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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Lektura wypełnionej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa
ankiety parametryzacyjnej naszego Wydziału dała mi dużo
radości, ale też pobudziła do postawienia sobie samemu
pytań niepokojąco związanych z liczbą zbliżających się
urodzin. Radości, bo dane z ankiety pokazały, jak bardzo
nasz Wydział się zmienił. W porównaniu z poprzednim okresem oceny odnotowaliśmy
kilkukrotny wzrost wartości pozyskiwanych grantów, artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, w tym w czasopismach z listy ministerialnej A. Cieszy zwłaszcza fakt,
że zmiany te są wynikiem pracy licznej grupy pracowników z wszystkich jednostek naszej
wspólnoty. Widać z tych suchych danych, że badania są frajdą, że uzyskiwane wyniki badań
są doceniane daleko poza naszym rodzimym ośrodkiem. Oraz – a to najważniejsze dla
przyszłości – że wielu z nas nie boi się wyzwań. Stawia pytania, szuka odpowiedzi, dyskutuje
bez kompleksów, z pewnością siebie wynikającą z wiedzy, a nie z ignorancji. Bez dwóch zdań,
jestem dumny z tego kierunku zmian współtworzonych przez naszą wspólnotę.
Ale konfrontacja tej wiedzy z działalnością instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie
życiem naukowym prowadzi do wspomnianych wyżej pytań. Przede wszystkim – czy obrany
kierunek zmian, nacisk na docenianie jak najwyższej jakości pracy naukowej, jest słuszny?
Ponieważ nie jestem wielkim wielbicielem Hamleta, odpowiedzi na te pytania szukałem
w przeglądzie aktywności pracowników naszego Wydziału i – często przeze mnie
przywoływanym – świecie wartości konstytuujących miejsce pracownika uniwersytetu
w społeczeństwie. Bo nie mam wątpliwości, że w tym krótkim życiu jeśli coś warto, to starać
żyć według wartości wspierających otwartość, zaufanie, ciekawość w ramach życia
społecznego. Tak postrzegając etos naukowca nie mam też wątpliwości, że jego podstawą
są i będą umiejętności do stawiania pytań i… komunikowania otoczeniu własnych
odpowiedzi. Świat chce usłyszeć o naszych badaniach! Pewnie, nie jest nam zawsze łatwo,
bo wynagrodzenia, zajęcia ze studentami i peryferyjność… Ale to wymówki. Polecam
wszystkim zmęczonym wywiad z prof. P. Sorokowskim. Przykład Instytutu Psychologii to
przykład sukcesu, jakie wspólnota może osiągnąć dzięki zmianom takim, jak te, które przez
lata wprowadzała prof. A. Oleszkowicz, a obecnie rozwija prof. Sorokowski. Jednak nie tylko
działalność psychologów, lecz pracowników z wszystkich jednostek pokazuje, że świat nie
musi na nas czekać. Bo my możemy być wewnątrz głównego nurtu dyskusji i zmian. Musimy
tylko chcieć i podjąć wysiłek, by się tam dostać.
Drogie Koleżanki i Koledzy, dynamika przemian otaczającego świata jest ogromna
i nie ma wątpliwości, że przywiązanie do jednego modelu jego funkcjonowania byłoby
błędem. Zmieniają się ministrowie i ich pomysły, dziekani przychodzą i odchodzą. Ale to, co
wypracowujemy własną pracą, relacje, które budujemy opierając je na osiągnięciach naszych
badań, pozwalają nam w spokoju przetrwać kolejne zmiany algorytmów, punktacji, ustaw
i rozporządzeń. Jako zdeklarowany konserwatywny anarchista twierdzę, że tylko prawda
i dążenie do niej przetrwa wszelkie zawieruchy wzniecane przez władze. Jestem głęboko
przekonany, że lektura bieżącego numeru Biuletynu pozwoli nam wszystkim przejrzeć się w
lustrze osiągnięć naszej wspólnoty. Ja już to zrobiłem. I patrząc w niewyraźne odbicie
musiałem sobie powiedzieć…
O nie, tu już niech każdy wpisze swoje zakończenie!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
4 kwietnia, w ramach Studium Generale UWr., wykład zatytułowany Czeski katolicyzm:
doświadczenie 1948-1989 przedstawił o. Tomasz Dostatni OP. Wprowadzenie do ożywionej
dyskusji wygłosił dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny). Ze szczególnym
zainteresowaniem słuchaczy spotkały się te wątki wykładu, które poświęcone były
odrębności historii czeskiego Kościoła – większym niż w PRL prześladowaniom, istnieniu
podziemnych struktur kościelnych, tajnej działalności zakonów itp.
W ramach V Konferencji organoznawczej Śląskie Organy zorganizowanej przez Katedrę
Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego WT Uniwersytetu Opolskiego oraz
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, 5 kwietnia 2017 r. dr Agnieszka
Drożdżewska z Instytutu Muzykologii UWr zaprezentowała referat pt.: Utracone
instrumenty, odzyskany dźwięk. Organy w dawnej Sali Muzycznej (obecnie Oratorium
Marianum) Uniwersytetu Wrocławskiego w XIX i I poł. XX w.
Więcej informacji o konferencji:
http://www.uni.opole.pl/page/1617/v-konferencja-organoznawcza-slaskie-organy
6 kwietnia 2017 roku w sali sejmikowej
Urzędu
Marszałkowskiego
we
Wrocławiu odbyła się debata pt.
Wielokulturowość
–
rzeczywistość
społeczna czy projekt polityczny?,
zorganizowana
w
ramach
Dni
Wielokulturowości przez Pełnomocnik
Wojewody Dolnośląskiego do spraw
Mniejszości Narodowych i Etnicznych –
Justynę Matkowską. W debacie
z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z Dolnego Śląska wzięli
udział pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr dr Ewa BanasiewiczOssowska, dr Małgorzata Michalska, dr Janina Radziszewska, dr Katarzyna Majbroda,
a także liczne grono studentów etnologii i antropologii kulturowej. Osią dyskusji było
niejednoznaczne pojęcie wielokulturowości, które stało się przedmiotem krytycznej refleksji
antropologicznej, zmierzającej do pokazania politycznych oraz społeczno-kulturowych
kontekstów jego funkcjonowania zarówno w naukach humanistycznych i społecznych, jak
i w debatach publicznych.
Dr Paweł Klint z Instytutu Historycznego poprowadził zajęcia na temat Sądownictwo
i przestępczość kryminalna w Polsce XVI-XVIII wieku w ramach Klasy Akademickiej w I Liceum
Ogólnokształcącym w Miliczu.
W X Liceum Ogólnokształcącym 11 kwietnia odbył się wykład prof. Grzegorza Hryciuka
(Instytut Historyczny), który przedstawił historię relacji polsko-ukraińskich. Prof. Hryciuk
omówił uwarunkowania kształtowania się kultury ukraińskiej przed II wojną światową oraz
okoliczności, które doprowadziły do Rzezi Wołyńskiej.
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Dni
Psychologii
to
cykliczne
wydarzenie
organizowane
przez
Polskie
Stowarzyszenie
Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu.
Ma charakter minikonferencji naukowej, odbywającej
się poza murami uczelni i skierowanej do
mieszkańców Wrocławia. Tegoroczna edycja odbyła
się 8 i 9 kwietnia pod hasłem Miłość, seks i inne
(nie)szczęścia, a miejscem obrad było Panato Cafe przy
ul. Jedności Narodowej 68A. Wykłady pierwszego dnia
wygłosiły w kolejności: dr Marta Kochan-Wójcik,
która mówiła o trwałości i nietrwałości współczesnych
związków romantycznych, dr Agnieszka Nomejko,
która podjęła próbę zdefiniowania, czym jest
satysfakcja seksualna w związkach długotrwałych,
Bengisu Sezer, która referowała międzykulturowe
aspekty społecznych ról płciowych, dr Katarzyna
Serafińska, która opowiadała o miłości u w ujęciu
psychologii społecznej oraz dr Dorota ChmielewskaŁuczak, która starała się przybliżyć uczestniczkom spotkania mity i problemy związane
z miłością romantyczną. Drugiego dnia wydarzenia miały miejsce warsztaty. Poprowadziły
je dr Anna Paluszak (Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w relacjach międzyludzkich),
mgr Katarzyna Budziarek i Agata Farańska (Seksualność w chorobie nowotworowej) oraz
Bengisu Sezer i Anna Bagrij (How to talk about sex with kids). Spotkania przebiegły
w sympatycznej kawiarnianej atmosferze i cieszyły się sporym zainteresowaniem.
11 kwietnia na zaproszenie jednej z sekcji Narodowej Rady Rozwoju dr Łukasz Kamiński
wziął udział w spotkaniu nt. czeskiej polityki historycznej. Dr Kamiński na prośbę
organizatorów uzupełnił wykład Macieja Ruczaja (dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze),
zwracając szczególną uwagę na szanse polskiej polityki w relacjach z południowym
sąsiadem, związane ze wspólną przeszłością. Należą do nich m.in. polskie protesty
przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację oraz kontakty polskiej
i czechosłowackiej opozycji w latach 70-tych i 80tych XX wieku.
20 kwietnia w Instytucie Psychologii wygłosił wykład znany i ceniony psychoterapeuta
Michael Randolph. Wykład zatutułowany był It's easy to speak about psychotherapy but it's
hard to talk usefully. Why is that? i dotyczył refleksji nad wykorzystaniem diagnozy klinicznej
w psychoterapii, cielesności klienta i terapeuty oraz indywidualnych i grupowych form pracy
terapeutycznej. Michael Randolph pracuje jako terapeuta od 1977 roku, pochodzi z Anglii,
obecnie mieszka i praktykuje we Włoszech. Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza
generalnego Francuskiego Związku Psychoterapeutów. Doświadczenie praktyczne
zdobywał we Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowenii, Niemczech i Stanach
Zjednoczonych. Od 1985 roku szkoli psychoterapeutów w Polsce, szczególnie w zakresie
pracy z ciałem. Gruntowna wiedza merytoryczna prelegenta, jego wieloletnie doświadczenie
terapeutyczne i dydaktyczne stanowiły doskonałe dopełnienie wykładu oraz zaproszenie do
dyskusji ze słuchaczami. Wykład został zorganizowany przez wrocławski oddział terenowy
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Instytutem Psychologii UWr.
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20 kwietnia w Instytucie Psychologii, w ramach
programu VISITING PROFESSORS finansowanego
przez Urząd Miasta Wrocław, gościł wybitny
amerykański teoretyk osobowości, metodolog
i historyk psychologii profesor James T. Lamiell
z Georgetown University, Washington DC (USA) –
na zdjęciu z drem hab. Piotrem Sorokowskim.
Głównym powodem wizyty Profesora we Wrocławiu
był fakt, iż to właśnie tu przez 19 lat wykładał
i pracował naukowo jeden z najważniejszych
psychologów w historii – Wiliam Stern, twórca mi. in.
pojęcia IQ oraz prekursor psychologii różnic
indywidualnych, rozwojowej, sądowej oraz
personalizmu. Profesor Lamiell jest autorem książki
William Stern (1871–1938): A Brief Introduction to His
Life and Works [William Stern (1871-1938): Krótkie wprowadzenie do jego życia i dzieł],
miłośnikiem, znawcą i popularyzatorem myśli Wiliama Sterna we współczesnej psychologii.
W czwartek 20 kwietnia w Auli Instytutu Psychologii Profesor Lamiell wygłosił wykład
zatytułowany William Stern we Wrocławiu i w świecie, a w piątek 21 kwietnia, w Katedrze
Biologii Człowieka UWr przy ul. Kuźniczej 35, odbyło się seminarium związane z tematem
wizyty. Zarówno wykład, jak i seminarium stanowiły zaproszenie do dyskusji
o najważniejszych problemach, z jakimi stykają się współcześni psychologowie osobowości
i psychologowie różnic indywidualnych. Wizytę Profesora pilotowała dr Iwona Koczanowicz
- Dehnel z Instytutu Psychologii.
20 kwietnia odbył się pokaz filmu Niech inni nie marzną w reżyserii dr Iwony Morozow.
Film jest antropologicznym dokumentem, wieńczącym kilkuletnie badania terenowe
prowadzone wśród członków Cinema Albert Production, amatorskiego zespołu filmowego,
którego członkowie – mieszkańcy Schroniska św. Brata Alberta dla bezdomnych na
wrocławskim Tarnogaju – próbują zmienić
stereotypowe postrzeganie bezdomności. Niech
inni nie marzną to wielowymiarowa opowieść o
ludziach, projekcie i etnograficznym spotkaniu. Po
seansie Iwona Morozow opowiedziała o
kontekście jego powstania, dalszym losie
bohaterów oraz odpowiedziała na pytania
studentów.
Film powstał dzięki dofinansowaniu uzyskanego w ramach projektu Akademia Rozwoju –
kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
21 kwietnia, na zaproszenie Prezydenta RP, dr Łukasz Kamiński wziął udział w kolejnej
uroczystości przekazania rodzinom ofiar terroru komunistycznego not
identyfikacyjnych. Projekt poszukiwania i identyfikacji szczątków ofiar komunizmu został
zainicjowany w 2011 r. przez dr Kamińskiego (pełniącego wówczas funkcję prezesa IPN), dr
hab. Andrzeja K. Kunerta (sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) oraz
Krzysztofa Kwiatkowskiego
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21-22 kwietnia 2017 r. w Instytucie Historycznym odbył się kolejny Weekend
z historią. Impreza organizowana jest przede wszystkim z myślą
o wrocławskich licealistach zainteresowanych historią. W tym roku wykłady
oraz spacery po Wrocławiu zorganizowały studenckie koła naukowe
działające w Instytucie Historycznym. W programie znalazł się również pokaz
tańca dawnego, spotkania z rekonstruktorami, oraz zaaranżowana przez
studentów Public history (Historii w przestrzeni publicznej) rozgrywka
w opracowaną przez nich w ramach zajęć grę planszową Festung Breslau.
Wśród tematów
wykładów i pokazów znalazły się
m.in.: Muzyka i kino w dwudziestoleciu
międzywojennym
w
Polsce, Dieta naszych staropolskich przodków, Uroda i sposoby
dbania o urodę w dwudziestoleciu
międzywojennym,
Warsztaty
Łaciny żywej połączone z pokazem
na temat życia codziennego w
starożytnym Rzymie, Czerwoni
Carowie. Z dala od pałacu –
historie z życia prywatnego przywódców Związku Radzieckiego.
24–28 kwietnia 2017 r. na zaproszenie Zakładu Ukrainistyki Wydziału Filologicznego gościł
we Wrocławiu prof. Światosław Pyłypczuk, dziekan Wydziału Filologicznego Narodowego
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, folklorysta, który odwiedził również Katedrę
Etnologii i Antropologii Kulturowej. Interesował go program studiów etnologicznych
i antropologicznych, a zwłaszcza zajęcia z zakresu folklorystyki, a także działalność
wydawnicza Katedry. Rozmawiano o różnych możliwościach i formach współpracy między
Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Katedrą Folklorystyki Ukraińskiej im.
Filareta Kolesy. Prof. Światosław Pyłypczuk odwiedził również Bibliotekę Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego, z której korzystają także studenci etnologii i antropologii
kulturowej, wyrażając uznanie dla jej bogatego, unikatowego księgozbioru.
Wykład wybitnego amerykańskiego profesora Franza Posseta
W poszukiwaniu
historycznego Lutra w Instytucie Historycznym odbył się 26 kwietnia wpisując się tym
samym w przypadającą na rok 2017 rocznicę początku reformacji.
Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech z Instytutu Muzykologii UWr został przewodniczącym
Komitetu Redakcyjnego Dzieł Stanisława Moniuszki przy Polskim Wydawnictwie
Muzycznym w Krakowie, który 12 kwietnia 2017 r. wznowił oficjalnie swoją działalność
w nowym składzie.
Prof. dr hab. Maciej Gołąb z Instytutu Muzykologii UWr został powołany do rady
wydawniczej nowego, międzynarodowego rocznika Narodowego Instytutu Fryderyka
Chopina w Warszawie The Chopin Review, którego redaktorem naczelnym jest prof. John
Rink (Cambridge University).
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27 kwietnia 2017 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. wzięła udział w seminarium
poświęconym pamięci i upamiętnieniu bitwy pod Grunwaldem, zorganizowanym na
Uniwersytecie w Hamburgu dla tamtejszych studentów public history oraz studentów
historii przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Przedstawiła w nim polską pamięć
o
bitwie, wyrażaną w
literaturze
(Sienkiewicz), malarstwie (Matejko) i filmie
(Ford), a także w kulturze popularnej (np.
memy internetowe, komiks o Tytusie,
Romku i A’tomku czy przepis na bimber).
Było
to
jedno
z
serii
spotkań,
przygotowujących słuchaczy do badań
terenowych, zaplanowanych na 9-16 lipca
pod Grunwaldem w związku z obchodami
rocznicy bitwy. Mile widziani będą tam
również polscy studenci historii (zwłaszcza
nauczycielskiej i public history), posługujący
się językiem niemieckim lub angielskim. Chętne osoby mogą się zgłaszać do J. Wojdon.
9 maja 2017 r. przyznane zostały nagrody tygodnika „Polityka” za
najlepsze książki z historii najnowszej. W dziale pamiętników
i wspomnień przyznano dwie równoważne nagrody. Pierwszą
otrzymała książka Antoniego Kroha Za tamtą górą. Wspomnienia
łemkowskie (wyd. Iskry) – opowieść o odnajdywaniu się Łemków
w nieprzychylnych dla nich czasach PRL-u. Druga nagroda trafiła
w ręce dr hab. Joanny Dufrat i dr hab. Piotra Cichorackiego
z Instytutu Historycznego UWr. za opracowanie Dziennika wydarzeń
(1939-1944) Jędrzeja Moraczewskiego (wyd. LTW), okupacyjnego
diariusza prowadzonego przez 70-letniego przedwojennego premiera
z perspektywy podwarszawskiego Sulejówka.
Nagrody Historyczne „Polityki” to najstarsza w Polsce nagroda
przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii
Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 r. W skład Jury przyznającego
Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika
„Polityka” a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej
historiografii.
Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa kontynuuje cykl
otwartych konwersatoriów o nazwie „Lekcje słuchania”, na których występują zaproszeni
goście z różnych ośrodków naukowych i artystycznych, zajmujący się problematyką
audiosfery – środowiska fonicznego świata człowieka, jak badacze audiosfery, muzykolodzy,
kulturoznawcy, artyści, akustycy, kuratorzy muzealni i inni. W bieżącym roku wystąpili:
Lekcja słuchania 19, 17 stycznia 2017 r., Magdalena Zych (etnograf, Muzeum Etnograficzne
w Krakowie): Wesele, decybele, łamiący się głos. O weselnych ścieżkach dźwiękowych
projektu „Wesela 21: audioportret” Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
Lekcja słuchania 20, 14 marca 2017 r., Tomasz Sielicki (historyk, Pracownia Badań Pejzażu
Dźwiękowego): Z dziejów zapomnianej ludwisarni – warsztaty Kanonenhof.
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Lekcja słuchania 21, 25 kwietnia 2017 r., Agata Mierzejewska (muzykolog, kurator cyfrowej
kolekcji instrumentów muzycznych www.instrumenty.edu.pl w Instytucie Muzyki i Tańca):
Dzieło – soundscape – muzak. Dźwięk na ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina –
wirtualny spacer.
Więcej o tematyce wystąpień można znaleźć tutaj:
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/lekcje-sluchania/
Bieżące informacje o kolejnych „Lekcjach słuchania” i innych wydarzeniach są zamieszczane
na stronie głównej Pracowni: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl
Publikacje o zasięgu międzynarodowym są niewątpliwym gwarantem sukcesu w nauce.
W szczególności dotyczy to publikacji, które znajdują się na tzw. liście filadelfijskiej. W celu
promowania tego rodzaju aktywności publikacyjnej w Polsce, a także aby wspierać te osoby,
które już publikują na liście, powstał Klub Miłośników Listy Filadelfijskiej. Klub jest
instytucją nieformalną, adresowany jest do polskich autorów prac z zakresu psychologii
i nauk pokrewnych. Jego założycielami są psychologowie prof.
Tytus Sosnowski i prof. Maria Lewicka z Katedry Psychologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na złotą listę
członków Klubu wpisywane są osoby mające w swoim dorobku
naukowym co najmniej dziesięć publikacji w czasopismach
z wykazu JCR, czyli takich, których Impact Factor wynosi co
najmniej 1. Instytut Psychologii może się poszczycić aż trzema
osobami figurującymi na złotej liście "Klubu", a są to:
dr Agnieszka Sorokowska, dr hab. Piotr Sorokowski prof.
UWr oraz – świeżo na nią wpisana – dr Anna Oleszkiewicz z
Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej (na
fotografii).
W Przeglądzie Uniwersyteckim ukazał się
wywiad
z
drem
hab.
Piotrem
Sorokowskim, przedstawiający refleksje na
marginesie artykułu o czasopismach
naukowych, który P. Sorokowski wraz
z
kolegami
opublikował
ostatnio
w prestiżowym Nature. Czytamy m.in.:
…Ale wróćmy jeszcze do słabych czasopism
naukowych. Dlaczego ludzie w nich publikują?
Powodów jest wiele, ale najważniejszy jest
taki, że po prostu nie potrafią publikować
w lepszych. Często wynika to z tego, że
badacze ci nie mieli wokół siebie nikogo, kto
pokazałby im, jak robić badania i je opisywać na wymaganym poziomie. Ja miałem szczęście, bo
trafiłem na zajęcia do biologa, profesora Bogusława Pawłowskiego […].
Jeżeli twoi wykładowcy zdobywali doświadczenia za granicą, wiedzą, jak przygotować
porządny artykuł naukowy, to startujesz z innego pułapu. Pamiętam, jak poznaliśmy naukowca
z Australii, który robił podobne badania do naszych, związane z kulturami tradycyjnymi na
Vanuatu. Podczas jednej z konferencji trochę się upił i powiedział nam, że ja i moja grupa, biorąc
pod uwagę nasze możliwości i dostęp do ciekawych grup badawczych, publikujemy nieco błahe
badania. Próbowałem go przekonać, że ja potrzebowałem dziesięciu lat, żeby samodzielnie
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dojść do tych samych wniosków co on. Na przykład do tego, że
możemy nie tylko publikować wyszukane replikacje wcześniejszych badań, ale też pokazać coś
całkiem nowego, wytyczać nowe szlaki w nauce. Niewielka ilość badań publikowanych
w międzynarodowych czasopismach z zakresu nauk społecznych przez polskich badaczy
powodowała, że każde kolejne badanie opublikowane poza krajem uznawałem samo w sobie za
duże osiągnięcie.
Australijczyk następnego dnia wytrzeźwiał. Zaczął mnie i znajomych przepraszać. Ale ja
nie byłem obrażony. Rozumiałem jego intencje. Chciałem tylko, by on zrozumiał, jaka jest
między nami różnica. Jego promotor miał ponad sto artykułów w czasopismach na tzw. liście
JCR i mógł go wiele nauczyć. Ja nie znałem nikogo, kto miałby choć drobne doświadczenie
w publikowaniu za granicą.
Cały tekst: https://dev.uni.wroc.pl/2017/04/12/piotr-sorokowski-dostrzegam-absurdynauki/, zdjęcie również stamtąd.
Studenci i doktoranci
Studenci Pedagogiki na wymianie w Wilnie
Wczesna wiosna to od wielu już lat czas wymiany naszych studentów z młodzieżą studiującą
na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie. W tym roku od 26 marca do
9 kwietnia w grupie około czterdziestu osób znalazło się również osiem studentek
z Instytutu Pedagogiki.
Przygotowania do wyjazdu studenci pedagogiki rozpoczynają na kilka miesięcy przed
wyjazdem, bowiem od lat prowadzona jest przez nich tzw. Akcja Wilno!, której celem jest
zbiórka darów rzeczowych i środków finansowych, przeznaczanych dla placówek, w których
przez dwa tygodnie odbywają się praktyki.
Pomysłodawcami I realizatorami akcji są studenci Koła
Naukowego
Studentów
Pedagogiki UWr ETNO, którzy
w
ostatnich
miesiącach
organizowali zbiórki darów
(książek, zabawek, odzieży
oraz środków czystości), jak
również charytatywny Bal
Pedagoga. Ponadto studenci
przygotowali kiermasze ciast,
konkurs
z
nagrodami,
internetową aukcję fantów ofiarowanych przez osoby wspierające akcję (byli wśród nich
m.in. Katarzyna Ankudowicz, Mateusz Damięcki, Edyta Olszówka, Organek, Krystyna Janda,
Ewa Błaszczyk, Joanna Kulig, Monika Lewczuk) oraz kwesty (m.in. w Instytucie Pedagogiki,
Duszpasterstwie Ludzi Nauki, jak również wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego
organizowane przez NZS UW). Na fotografii: Rozładunek darów w polskiej szkole na
Lipówce w Wilnie.
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Zebrane dary rzeczowe trafiły do Wilna dzięki włączeniu się w akcję charytatywną firmy
Volkswagen Centrum Wrocław, która nieodpłatnie, własnym samochodem dostarczyła
paczki do wileńskich placówek. Z zebranej kwoty w wysokości 5550 złotych zakupiono
pomoce dydaktyczne dla polskiego Żłobka-Przedszkola „Uśmiech” i polskiej szkoły na
Lipówce w Wilnie, gdzie studentki pracując z dziećmi spędzają większość czasu. Resztę
pieniędzy w kwocie 4550 zł przekazano na cel budowy oddziału dziecięcego w odwiedzanym
przez
studentów
co
roku
pierwszym litewskim hospicjum im.
bł. ks. Michała Sopoćki, które
założyła i prowadzi s. Michaela Rak
ze
Zgromadzenia
Sióstr
Miłosierdzia. Dzięki Akcji Wilno!
studenci i pracownicy Instytutu
Pedagogiki
oraz
sympatycy
studenckich inicjatyw wspierają
swoją ofiarnością te trzy wileńskie
placówki. Na fotografii: Studentki
Pedagogiki z siostrą Michaelą
w wileńskim hospicjum.
Poza realizacją praktyk w polskim Przedszkolu „Uśmiech” i polskiej szkole na Lipówce
w czasie wolnym studentki pedagogiki miały okazję zapoznać się z dziedzictwem
kulturowym Wileńszczyzny podczas warsztatów rękodzielniczych w Izbie Palm i Użytku
codziennego w Ciechanowiszkach oraz w Muzeum Syrokomli w Borejkowszczyźnie.
Sporego zasobu wiedzy dostarczyły też wycieczki do Muzeum Karaimów i na zamek
w Trokach, a także do Kowna. Nie zabrakło oczywiście spacerów po Wilnie i wizyt
w wileńskich muzeach czy litewskim Parlamencie. Cały pobyt był więc niezwykle obfitujący
w
nowe
doświadczenia
i stanowił ukoronowanie kilkumiesięcznej, pełnej zaangażowania
pracy
studentów
pedagogiki w przygotowaniu
zarówno praktyk pedagogicznych jak i Akcji Wilno!
dr Anna Haratyk
Anna Chmiel

Na fotografii: Studentki Pedagogiki podczas warsztatów w Izbie Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach

6 kwietnia gościem Studenckiego Koła Naukowego Etnologów była mgr Magdalena
Pietrewicz, absolwentka KEiAK, doktorantka Studiów o Kulturze WNHiP UWr. Uczestnicy
spotkania mieli okazję obejrzeć etnograficzny film, będący efektem kierowanego przez nią
projektu, Droga do nowego. Po filmie odbyła się dyskusja. Droga do Nowego jest opowieścią
o jednej z dzielnic Legnicy zwanej Nowym Światem, a w szczególności o jej mieszkańcach.
Projekt został zrealizowany w ośrodku Nowy Świat działającym przy Teatrze Modrzejewskiej
w Legnicy we współpracy z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr. Za
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pośrednictwem filmu widz może wraz z uczestnikami projektu,
którymi byli studenci oraz legnicka młodzież, poznawać historie miejsc i ludzi, którzy
współtworzą Nowy Świat.
6-7 kwietnia 2017 r. uczestnicy seminarium magisterskiego z historii najnowszej
dr hab. Bożeny Szaynok oraz studenci kierunku Historia w przestrzeni publicznej wzięli
udział w zajęciach wyjazdowych w Gdańsku. Ich celem było poznanie najważniejszych
muzeów przedstawiających burzliwe dzieje XX wieku. W każdym muzeum studenci
uczestniczyli w zwiedzaniu studyjnym. Pozwoliło im to nie tylko lepiej poznać przedstawianą
tematykę, ale również wymieniać myśli, zadawać pytań przewodnikom i twórcom wystaw.
Pobyt w Gdańsku rozpoczął się
poranną wizytą na Westerplatte.
Ponad godzinę, w przenikliwym
zimnie, studenci zwiedzali miejsce,
w którym rozpoczął się największy
kataklizm XX wieku. Szczegółowe
poznanie topografii w większym
stopniu umożliwia zrozumienie, czym
była
siedmiodniowa
obrona
Westerplatte we wrześniu 1939 r.
Następnie przez ponad pięć godzin
trwało zwiedzanie i rozmowa o nowo
otwartym
Muzeum
II
wojny
światowej. W czasie interesującej
dyskusji z jednym z twórców
wystawy
można
było
opowiedzieć
o
swoich
wrażeniach, ale także poznać
kulisy tworzenia tak olbrzymiego
przedsięwzięcia,
jakim
jest
Muzeum II wojny światowej.
Kolejny dzień zaczął się od wizyty
w Muzeum Poczty Polskiej,
będącym
także
miejscem
pamięci. W tym budynku
1 września 1939 r. trwała obrona
polskich
pocztowców.
Zwiedzanie wystawy rozpoczęło się od spotkania z kierownikiem tej placówki dr. hab.
Januszem Trupindą i przejmującej opowieści o Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku,
o historii mordu na polskich pocztowcach, o trwającej latami bezkarności niemieckich
zbrodniarzy. Duże wrażenia i emocje wywołała rzeźba znajdująca się na murze, na tyłach
budynku Poczty Polskiej, przedstawiająca odciski rąk aresztowanych pocztowców, zgodnie
ze słynnym zdjęciem z września 1939 r. Warto wspomnieć także o przygotowanym przez
Muzeum niezwykle ciekawym audioprzewodniku, w którym opowieść o przeszłości została
uzupełniona nagraniami wspomnień Polaków, mieszkających w Gdańsku przed 1939 r.,
w tym rodzin polskich pocztowców.
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Wizytę w Gdańsku zakończyło zwiedzanie
Europejskiego Centrum Solidarności, które
opowiada o dziejach opozycji, buntów,
sprzeciwu
wobec
PRL-owskiej
rzeczywistości. Wielkie wrażenie na
zwiedzających
zrobiły
autentyczne
eksponaty, np. przestrzelona kurtka ofiary
tragicznych wydarzeń Grudnia 1970 czy
słynna tablica, na której wypisano
21 postulatów strajkujących stoczniowców
w sierpniu 1980 r.
Wyjazd do Gdańska był kolejną wyprawą studentów historii i public history. Rok
wcześniej zwiedzali najważniejsze warszawskie muzea i miejsca pamięci: Muzeum na
Cytadeli, Muzeum Katyńskie, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów
Polskich „Polin”. Także w tych placówkach, obok zwiedzania studenci mieli możliwość
spotkania i dyskusji z autorami wystaw. Warto wspomnieć, że koszt wyjazdów w całości
pokrywają studenci.
(Zdjęcia z Gdańska: Karol Machi)
Pani Paulina Korneluk, studentka I roku studiów magisterskich na historii sztuki
(promotorka: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr) została przyjęta do prestiżowego
Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile. Jest to organizacja zrzeszająca
uzdolnionych polskich studentów oraz współpracujących z nimi tutorów. Celem istnienia
Collegium jest umożliwienie studentom polskich szkół wyższych wszechstronnego rozwoju
poznawczego oraz nabycia umiejętności niezbędnych do owocnego rozwijania swoich
zainteresowań, a w efekcie uprawiania nauki w przyszłości. Gratulujemy!
Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego zajęło pierwsze miejsce
w konkursie zorganizowanym przez Samorząd Studencki UWr, który odbył się w ramach
Akademickiego Dnia Nauki. W kategorii humanistycznej zwyciężył projekt dotyczący
kwerendy w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej na temat Polityka władz rosyjskich wobec
polskiej irredenty politycznej od XVIII do XX w.
Poster Pani Igi Hetnar,
studentki I roku historii
w przestrzeni publicznej, został
przyjęty na IV konferencję
Międzynarodowej
Federacji
Public History, która odbędzie
się 5-9 czerwca w Rawennie:
http://ifph.hypotheses.org/1518
Poster
prezentuje
studia
z
historii
w
przestrzeni
publicznej na UWr, widziane
oczyma studentów – obok
miniatura wersji roboczej.
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Publikacje
Książki
Właśnie ukazała się kolejna monografia prof. Mirosława Kocura w języku
angielskim: The second birth of theatre: Performances of Anglo-Saxon
monks. Jest to uaktualniony przekład monografii Drugie narodziny teatru:
Performanse mnichów anglosaskich (Wrocław 2010). Na angielski książkę
świetnie przełożył dr Grzegorz Czemiel.
Praca ukazała się jako tom 8 w redagowanej przez Prof. Kocura
serii Interdisciplinary studies in performance (tomy 6 i 7 to przełomowe
publikacje uczonych z Brazylii).
Trzeci tom serii Cuius Regio? Ideological and Territorial Cohesion of the
Historical Region of Silesia (c. 1000-2000): Silesia under the Authority of
the Hohenzollerns (1741–1918), pod redakcją Rościsława Żerelika,
Przemysława Wiszewskiego i Lucyny Harc został udostępniony w wersji
cyfrowej.
Edycja źródłowa relacji z podróży o. Stanisława Kleczewskiego do
Rzymu w znakomitym opracowanie Profesorów Bogdana Roka (IH UWr)
i Mariana Chachaja (IH UMCS) to już piąty tom w serii wydawniczej
Peregrinationes Sarmatarum, której kierownikiem naukowym jest Prof.
Bogdan Rok. W Archiwum OO. Franciszkanów reformatów w Krakowie
przechowuje się kilka obszernych relacji z podróży polskich reformatów
na kapituły generalne w XVIII w. Relacje te stanowią ważne źródła
historyczne do badań nad historią zakonu, ale też szerzej – nad kulturą
staropolską. Wydawnictwo prof. prof. Roka i Czachaja przedstawia
diariusz podróży franciszkanina reformata Stanisława Dominika Kleczewskiego (1714-1776)
ze Lwowa, który dokumentuje jego wyprawę z 1750 r. na kapitułę do Rzymu. Podróż tę
rozpoczął w początkach grudnia 1749 r., a do Rzymu przybył w początkach maja 1750 r.
W diariuszu znajdziemy szereg interesujących danych o pokonywaniu tej długiej drogi przez
wiele krajów Europy: Śląsk, Morawy, Austrię i Italię. Autor okazuje się ciekawym świata
spektatorem opisującym kolejno mijane miasta i oglądane krajobrazy. Obecnie drukowany
jest oryginalny tekst łaciński odczytany z rękopisu z XVIII w. i polskie tłumaczenie z szerokimi
objaśnieniami oraz wstęp z przedstawieniem innych jeszcze dokonań Stanisława
Kleczewskiego.
Piotr Piętkowski, Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych
i archeologicznych do końca XII w. Mgr Piotr Piętkowski jest doktorantem
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej książce
odwołuje się m.in.: do kronik Galla Anonima, Adama z Bremy, Helmolda
z Bozowa i Arnolda z Lubeki czy żywotu św. Ottona. Sięga również do
dokumentów. Analiza źródeł narracyjnych uzupełniona została
przedstawieniem wyników badań archeologicznych. W książce można
znaleźć m.in. dane archeoichtiologiczne czy informację na temat znaczenia
wody w religii Słowian oraz miejsc pochówków i sanktuariów położonych
w pobliżu rzek i jezior na Pomorzu we wczesnym średniowieczu.
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Blogi
Dziekan, Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Humanities, stupid! zamieścił tekst
'ukazując spod tego kłamstwa rzeczywistą prawdę' czyli historia vs polityka historyczna
w oficjalnej odsłonie? (http://jednakhumanistyka.blogspot.com).
Pisze w nim m.in. Zatem polityka historyczna. Że bywa różnie rozumiana, to jasne,
dyskutowaliśmy o tym. Ale tu ważne jest, czym się właśnie staje na skalę krajową. Prezydent
daje jej jasną wykładnię – jej związek z prawdą jest luźny. Bo prawda nie jest tu istotną
wartością. Ważny jest 'nasz punkt widzenia' na zdarzenia z przeszłości. Nie to jest ważne, czy
ktoś ukradł coś ze stragany, ale to, jak widzi to ta lub inna straganiarka. A my mamy wspierać
punkt widzenia tej straganiarki, u której kupujemy gruszki. Nie dochodząc, czy ktoś ukradł, czy
nie ukradł. I rozumiejąc, że ktoś może mieć inny punkt widzenia. Nawet sprzeczny z naszym niech ma! Przyznaję, że tak otwarcie postmodernistycznego, relatywistycznego,
pragmatycznego podejścia do historii ojczystej się nie spodziewałem. Boję się jednak, że
przygotowujący pana Prezydenta do wystąpienia nie zastanawiali się mocno nad tym, co
głoszą. Że jest sprzeczność między wołaniem o 'prawdziwą historię' i o 'właściwe rozkładanie
akcentów'.
Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (Instytut
Historyczny) w swoim blogu również odnosi się do
wywiadu
Prezydenta
Andrzeja
Dudy
(http://krzysztofruchniewicz.eu/prezydenckienauki/) i pisze m.in.:
Na wywiad prezydenta Dudy warto jednak spojrzeć
jeszcze z innej strony. W sposób niezwykle
uproszczony, właściwie prymitywny – pytanie na ile skuteczny – unieważnia nie tylko pracę
naukową historyków, ale i samą historię jako naukę. Jest ona zaledwie zbiorem interpretacji,
a najwyższy urząd w państwie wie, która z nich tą „najprawdziwszą“ jest. A jest nią ta
malowana wyłącznie biało-czarnymi barwami, oczywista, prosta, pozbawiona „ale“.
Wielu uważa historię za rodzaj literatury, naukę, która z racji braku eksperymentu i tzw.
twardych dowodów jest podejrzanie subiektywna. Przejście jednak od takiego przekonania do
rozumowania „prostego jak cep“ jest zaskakujące u osoby ze stopniem doktorskim bądź co bądź.
I co mają z tym zrobić historycy, a przynajmniej ci, w których narastają nie tylko obawy, ale
i pewność, że nadszedł kolejny czas usługowej roli wypreparowanej historycznej papki w służbie
tronu?
Dyskutujemy w swoim gronie, piszemy artykuły, czasem zabieramy głos publicznie
bardziej zdecydowanie, ale fachowców od historii fachowcy od historycznej propagandy nie
potrzebują. Zatem? Róbmy swoje, czyli badajmy, piszmy, drukujmy (póki to możliwe),
używajmy śmielej sieci, bo przez nią nasz głos nie dojdzie wprawdzie do milionów, ale na pewno
do większej liczby odbiorców niż poprzez tradycyjne nośniki.
Prof. dr hab. Mirosław Kocur, Kocur na widowni
w tekście Wolność w burdelu podsumowuje galę Przeglądu
Piosenki Aktorskiej i także wskazuje na wątki polityczne.
http://teatralny.pl/recenzje/wolnosc-w-burdelu,1930.html
Pisze tam m.in.: Dzięki Gali 38. Przeglądu Piosenki
Aktorskiej, warszawski kabaret literacki Pożar w Burdelu
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przywrócił na jeden weekend świetność, wynajętej na tę okazję,
dużej scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. […]
Muzeum Wolności odwiedził także Maciej Stuhr w roli Ministra Kultury. Przypominał
trochę Jerzego Urbana. Miał bardzo wielkie uszy i był fanem polskiej gwiazdy porno Teresy
Orlowsky. Maciej odziedziczył po sławnym ojcu wielki talent komediowy. Jest piekielnie
inteligentny. Wiele błyskotliwych kwestii w swoich dialogach przypuszczalnie sam
zaproponował. Stuhr żegnał się znakiem krzyża i dowcipkował, podwładnych to wywyższał, to
poniżał, masturbował się i podawał rękę – jak to Minister.
Dziś wszystko zdaje się mieć wymiar symboliczny i polityczny. Na widowni przyszłego ministra
kultury oklaskiwał były minister, Bogdan Zdrojewski. Zabrakło tylko ministra obecnego. A
szkoda, bo może by się pośmiał.
Projekty naukowe
Kolejny projekt młodych naukowców z Instytutu Archeologii
W Instytucie Archeologii realizowany jest projekt Obrządek pogrzebowy i struktura
społeczna społeczności neolitycznych z przełomu V i IV tysiąclecia przed Chr. na
przykładzie dolnośląskiej enklawy kultury jordanowskiej, finansowany przez
Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium 2013/11/N/HS3/04760.
Kierownikiem jest doktorantka Prof. Jana Burdukiewicza mgr Marta Mozgała-Swacha.
Głównym celem projektu jest rekonstrukcja zwyczajów związanych z chowaniem
zmarłych oraz próba odtworzenia relacji między społecznościami dolnośląskiej kultury
jordanowskiej. Najbardziej obiecujące pod kątem możliwości badawczych
i interpretacyjnych są groby oraz ich inwentarz, które w pewnym stopniu odzwierciedlają
status zmarłego w zamieszkującej dany obszar grupie, a także wskazują na panujące w niej
stosunki społeczne i ekonomiczne.
Istotne dane do poznania obrządku pogrzebowego przynieść może przeprowadzenie
specjalistycznych interdyscyplinarnych
badań
zachowanych
szczątków
ludzkich. Pozwolą one na określenie nie
tylko wieku i płci, ale także
pokrewieństwa chowanych zmarłych
i ich preferencji żywieniowych. Dzięki
wykorzystaniu nowatorskich metod
możliwe będzie wskazanie pewnych
reguł w zwyczajach pogrzebowych
ludności
kultury
jordanowskiej
obserwowanych na eneolitycznych
cmentarzyskach.
Poddanie
szczegółowym
badaniom
traseologicznym,
fizykochemicznym,
archeomalakologicznym, izotopowym poszczególnych kategorii darów grobowych pozwoli
nie tylko na określenie ich funkcji i rodzaju wykonywanych nimi czynności, ale także na
wskazanie sieci kontaktów z innymi społecznościami doby neolitu.
Niezwykle ważne jest też sprecyzowanie pozycji czasowej funkcjonowania kultury
jordanowskiej na Śląsku. W tym celu wykonana zostanie seria datowań radiowęglowych
umożliwiająca dokładne wpisanie jej w ramy chronologiczne neolitu europejskiego.
Wyniki założonych w projekcie badań wniosą istotny wkład w uzupełnienie
dotychczasowej wiedzy na temat ludności kultury jordanowskiej oraz przemian społecznokulturowych zachodzących w neolicie przełomu V i IV tysiąclecia na terenach dolnośląskich.
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Trzecia Otwarta Debata Akademicka
W środę, 17 maja 2017 r. o godzinie 13:00 zapraszamy do auli Instytutu Pedagogiki przy
ul. Dawida 1 na trzecią Otwartą Debatę Akademicką. Tym razem będzie ona poświęcona
zagadnieniom reform edukacji. Udział wezmą: Dolnośląski Kurator Oświaty Roman
kowalczyk, dr Rafał Włodarczyk z Instytutu Pedagogiki oraz dr hab. Joanna Wojdon
z Instytutu Historycznego. Chcielibyśmy zastanowić się nad optymalną strategią zmian
w zakresie kształcenia dzieci w odniesieniu do dynamicznie zmieniającej się kultury
i sytuacji społecznej współczesnej Europy.
Dyskusja dotyczyć będzie dwóch
podstawowych zagadnień:
1) Jaki jest i jaki powinien być cel
kształcenia dzieci i młodzieży we
współczesnym świecie?
2) Czy realizując plany zmian powinniśmy
się skupiać przede wszystkim na
strukturach, metodach czy treściach
kształcenia?
Przebieg debaty będzie rejestrowany,
a zapis wybranych części upubliczniony
w serwisie multimedialnym Wydziału.
Serdecznie zapraszamy!
Nowe zarządzenia w sprawie stypendiów doktoranckich
Przypominamy naszym doktorantom, aby planując swoją aktywność naukową uwzględnili
nowe warunki ubiegania się o stypendia doktoranckie i ich zwiększenia, które obowiązywać
będą od roku akademickiego 2018/2019 (uwaga! to nie błąd: w 2017/18 pozostaną jeszcze
w mocy zasady dotychczasowe).
Nowe zasady wprowadziły: Zarządzenie nr 5/2017 Dziekana Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania
stypendiów doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzenie nr
6/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania
zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zarządzenia wraz z załącznikami (formularzami zgłoszeniowymi) dostępne są na stronie
internetowej Wydziału (www.wnhip.uni.wroc.pl, zakładka uchwały i zarządzenia).
Nowe formularze recenzji prac dyplomowych
Informujemy, że zgodnie ze zgłaszanymi przez pracowników WNHiP uwagami, dotyczącymi
konieczności korekty kwestionariusza recenzji prac dyplomowych Wydziałowy Zespół ds.
Oceny Jakości Kształcenia opracował nowy kwestionariusz recenzji. Według jego zapisów
prace dyplomowe będą oceniane w trzech aspektach: struktury (kryt. 1-2), zawartości
15
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merytorycznej (kryt. 3-8) oraz aspektów formalnych (kryt. 9-10). Formularz zawiera
następujące kryteria szczegółowe:

Zwiększono też liczbę znaków w kryt. 11 – do 600, co powinno umożliwić bardziej
szczegółowy komentarz uzasadniający ocenę poszczególnych kryteriów.
Zaproponowane zmiany zostały uwzględnione przez Dział Informatycznych Systemów
Obsługi Studiów i wprowadzone do APD.
Terminy w sesji letniej
Zarządzenie Nr 7/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2017 r. określa terminarz zadań związanych
z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2016/2017 – lato
Dla pracowników dydaktycznych i studentów najważniejsze są następujące terminy:
do 25 maja 2017 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów zaliczeń i egzaminacyjnych
(termin "zerowy"),
do 18 czerwca 2017 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów zaliczeń,
do 2 lipca 2017 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminacyjnych,
do 12 września 2017 r. – wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminów poprawkowych,
niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017 r. – dostarczenie przez
pracowników do dziekanatu wydrukowanych i podpisanych protokołów,
do 1 czerwca 2017 r. – uzupełnienie w USOSweb informacji o terminach i miejscu konsultacji
pracowników w czasie sesji letniej 2016/17.
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Wykłady on-line
Na kanale youtube dostępny jest nowy wykład online: Profesor Piotr Oszczanowski mówi
o manieryzmie we Wrocławiu.
Zapraszamy do oglądania:
https://www.youtube.com/watch?v=QF37-uSuIiE
Niezmiennie znajdują się tam równie zapisy
czterech innych wykładów, a także relacje
z Otwartych Debat Akademickich poświęconych
polityce historycznej oraz gender w badaniach
humanistycznych, wreszcie – z dwóch ostatnich edycji Nocy Humanistów.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Konkurs na wydanie książki w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłosił konkurs dla pracowników naukowych
Uniwersytetu Wrocławskiego na książkę naukową. Autor wyróżnionej pracy konkursowej
otrzyma nagrodę Rektora oraz przywilej wydania książki w Złotej Serii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Prace na konkurs należy złożyć w terminie do 15 maja 2017 r. w Sekretariacie Rektora (pok.
124).
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie http://uni.wroc.pl/onas/z%C5%82ota-seria/regulamin
Nabór na nowy kierunek studiów - Interdyscyplinarne Studia Europejskie (ISE)
Interdyscyplinarne Studia Europejskie (ISE) to nowatorski kierunek studiów stacjonarnych
II stopnia, łączący podejścia badawcze z obszaru nauk
humanistycznych i społecznych, utworzony i prowadzony przez
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr wraz z Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta. Ten
wyjątkowy kierunek pozwoli studentom na poszerzenie wiedzy
z zakresu integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych,
polityki zagranicznej, komunikacji międzykulturowej oraz relacji
społecznych, a także na rozwinięcie umiejętności analitycznych,
miękkich (tj. autoprezentacja, komunikatywność, kreatywność
i umiejętność współpracy w grupie) oraz zarządzania projektami
międzynarodowymi, potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy.
Cechą charakterystyczną ISE jest ich kameralność i indywidualne podejście do
studenta. W trakcie studiów to studenci będą decydowali o swoim zaangażowaniu w liczne
przedsięwzięcia podejmowane przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im.
Willy'ego Brandta takie jak: organizacja szkół letnich, debat oraz międzynarodowych
konferencji naukowych. Od nich będzie również zależało, czy będą chcieli skorzystać
z możliwości odbycia zagranicznych praktyk studenckich i staży na partnerskich
uniwersytetach m.in. w Monachium, Dreźnie, Lipsku, Padwie czy Brukseli oraz wziąć udział
w międzynarodowych warsztatach naukowych.
Dostępne specjalności:
- pamięć kulturowa i tożsamość
- europeizacja i regionalizacja
17

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 8 (5/2017)
Wykłady i konferencje
18-19 maja 2017 r. w Instytucie Historycznym odbędzie się doroczne spotkanie
przedstawicieli władz dziekańskich i dyrekcji ośrodków akademickich i środowisk
specjalizujących się w badaniach oraz dydaktyce z zakresu historii w Polsce. W pierwszym
dniu spotkania zaplanowana została sesja poświęcona aktualnym problemom nauczania
historii na uczelniach wyższych w Polsce. W jej trakcie poruszona zostanie problematyka
związana z ewaluacją systemu bolońskiego po dziesięciu latach doświadczeń związanych
z jego funkcjonowaniem. W drugiej części obrad oraz w piątek 19 maja planowane są
dyskusje dotyczące aktualnych problemów szkolnictwa wyższego, w tym kwestii
związanych z wprowadzeniem nowej podstawy programowej nauczania historii w szkołach,
planowanej reformy nauki oraz parametryzacji jednostek naukowych przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych. Przedstawione zostaną również informacje o trwających
przygotowaniach do XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, III Kongresu
Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbędzie się jesienią bieżącego roku
w Krakowie, oraz sytuacji Polskiego Słownika Biograficznego.
24 maja 2017 r. Instytut Muzykologii UWr wraz z festiwalem Musica Electronica Nova
zaprasza na międzynarodowe sympozjum naukowe Digital Identities in Music,
poświęcone rewolucji cyfrowej w muzyce współczesnej. Gościem sympozjum będzie
dr Harry Lehmann, filozof muzyki, wykładowca na kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie,
autor książki Rewolucja cyfrowa w muzyce. Program i abstrakty wystąpień znajdują się na
stronie WWW: http://muzykologia.uni.wroc.pl/?id=2016/11/26/sympozjum
Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach
Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w piątym
Zlocie Młodych Badaczy Kultury, czyli
wykraczającym
poza
konwencję
konferencji naukowej przedsięwzięciu,
sytuującym się na przecięciu humanistyki
i sztuki.
Do spotkania i wspólnych
rozważań zaproszono zarówno badaczy
akademickich, jak i osoby zajmujące się
twórczością
artystyczną,
a
także
wszystkich zatrudnionych/ zajętych w tzw.
sektorze kultury. Tegoroczny zlot będzie
wynikiem współpracy z BWA Wrocław
i odbędzie się w ramach Biennale Sztuki
Zewnętrznej Out of Sth, w specjalnie
zaaranżowanej
na
tę
okoliczność
przestrzeni w galerii Awangarda w dniach
25-27 maja. Program wydarzenia obejmuje
prezentacje referatów i projektów,
działania artystyczne, sesję posterową oraz
debaty, wykłady i warsztaty. Aktualności
znajdują się na stronach:
www.facebook.com/zlotkultury
http://zlotkultury.weebly.com/
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Studenckie Koło Naukowe Etnologów we współpracy w Polskim Towarzystwem
Ludoznawczym zaprasza na kolejne spotkanie realizowane w cyklu Antropologia i co dalej?,
które odbędzie się 15 maja w siedzibie PTL (ul. F. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu).
Tym razem tematem spotkania będzie wykorzystanie wiedzy antropologicznej w kulturze
organizacyjnej. W trakcie dyskusji studenci będą pytać o to, co ma antropolog do Scrum
Mastera? Jak kształtować – nie tylko badać – kulturę organizacyjną? Dlaczego branża IT
zyskuje na kompetencjach antropologów kulturowych? Swoimi doświadczeniami w tym
zakresie podzieli się Magdalena Baran – absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej
UWr oraz trenerka metodyk Scrum i Large-Scale Scrum w Volvo IT.
Obserwacje i komentarze antropolożka publikuje na blogu www.itisnotrocketscience.me
Serdecznie zapraszamy na spotkanie!
Cykliczne spotkania naukowe: Obiady czwartkowe nowożytnikóww kręgu władzy królewskiej w epoce staropolskiej – to inicjatywa
Studenckiego
Koła
Naukowego
Nowożytników
im.
W. Czaplińskiego. Przez cały rok akademicki Koło planuje
zorganizować 13 paneli, poświęconych poszczególnym królom
epoki staropolskiej.
Planowany harmonogram kolejnych spotkań:
11. Stanisław I Leszczyński (25 maja) – vacat
12. August III Sas (1 czerwca) – Bartłomiej Bryła
13. Stanisław II August Poniatowski (8 czerwca) – Marta Cękalska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Świat uzależnień – uzależnienia w polskim świecie.
Teoria, badania, praktyka, organizowana przez Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki,
odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. na Zamku Książęcym w Oleśnicy.
Jubileuszowe XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne
odbędzie się we Wrocławiu 24-27 maja 2017 r. Sympozjum
służyć będzie prezentacji i wymianie poglądów na temat
najnowszych badań i prac archeologicznych w naszym regionie
oraz studiów ponadregionalnych, a także najnowszych metod
badawczych wykorzystywanych przez archeologów. Po raz
pierwszy proponujemy także sesję poświęconą nieniszczącym
badaniom archeometrycznym.
W celu zapoznania się ze szczegółowym programem poszczególnych sesji zapraszamy na
stronę konferencji: http://ssyma2017.archeo.uni.wroc.pl/pl/
Wszystkie wystąpienia będą miały miejsce w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.
Zainteresowanych zapraszamy!
Sympozjum Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2017 r. w Instytucie
Pedagogiki. Temat tegorocznego spotkania brzmi: Między poznaniem a zmianą. Postępy,
kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych. Sympozjum poprzedzać
będą jednodniowe warsztaty metodologiczne, zaplanowane na dzień 19 czerwca 2017 r.
Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są pod adresem: http://vitsbj.uni.wroc.pl/
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Wnioski o granty
Szanowni Państwo,
Prezentujemy kolejne konkursy na projekty badawcze oraz stypendia. Zachęcamy do
wzięcia udziału, do aktywności, bo bez pracy nie ma pełni radości życia (A. Czechow).
Konkursy Narodowego Centrum Nauki
MINIATURA RUSZYŁA! W systemie www.osf.opi.org.pl udostępniono
formularze wniosków w ramach konkursu na pojedyncze działania
naukowe Miniatura 1. Nabór wniosków trwa od 4 maja 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym. Przypominamy, że konkurs Miniatura
to szansa dla tych z Państwa, którzy chcą rozpocząć przygodę z grantami. Jeśli jesteś
doktorem (stopień uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem) zatrudnionym
na podstawie umowy o pracę i nigdy nie kierowałaś/kierowałeś projektem badawczym,
możesz starać się o środki w wysokości od 5000 zł do 50 000 zł na sfinansowanie zadania
badawczego (czas realizacji do 12 m-cy).
Przypominamy, że do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków:
- w konkursie PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby
rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora; zgłaszany
projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. To już 13 edycja konkursu. Wprowadzono w nim
pewne zmiany, a mianowicie wnioskodawcy mają możliwość zaplanowania wyższych
wynagrodzeń (podniesiono limit wynagrodzeń o 50% i będzie teraz wynosił 1,5 tys. zł
miesięcznie).
- oraz OPUS 13 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.
MNiSW ogłosiło, że w I połowie maja 2017 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach
II edycji konkursu modułu Dziedzictwo Narodowe w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki. Prezentujemy obszary priorytetowe, w których będą prowadzone
nabory wniosków:
2.1. Polska w Europie Środkowo-Wschodniej;
2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach trzeciej edycji konkursu tygodnika
Polityka na pracę magisterską dotyczącą historii PRL. Do konkursu można zgłaszać prace
magisterskie napisane w języku polskim i obronione w roku 2016 oraz 2017. Prawo zgłaszania
prac na konkurs mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem
uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.
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Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu naborów do
prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia
i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach
badawczych. Zachęcamy do aplikowania na http://www.fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/:
Do 19 maja 2017 r. Fulbright Graduate Student Award 2018/19. To stypendium
przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów
magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate
kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
Do 19 maja 2017 r. Fulbright Junior Research Award 2018/19. Stypendia
przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę
doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN,
międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych
w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej
uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
Do 16 czerwca 2017 r. Fulbright Senior Award 2018/19. Stypendia przyznawane są
w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni,
instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów
naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych
projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych nonprofit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji
projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.
Do 24 listopada 2017 r. można zgłaszać prace w ramach
ósmej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską
i doktorską dotyczącą historii Solidarności, opozycji
wobec komunizmu i dyktatury lub idei solidarności
społecznej. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie i doktorskie z dziedziny
szeroko pojętej humanistyki (historia, socjologia, filozofia, psychologia, prawo,
kulturoznawstwo, ekonomia) obronione po 2015 r. Dla laureatów konkursu przewidziano
następujące nagrody: za najlepszą pracę magisterską 5 000 zł brutto oraz wydanie pracy
drukiem nakładem Europejskiego Centrum Solidarności; za najlepszą pracę doktorską –
7 000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem nakładem Europejskiego Centrum Solidarności.
Informacje o grantach i konkursach: Paulina Przybylak, tel. 3752 831, Dziekanat, pok. 102.
Startujcie i wygrywajcie!
Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu, ostatniego przed przerwą wakacyjną,
czekamy do 12 czerwca 2017 r. Proszę je wysyłać w imieniu własnym lub
pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół
naukowych
i
in.
na
adres
biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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