcie. Prof. J. Wojdon wchodzi w skład rady naukowej (academic advisory board)
tego partnerstwa.
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W dniach 21–23 kwietnia 2021 r. dr hab. Lucyna Harc z Instytutu Historycznego na
zaproszenie Zarządu Sekcji 8 Stowarzyszenia Archiwistek i Archiwistów Niemieckich
(Fachgruppe 8 im VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare. e.V.) uczestniczyła

w konferencji online „Archiv 4.0 – Schnee von Gestern oder Aufbruch in eine neue Welt?”.
Wystąpienia dotyczyły zagadnień związanych z szeroko rozumianą digitalizacją zasobu
archiwalnego, z wprowadzaniem elektronicznego zarządzania dokumentacją i jej archiwizacją w niemieckich uczelniach, a także z zastosowaniem sztucznej inteligencji
w systemach dedykowanych dla potrzeb zarządzania dokumentacją i zarządzania archiwami
oraz ich zasobem. Uczestnicy konferencji mogli także wziąć udział w jednym z sześciu
spotkań warsztatowych.
W czwartek 22 kwietnia 2021 r. w ramach platformy KONTEKST czasopisma
„Archeologia Żywa” miało miejsce spotkanie z dr. hab. Mirosławem Masojciem i mgr.
Grzegorzem Michalcem z Instytutu Archeologii poświęcone ich badaniom we wschodniej
części Sahary.
Nagranie dostępne
jest
pod
adresem:
https://www.youtube.com/
watch?v=DhuPYq6d3c&t=22s.
Wiele setek krzemiennych narzędzi używanych najprawdopodobniej
przez przedstawicieli gatunku
Homo
erectus
odkrytych zostało na terenie
nieczynnych kopalni złota
w Sudanie. Mowa tu o najstarszych śladach pobytu przedstawicieli Homo na północ od jego
kolebki w południowej Afryce. O bardzo ważnych odkryciach artefaktów datowanych nawet
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na ponad 700 tysięcy lat mówiono w ubiegłym tygodniu także w szeregu środków przekazu,
przykładowo polecamy notkę PAP:
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,87488,najstarsze-slady-czlowieka-wewschodniej-saharze-odkryte-przez-polakow-w
W piątek 23 kwietnia 2021 r. po pandemicznej wznowiono serię poznańskowrocławskich seminariów poświęconych archeologii okresu lateńskiego, wpływów
rzymskich i wędrówek ludów, czyli
projekt Extra limites. Gościem była
dr Magdalena Piotrowska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
w Łodzi z wykładem: Funkcje studni
w przestrzeni osad środkowoeuropejskiego Barbaricum. Przykład osady kultury przeworskiej
w Kwiatkowie, gm. Brudzew.
Z wykładu można było dowiedzieć
się o różnorodności funkcji i konstrukcji studni oraz ich roli w przestrzeni osad okresu rzymskiego w realiach barbarzyńskiej
Europy. Polecamy Państwu zarejestrowane spotkanie z Prelegentką na oficjalnym kanale
Extra limites w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=FGPoeRSNuaw&t=426s
27 kwietnia 2021 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu Historycznego
przeprowadziła warsztaty dla wrocławskich nauczycieli historii, związane z nową formułą
egzaminu maturalnego z historii, wprowadzaną od roku 2023. Zgodnie z założeniami,
opublikowanymi niedawno w Informatorze maturalnym, główna zmiana dotyczy sposobu
formułowania i oceniania wypracowania maturalnego, które ma mieć formę rozprawki,
wymagającej od zdającego zajęcia stanowiska wobec zaproponowanej w poleceniu tezy
i jego uzasadnienia. Prof. J. Wojdon, która brała udział w opracowywaniu Informatora,
sugerowała, jak stopniowo wdrażać uczniów, nawet już w szkole podstawowej, do takiego
podejścia do nauczanych treści. Przekonywała też nauczycieli, że przygotowanie do nowej
formuły wypracowania pozwoli kształcić umiejętności przydatne nie tylko w edukacji
historycznej, lecz w szeroko rozumianym życiu społecznym.
W środę 28 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne otwarte zebranie Dyscypliny
Naukowej Pedagogika UWr, podczas których gościmy autorytety naukowe, których
zainteresowania i dorobek naukowy mogą stanowić inspirację dla innych badaczy. Tym
razem zaproszenie na to spotkanie przyjął Pan prof. dr hab. Józef Binnebesel, który jest
pracownikiem naukowym w Katedrze Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej
w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Inspiracją do zorganizowania tego spotkania stała się ostatnia monografia Pana Profesora
Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii
Zastępczej, której tytuł nawiązywał do wykładu wygłoszonego przez naszego Gościa.
W trakcie spotkania Pan Profesor przedstawił autorskie rozumienie
tanatopedagogiki jako “nauki o wychowaniu ze świadomością śmiertelności, wpisaną
w naturę bytu ludzkiego, opartą na fundamentalnej zasadzie poszanowania godności
7

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 43 (kwiecień 2021)
i wolności każdej istoty ludzkiej oraz nienaruszalności i apriorycznej wartości życia
ludzkiego”, lęku tanatycznego w kontekście doświadczania Penthosu oraz
Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej (TRTZ), “ujmującej swoje działania we
wzajemnych relacjach pomiędzy trzema środowiskami wychowawczymi (pierwotnym,
wtórnym i zintegrowanym) oraz generowanymi przez nie specyficznymi celami
wychowawczymi”. Ponadto Pan Profesor zaprezentował wyniki badań własnych, których
celem było poznanie występujących u blisko 800 respondentów z Czech, Polski, Ukrainy
i Włoch lęków przed śmiercią, ich przyczyn oraz możliwości i sposobów radzenia sobie
z nimi.
Spotkanie, którego moderatorem była dr Agnieszka Nowicka z Zakładu Edukacji
Osób z Niepełnosprawnością UWr, zakończyło się interesującą dyskusją, w trakcie której
poruszono bardzo trudne, a zarazem niezwykle ważne kwestie, dotyczące m.in.
doświadczania przez dzieci choroby terminalnej, związanego z tym cierpienia i lęku,
przemijania, a także towarzyszenia im u kresu życia.
Otwarte zebrania Dyscypliny Naukowej Pedagogika UWr organizowane cyklicznie od
listopada 2020 r. realizowane są zdalnie, a biorą w nich również udział zainteresowani
badacze i studenci z innych ośrodków akademickich. Na spotkanie 25 listopada 2020 r.
zaproszenie przyjął dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM z wykładem Blaski i cienie edukacji
zdalnej w czasach COVID-19. Prof. dr hab. Mieczysław Malewski był gościem spotkania
zorganizowanego 9 grudnia 2020 r. wokół książki dr Martyny Pryszmont z Zakładu Edukacji
Dorosłych i Studiów Kulturowych UWr Metodologia jako sztuka wyjścia. Podejścia
badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem. Na
kolejnym zorganizowanym 20 stycznia 2021 r. spotkaniu prof. dr hab. Maria Mendel
z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosiła wykład Eduwidma. Zaproszenie do refleksji
o widmowych resztkach pozostawianych przez edukację i edukacyjności miejsc
nawiedzonych. Dr hab. Ewelina Konieczna, prof. UŚ była gościnią spotkania
zorganizowanego 24 lutego 2021 r. wokół książki dr Alicji Mironiuk z Zakładu Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UWr „Dziwoląg superbohater zwyklak”. Filmowe obrazy
osób z niepełnosprawnością ruchową w perspektywie pedagogiki kultury popularnej. 17
marca 2021 r. gościem otwartych spotkań Dyscypliny Naukowej Pedagogika był prof. dr hab.
Zbyszko Melosik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który wygłosił wykład Samochód.
Tożsamość, wolność i przestrzeń. Z kolei gośćmi spotkania zorganizowanego 24 marca
wokół książki dr. Mariusza Dobijańskiego z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr. Arkadiusza
Kamińskiego z Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji UWr Niedostosowanie społeczne
nieletnich: profilaktyka i resocjalizacja byli dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG oraz dr
hab. Krzysztof Sawicki, prof. UwB. Dr hab. Hanna Kostyło była gościnią spotkania
zorganizowanego wokół książki dr Beaty Pietkiewicz-Pareek z Zakładu Pedagogiki Ogólnej
UWr Analfabetyzm w Indiach. Źródła, dynamika, programy przemian i działania
naprawcze. Natomiast prof. dr hab. Bożena Matyjas z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach była gościnią spotkania zorganizowanego wokół książki dr Agnieszki Janik
z Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UWr Podwórkowe
przestrzenie i miejsca zabaw. Studium pedagogiczno-kulturowe.
30 kwietnia 2021 r. dr Dominika Grzesik z Instytutu Historycznego wzięła udział
w spotkaniu on-line pt. Epigraphic conversations, zorganizowanym przez The British
Epigraphy Society. Spotkania te są rozmową kilku zaproszonych osób na konkretny temat.
Blok, w którym wzięła udział dr D. Grzesik, dotyczył źródeł epigraficznych do badań
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niewolnictwa w świecie starożytnym, a tytułem Jej wykładu było Why so many? A new
approach to interpreting the phenomenon of Delphic manumission records.
Więcej szczegółow pod adresem:
http://www.britishepigraphysociety.org/epigraphic-conversations.html
Na zaproszenie Wydziału Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Padewskiego (jednego
z najstarszych w Europie) prof. Anna Brytek-Matera z Instytutut Psychologii wygłosiła
wykład pt. Orthorexia nervosa in clinical and non-clinical samples. Z kolei na zaproszenie
Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO) prof. Anna Brytek-Matera wzięła udział
w Jubileuszowym Kongresie PTBO pt. Obesitologia wczoraj, dziś i jutro i wygłosiła wykład pt.
Jedzenie pod wpływem emocji, zaburzenia odżywiania i zaburzenia nastroju w dobie
pandemii.

PROJEKTY NAUKOWE
W marcu 2021 r. dr Aleksandra Ziober z Instytutu Historycznego otrzymała
stypendium Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu na realizację tematu badawczego
„Würzburg, Franconia and Bavaria as a tourist destination of the inhabitants from the
Polish-Lithuanian Commonwealth from the 16th to the 19th century”. Stypendium
zostało ufundowane przez Państwową Kancelarię Bawarii.
Decyzją Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z kwietnia 2021 r.
projekt „Public History Summer School” (nr PPI/SPI/2020/1/00032) dotyczący trzech
edycji szkoły letniej Public History złożony przez dr hab. Joannę Wojdon, prof UWr i dr
Dorotę Wiśniewską z Instytutu Historycznego został zakwalifikowany do finansowania w
ramach Programu SPINAKER NAWA – Intensywne Międzynarodowe Programy
Kształcenia.
W dniach 8–11 kwietnia 2021 r. były
prowadzone badania nieinwazyjne i sondażowe na
dawnych miejscach straceń w Głogówku i Prudniku
(woj. opolskie). Ich celem było odkrycie reliktów
murowanych szubienic i szafotu. Udało się odnaleźć
przedmioty związane z wykonywaniem egzekucji
(skobel), jak i prawdopodobne miejsce po ceglanym
szafocie (Rabenstein). Prace prowadzone są w
ramach projektu: Tam, gdzie zwierzęta równe były
ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu
interdyscyplinarnym (2016/22/E/HS3/00373), który
realizowany jest w latach 2017–2022, w ramach konkursu SONATA-BIS finansowanego
z środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr Daniel Wojtucki
z Instytutu Historycznego.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że Pan mgr Marcin
Zubel, koordynator ds. ewaluacji jakości kształcenia, koordynator ds. Biblioteki Cyfrowej
i Repozytorium na Wydziale, decyzją Dziekana WNHP został zaangażowany w projekt
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„Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni” współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany przez
Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–
2020, Osi Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.4 „Tworzenie
usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.
Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2022. Celem projektu jest stworzenie wirtualnego
warsztatu pracy dla badaczy, naukowców oraz pracowników dydaktycznych Uniwersytetu
Wrocławskiego, umożliwiającego samodzielne przygotowanie cyfrowych publikacji do
prezentacji on-line oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów źródłowych.
W ramach projektu, w wyniku sześciu merytorycznych zadań zostaną rozbudowane
istniejące narzędzia informatyczne i zintegrowane w ciąg technologiczny umożliwiający
automatyzację publikowania prac naukowych oraz zdalną pracę na dokumentach
źródłowych.
Projekt przewiduje wytworzenie trzech e-usług, obejmujących:
1. Agregator Dorobku Naukowego (ADN) – nowy system umożliwiający techniczną
i merytoryczną inwentaryzację danych dotyczących publikacji cyfrowych oraz analogowych
wymagających digitalizacji;
2. Wirtualne Laboratorium Transkrypcji – istniejąca usługa cyfrowa uruchomiona
w ramach realizowanego projektu „Leopoldina”, która zostanie rozbudowana o nowe
funkcjonalności umożliwiające obsługę i automatyzację transkrypcji, opracowania oraz
udostępniania publikacji naukowych, obiektów dziedzictwa kulturowego i materiałów
źródłowych.
3. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego – rozwój i poszerzenie istniejącej
usługi cyfrowej umożliwiającej publikowanie dorobku naukowego pracowników UWr.
E-usługa ta w ramach projektu zostanie rozbudowana o nowe funkcjonalności,
umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie publikacjami naukowymi zgodnie z nowymi
zleceniami MNiSW oraz komunikację z zewnętrznymi systemami agregującymi, których
celem jest promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych. W ramach projektu
Repozytorium UWr zostanie zintegrowane z Laboratorium Transkrypcji w zakresie
automatyzacji produkcji publikacji cyfrowych. E-usługi dostępne będą poprzez portal
„Leopoldina on-line”. Główny zakres ISP przetwarzanych w wyniku projektu będzie
obejmować publikacje naukowe i teksty źródłowe z dziedzin szeroko pojmowanych nauk
humanistycznych i historycznych.
Od kwietnia 2021 r. dr Aleksandra Ziober została wykonawcą międzynarodowego
projektu „The Polish Witch-Trial Database (15th–18th Centuries)”, którego głównym
założeniem jest stworzenie bazy na temat polsko-litewskich procesów o czary.
Kierownikiem projektu jest prof. Michael Ostling, pracownik Arizona State University.

POPULARYZACJA WIEDZY
Na oficjalnym kanale YouTube Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wrocławskiego można oglądać już pierwsze wywiady z pracownikami naukowymi. Pierwszy
został przeprowadzony przez dr Wawrzyńca Kowalskiego z dr Stanisławem Jujeczką na
temat książki W łączności ze Stolicą Apostolską. Dokumenty papieskie z Archiwum
Państwowego we Wrocławiu. Drugi dotyczył monografii prof. dr. hab. Jana Kęsika (na
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zdjęciu) pt. Prześladowania komunistyczne w Pieszycach 1945-1956. Studium terroru i
prowokacji. W tym przypadku rozmowę poprowadził dr hab. Robert Klementowski, prof.
UWr z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do śledzenia aktywności na YouTube, gdzie niedługo ukażą się kolejne filmy:
https://www.youtube.com/channel/UC-sKOpi_iJbkDbJvRKk1tlA

NOWE PUBLIKACJE
W kwietniu 2021 r. nakładem Wydawnictwa
Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się
książka Lutnia w klasztorze. Fenomen
dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII
i XVIII wieku, której autorem jest dr Grzegorz
Joachimiak z Instytutu Muzykologii. Książka
poświęcona jest kolekcji 15 rękopisów
muzycznych z pierwszej połowy XVIII w.,
zapisanych specyficzną notacją muzyczną
tabulatury lutniowej w odmianie francuskiej
(literowej). Jest to jeden z największych zbiorów
tego typu na świecie. Repertuar opisywany
w książce ma swoje uzupełnienie we wcześniej wydanej płycie CD: Saint Amour. Muzyka
z rękopisów tabulatur lutniowych cystersów krzeszowskich. Książka została przygotowana
na podstawie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Remigiusza
Pośpiecha, za którą dr G. Joachimiak uzyskał I nagrodę w konkursie im. ks. prof. Hieronima
Feichta organizowanym przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Źródła
będące głównym przedmiotem badań autora nie zawierają muzyki liturgicznej. Większość
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zapisanego w nich tego repertuaru wykonywano na dworach królewskich niemalże całej
ówczesnej Europy. Nie zabrakło jednak też kompozycji autorstwa kompozytorów
działających wyłącznie lokalnie, w tym również z grona cystersów. Jak zatem
scharakteryzować określenie zjawiska „fenomenu lutni barokowej w klasztorze”?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w czterech rozdziałach niniejszej książki,
wspartych rozbudowanym wstępem i trzema aneksami. Najlepiej jednak posłuchać
zapowiedzi o wydaniu książki przez samego autora w materiale Jak brzmiała Wielkanoc
i "muzyka pop" 300 lat temu? dostępnym pod adresem:
https://youtu.be/t0RzuKIQye0

Grzegorz Pełczyński, Michał K. Pawlikowski o narodach
z Obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego, LTW, Łomianki
2020, ss. 215.
Jest to studium z antropologii literatury, w którym analizuje
się twórczość emigracyjnego pisarza, niedawno wydobytego
z zapomnienia, Michała Kryspina Pawlikowskiego (1893–
1972). W swoich utworach wraca on na Litwę (dziś
wschodnią Białoruś), swoją prywatną ojczyznę. Zawarte
w nich opisy żyjących tam narodów stanowią znakomite
źródło etnologiczne, które trudno przecenić.

Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1572–1655, wyd.
Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Kraków 2020, ss.
813+XXXIII.
Wydawnictwo jest efektem grantu Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki. Cała edycja obejmuje 553 dokumenty
przepisane z rękopisów zgromadzonych podczas kwerend
w kilkudziesięciu bibliotekach i archiwach w Polsce, Ukrainie,
Białorusi, Niemczech, Austrii i Szwecji. Zbiór obejmuje takie
materiały, jak lauda sejmików, instrukcje dla posłów, uniwersały
(królów, prymasów, hetmanów i miejscowych urzędników),
materiały związane z podatkowymi kompetencjami sejmiku,
korespondencję, relacje z obrad, mowy sejmikowe. W 2021 r.
wydany zostanie drugi tom obejmujący lata 1656–1695,
natomiast ostatni tom z lat 1696–1772 ukaże się drukiem w roku 2022. Dzięki temu akta
sejmiku bełskiego będą pierwszą kompletnie i w sposób nowoczesny opracowaną spuścizną
po funkcjonowaniu szlacheckiej jednostki samorządowej.
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Edycja źródłowa Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich
ziemi sanockiej z XVII wieku (Wrocław 2020) wydana przez dr.
hab. Pawła Klinta z Instytutu Historycznego i dr. hab. Konrada
Rzemienieckiego z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
nakładem
Wydawnictwa
Uniwersytetu
Wrocławskiego
prezentuje niepublikowane dotąd 114 testamentów ze
szlacheckich ksiąg sądowych z obszaru zachodniej części
województwa ruskiego z całego XVII w. przechowywanych
obecnie w archiwum we Lwowie. Wśród publikowanych aktów
ostatniej woli są zarówno testamenty magnatów, średniej
szlachty, jak i szlachty ubogiej. Testamenty prezentują nie tylko
zapisy dotyczące spadkobrania, ale przede wszystkim są
świadectwem szlacheckiej religijności, podejścia do śmierci, stosunków rodzinnych
i sąsiedzkich. Prezentują także świat rzeczy otaczających szlachcica z XVII w. Zbiór
testamentów z ziemi sanockiej jest o tyle wyjątkowy, że prezentuje społeczeństwo
szlacheckie pogranicza kulturowego i religijnego. Wśród autorów testamentów i osób w nich
wspominanych są bowiem przedstawiciele szlachty mówiącej po polsku i rusku,
prawosławni, unici i katolicy.

Praca deflacji: oduczanie, deskilling, epistemologie niewiedzy
– najnowszy numer „Quarta” już w salonach sieci Empik.
Ukazał się najnowszy numer czasopisma „Quart. Kwartalnika
Instytutu Historii Sztuki UWr”. Miał on charakter tematyczny,
a jego redaktorką była prof. dr hab. Anna Markowska
z Instytutu Historii Sztuki.
W sumie opublikowano dziewięć rozpraw, pośród który trzy
ukazały się w języku angielskim. Na łamach goszczą także autor
z Londynu oraz autorka z Kanady, jak i również pracowniczka
UWr – dr Agnieszka Bandura z Instytutu Filozofii UWr.
Tak w odredakcyjnym komentarzu pisał redaktor naczelny, prof.
Waldemar Okoń: „w wieloletniej już tradycji obecności naszego
kwartalnika na rynku wydawniczym nigdy nie zaistniał dotąd
numer tak ściśle związany ze sztuką współczesną, a może nie tyle bezpośrednio z samą
sztuką, ile z próbami stworzenia nowoczesnej analizy otaczającej nas, postmodernistycznej
i już postdekonstrukcyjnej rzeczywistości”.
„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” 1(59)/2021 – spis treści:
• Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski), Oduczanie, deskilling i epistemologie
niewiedzy w obszarze sztuki współczesnej i jej historii;
• Kuba Szreder (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Postsztuka dzisiaj, czyli dziwne
narzędzia w powszechnym użyciu;
• Arkadiusz Półtorak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Uniwersalizmy domyślne,
nieobecne i niemożliwe. Uwagi o „oduczaniu się” i eksperymentalnym
instytucjonalizmie;
• Jakub
Depczyński,
Bogna
Stefańska
(Muzeum
Sztuki
Nowoczesnej,
Warszawa), Sztuka użyteczna. Praktyki artystyczne wobec kryzysu klimatycznego;
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•
•
•
•
•

Dave Beech (University of the Arts London), Deskilling in art and the problem of
ideology;
Karolina Kolenda (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), A human artist in a posthuman world. Reflections on artmaking and deskilling in the Anthropocene;
Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski), Artysta jako kurator i kolekcjoner.
O wystawach Włodzimierza Borowskiego i Roberta Kuśmirowskiego;
Tatiana Mironova (National Research University Higher School of Economics,
Moscow), Apartment exhibitions. In search for the spaces of authenticity;
Agnieszka Bandura (Uniwersytet Wrocławski), Chwilowa utrata przytomności.
Estetyka i „dada”.

W numerze 2/2020 czasopisma „Analecta. Studia i Materiały
z Dziejów Nauki” wydawanego przez Instytut Historii Nauki PAN
ukazała się niezwykle pozytywna recenzja książki dr Wiolety Muras
(Instytut Muzykologii) pt. Twórczość użytkowa Witolda
Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian
audiosfery XX wieku. W recenzji muzykolog dr hab. Justyna
Humięcka-Jakubowska, prof. UAM podkreśliła m.in. wagę
podejmowanego problemu – twórczości użytkowej – w odniesieniu
do jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów,
nowatorskie odniesienia do audiosfery epoki oraz znaczenie całej
pracy nie tylko dla polskiego, ale także zagranicznego środowiska
muzykologicznego.
Serdecznie gratulujemy. Recenzję można znaleźć pod linkiem: http://ihnpan.pl/analectaspis-zawartosci/#2020

ZAPROSZENIA
Serdecznie zapraszamy do udziału w zdalnym spotkaniu Panelu Granty w Instytucie
Pedagogiki, który poświęcony jest aktywności projektowo-badawczej. W środę 19 maja br.
w godz. 9.30 do 11.00 w aplikacji MS Teams, w zespole Otwartych Spotkań Dyscypliny
Naukowej Pedagogiki – kanał Panelu Granty, odbędzie się spotkanie pt. „Podstawowe
zasady aplikowania i realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich”,
w którym weźmie udział Agnieszka Sobaszek-Gołaszewska z Centralnego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie. Do spotkania możecie Państwo
dołączyć przez link: Panel Granty.
W razie pytań zapraszam do kontaktu: martyna.pryszmont@uwr.edu.pl.
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Instytut Pedagogiki zaprasza 5 maja 2021 r. o godz. 9.00 na wykład zdalny Pani prof.
Jo Lunn Brownlee z Queensland University of Technology (w wersji polskiej i angielskiej) pt.
Changes in early elementary school children’s moral reasoning: a longitudal study.
Organizatorkami spotkania są dr Martyna Pryszmont I dr Marta Kndracka-Szala.
Link do spotkania znajduje się pod adresem: Wykład Prof. Jo Lunn Brownlee.

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 28 maja 2021 r. Proszę je wysyłać w imieniu własnym
lub pracowni, zakładów, katedr, instytutów czy kół naukowych na adres pawel.klint@uwr.edu.pl.
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