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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Rozpoczęliśmy na Wydziale nowy rok akademicki
z zajęciami prowadzonymi w większości stacjonarnie, na co
na pewno liczyła zdecydowana większość studentów i sami
nauczyciel akademiccy. Oby warunki pozwoliły nam
kontynuować ten sposób pracy i oby pandemia nadal omijała
nasz Wydział – zakażeń notujemy naprawdę niedużo.
Utrzymujmy jednak dyscyplinę w obostrzeniach nakazanych
przez władze państwowe i władze Uniwersytetu. Apeluję o to
szczególnie do studentek i studentów – noście maseczki!
Zgodnie z zaleceniami władz rektorskich wprowadziliśmy w życie na Wydziale modyfikacje dotyczące
obniżenia kosztów dydaktyki – mam nadzieję, że działania te Fot. Magdalena Marcula
przyniosą wymierne korzyści dla Wydziału i Uczelni.
Od dłuższego czasu procedujemy konkursy na etaty pracowników badawczodydaktycznych według nowych przepisów. Za kilka dni będziemy po raz pierwszy
procedowali wysuwanie kandydatur do nagród J. M. Rektora – także według nowych reguł.
Zapewniam, że procedowanie będzie zgodne z przepisami i jak najbardziej transparentne.
Podobnie jak do niemal wszystkich nowości, tak i do tychże procedur trzeba będzie się
przyzwyczaić.
W pracy Wydziału i jego jednostek powinna niebawem nastąpić poprawa w zakresie
dbania o sprzęt komputerowy i sieć. 1 października zaczęła funkcjonować Pracownia
Informatyczna, która de facto formalnie powołana została jeszcze za poprzedniej kadencji,
teraz natomiast rozpoczęła działania. To krok w kierunku zabezpieczenia sprzętu
informatycznego wszystkich jednostek WNHiP. Przypomnę, że praktycznie od kilu miesięcy
aż połowa z nich pozostawała praktycznie bez opieki informatycznej. Nie ma obecnie
możliwości tworzenia nowych etatów, nawet dla informatyków, zatem reorganizacja była
jedynym krokiem, pozwalającym na przełamanie impasu w tej sprawie. Poza tym trzeba
podkreślić, że liczba osób pracujących na Wydziale na etatach informatycznych jest
naprawdę duża (siedem!) – cała sztuka w optymalnym spożytkowaniu ich umiejętności
i pracy.
Warto wspomnieć także o zmianach kadrowych na Wydziale. Zespół Instytutu
Archeologii zasiliła Pani dr hab. Marta Osypińska, doświadczona i dynamiczna badaczka
pracująca na styku dwóch dyscyplin: archeologii i zoologii – serdecznie witamy!
Oczywiście, Wydział żyje nie tylko sprawami organizacyjnymi, choć te chyba
najbardziej zaprzątają moją uwagę, z przyczyn oczywistych. Trzeba tu wspomnieć o pracy na
rzecz popularyzacji nauki, jaką wykonała Pani dr Aleksandra Ziober w ramach Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki. Napłynęły już podziękowania dla Niej od kierownictwa Festiwalu, władze
dziekańskie przyłączają się do tych podziękowań z wielką przyjemnością!
A jeśli o dziekanach mowa – Pan Prodziekan Paweł Klint otrzymał dofinansowanie
projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na ponad 700 tys. złotych
– gratulacje Panie Profesorze!
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Na koniec smutna wiadomość – kilka dni temu odeszła Pani Profesor Wita Szulc,
długoletnia pracownica Instytutu Pedagogiki, Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej,
następnie Zakładu Edukacji Zdrowotnej i Arteterapii.
Przełom października i listopada to w ogóle czas do wspominania naszych bliskich,
którzy już odeszli, zarówno z naszych rodzin, jak i z grona Koleżanek i Kolegów. W tych
dniach, szczególnie gdy obchodzimy dzień Wszystkich Świętych i święto zmarłych, miejmy
tych wszystkich Ludzi Uniwersytetu w naszej życzliwej pamięci.
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
GALA XLIV I XLV EDYCJI NAGRODY KULTURALNEJ ŚLĄSKA KRAJU DOLNEJ SAKSONII
W OPERZE WROCŁAWSKIEJ
2 października 2021 r. odbyła się w Operze Wrocławskiej uroczysta gala wręczenia
Nagród Kulturalnych Śląska Kraju Dolnej Saksonii za lata 2020 (edycja XLIV) i 2021 (edycja
XLV). Jej gospodarzami byli: Minister Spraw Wewnętrznych i Sportu Niemieckiego Kraju
Związkowego Dolna Saksonia Boris Pistorius oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski. Nagrody główne za rok 2020 otrzymali: Aleksandra Kurzak, śpiewaczka
operowa, oraz Matthias Weber, historyk. Laureatem nagrody specjalnej za ten rok została
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Nagrody główne za rok 2021
otrzymali: Sylwester Chęciński, reżyser filmowy, oraz Roswitha Schieb, pisarka. Nagrody
specjalne za ten rok przyznano dwie, a otrzymali je: Festiwal Góry Literatury oraz PolskoNiemiecka Młodzieżowa Orkiestra Jazzowa.
Laudację na cześć Aleksandry Kurzak, wybitnej śpiewaczki urodzonej i wykształconej
na Dolnym Śląsku, która od wielu lat występuje z powodzeniem na wszystkich
najważniejszych scenach operowych świata, wygłosił profesor Jan Harasimowicz, dyrektor
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Jury Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Dolnej
Saksonii.

Prof. dr hab. Jan Harasimowicz podczas laudacji na część Aleksandry Kurzak oraz Aleksandra Kurzak
z marszałkiem Cezarym Przybylskim i ministrem Borisem Pistoriusem po wręczeniu Nagrody (fot. Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
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UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA HISTORISCHE KOMMISSION FÜR SCHLESIEN
W GÖRLITZ
Historische Kommission für Schlesien, zrzeszająca badaczy historii Ślaska różnych
specjalności, powstała w 1921 r. – w trakcie wielkiego konfliktu nowo utworzonej Republiki
Niemiec z odrodzoną Rzeczpospolitą Polską o przynależność państwową Górnego Śląska.
Działalność Komisji w okresie międzywojennym nie przewidywała współpracy z naukowcami
polskimi, podobne nastawienie utrzymywało się także po II wojnie światowej, gdy Komisja
wznowiła swoją działalność w Niemczech Zachodnich. Sytuacja zmieniła się dopiero
u schyłku XX w.: dwaj pierwsi polscy członkowie Komisji, prof. Marek Czapliński i prof. Jan
Harasimowicz, zostali dokooptowani do jej składu w 2000 r. Od tego czasu wśród członków
Historische Kommission für Schlesien jest już wielu uczonych polskich – z Wrocławia,
Poznania, Warszawy i Katowic. W związku z ukształtowanym w ostatnich latach nowym,
ponadnarodowym profilem tej korporacji podjęta została przed trzema laty decyzja
o zorganizowaniu uroczystości jubileuszu 100-lecia Komisji we Wrocławiu. W tym celu
podpisane zostało stosowne porozumienie miedzy władzami Uniwersytetu Wrocławskiego
i Uniwersytetu w Stuttgarcie, z którego wywodzi się aktualny przewodniczący Komisji –
profesor Joachim Bahlcke, wybitny znawca historii Śląska epoki nowożytnej, a także historii
śląskiej historiografii. Z uwagi na pandemię koronawirusa uroczystości wrocławskie –
zaplanowane z wielkim rozmachem – zostały odwołane. Zamiast nich 9 października
bieżącego roku w Muzeum Śląskim w Görlitz odbyło się – w ścisłym reżimie sanitarnym –
uroczyste posiedzenie Historische Kommission z okazji jubileuszu jej 100-lecia.

Prof. Jan Harasimowicz wygłaszający uroczysty wykład jubileuszowy (fot. Krzysztof Ruchniewicz)

Zgromadzonych przywitali: dr Agnieszka Gąsior, nowo powołana dyrektor
Schlesisches Museum zu Görlitz, oraz prof. dr hab. Joachim Bahlcke, przewodniczący
Historische Kommission für Schlesien. Następnie wygłoszone zostały trzy okolicznościowe
wystąpienia odnoszące sie do stuletniej historii Komisji. Ich autorami byli: prof. dr hab.
Matthias Weber, dyrektor Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im
östlichen Europa w Oldenburgu, prof. dr. hab. Tomasz Jurek, przedstawiciel Instytutu
Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie, oraz mgr Lisa Haberkern, nowo
wybrana przewodnicząca zarządu Stiftung Kulturwerk Schlesien w Würzburgu. Po tych
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trzech wystąpieniach prof. Joachim Bahlcke zapowiedział przygotowany specjalnie na tę
okazję uroczysty wykład jubileuszowy prof. dr. hab. Jana Harasimowicza, dyrektora
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, pod tytułem Das Kultur- und Geistesleben Breslaus
im späten Kaiserreich und in den ersten Jahren der Weimarer Republik. Po wykładzie
nastąpiła publiczna prezentacja monumentalnej, dwutomowej publikacji jubileuszowej pod
tytułem: Landesgeschichte im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit.
Die Historische Kommission für Schlesien. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie
nowej wystawy stałej Schlesisches Museum, powstałej we współpracy z wieloma polskimi
placówkami muzealnymi.
Prof. Anna Brytek-Matera z Instytutu Psychologii była gościem honorowym
konferencji naukowej nt. „Comportements et troubles alimentaires: perspectives actuelles
en psychologie de la santé” zorganizowanej przez Laboratory of Psychology (EA 4139),
Université de Bordeaux. Pani Profesor wygłosiła wykład pt. Effets délétères des
comportements alimentaires sur la santé: une perspective transdiagnostique (Problematic
eating-related health outcomes and behaviours: a transdiagnostic perspective).
W dniach 13–15 października 2021 r. prof. Paweł Jaworski z Instytutu Historycznego
uczestniczył w międzynarodowej konferencji “Women and Humanitarian Aid – a
Historisizing Perspective”, zorganizowanej przez Uniwersytet w Örebro (Szwecja). W gronie
naukowców ze Szwecji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych wygłosił referat pt. The Ambulanse
of the Swedish Red Cross in Poland in 1920. Konferencja zapoczątkowała tworzenie
interdyscyplinarnej sieci badań nad dziejami humanitaryzmu w XIX i XX w.
W środę 13 października 2021 roku w ramach Otwartych Zebrań Naukowych
Instytutu Archeologii UWr mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu dr hab. Marty
Osypińskiej
zatytułowanego
300
kotów w wykopie (nie licząc psa).
Cmentarzysko zwierząt w Berenike,
Egipt, I w. n.e. W bardzo dobrze
przyjętym wystąpieniu Prelegentka
przybliżyła niezwykle ciekawe zjawisko
funkcjonowania w świecie starożytnym cmentarzysk specjalnie organizowanych w celu godnego pochowania
i upamiętnienia zwierzęcych domowników. Oprócz wielu interesujących
zachowań z zakresu obrzędowości pogrzebowej uwagę zwraca szczególna empatia, z jaką
starożytni odnosili się do swoich pupilów, niejednokrotnie opiekując się ciężko
schorowanymi i starymi zwierzętami.
18 października 2021 r. na zaproszenie dr hab. Katarzyny Kajdanek, prof. UWr,
kierowniczki Kolegium Doktorskiego Socjologii, dr hab. Monika Baer, prof. UWr wygłosiła
wykład dla jego słuchaczy i słuchaczek zatytułowany The LGBT rights and nonheteronormative lives in contemporary Wroclaw. W ramach wykładu, który odbył się
w nieco mniej formalnych wnętrzach Klubokawiarni Recepcja, zostały przedstawione
materiały empiryczne zebrane w trakcie realizowanych w Katedrze Etnologii i Antropologii
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Kulturowej projektów badawczo-innowacyjnych: DIVERCITY: Preventing and Combating
Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe oraz LetsGoByTalking:
Protecting and Defending the Rights of Victims of Anti-LGBT Hate Crimes: Innovative Paths
through Restorative Justice. Obydwa projekty współfinansowała Dyrekcja Generalna ds.
Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST) Komisji Europejskiej.
Dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr z Instytutu Historii Sztuki wygłosił 19
października 2021 r. na międzynarodowej konferencji mediewistycznej na Uniwersytecie
Karola w Pradze referat poświęcony księżnej świdnicko-jaworskiej Agnieszce habsburskiej
(† 1392) i jej aktywności fundatorskiej, ukazanej w kontekście śląskim i polskim. Konferencja
pt. “Kulturní dědictví spojené s královskými ženami vrcholného středověku ve střední
Evropě” została zorganizowana przez Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická
fakulta Univerzita Karlova w ramach projektu grantowego z Funduszu Wyszehradzkiego,
w którym Instytut Historii Sztuki UWr był partnerem wraz z organizatorem konferencji
oraz University of Eötvös Lórand, Faculty of Humanities, Department of Art History i Slovak
Academy of Science, Art Research Centre of SAS, Institute of Art History.
Dr Jakub Zarzycki z Instytutu Historii Sztuki wziął udział w dniach 20–22 października
2021 r. w konferencji “Polsko-włoskie kontakty artystyczne 1871–1939” w Rzymie
zorganizowanej przez Instytut Polski w Rzymie, Stację Naukową PAN oraz Polski Instytut
Studiów nad Sztuką Świata. Zaprezentował referat pt. Italiani immaginati. Studium nad
polską ikonosferą w latach
1871–1914:
malarstwo,
grafika artystyczna, czasopisma ilustrowane. Udział
w konferencji był możliwy
dzięki grantowi „Kultura
Mobilna
2021”
Strefy
Kultury Wrocław. Dr J. Zarzycki przy okazji odebrał
także swój dyplom doktorski. Jego praca doktorska,
obroniona z wyróżnieniem
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we wrześniu 2019 r. w Rzymie, to wynik współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim i
„La Sapienza” – Università di Roma w ramach programu „co-tutela”.
21 października 2021 r. na zaproszenie dr hab. Doroty Koczanowicz, prof. UWr.
w Instytucie Kulturoznawstwa gościł prof. Richard Shusterman z Florida Atlantic University.
Prof. Shusterman wygłosił wykład zatytułowany Philosophy as a Way of Life – On Camera.
Spotkaniu towarzyszyła prezentacja materiałów wizualnych: eksperymentalnego performansu Yanna Tomy i filmu dokumentalnego w reżyserii Pawła Kuczyńskiego. Prof.
Shusterman, znany na całym świecie ze
swoich rozważań z zakresu estetyki
pragmatycznej i somaestetyki, tym razem
zaprezentował swoje otwarcie na eksperymenty artystyczne. Profesor mówił, że
„Sokrates, nawołując do filozofii jako sposobu
życia, odżegnywał się od praktyki pisania
filozoficznego jako destrukcyjnego rozproszenia uwagi. Ale pismo wkrótce stało się
uprzywilejowanym medium filozofii”. Zastanawiał się, do jakiego stopnia i w jaki sposób
filozofia może wykorzystać nowe technologie
medialne – nie tylko poprzez cyfrową produkcję artykułów, książek i blogów, ale także
poprzez media wizualne. Przekonywał, że eksperymentowanie w obszarze nowych mediów
wydaje się szczególnie odpowiednie dla filozoficznego pola estetyki. Zaprezentowane filmy
przybrały odmienne formy: aktu performatywego z udziałem prof. Shustermana, w którym
wciela się on w postać Man in Gold oraz dokumentu edukacyjnego dotyczącego twórczości
filozofa i źródeł jego inspiracji. To przykłady, jak twierdzi prof. Shusterman, jego ciągłych
wysiłków, aby ożywić ideę życia filozoficznego.
22 października 2021 r. zespół realizujący w Katedrze Etnologii i Antropologii
Kulturowej projekt badawczo-innowacyjny LetsGoByTalking: Protecting and Defending the
Rights of Victims of Anti-LGBT Hate Crimes: Innovative Paths through Restorative Justice,
współfinansowany przez European
Union’s Justice Programme (2014–
2020),
zorganizował
spotkanie
informacyjne, którego celem było
zaprezentowanie badań i działań
projektowych. Dr hab. Monika Baer,
prof. UWr, dr Ewa BanasiewiczOssowska i dr Janina Radziszewska
przedstawiły
metodologię
oraz
wyniki ilościowych i jakościowych
badań empirycznych, przygotowane
i przeprowadzone szkolenia, które w
formie b-learningu są i będą
dostępne na stronie projektu oraz
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obiecujące strategie sprawiedliwości naprawczej w przypadku przestępstw z nienawiści
wobec osób LGBT. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele i przedstawicielki
instytucji współpracujących z zespołem projektowym: Dolnośląskiego Stowarzyszenia
Kuratorów Sądowych Frontis, Stowarzyszenia Kultura Równości oraz Wrocławskiego
Centrum Integracji realizującego zadanie Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości
Naprawczej. Więcej informacji na temat projektu oraz szkolenia przybliżające problematykę
przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT i sprawiedliwości naprawczej można znaleźć pod
linkiem.
W dniach 26–27 października 2021 r. w Instytucie Pedagogiki odbyła się konferencja
naukowa XXXIII Forum Pedagogów pt. „(Z)rozumieć teraźniejszość, myśleć o przyszłości –
między wizją a praktyką w edukacji dorosłych. Jubileusz Profesora Jerzego Semkowa”.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz patronatem naukowym Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.
Ideę Forum Pedagogów zapoczątkowano w 1988 r., a jednym z inicjatorów
i następnie organizatorów wielu kolejnych pedagogicznych debat był zasłużony dla
wrocławskiego środowiska naukowego – wieloletni profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Jerzy Semków. Dlatego też XXXIII Forum Pedagogów miało charakter szczególny –
jubileuszowy. Było wyrazem szacunku i podziękowania dla Profesora Jerzego Semkowa za
jego wyjątkową obecność i kreowanie nauki opartej na szacunku, kulturze, miłości do
uczenia się. Profesor Jerzy Semków stał się niedoścignionym ideałem akademika dla całych
pokoleń pedagogów. W rezultacie tegoroczna konferencja naukowa była nie tylko
wartościowym pod względem poznawczym spotkaniem, ale również stała się okazją do
rozmowy o tym, co ważne dla kształtowania nauki i wspólnoty akademickiej.
Konferencja została zorganizowana przez Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów
Kulturowych oraz Pracownie Metodologii Badań nad Edukacją. Kierownikiem naukowym
konferencji była dr Joanna Golonka-Legut. W tegorocznym Forum Pedagogów uczestniczyli
zarówno doświadczeni, jak i początkujący przedstawiciele świata nauki. Uroczystego
otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Instytutu
Pedagogiki dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr oraz
Prodziekan Wydziału dr hab. Paweł Klint, prof.
UWr.
W ramach spotkania zostały wygłoszone:
wykłady odnoszące się do następujących obszarów
problemowych: Edukacja i uczenie się dorosłych
w czasach zmiany – idee, teoria i praktyka (I) oraz
Perspektywy andragogiki – między presją rynku
a tradycją akademii (II) oraz referaty i komunikaty
z badań, których tematyka wpisana została
w następujące obszary tematyczne: narracja –
biografia – bieg życia w edukacji dorosłych (1);
zmiany – media – zdalne nauczanie w edukacji
dorosłych (2); zdrowie – wsparcie – inkluzja
społeczna w edukacji dorosłych (3); wiedza –
zarządzanie – tutoring w edukacji dorosłych (4);
codzienność – sztuka – komunikacja w edukacji
dorosłych (5). W ramach obrad odbyły się również
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dwa panele eksperckie na temat: Współczesne badania nad edukacją (dorosłych) – od
wierności metodzie do zaufania badaczowi (I); Post-prawda, antyintelektualizm, populizm
jako edukacyjne wyzwania (II).
Podczas konferencji odbyło się również uroczyste wręczenie Nagrody za Wybitną
Monografię przyznawaną przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. W tym roku, z
rąk dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, prof. UMK, nagrodę otrzymała i odebrała dr hab.
Martyna Pryszmont z Instytutu Pedagogiki.
Dr Jacek Szymala, doktorant z Instytutu Kulturoznawstwa, w listopadzie 2021 r.
weźmie udział w dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych: 2–3 listopada
Svalbard Science Conference w Oslo (forma posteru na temat: Polish documentaries about
Svalbard scientists: societal relevance – współautor prof. Andrei Rogatchevski z UiT The
Arctic University of Norway) oraz 17–20 listopada wraz z badaczami z Wydziału Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego weźmie udział w Międzynarodowym Sympozjum Polarnym w Toruniu (XXXVIII International Polar Symposium
„Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions”) temat
wystąpienia: Polish Documentary Films about Svalbard'. Natomiast 20–21 listopada weźmie
czynny
udział
w
konferencji
z
cyklu
“Kulturotwórcza
Funkcja
Gier"
(http://gry.konferencja.org/) z referatem na temat: Gry komputerowe w edukacji:
performatywność a historia w działaniu. Przegląd teorii, wybór praktyk.

PROJEKTY NAUKOWE
Dzięki uzyskanemu grantowi badawczemu (Fondation Maison des Sciences de
l’Homme w Paryżu) prof. Anna Brytek-Matera z Instytutu Psychologii zrealizowała projekt
badawczy nt. „Orthorexia Nervosa and its psychological and behavioural features: a cross
cultural comparative research”. Badania przeprowadzone zostały w czasie miesięcznego
pobytu w Université de Bordeaux.
Dr hab. Martyna Pryszmont i dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr z Instytutu
Pedagogiki serdecznie zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu Panelu Granty.
W środę 17 listopada br. od godz. 9.30 do 10.30 w aplikacji MS Teams, w zespole Otwartych
Spotkań Dyscypliny Naukowej Pedagogiki – kanał Panelu Granty odbędzie się spotkanie
dotyczące Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowania unijnego 2021–
2027, w którym weźmie udział Pani Joanna Pardela – specjalistka z Głównego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu.
Link do spotkania: Panel Granty - Fundusze Europejskie
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POPULARYZACJA WIEDZY I WYDARZENIA NAUKOWE
MUZEUM ANTROPOCENU
22 października w Muzeum Przyrodniczym została otwarta wystawa „Muzeum
antropocenu” przygotowana przez studentów i studentki oraz pracowników i pracowniczki
Instytutu Kulturoznawstwa UWr we współpracy z Muzeum Współczesnym Wrocław.
Studenci i studentki uczestniczący w konwersatorium specjalizacyjnym mieli za zadanie
„interweniować” w ramy wystawy stałej Muzeum Przyrodniczego. Prezentowane prace
stanowią próbę „pokazania antropocenu”, postulowanej nowej epoki w dziejach Ziemi,

w której człowiek stał się dominującym czynnikiem wpływającym na procesy biologiczne
i geologiczne. „Muzeum antropocenu” wyznacza przestrzeń, w której natura i kultura, ludzcy
i nie-ludzcy aktorzy splatają się ze sobą. Gromadzi ono narracje i artefakty świadczące
o wpływie, jaki człowiek wywiera na ekosystem. Opowiada historie powiązane
z wymieraniem gatunków, zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem środowiska etc.
Stawia także pytanie o przyszłość muzeum historii naturalnej. Jest przestrzenią
spekulatywną, miejscem refleksji o zagrożeniach, z jakimi ludzkość będzie mierzyć się
w przyszłości, stanowiąc forum dyskusji o tym, jak uchronić się przed ekologiczną katastrofą.
Zespół: koncepcja: Jacek Małczyński, współpraca: Renata Tańczuk (Instytut
Kulturoznawstwa, Laboratorium Humanistyki Współczesnej).
Konsultacje: Jan Kotusz, Jacek Stefaniak, Daniel Kulik (Muzeum Przyrodnicze UWr.),
Anna Krukowska, Paweł Bąkowski, Joanna Kobyłt, Magdalena Skrabek (Muzeum
Współczesne Wrocław).
Studenci I studentki: Michalina Bronowiska, Katarzyna Dostatni, Klaudia
Gołębiowska, Daria Janusz, Monika Kaleta, Dominika Kubica, Szymon Lazarowicz, Wiktoria
Otachel, Krzysztof Pigdanowicz, Joanna Wąsik, Karolina Wiśniewska, Marcel Wiśniewski,
Dominika Wiśniowska, Magdalena Żabska.
Po raz 43 odbędzie się seminarium stanowiące element poznańsko-wrocławskiego
cyklu spotkań poświęconych archeologii okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich
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i wędrówek ludów: Extra limites. Tym razem spotkanie odbędzie się w Poznaniu w Collegium
Historicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7. Tradycyjnie w piątek, o godzinie
11.00 19 listopada gościem seminarium będzie dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr,
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, który wygłosi wykład pt. Od okresu
przedrzymskiego po okres wędrówek ludów w rejonie Głogowa - stare i nowe wykopaliska.
Wszystkim zainteresowanym pradziejową metalurgią brązu polecamy zarejestrowane
spotkanie z absolwentem Instytutu Archeologii i jednocześnie kierownikiem jednego
z projektów grantowych realizowanych w Instytucie, dr. Kamilem Nowakiem. Odbyło się
ono w czwartek 14 października 2021 r. na facebooku Archeologii Żywej, a jego zapis
dostępny jest pod adresem. Dr K. Nowak wraz z Albinem Sokołem z Muzeum
Archeologicznego w Biskupinie opowiadali m.in. o swoich doświadczeniach w archeologii
eksperymentalnej, o grobach metalurgów epoki brązu i rekonstrukcji procesu
odlewniczego.

NOWE PUBLIKACJE
W czasopiśmie PLOS ONE ukazały się dwa artykuły będące pokłosiem dużego
międzynarodowego projektu badawczego koordynowanego przez badaczy z Uniwersytetu
Wiedeńskiego “Learning and Covid 19 – a challenge for self-regulation". W jednym z nich
znajdują się wyniki, w tym polskie, dotyczące funkcjonowania studentów w czasie
kryzysowej edukacji zdalnej (ponad 15 tysięcy osób z 17 krajów):
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0257346&fbclid=IwA
R1If5bJiKQBgrgg6RPMXhyLu84QtONEsGciqyF-JlDPSa4yCP3NoznOM9k.

Drugi artykuł dotyczy uczenia się i psychologicznego funkcjonowania nastolatków w
czasie pandemii. Badania przeprowadzono w ośmiu krajach, w tym w Polsce. Wzięło w nich
udział ponad 25000 uczniów
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251352.
Obydwa artykuły są w wolnym dostępie, a jednym ze współautorów jest dr hab.
Piotr Plichta z Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki.
Ukazał się nowy numer czasopisma „Italica
Wratislaviensia”, a w nim włoskojęzyczny artykuł dr.
Jakuba Zarzyckiego z Instytutu Historii Sztuki pt. L’artista
e i “luoghi della memoria”. Padova nelle illustrazioni di
Aleksander Gierymski pubblicate sulla stampa
Jest on już dostępny online.
Tekst prezentuje pierwsze wyniki badań dr. J. Zarzyckiego
nad problematyką recepcji polskich „miejsc pamięci” we
Włoszech na łamach prasy ilustrowanej w drugiej połowie
XIX i na początku XX w. Cały tom periodyku to owoc
zeszłorocznej międzynarodowej konferencji zatytułowanej “Polonia – Veneto: viaggi, contatti, scambi” i poświęconej polsko-włoskim relacjom związanym zwłaszcza
z Uniwersytetem w Padwie i jego polskimi studentami.
Prof. Anna Brytek-Matera z Instytutu Psychologii wraz z prof. Guansheng Ma
(Peking University) pełni funkcję redaktora wiodącego (topic editor) wydania specjalnego nt.
„Advances in Food Environments” publikowanego w czasopiśmie „Frontiers in Nutrition”
(IF: 6.576/2020).
W “Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” za 2021 r. (nr 3) ukazał się artykuł dr. Jacka
Szymali, doktoranta w Instytucie Kulturozanwstwa i prof. Andrieja Rogatchevskiego z UiT
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The Arctic University of Norway pt. Filmowe portrety Stanisława Siedleckiego (1912–2002)
na tle Svalbardu. Fragmenty wizualnej historii nauki. Tekst jest dostępny na stronie
czasopisma.

UCZESTNICTWO W RADACH NAUKOWYCH
Do władz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata zostali wybrani pracownicy
Instytutu Historii Sztuki UWr. Prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska została członkinią
Zarządu, a dr Jakub Zarzycki członkiem Komisji Rewizyjnej.
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jest jednostką badawczą na podstawie
decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 513/ Kat/ 2017 z 25 października 2017 r.
Jest jedyną instytucją humanistyczną w Polsce, której działanie jest oparte na ustawie
o stowarzyszeniach, która w wyniku parametryzacji uzyskała ten status. Instytut ma oddziały
w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Toruniu, Warszawie oraz prowadzi Polską Misję ArtystycznoNaukową w Okayamie w Japonii. Z Instytutem związanych jest 180 osób (historyków sztuki,
kulturoznawców, etnologów, teatrologów, orientalistów, architektów, konserwatorów dzieł
sztuki), w tym 34 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 83 doktorów. Placówka
prowadzi działalność badawczą, wydawniczą i dydaktyczną (w formie wykładów, seminariów
i zebrań zespołów). W skład Instytutu wchodzą zespoły badawcze i redakcje. Współpracuje
z instytucjami zagranicznymi i krajowymi (uniwersytetami, instytutami naukowymi,
muzeami i towarzystwami naukowymi) na podstawie umów i porozumień o wspólnych
badaniach.
Dr hab. Barbara Winczura z Instytutu Pedagogiki, od sierpnia 2021 r., została
powołana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na
eksperta zewnętrznego do oceny projektów badawczych, programów wdrożeniowych,
ekspertyz i analiz dotyczących integracji i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób
niepełnosprawnych.
Także dr hab. Barbara Winczura z Instytutu Pedagogiki, z dniem 30 września 2021 r.
na wniosek Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki została mianowana przez Ministra
Edukacji i Nauki na eksperta do oceny monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa
nieujęte w sporządzanym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki
wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Ocena ta
dokonywana jest na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

STUDENCI I DOKTORANCI
Dr Jacek Szymala, doktorant z Instytutu Kulturoznawstwa wygrał konkurs Centrum
Badań Mniejszości Niemieckiej (Opole) dla młodych naukowców (informacja o konkursie
była upowszechniona m.in. przez WNHiP), a temat projektu jest “postrzeganie Niemców
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w polskich grach komputerowych po wejściu Polski do NATO i Unii Europejskiej”.
Problematyka ta jest związana z przygotowywaną pod opieką prof. dr. hab. Mirosława
Kocura rozprawą doktorską na temat performatywności gier komputerowych (w trakcie
realizacji). W efekcie powstanie rozdział dysertacji oraz artykuł w tomie wydanym przez
Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

KONFERENCJE NA WYDZIALE
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
„Anthropology of reproductive governance and justice”, organizowanej we współpracy
z Network for the Anthropology of Gender and Sexuality, sekcji European Association of
Social Anthropologists, która odbędzie się w formie wirtualnej 7 i 8 grudnia 2021 r.
W trakcie tego wydarzenia będzie można wysłuchać wystąpień dotyczących sytuacji w wielu
krajach świata i ich powiązań z różnorodnymi kontekstami ekonomicznymi, politycznymi
i społeczno-kulturowymi. Więcej informacji o temacie konferencji znajduje się pod adresem.
Jej szczegółowy program zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej KEiAK.
Chęć udziału w tym wydarzeniu należy zgłaszać drogą mailową do 3 grudnia Panu mgr.
Tomaszowi Raczkowskiemu na adres: tomasz.raczkowski@uwr.edu.pl.

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

13

