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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Dwa wydarzenia przyciągają uwagę i niepokoją dziś nasze
środowisko. Z jednej strony wybory Rektora UWr na kadencję
2020-2024, z drugiej strony epidemia, a dziś już pandemia
związana z zachorowaniami na wirus COVID-19. Pierwsze
zdarzenie zdecydowanie lokuje się w cieniu drugiego. Nie
chciałbym też dziś zaprzątać nim Państwa uwagi – sylwetki
kandydatów mogą Państwo poznać na stronie internetowej
Uniwersytetu w zakładce Wybory 2020, poniedziałkową
debatę obejrzeć dzięki streamingowi, także na stronie
internetowej naszej Uczelni. Za tydzień, 20 marca, będzie
miało miejsce głosowanie – i emocje opadną.
Dziś trudniejsze jest rozpoznanie przebiegu i skutków pandemii. Na pewno będzie to
okazja do wielu badań, także psychologicznych, dotyczących reakcji ludzi na zagrożenie.
Na Uniwersytecie i na Wydziale staramy się zrobić jak najwięcej, by z jednej strony zapewnić
bezpieczeństwo naszym pracownikom i studentom, z drugiej zaś strony utrzymać
funkcjonowanie naszej Wspólnoty. Zarządzenia, jakie wydałem dzisiaj, mieszczą się w tym
kontekście. Musimy bowiem pamiętać cały czas, że jesteśmy wspólnotą. Rolą wspólnoty
i miarą jej wartości jest umiejętność wspierania się w sytuacjach i czasach trudnych. Kiedy
rozpoczynałem swoją kadencję, wyraźnie podkreślałem, że nie zamierzam zostawić żadnego
członka tej wspólnoty bez wsparcia. To zobowiązanie podtrzymuję i staram się je wypełniać.
Dlatego z jednej strony dbamy o zmniejszenie obecności studentów i pracowników
na Wydziale, ale staramy się zapewnić możliwie normalne jego funkcjonowanie w tych
warunkach. Po to, żeby dać wyraźny znak naszemu otoczeniu i naszym pracownikom – nie
poddajemy się, nie uciekamy, realizujemy nasze zadania troszcząc się jednocześnie o naszą
Wspólnotę.
Szanowni Państwo, obecny stan zagrożenia przeminie, ale z jego skutkami dla nas
wszystkich będziemy musieli się zmierzyć w miesiącach letnich. Jeśli nie zrealizujemy
obecnych zajęć dydaktycznych w formule zajęć zdalnych, oznaczać to będzie konieczność ich
realizacji w przedłużonym czasie trwania semestru letniego. Co więcej, będzie to dotyczyło de
facto wszystkich. Bowiem nawet jeśli uda nam się zrealizować swoje zajęcia, to przedłużony
czas trwania semestru będzie oznaczał przesunięcie w czasie egzaminów. A to wprowadzi
naprawdę znaczące utrudnienia dla studentów i dla wszystkich wykładowców.
Dlatego też zdecydowałem się zaproponować możliwie najprostszą, ale jednocześnie
gwarantującą realizację treści kształcenia formę współpracy wykładowców i studentów. Dla
wykładów jest to przekazanie materiałów zawierających odpowiednie treści. Dla seminariów,
konwersatoriów i innych form – przekazanie literatury i uznanie za podstawę zaliczenia
esejów obejmujących cały lub część okresu zajęć do 14 kwietnia. Poprosiłem także biblioteki
o podjęcie decyzji dotyczących form pracy gwarantującej dostęp – nawet ograniczony – do
literatury niezbędnej dla wykładowców i studentów do pracy. Ten dostęp może polegać
na zapewnieniu odbioru książek zamówionych elektronicznie z wyznaczonego punktu, raz
w tygodniu, lub dystrybucję elektroniczną potrzebnych fragmentów literatury.
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Zdaję sobie sprawę, że te formy działania mogą zostać odebrane jako uciążliwe.
Rozumiem to, bo przecież podlegam nim w takim samym stopniu, jak my wszyscy. Jestem
w pracy podobnie, jak pracownicy administracji. Piszę do Państwa ze służbowego komputera
w gabinecie Dziekana. Jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy w tej chwili utrzymali poczucie,
że nie jesteśmy sami. Że wspieramy się nawzajem – studenci, doktoranci, pracownicy
administracji, wykładowcy.
Szanowni Państwo, jestem przekonany, że uda nam się bez szwanku wyjść z obecnych
trudności. Że nasze poczucie zjednoczenia w ramach wspólnoty jeszcze się umocni. Nikt nie
jest tu sam! Troszczymy się o siebie! Nikogo nie pozostawimy bez wsparcia.
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności
Uniwersytetu Wrocławskiego
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się, co następuje:
§1
1. Odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach, seminariach,
szkoleniach krajowych itp. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu zagranicznych gości, studentów i doktorantów.
4. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelu Asystenta,
jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
5. Zasady określone w ust. 1-4 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.
6. Procedury wyborów w Uniwersytecie Wrocławskim odbywają się na zasadach
dotychczasowych, z zastrzeżeniem § 6.
§2
1. Odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów
podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół z wyłączeniem zajęć
prowadzonych zdalnie. Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie.
2. Dziekani i kierownicy jednostek pozawydziałowych niezwłocznie, nie później niż do dnia
18 marca 2020 r. ogłoszą listę wykładów i zajęć, które będą prowadzone zdalnie.
3. Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą
w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
4. Zamyka się:
a) Bibliotekę Uniwersytecką,
b) czytelnie w Bibliotekach Wydziałowych,
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c) czytelnię w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, d) muzea w Uniwersytecie
Wrocławskim.
5. Zasady określone w ust. 1-4 obowiązują do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie.
6. Umowy cywilnoprawne na realizację zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb mogą zostać
aneksowane.
§3
1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów
pracowników w pracy.
2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej
i kontaktów telefonicznych.
3. Korespondencję w formie papierowej należy przekazywać przez Kancelarię Ogólną,
a odbiór korespondencji powinien nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu informacji poprzez
kontakt telefoniczny.
§4
1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego
o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2.
2. Pracownik przebywający poza granicami kraju zobowiązany jest, niezwłocznie po powrocie,
poinformować bezpośredniego przełożonego o miejscu pobytu za granicą.
3. Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, należy przekazać bezpośredniemu przełożonemu
mailem lub telefonicznie.
4. Bezpośredni przełożony przekazuje informację do Działu Spraw Pracowniczych.
5. Kierownikjednostkiorganizacyjnejmożepolecićpracownikowi:
1) wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem
jej stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą w domu”, a okres ten jednorazowo nie może
przekroczyć 14 dni kalendarzowych;
2) podjęcie niezbędnych działań zmierzających do wykluczenia zarażenia wirusem SARSCov-2.
6. Polecenie, o którym mowa w ust. 5 może zostać wydane, w szczególności w przypadku:
1) wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania wirusa SARS-Cov-2,
w tym przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego;
2) pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia
wirusem SARS-Cov-2;
3) podejrzenia zarażenia pracownika wirusem SARS-Cov-2 w wyniku kontaktu pracownika
z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie wirusem SARS-Cov-2 oraz w innych przypadkach
określonych w komunikatach Głównego Inspektora
Sanitarnego.
7. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do:
1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora
Sanitarnego;
2) utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę w domu i nadzorowania
efektów tej pracy.
8. Obowiązki wskazane w ust. 1 i 2 dotyczą również studentów i doktorantów – informację
należy przekazać na adres e-mail kierownika dziekanatu.
§5
1. Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do zapoznawania się z bieżącymi
ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.
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2. W sprawach nagłych należy kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub Działem
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Uniwersytecie
Wrocławskim (71 375 24 89, 71 375 29 22).
§6
Organizując pracę kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przewodniczący organów
kolegialnych i komisji (zespołów) w Uniwersytecie zobowiązani są do podejmowania
niezbędnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do odwołania.
prof. dr hab. Adam Jezierski REKTOR
Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2020 r.
o zabezpieczeniu obsługi procesów dydaktycznych i wspierających badania i dydaktykę
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków
społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, mając na celu zabezpieczenie procesu
dydaktycznego oraz procesów wspierających badania i dydaktykę, w tym obieg dokumentacji
finansowej, zarządzam:
§1
1. Sekretariaty dydaktyczne i ogólne jednostek oraz Dziekanat pozostają otwarte.
2. Przekazywanie dokumentów do sekretariatu i Dziekanatów powinno odbywać się drogą
zdalną (mail).
3. W przypadku konieczności przekazania dokumentacji papierowej, powinna być ona
umieszczana w przeznaczonym do tego celu pojemniku, w kopercie z adresem (np. pani NN,
Sekretariat Instytutu…) i krótką charakterystyką sprawy (faktura za materiały biurowe
w projekcie XYZ). W takim przypadku proszę o powiadomienie odpowiedniego pracownika
administracji o złożeniu dokumentów i ich treści.
4. Legitymacje studenckie decyzją MNiSW utrzymują ważność do 31 maja 2020 r. bez ich
dodatkowego przedłużania. W związku z powyższym zawiesza się do odwołania ich
przedłużanie w trybie tradycyjnym.
5. Odstępstwa od zasady opisanej w ustępie 4 możliwe są jedynie w wyjątkowych
przypadkach i w trybie opisanym w ustępie 3, po uprzednim skontaktowaniu się
telefonicznym lub mailowym z Dziekanatem.
§2
1. Biblioteki jednostek Wydziału podtrzymują swoją działalność do odwołania.
2. Zamknięte do odwołania pozostają wszystkie czytelnie bibliotek na Wydziale.
3. Kierownicy bibliotek w porozumieniu z dyrektorami instytutów lub kierownikiem Katedry
mają obowiązek wyznaczyć do 12.03., godziny 14.00 sposób korzystania przez Czytelników
z zasobów bibliotek i poinformować o tym studentów, doktorantów i wykładowców z pomocą
poczty elektronicznej i ogłoszeń na stronach www jednostek oraz w mediach
społecznościowych.
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4. Określany przez kierowników bibliotek sposób może polegać w szczególności na:
a. otwarciu punktu wypożyczeń minimum jeden dzień w tygodniu (odbiór możliwy np. przy
portierni jednostek);
b. zagwarantowaniu wykonywania kopii cyfrowych potrzebnych materiałów (objętości do
20 stron jednorazowo) w terminie do 1 tygodnia od dnia zamówienia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.
Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.03.2020 r.
o zabezpieczeniu procesu dydaktycznego na Wydziale w okresie zawieszenia zajęć
prowadzonych w kontakcie z wykładowcami
W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków
społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: Zarządzenie 29/2020), mając na celu
zabezpieczenie procesu dydaktycznego zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zgodnie z Zarządzeniem 29/2020, par. 2, ustępy 1, 5 do dnia 14 kwietnia zmienia się na
Wydziale sposób prowadzenia wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy
studiów podyplomowych oraz uczestników innych form kształcenia (stacjonarnych
i niestacjonarnych) z prowadzonych w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą na prowadzone
w formie zdalnej.
2. Powyższa zmiana dotyczy wszystkich form kształcenia (stacjonarnych i niestacjonarnych),
zajęć prowadzonych przez pracowników etatowych, doktorantów i pracowników
zatrudnianych na umowę-zlecenie (dalej wykładowcy).
3. Do dnia 16.03 wykładowcy są zobowiązani do określenia sposobu realizowania
prowadzonych przez siebie zajęć w okresie objętym regulacjami paragrafu 1 Zarządzenia
29/2020 i przekazania opisu tego sposobu dyrektorom dydaktycznym swoich jednostek
w formie elektronicznej.
4. Do dnia 18.03 dyrektorzy dydaktyczni jednostek potwierdzają pracownikom przyjęcie
i akceptację zaproponowanego, zdalnego sposobu realizowania zajęć.
5. Do dnia 20.03 pracownicy są zobowiązani przekazać informację o sposobie realizowania
zajęć w okresie objętym regulacjami paragrafu 1 Zarządzenia 29/2020 studentom
wchodzącym w skład ich grup zajęciowych. W tym celu należy w szczególności wykorzystywać
korespondencję seryjną z pomocą systemu USOS.
6. Zajęcia realizowane według sposobów przewidzianych w ustępach 3-4 są uznawane
za realizowane zgodnie z programem studiów.
7. Dyrektorzy instytutów i kierownik Katedry są zobowiązani do zapewnienia studentom
wszystkich trybów realizacji zajęć przewidzianych w ich programach studiów.
8. Korespondencja wykładowców ze studentami odbywa się wyłącznie drogą służbową przy
użyciu kont elektronicznej poczty uniwersyteckiej (domena: @uwr.edu.pl).
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§ 2.
1. Zdalnym sposobem realizacji objęte są wszystkie seminaria, konwersatoria, ćwiczenia
i wykłady na Wydziale.
2. Zdalny sposób realizacji zajęć może przyjąć w szczególności następujące formy:
a. Seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) odbywają się w szczególności poprzez
utrzymanie regularnego kontaktu z promotorami przy pomocy poczty elektronicznej
zapewniającego kontrolę i wsparcie przez promotora procesu przygotowania pracy
dyplomowej;
b. W przypadku seminariów, ćwiczeń i konwersatoriów należy przekazać literaturę
przewidzianą dla określonych tematów realizowanych w trakcie zajęć i sprawdzić ich
przyswojenie poprzez test, przygotowanie eseju lub prezentacji;
c. W przypadku wykładów należy przekazać literaturę przewidzianą dla określonych
tematów realizowanych w trakcie zajęć i określić sposób sprawdzenia przyswojenia treści
programowych dla całego cyklu zajęć z uwzględnieniem okresu prowadzenia zajęć zdalnie;
d. W przypadku wykładów możliwe jest ich przeprowadzanie z pomocą programów
zapewniających grupowe połączenie wideo (m.in. Skype w usłudze MSOffice365 dla
Uniwersytetu Wrocławskiego) lub udostępnienie studentom nagrania wideo lub audio
zawierającego wykład. W tym przypadku także należy określić sposób sprawdzenia
przyswojenia treści programowych dla całego cyklu zajęć z uwzględnieniem okresu
prowadzenia zajęć zdalnie.
3. O sposobie realizacji warsztatów i laboratoriów decyduje dyrektor dydaktyczny działający
w porozumieniu z wykładowcą. Sposób realizacji tego typu zajęć powinien zostać ustalony do
dnia 16 marca i przekazany studentom do wiadomości do dnia 18 marca.
4. Zajęcia prowadzone przez SPNJO będą realizowane z pomocą platform e-learningowych.
Kierownictwo SPNJO zobowiązało się przekazać poprzez lektorów wszystkim słuchaczom
informację o sposobie realizowania zajęć do dnia 18.03. W razie pytań należy kontaktować
się bezpośrednio z lektorami z wykorzystaniem elektronicznej poczty służbowej.
5. Centrum Edukacji Nauczycielskiej ustali sposób realizacji zajęć. Prowadzący zajęcia
poinformują o tym drogą elektroniczną do dnia 18 marca.
6. Zajęcia z wychowania fizycznego zostają zawieszone do dnia 14 kwietnia. O sposobie
zaliczania zajęć będzie informować Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
na swojej stronie internetowej.
§ 3.
1. Wstrzymane zostają wszystkie formy praktyk, staży i wolontariatów, na które kierował
Uniwersytet Wrocławski, w okresie przewidzianym w Zarządzeniu 29/2020, par. 2, ustępy 1,
5, to jest do dnia 14 kwietnia.
2. W przypadku studentów kończących studia w roku akademickim 2019/2020 opiekunowie
praktyk są zobowiązani zapewnić realizację przewidzianych programem praktyk najpóźniej
do dnia 1 września. Odstępstwa od tej zasady muszą być określone przez opiekunów praktyk
w kontakcie z Prodziekanem ds. dydaktycznych.
3. W przypadku studentów I i II roku studiów I stopnia, I roku studiów II stopnia oraz lat I-IV
jednolitych studiów magisterskich realizacja praktyk w roku akademickim 2019/2020 może
być przedłużona do dnia 10 września. Termin może ulec zmianie w przypadku zmiany daty
zakończenia sesji poprawkowej roku akademickiego 2019/2020.
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4. W szczególnym, uzasadnionym przypadku, dla studentów I i II roku studiów I stopnia, I roku
studiów II stopnia oraz lat I-IV jednolitych studiów magisterskich realizacja praktyk w roku
akademickim 2019/2020 może zostać przeniesiona na rok akademicki 2020/2021 jako
jednorazowa zmiana programu studiów na wniosek kierownika jednostki.
§ 4.
1. Zgodnie z Zarządzeniem 29/2020, par. 2, ustęp 3 odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla
studentów. Konsultacje przeprowadzane będą w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną
z pomocą poczty uniwersyteckiej (adresy w domenie @uwr.edu.pl).
2. Pracownicy w godzinach konsultacji są zobowiązani do zapewnienia studentom kontaktu
telefonicznego.
3. Pracownicy mogą przebywać w swoich gabinetach, by zapewnić możliwość konsultacji
drogą telefoniczną. Alternatywną formą realizacji konsultacji może być podanie do
wiadomości studentów numer telefonu kontaktowego, pod którym pracownik w godzinach
konsultacji będzie dostępny dla studentów. Informacja o numerze telefonu, pod którym
pracownik będzie dostępny powinna być umieszczona w systemie USOS lub przekazana
z pomocą poczty elektronicznej, strony www jednostki lub mediów społecznościowych.
4. Powyższe regulacje odnoszą się także do wszystkich pracowników zajmujących stanowiska
zarządcze (wice- i dyrektorzy, prodziekani i dziekan).
§ 5.
1. Sposób realizacji zajęć na innych niż WNHiP wydziałach w odniesieniu do pracowników
i studentów regulują zarządzenia odpowiednich dziekanów.
§ 6.
1. Powyższe regulacje odnoszą się także do zajęć prowadzonych na Wydziale w języku
angielskim.
§ 7.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Odpowiedzialnymi za nadzór nad wdrożeniem Zarządzenia są prodziekan ds. studenckich,
prodziekan ds. dydaktycznych oraz kierownicy jednostek.
Wypożyczalnia Biblioteki Instytutu Historycznego im. Profesora Adama Galosa będzie czynna
we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 12.00. Realizowane będą wyłącznie zamówienia
elektroniczne. Czytelnia zamknięta do odwołania.
Na profilu facebookowym można zapoznać się z nowościami bibliotecznymi:
www.facebook.com/Instytut.Historyczny.UWr/posts/1301848216690852?__tn__=K-R
VII Noc
odwołana.

Humanistów

zostaje
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
19 lutego 2020 r. dr hab. Lucyna Harc (IH) odebrała
z rąk Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka nominację na stanowisko
Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych.
19 lutego 2020 r. Pan Dziekan Prof. Przemysław
Wiszewski był gościem wrocławskich Faktów
w TVP. Nagranie można zobaczyć pod adresem:
https://wroclaw.tvp.pl/23441516/fakty-o-poranku (od 22 minuty)
Pomiędzy 13 a 20 lutego 2020 r. Institute for Media, Democracy and Culture po raz piąty
zorganizował cykliczne Memory Days. Jest
to najważniejsze wydarzenie związane
z pamiecią o totalitarnym doświadczeniu
w Albanii. Po raz kolejny udział w nim wziął
dr Łukasz Kamiński (IH), który w panelu
Repression and Stalinism in Albania and
Eastern Europe in Comparison przedstawił
polskie doświadczenie komunistycznych
represji. Dr Kamiński otworzył także
wystawę plenerową Totalitarianism in
Europe (w albańskiej wersji językowej).
3 marca 2020 r. w ramach cyklu, organizowanego przez Pracownię Badań Pejzażu
Dźwiękowego UWr obyła się 31. Lekcja słuchania. Gościem Pracowni był Andrzej Ficowski –
reżyser teatralny, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, pomysłodawca spektakli
literacko-teatralnych Czytanie w ciemnościach zbudowanych z elementów słuchowiska
i tradycyjnego teatru dramatycznego. W 2015 roku utworzył innowacyjny projekt teatralny
Teatr w ciemnościach, w ramach którego rozwija własną wizję teatru opartego
na niewizualnym uczestnictwie w wydarzeniu artystycznym. Dokonując zmiany w środkach
wyrazu, jego projekty niwelują percepcyjne schematy doświadczenia sztuki teatralnej,
kierując uwagę widzów na wrażenia dźwiękowe oraz synestezję zmysłów w procesie odbioru
dzieła. Podczas spotkania reżyser opowiedział o własnej koncepcji teatru niewizualnego,
znaczeniu audiosfery w przekazie teatralnym oraz o technikach artystycznych stosowanych
przez artystę i jego współpracowników w budowaniu spektakli w ciemnościach. Spotkanie
poprowadziła Agata Janikowska, doktorantka Instytutu Kulturoznawstwa UWr, członkini
Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego i autorka pracy Teatr w ciemnościach. Przyczynek do
badań audiosfery teatralnej.
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Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2020 r. SKN
Genderówka i Instytut Psychologii UWr
zorganizowały wydarzenie FeminaTYwy, czyli
kobiety na językach. Punktem głównym
wydarzenia byłwykład dr hab. Agnieszki
Małochy-Krupy, Bogdanka, repasatorka,
forumowiczka – o nazwach żeńskich
filologicznie.
Na przełomie listopada i grudnia 2019 r. odbyły się czterotygodniowe badania
archeologiczne w Wietnamie, zrealizowane przez Instytut Archeologii UWr przy współpracy
z The Center for Southeast Asian Prehistory (CESEAP) oraz Institute of Archaeology, Vietnam
Academy of Social Science (VASS). Podjęte w tym sezonie badania miały na celu wstępne
rozpoznanie charakteru zasiedlenia jaskiń i schronisk skalnych na obszarze dzisiejszej
prowincji Hoa Binh w okresie od późnego
plejstocenu po holocen, przez grupy łowcówzbieraczy utożsamianych z archeologiczna
kulturą Hoabinh. W pierwszej kolejności
opracowano zabytki archeologiczne pochodzące z prac wykopaliskowych prowadzonych
od lat 80 XX w. na stanowiskach: Du Sang oraz
Xom Trai. Obydwa zespoły charakteryzują się
wielofazowym osadnictwem, datowanym od
późnego plejstocenu, po wczesną epokę brązu.
Kolejny
etap
prac
obejmował
poszukiwanie potencjalnych stanowisk jaskiniowych, co zaowocowało podjęciem
kilkudniowych prac wykopaliskowych w nowo odkrytej jaskini: Hiem. W trakcie prac
wykopaliskowych udało odkryć się ślady pobytu grup-łowców zbieraczy, w postaci artefaktów
kamiennych, szczątków fauny, malakofauny oraz pozostałości roślinnych.
Dalszy etap prac będzie opierać się na analizie zebranych prób osadów, szczątków
kostnych i roślinnych, co umożliwi
odtworzenie warunków środowiskowych i określenie strategii przeżyciowych zaadaptowanych przez łowcówzbieraczy na tym obszarze. W skład
zespołu
badawczego
wchodzili:
dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr
(IA UWr), dr hab. Tomasz Gralak
(IA UWr), dr Viet Nguyen (CESEAP),
dr Le Hai Dang (VASS), dr inż. Joanna
Krupa-Kurzynowska (PWr), Zofia
Różok (IA UWr) oraz Grzegorz
Michalec (IA UWr).
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Jubileuszowe, czterdzieste spotkanie
w ramach poznańsko-wrocławskiego projektu Extra limites miało miejsce
we Wrocławiu w piątek, 6 marca 2020 r.
Mieliśmy wtedy ogromną przyjemność
i zaszczyt gościć Panią Profesor Renatę
Madydę-Legutko z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego z wykładem
Sytuacja kulturowa w dorzeczu górnego
Sanu w okresie rzymskim i wczesnej fazie
okresu
wędrówek
ludów.
Nasza
Prelegentka w bogato ilustrowanej
prezentacji przybliżyła nam stan badań nad okresem rzymskim w polskich Karpatach.
Wskazała na szereg bardzo interesujących problemów badawczych, takich jak chociażby
kwestia obecności na stanowiskach analizowanego obszaru elementów ściśle nawiązujących
do dackiego środowiska kulturowego. Poruszone zostało zagadnienie niewielkiej liczby
cmentarzysk, zakładanych w nietypowych z naszego punktu widzenia, podmokłych
lokalizacjach i charakteryzujących się dużym nasyceniem elementami uzbrojenia, obecnych
w poszczególnych grobach. Analiza inwentarzy odkrywanych na stanowiskach górnego
dorzecza Sanu pozwala stwierdzić, że w procesach zasiedlania tej strefy pod uwagę brać
należy udział między innymi społeczności kultury przeworskiej, zamieszkującej pierwotnie
teren prawobrzeżnego Mazowsza.
STUDENCI I DOKTORANCI
5 marca 2020 r. w XXIX Konkursie o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą
pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym
Śląska, organizowanym przez Instytut Śląski w Opolu, przyznano trzy wyróżnienia, w tym dwa
dla absolwentek Uniwersytetu Wrocławskiego: mgr Eweliny Szendzielorz za pracę Oblicza
kultury muzycznej Katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku, napisaną
pod kierunkiem prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha (Instytut Muzykologii) oraz
mgr Aleksandry Matczyńskiej za pracę Drewniane chrzcielnice z lat 1580–1660 na Śląsku,
napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Harasimowicza (Instytut Historii Sztuki).
Jak pisze Prof. Harasimowicz: Mgr Aleksandra Matczyńska jest wybitną młodą
badaczką, w roku akademickim 2018/2019 była laureatką stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów, wcześniej otrzymywała stypendia Miasta
Wrocławia i Rektora UWr. W roku akademickim 2017/2018 studiowała na Uniwersytecie
w Monachium dzięki stypendium Fundacji Mollów. Uczestniczyła w wielu konferencjach
krajowych i międzynarodowych, jest autorką kilku publikacji w czasopismach punktowanych.
Obecnie jest jednym z wykonawców kierowanego przeze mnie projektu badawczego NCN
MAESTRO Protestanckie budownictwo kościelne XVI-XVIII wieku w Europie (rozdział dotyczący
Włoch).
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9 marca 2020 r. została rozstrzygnięta jubileuszowa, dziesiąta edycja Grantu Oral History
Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Dwie z trzech laureatek są studentkami Instytutu Historycznego,
kierunku historia i public history:
Katarzyna Targosz, Wrocławskie żłobki we wspomnieniach personelu w latach 1956-1989
Agnieszka Wrzesińska, Związek Harcerstwa Polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1951
3 marca 2020 r. na wrocławskim
Dworcu Głównym odbył się
wernisaż
wystawy
Gazeta
Sierpniowa, przygotowanej przez
studentów drugiego roku historii
w przestrzeni publicznej (public
history)
w
ramach
zajęć,
prowadzonych przez dra Wojciecha Kucharskiego z Ośrodka
Pamięć i Przyszłość. Wystawa
pokazuje, o czym pisały wrocławskie gazety w kolejnych dniach
sierpnia 1980 r.: np., że poziom
zdających matury jest co roku
niższy, aktywność Słońca powoduje anomalie pogodowe, są szanse
na lekarstwo na raka, a rolnikom

trzeba ułatwić znalezienie żony.
Wystawę można oglądać do końca marca w hallu głównym dworca.
Reportaż z wernisażu wyemitowała telewizja Echo:
https://www.youtube.com/watch?v=CkTjKD5_Xr0
Natomiast w Radio Rodzina 12 marca 2020 r. o godzinie 20:00 zostanie nadana audycja,
w której studenci i dr Kucharski opowiedzą o swojej pracy nad wystawą, zaś w Public History
Weekly (https://public-history-weekly.degruyter.com) ukaże się, jak zwykle w trzech
wersjach językowych, artykuł J. Wojdon, Wystawa Powojenne wrocławianki i ich dzieła – czy
to gender public history? Women in Post-War Wrocław – Is It Gender Public History?
Die Töchter Nachkriegs-Breslaus – Ist das Gender Public History?
Projekty naukowe
Dr Przemysław Dulęba (IAr) otrzymał dofinansowanie
w wysokości 2 055 200 zł na realizację projektu Władcy
Bursztynowego Szlaku. Studia nad rzemiosłem,
handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności
kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski
w konkursie SONATA BIS 9 Narodowego Centrum Nauki.
Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listyrankingowe/2019-06-17/streszczenia/452477-pl.pdf.
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W ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
przyznano
dofinansowanie
dwóm
projektom
z
Instytutu
Archeologii:
Wczesnośredniowieczna Niemcza. Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat
1950-1980, którego kierownikiem jest dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr oraz
Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Gilowie-Nosocicach, kierowanemu przez
dra hab. Artura Błażejewskiego, prof. UWr.
20 i 21 lutego 2020 r. dr hab. Monika Baer
i dr Janina Radziszewska z Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej wzięły
udział w spotkaniu projektowym inaugurującym prace w ramach projektu
badawczo-aktywistycznego
Protecting
and Defending the Rights of Victims of
Anti-LGBT Hate Crimes. Innovative Paths
through
Restorative
Justice
(LetsGoByTalking). Jest on współfinansowany przez Dyrekcję Generalną Komisji
Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, a realizuje go konsorcjum
międzynarodowe skupiające środowiska
akademickie, administracji państwowej
oraz sektora organizacji pozarządowych
z sześciu krajów europejskich (Bułgarii,
Belgii, Hiszpanii, Niderlandów, Polski
i Włoch). Konsorcjum tym kieruje dr Olga
Jubany
z
Instytutu
Antropologii
Społecznej Uniwersytetu Barcelońskiego.
W skład zespołu wrocławskiego, poza
prof. Baer i dr Radziszewską, wchodzi też
dr Ewa Banasiewicz-Ossowska. Zaplanowane na dwa lata działania projektowe mają służyć
promowaniu sprawiedliwości naprawczej jako sposobu zadośćuczynienia ofiarom
przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT. W tym celu zostaną przeprowadzone badania
empiryczne, pozwalające ustalić jak wygląda sytuacja pod tym względem w poszczególnych,
biorących udział w projekcie krajach. Następnym krokiem będzie wymiana doświadczeń,
nawiązanie współpracy i organizacja szkoleń, a w rezultacie – zwiększenie świadomości wagi
sprawiedliwości naprawczej i poprawa sytuacji ofiar.
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PUBLIKACJE
Propaganda w PRL i NRD. Tematy, instytucje, kampanie/
Propaganda in der Volksrepublik Polen und der DDR. Themen,
Institutionen, Kampagnen, red. Robert Klementowski, Ewa
Matkowska i Jarosław Syrnyk, Wrocław–Warszawa 2019, 488 s.,
ISBN: 978-83-8098-765-4
Dwujęzyczny tom studiów jest pokłosiem konferencji naukowej
zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Filologii
Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a zatytułowanej
„Propaganda w PRL i NRD – tematy, instytucje, kampanie”.
Konferencja odbyła się we Wrocławiu jesienią 2015 r.
Propaganda jest z natury rzeczy zagadnieniem wymagającym badań
interdyscyplinarnych, wykorzystuje bowiem wszystkie media i wszystkie kanały oddziaływania
na odbiorcę. Dlatego też publikacja oddawana w ręce czytelnika zawiera rozważania
o różnorodnej tematyce, począwszy od ujęcia historycznego przez kulturoznawcze, aż po
językoznawcze i politologiczne. Autorzy podjęli się opisania problemu propagandy zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami badawczymi, każdy z artykułów stanowi więc ciekawą historię,
a zbiorczo składają się na szczególnie interesującą retrospekcję.
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/85557,Propaganda-w-PRL-i-NRD-Tematy-instytucjekampanie-Propaganda-in-der-Volksrepubli.html
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Wydarzenia zaplanowane do 15 kwietnia zostały odwołane.
1-5 czerwca 2020 r. odbędzie się trzecia edycja Szkoły Letniej
Public History (Public History Summer School), organizowanej
we współpracy Instytutu Historycznego UWr i Centrum Historii
Zajezdnia pod auspicjami Inter-national Federation for Public
History. Szkoła letnia gromadzi uczestników (głównie
studentów ostatnich lat studiów, doktorantów, lecz także
doświadczonych badaczy oraz praktyków, zajmujących się
historią w przestrzeni publicznej, z całego świata. Jest okazją
do wymiany doświadczeń badawczych, a także do
uczestnictwa w wykładach i warsztatach – w tym roku m.in.
o przygotowaniu projektów publikacji dla renomowanych
zagranicznych wydawnictw (prowadzić je będzie Dr Kristin
O’Brassill-Kulfan z Rutgers University w USA, redaktor
prowadząca serii wydawniczej poświęconej międzynarodowej

public history).
Zgłoszenia do czynnego udziału w szkole można nadsyłać do 15 kwietnia 2020 r.
Szczegóły: https://publichistorysummerschool.wordpress.com

Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 15 kwietnia 2020 r. Proszę
je wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletynwnhip@gmail.com
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