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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Kończymy pierwszy miesiąc nowego roku akademickiego – tak jak się spodziewaliśmy, pod znakiem epidemii.
Jak można było zakładać, także i na naszym Wydziale są
osoby zakażone. Większość z zakażeń zaistniała poza Uniwersytetem. Na szczęście nie jest ich wiele, a praca
poszczególnych jednostek i Dziekanatu nie została sparaliżowana. Bronimy się, procedury są przestrzegane, mimo
wszelkich trudności, przekazujemy wiedzę i zdobywamy ją,
choć w warunkach dalekich od normalności. Nie ma na to
Fot. Magdalena Marcula
rady – musimy to przetrzymać!
Na Uniwersytecie i Wydziale dzieję się też dużo, niezależnie od wirusa albo mimo
niego. Ruszyły zajęcia, z przyczyn oczywistych, przede wszystkim w formie zdalnej. Z
niecierpliwością wypatrujemy czasu, kiedy będziemy mogli spotykać się w naszych salach
wykładowych i bibliotekach.
Władze dziekańskie starają się jak najbardziej dostosować Wydział do standardów
uczelni badawczej. Jednym z takich działań jest powołanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych
WNHiP, o czym więcej w innym tekście biuletynu.
Wydział wzmocnił się kadrowo o nowych pracowników samodzielnych. Są to: dr hab.
Jolanta Kowal (Instytut Psychologii), dr hab. Katarzyna Majbroda (Katedra Etnologii i
Antropologii Kulturowej) i dr hab. Marek Wójcik (Instytut Historyczny). Gratulujemy
Państwu znaczącego awansu zawodowego!
I jeszcze bardzo istotna informacja. Wieloletnią służbę dla społeczności Uniwersytetu
kończy Kierownik Dziekanatu, Pani Bronisława Gelles. Bardzo dziękuję Pani Kierownik w
imieniu obecnej ekipy dziekańskiej – wprowadziła nas Pani w arkana funkcjonowania
administracji Wydziału. Dziękuję także w imieniu poprzednich Dziekanów i całej społeczności
wydziałowej, za Pani rzetelność, fachowość i oddanie dla Uniwersytetu.
Na pożegnaniu Pani Kierownik byli obecni Dyrektorzy jednostek, Dziekani oraz
pracownicy Dziekanatu – oczywiście z zachowaniem norm epidemicznych! Pani Kierownik –
jeszcze raz głębokie ukłony!
Stanowisko kierownika Dziekanatu zajmie wkrótce osoba wyłoniona w konkursie.
Procedura ma się ku końcowi.
Szanowni Państwo, pracujemy dalej. Mimo pod wieloma względami niespokojnego
czasu róbmy swoje!

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
PODZIĘKOWANIE PROF. MACIEJOWI GOŁĄBOWI
Podczas pierwszego w tym roku akademickim zebrania Instytutu Muzykologii
7 października odbyło się, skromne z powodów epidemicznych, ale serdeczne
podziękowanie Profesorowi Maciejowi Gołąbowi za 17 lat niezwykle owocnej pracy nad
wskrzeszeniem i rozwojem Muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim, począwszy od
Zakładu w Instytucie Kulturoznawstwa, przez Katedrę, po samodzielny Instytut. Prof. dr hab.
Maciej Gołąb był kierownikiem, a następnie dyrektorem Muzykologii od chwili restytucji
tego kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim w 2003 r., która wydarzyła się dzięki Jego
staraniom. Z okazji tego jubileuszu, w podziękowaniu od pracowników i doktorantów
Profesor Gołąb otrzymał m.in. batutę, wykonaną według XIX-wiecznych wzorów, nawiązując
do dawnej tradycji, zgodnie z którą batuty dawano w prezencie nie tylko dyrygentom, ale
także słynnym muzykom – w dowód uznania, wdzięczności oraz jako symbol muzycznego
przywództwa. Jednym z najsłynniejszych muzyków nie-dyrygentów obdarowanych zdobionymi batutami był Ignacy Jan Paderewski.

Prof. Maciej Gołąb i prof. Remiugiusz Pośpiech z batutą, fot. Joanna Gul

Więcej na temat przed- i powojennej historii muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim:
http://muzykologia.uni.wroc.pl/Instytut-Muzykologii/Instytut/O-muzykologii-we-Wroclawiu
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Instytut Muzykologii w nowym składzie. Od lewej: prof. Zbigniew Jerzy Przerembski, dr Agnieszka
Drożdżewska, prof. Bożena Muszkalska, prof. Remigiusz Pośpiech i dr Grzegorz Joachimiak,
fot. Joanna Gul

Równocześnie w Instytucie Muzykologii zaszły zmiany na stanowiskach
kierowniczych: Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, zastępczynią
Dyrektora ds. dydaktycznych – dr Agnieszka Drożdżewska. Kierownictwo Zakładu
Muzykologii Historycznej objął p.o. dr Grzegorz Joachimiak, kierownictwo Zakładu
Muzykologii Systematycznej kontynuuje prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, a
Zakładu Antropologii Muzycznej – prof. dr hab. Bożena Muszkalska.
POŻEGNANIE PANI KIEROWNIK
BRONISŁAWY GELLES
28 października 2020 r. odbyła się w Dziekanacie
wyjątkowa uroczystość. Po wieloletniej pracy w Dziekanacie na zasłużoną emeryturę przechodzi Pani Kierownik Dziekanatu Bronisława Gelles. Po 35 latach na
stanowisku Pani Bronisława Gelles miała okazję współpracować z wieloma dziekanami i prodziekanami. Jednocześnie znakomicie zarządzała sprawami Dziekanatu,
kierując kilkunastoosobowym zespołem. Podziękowanie
za niezwykle kompetentną pracę w Dziekanacie złożyli
Pani Kierownik: obecny i poprzedni zespół dziekański,
dyrektorzy i kierownicy jednostek wydziałowych,
pracownicy Dziekanatu, a także wielu pracowników
administracji wydziałowej.
Dziękujemy serdecznie Pani Kierownik!!!
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Na zdjęciach Pani Kierownik Bronisława Gelles obdarowywana kwiatami przez dr hab. Dorotę Koczanowicz – Dyrektor Instytutu
Kulturoznawstwa, dr hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr – poprzedniego Prodziekana ds. studenckich oraz dr hab. Artura
Błażejewskiego, prof. UWr – Dziekana Wydziału, fot. Jarosław Syrnyk

WYDZIAŁOWA RADA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Dzięki zabiegom dr. hab. Jarosława Syrnyka, prof. UWr, prodziekana ds. dydaktyki
niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami powstał projekt Wydziałowej Rady
Interesariuszy Zewnętrznych. Stanowi on kontynuację działań prowadzonych przez
poprzednie władze dziekańskie. Wspomniano o jej powołaniu m.in. w dokumencie
„Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia” z 2017 r. przyjętym później przez
Radę Wydziału. W oparciu o to, a także § 61 ust. 5 pkt 10 Statutu UWr, wniesiono projekt
powołania w Wydziale Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych, jako kolejnego
modułu służącego do realizacji strategii Wydziału w zakresie stałego podnoszenia jakości
kształcenia poprzez m.in.: dostosowywanie programów nauczania do zmieniających się
potrzeb otoczenia; usprawnianie metod kształcenia dzięki wprowadzaniu narzędzi i
możliwości wynikających ze współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi (w tym stałego
poszerzania możliwości odbywania praktyk i staży studenckich; realizowania programów
zatrudniania absolwentów Wydziału; realizowania wspólnych przedsięwzięć badawczych;
korzystania z infrastruktury i know-how Interesariusza itd.).
Rada z założenia nie ma dublować ani zastępować autonomicznych działań własnych
poszczególnych jednostek.
Do zadań Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych będzie należało:
1) opracowywanie cyklicznych sprawozdań (raportów) służących jako wyraz opinii na
temat strategii rozwoju Wydziału, realizowanych programów nauczania, potrzeb otoczenia
zewnętrznego, profilu absolwenta itp.;
2) stałe poszerzanie możliwości odbywania przez studentów praktyk studenckich i
praktyk zawodowych, stażów, programów bilateralnych;
3) realizowania wspólnych projektów naukowych, badawczych, popularyzatorskich,
grantowych i in.;
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4) organizowanie Targów Pracy dla Humanisty.
W skład Rady wejdą:
• przedstawiciel władz dziekańskich;
• przedstawiciele jednostek Wydziału – na zasadzie prawa, a nie obowiązku;
proponujemy desygnowanie po jednym przedstawicielu jednostki (podobnie jak w
przypadku Zespołów ds. Jakości Kształcenia i Oceny Jakości Kształcenia);
• zaproszeni przedstawiciele Pracodawców;
• przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów lub studenci i doktoranci – w
tym przypadku chodzi o znacznie liczniejsze przedstawicielstwo niż w przypadku np.
zespołów ds. oceny jakości kształcenia czy ds. jakości kształcenia (po jednej osobie z
każdej jednostki);
• przedstawiciel Biura Karier UWr;
• przedstawiciele samorządów lokalnych, w pierwszej kolejności miasta Wrocławia, a
także zainteresowanych współpracą gmin dolnośląskich;
• przedstawiciele mediów;
• przedstawiciele instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, opiekuńczych, poradni
itd.
Zgodnie ze Statutem (61 ust. 6) ostateczny skład rady, jej organizację i zasady
działania określi Dziekan Wydziału.

ODZNACZENIA i NAGRODY
Dr hab. Jolanta Kowal z Instytutu Psychologii została zwyciężczynią
międzynarowodowego konkursu Naukowiec Roku 2020 (The 2020 Scientist of the Year
International Competition).
https://achievementscenter.com/competitions/scientist-of-the-year/winners-scientist-ofthe-year/winners-2020
https://achievementscenter.com/Jolanta-Kowal
Konkurs jest organizowany przez International Achievements Research Center
(IARC) z siedzbą w Chicago, USA. International Achievements Research Center (IARC) należy
do Academic Honor Society „Science & Technology”, zrzesza liderów z różnych dziedzin
działalności, akademików i naukowców, innowatorów i wynalazców, biznesmenów i
przedsiębiorców, przedstawicieli edukacji i kultury z całego świata, bez względu na
pochodzenie etniczne czy religijne, których osiągnięcia i dobre praktyki uznane zostały za
dziedzictwo ludzkości.
Nominacje do konkursu odbywają się na indywidualne zaproszenie Komitetu
Naukowego IARC. Nagrody przyznawane są na podstawie takich kryteriów, jak znaczący i
oryginalny wkład Uczestnika w badania w danej dziedzinie, liczba publikacji i/lub wydanych
patentów, liczba cytowań, mentoring, skuteczne zarządzanie, udział w konferencjach i
projektach naukowych, przywództwo w środowisku akademickim lub w przemyśle. Przy
podejmowaniu ostatecznej decyzji wzięto pod uwagę niedawno zdobyte nagrody krajowe
i/lub międzynarodowe itp.
We wrześniu 2020 r. wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa
narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński na wniosek Zarządu Głównego Polskiego
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Towarzystwa Ludoznawczego nadał dr Małgorzacie Michalskiej z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Projekt „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, z udziałem prof. Zbigniewa Przerembskiego z Instytutu Muzykologii, zdobył
główną nagrodę „Sybilla” w kategorii projektów naukowo-badawczych w ramach 40.
Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2019. Wyniki konkursu zostały ogłoszone
w październiku b.r. Efektem nagrodzonego projektu jest monografia Kolędowanie na
Rzeszowszczyźnie, pod red. Katarzyny Smyk i Jolanty Dragan.
Opis projektu ze strony NIMOZ: „Autorzy projektu postawili sobie za cel zebranie
kompletnych informacji dotyczących obrzędowości Godnich Świąt związanej z tradycjami
kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków.
Badania terenowe odbyły się na obszarze 10 powiatów województwa podkarpackiego.
Na projekt zrealizowany w latach 2018–2019 złożyły się kwerendy, opracowanie
i archiwizacja materiałów, podsumowanie badań w postaci publikacji książki oraz
rozpowszechnianie rezultatów projektu”.
Strona NIMOZ z wynikami konkursu:
https://nimoz.pl/aktualnosci/laureaci-40-konkursu-na-wydarzenie-muzealne-roku-sybilla2019.html?fbclid=IwAR0m_6ggkeSIb0NAhmDfuY5XGeJoG6gsHO88XP_daaaSoQj0VPory8RyF
YI
Publikacja Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie jest dostępna w wersji elektronicznej:
https://issuu.com/muzeumkulturyludowejkolbuszowa/docs/koledowanie_internet
Kolektyw Kariatyda został nominowany do tegorocznej Nagrody WARTO „Gazety
Wyborczej Wrocław” w kategorii sztuki wizualne.
Kolektyw Kariatyda – nieformalna grupa aktywistek i aktywistów informacyjnych,
która powstała we Wrocławiu jako oddolna inicjatywa osób zajmujących się sztuką.
Współtworzą ją także osoby związane z naszym wydziałem: absolwentki i absolwenci (m.in.
Karolina Dzimira-Zarzycka, Adam Pacholak, Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy), doktorantki
(Zofia Reznik, Celina Strzelecka, Barbara Szczepańska), studentki (Julia Szot), czy pracownicy
(dr Jakub Zarzycki).
Celem działań Kolektywu jest uzupełnienie polskiej Wikipedii o hasła dotyczące
przede wszystkim artystek i architektek, ale też kuratorek, badaczek, krytyczek i innych
kobiet związanych ze sztuką, by w ten sposób zmniejszać gender gap istniejący w polskiej
Wikipedii.
Więcej o Koletywie i jego działaniach:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Kolektyw_Kariatyda
Kolektyw na Facebooku: https://www.facebook.com/kolektywkariatyda
Nagrodami WARTO „Gazeta Wyborcza Wrocław” wyróżnia młodych, zdolnych
twórców w pięciu dziedzinach – film, literatura, muzyka, sztuki wizualne i teatr. Nagrody
przyznają kapituły, ale swojego laureata tradycyjnie wybiera także publiczność.
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Kolektyw Kariatyda podczas edytonu w Muzeum Pana Tadeusza (17 lipca 2020 r.), fot. Celina Strzelecka

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
23 września 2020 roku odbyło się
jedenaste spotkanie z cyklu WIELOGŁOS
O MONOGRAFIACH FNP pt. Reżimy samodoskonalenia – coaching w późnym kapitalizmie,
którego organizatorem była Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej. Pretekstem do spotkania była
książka wydana w serii MONOGRAFIE FNP
autorstwa pracownika Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, dr. Michała Mokrzana pt.
Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 2019). W dyskusji udział wzięli:
dr Michał Mokrzan – autor książki, dr hab. Paweł
Krzyworzeka (antropolog kulturowy i teoretyk
organizacji), dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
(psycholożka, pionierka coachingu w Polsce) oraz
prof. dr hab. Monika Kostera (ekonomistka,
specjalistka od antropologii organizacji). Więcej
informacji o książce znajduje się na stronie serii
MONOGRAFIE FNP:
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http://monografie.fnp.org.pl/book/320/klasa-kapital-i-coaching-w-dobie-poznegokapitalizmu
8 października 2020 r. dr Małgorzata Michalska z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej wzięła udział w konferencji „Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich
i Północnych w latach 1956–1965” (III z cyklu „Integracyjna rola Kościoła katolickiego na
Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej”), podczas której wygłosiła referat
pt. Spotkania po latach... bp Wincenty Urban i sokolniczanie. Konferencja odbyła się
w Trzebnicy i została zorganizowana przez Gminę Trzebnica, Fundację Obserwatorium
Społeczne we Wrocławiu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.
Na zaproszenie Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, dzięki życzliwości prof.
Leonida Zaszkilniaka, w dniach 14 i 21
października br., dr hab. Jarosław
Syrnyk, prof. UWr z Katedry Etnologii i
Antropologii Kulturowej miał możliwość
przeprowadzenia wykładów (w trybie
zdalnym) dla studentów historii tamtejszej Uczelni. Tematami wykładów
były: współczesna historiografia polska i
zagadnienia dotyczące polityki historycznej (w ujęciu porównawczym).
Wykłady zostały przeprowadzone w języku ukraińskim na platformie Zoom. Dodatkowo
prof. Zaszkilniak zaproponował prof. Syrnykowi wejście w skład redakcji czasopisma
naukowego "Probłemy Słowianoznawstwa”.
W ramach projektu „Historia, prawda, teraźniejszość 2.0” organizowanego przez
Fundację im. Janusza Kurtyki prof. dr hab.
Paweł Jaworski z Instytutu Historycznego
wziął udział w debacie historycznej pt. Polska
nad Bałtykiem – perspektywa polityki
historycznej, w której udział wzięli także prof.
Kazimierz Musiał i dr Wojciech Lieder obaj
z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dyskusja
dotyczyła głównie relacji Polski i państw
bałtyckich w przeszłości, ale także w kontekście współczesnych i przyszłych stosunków politycznych, gospodarczych, ekonomicznych
oraz w sektorze bezpieczeństwa.
Debatę można odtworzyć w serwisie Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=FPOvmSNVvBA

W dniach 22–23 października 2020 r. pracownicy Instytutu Historycznego prof. Jerzy
Maroń i dr Jacek Jędrysiak wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Klio w
mundurze. Historiografia wojskowa w dwudziestoleciu międzywojennym”. Konferencja
była wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Historii Nauki im. L.& A. Birkenmajerów Polskiej
Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra8
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kowie. Szefem komitetu naukowego konferencji był prof. Mariusz Wołos. Ze względu na
ograniczenia związane z trwającą epidemią, obrady odbyły się w formie zdalnej. Prof.
J. Maroń zaprezentował referat pt. Mjr Otton Laskowski – współtwórca nowoczesnej polskiej
historiografii militarnej. Wystąpienie dr. J. Jędrysiaka zostało zatytułowane Działania Komisji
Wojskowej TRS na rzecz odtworzenia polskiej literatury militarnej w latach 1917–1918.
W dniu 28 października 2020 r. pracownicy Instytutu Historycznego prof. Jerzy
Maroń i dr Jacek Jędrysiak wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Historiografia wojskowa w PRL”, zorganizowanej przez Oddział IPN w Szczecinie. Prof. J.
Maroń wygłosił referat pt. Badania historyczno-wojskowe na Akademii Sztabu Generalnego,
a dr J. Jędrysiak zaprezentował wystąpienie Problematyka armii pruskiej i niemieckiej
w badaniach seminarzystów płk. dr hab. Michała Pirki z Wojskowej Akademii Politycznej im.
Feliksa Dzierżyńskiego. Konferencja została zorganizowana w ramach seminarium „Władze
PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”, koordynowanego przez dr.
hab. Sebastiana Ligarskiego. Obrady przeprowadzono bez udziału publiczności. Transmisja
na żywo odbyła się na kanale IPNtvPL Konferencje na YouTube oraz na fanpage’u Oddziału
IPN w Szczecinie na portalu Facebook. Zapis obrad dostępny jest w sieci.

PROJEKTY NAUKOWE
Na początku października 2020 r. w ramach projektu finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki „Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca
straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym” (2016/22/E/HS3/00373) kierownik
projektu dr Daniel Wojtucki z Instytutu Historycznego ze współpracownikami
przeprowadzali tygodniowe badania wykopaliskowe na dawnym miejscu straceń w Żaganiu.
Były one kontynuacją prac zrealizowanych w latach ubiegłych (2018, 2019). Ich głównym
celem było rozpoznanie nawarstwień kulturowych znajdujących się
na południe i południowy wschód od
fundamentu szubienicy. W trakcie
prac nie natrafili na kolejne pochówki skazańców, ale jedynie na
warstwę związaną z rozbiórką
obiektu oraz warstwy o metryce
średniowiecznej. Tegoroczne badania pozwoliły na dopełnienie obrazu
organizacji przestrzeni żagańskiego
miejsca straceń.

Prace wykonywane w ramach projektu, fot. Bartosz Świątkowski

19 października 2020 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (Instytut Historyczny)
wzięła udział w spotkaniu inaugurującym realizację projektu badawczo-dydaktycznego,
realizowanego w ramach partnerstwa międzynarodowego finansowanego z programu
9
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Erasmus+, poświęconego kształceniu nauczycieli historii. Projekt koordynowany jest przez dr
Mare Oja z uniwersytetu w Talinie. W skład konsorcjum wchodzi ponadto Uniwersytet
w Augsburgu i Uniwersytet w Salamance oraz Europejskie Stowarzyszenie Edukatorów
Historii Euroclio. Efektem ma być publikacja, dająca podłoże teoretyczne oraz omawiająca
przykłady dobrych praktyk pedagogicznych. UWr odpowiada za blok poświęcony związkom
edukacji historycznej z public history. Prof. J. Wojdon prosi o kontakt osoby, które chciałaby
się podzielić swoimi lub cudzymi dobrymi doświadczeniami np. ze współpracy szkół
z instytucjami public history i vice versa.
Dr Wioleta Muras oraz doktorant Kwen-Yin Li z Instytutu Muzykologii zostali
zakwalifikowani do III edycji Kursu Edytorstwa Muzycznego, który organizuje Polskie
Wydawnictwo Muzyczne. Kurs, trwający pełny rok akademicki, skoncentrowany jest przede
wszystkim na obsłudze programu do edycji nut Sibelius, wzbogacony wykładami z zakresu
redakcji, korekty i szeroko rozumianej praktyki edytorskiej.
W Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu
Wrocławskiego od 2019 roku podjęto realizację
programu POWER „Zintegrowany Program
Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019–
2023”. W jego zakresie powstały materiały
dydaktyczne dla studentów oraz uruchomione
zostały dwie pracownie metodyczne: artystyczna i terapii pedagogicznej. Obie pracownie,
które funkcjonują w Instytucie Pedagogiki,
zostały zaprojektowane tak, aby łączyć działania
dydaktyczne i badania naukowe, teorię z praktyką, środowisko kształcenia nauczycieli, pedagogów z oczekiwaniami ich przyszłych miejsc
pracy – przedszkola, szkoły, poradnie, fundacje
itp.
Pracownia Muzyczna w Instytucie
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, której
opiekunem i współtwórcą jest dr Marta
Kondracka-Szala, to przestrzeń do innowacyjnej, praktyczno-teoretycznej edukacji muzycznej przyszłych nauczycielek i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Potencjał edukacyjny pracowni został oparty na nowatorskich, ale także popartych
tradycyjnym podejściem rozwiązaniach i pomocach dydaktycznych. Przestrzeń fizyczna
Pracowni została przygotowana tak, aby komfortowo realizować w niej z grupami
studenckimi wszystkie 6 rodzajów aktywności muzycznej: ruch z muzyką i taniec, grę na
instrumentach muzycznych, śpiew, słuchanie muzyki, tworzenie muzyki oraz zapoznawanie
z zagadnieniami teorii muzyki.
Z kolei dr Agnieszka Jędrzejowska zajmuje się Pracownią Terapii Pedagogicznej.
Przestrzeń tej sali jest wyposażona w pomoce do diagnozy i terapii dziecka z trudnościami
w rozwoju. Wyposażenie pracowni umożliwia studentom osobiste doświadczenie
funkcjonalności tych pomocy, a także pozwala na odkrywanie możliwości ich wykorzystania
w swojej przyszłej pracy zawodowej. Wobec tego, że coraz więcej dzieci z różnymi
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zaburzeniami w rozwoju uczęszcza do
placówek, stąd ważne staje się przygotowanie
studentów do pracy z takimi dziećmi. Zasoby
pracowni wspierają zajęcia podczas, których
studenci pogłębiają wiedzę na temat
specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, zapoznają z wybranymi metodami wspierającymi i stymulującymi rozwój
(np. metodą wielozmysłowej stymulacji Snozelen, Pedagogiką Marii Montesorii, Ruchem
Rozwijającym Weroniki Sherborne, Pedagogiką
zabawy Klanza) oraz ćwiczą umiejętności
samodzielnego oceniania ich przydatności do
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych czy terapeutycznych.
Potencjał Pracowni polega również na
tym, że dla pracowników stanowi ona przestrzeń dla prowadzenia badań naukowych. Być
może będzie służyć także jako przestrzeń do
realizacji projektów badawczych przez samych studentów.
Film nt. obu pracowni można obejrzeć pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=FJBnO-StKXQ&feature=youtu.be

POPULARYZACJA WIEDZY
Tegoroczne ćwiczenia muzealne pod hasłem: Neolit – epoka oswajania roślin
realizowane były w Instytucie Archeologii niestety tylko w formie zdalnej. Rezultaty swoich
zmagań z dawnymi rzemiosłami (m.in. zdobienie naczyń glinianych, wytwarzanie siekier czy
trzcinowych mat) studenci zaprezentowali w formie nagrań, filmów i dokumentacji
zdjęciowej. Może kiedyś będzie okazja zaprezentować je w sposób bardziej szczegółowy
w wersji online. Warto jednak podkreślić: pasja i pełen profesjonalizm! Szkoda tylko, że tym
razem nie mogliśmy pokazać tych prac uczniom odwiedzającym nas gromadnie co roku
podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki... Mamy nadzieję na nadrobienie tych zaległości
w przyszłym roku!

Nanoszenie ornamentu w formie odcisku sznura na replice ceramiki neolitycznej oraz pozyskiwanie
włókien roślinnych jedną z metod pradziejowych, fot. Karolina Kaleta i Justyna Biel
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NOWE PUBLIKACJE
W zapowiedziach wydawniczych pojawiła się książka pt.
Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii
organizacji i antropologii władzy (red. Jarosław Syrnyk,
Robert Klementowski, Kamila Mikołajczak, WrocławWarszawa 2020, 216 s., ISBN 978-83-8098-304-5).
Obok pytań o to, co zrobiła bezpieka, niezbędna jest
refleksja dotycząca kwestii motywacji aktywności
jednostek oraz grup lub środowisk, pracujących i
współpracujących z policją polityczną. Równie istotne
jest wskazywanie, w jaki sposób na skuteczność
funkcjonowania oddziaływały takie kwestie, jak
struktura organizacyjna, obieg dokumentów, hierarchia
władzy, wewnętrzne relacje interpersonalne, zakres
autonomii pojedynczych ludzi czy jednostek
organizacyjnych.
Trójka redaktorów związana jest z naszym Wydziałem –
oprócz profesorów z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej UWr, dr hab. Jarosława Syrnyk prof. UWr i
dra hab. Roberta Klementowskiego prof. UWr w redakcji tomu uczestniczyła także
doktorantka, Kamila Mikołajczak.
Ukazał się trzeci, ostatni, tom materiałów
dydaktycznych, opracowanych przez dr hab. Joannę
Wojdon, prof. UWr (Instytut Historyczny) w ramach
grantu NPRH „Mechanizmy budowania spójności
w społecznościach wieloetnicznych, X–XXI w.,
kierowanego przez prof. dr hab. Przemysława
Wiszewskiego. Pisząc o wieloetniczności przeprowadza
nauczyciela i ucznia przez kolejne etapy tworzenia prac
pisemnych z historii: od formułowania hipotez po
redakcję językową. Publikację można pobrać za darmo
w formacie pdf i issuu z Biblioteki Cyfrowej UWr:
https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/edition
/116690

Książka dr hab. Joanny Wojdon, prof. UWr Communist Propaganda at School: The
World of the Reading Primers from the Soviet bloc: 1949–1989 uzyskała wsparcie finansowe
w zakresie pokrycia kosztów korekty językowej na potrzeby wydania nakładem
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wydawnictwa Routledge w ramach świeżo ogłoszonego konkursu IDUB na Finansowanie
kosztów publikacji, tłumaczeń, korekt językowych.
O zasadach konkursu więcej na stronie: https://badawczy.uwr.edu.pl/pl/edycje/edycja-5-2/
W najnowszym numerze Kwartalnika „Muzyka”, wydawanego przez Instytut Sztuki
PAN znajdują się aż trzy teksty autorów, związanych z Instytutem Muzykologii: dr Wiolety
Muras Muzyka Artura Malawskiego do krakowskiej inscenizacji „Wyzwolenia” Stanisława
Wyspiańskiego (1957) na tle wydarzeń odwilży”, dra Sławomira Wieczorka O historii Opery
Robotniczej w Krakowie (1954–1957) oraz studentki Joanny Kwapień Composing for the
films Theodora W. Adorno i Hannsa Eislera jako krytyczna refleksja o muzyce filmowej.
Gratulujemy Autorom i zapraszamy do lektury. Obecnie numer jest dostępny na platformie
Ceeol: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1397 a wkrótce będzie dostępny
także w wersji darmowej na stronie https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/index
(w związku z epidemią kwartalnik „Muzyka” sukcesywnie digitalizuje swoje numery).
Ukazał się nowy numer „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, którego redaktorem
naczelnym jest dr Jacek Jędrysiak z Instytutu Historycznego. W nowym numerze (2 z 2020
r.) można znaleźć teksty pracowników Instytutu Historycznego: dr. hab. Grzegorza Hryciuka,
prof. UWr (Na posterunku bojowym. Wojska radzieckie w radzieckiej strefie okupacyjnej
Niemiec-Niemieckiej Republice Demokratycznej 1945–1954. Wybrane aspekty) oraz dr hab.
Grzegorza Kulki (Pułkownik Józef Olszyna-Wilczyński i jego sprawy honorowe w 1923 r.).
Publikacja jest dostępna online: https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/22020-2020-10-26dwih/?fbclid=IwAR2NsuqbXD3r5Wyrxu-FRH3PoAanpBX_S3y70ltOp5u_eua_gjJQk9K7bcI

Ukazał się również nowy numer (5/2020) „Wiadomości
Historycznych”, który zawiera teksty pracowników i doktorantów Zakładu Dydaktyki Historii i WoS Instytutu Historycznego. „Wiadomości Historyczne” to czasopismo skierowane
do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, wydawane pod
patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego, ukazujące
się od 1948 r.
Spis treści dostępny na stronie:
http://aspress.com.pl/historia.html

UCZESTNICTWO W RADACH NAUKOWYCH
Prof. Mirosław Kocur, (teatrolog z Instytutu Kulturoznawstwa, został zaproszony do
grona ekspertów ewaluujących Czeską Akademię Nauk.
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Dr Aleksandra Ziober z Instytutu Historycznego została członkiem Rady Naukowej
nowego czasopisma „Brzeski Rocznik Zamkowy” wydawanego przez Muzeum Piastów
Śląskich w Brzegu. Prace publikowane na łamach pisma dotyczą przede wszystkim historii
Brzegu oraz Śląska, ale także dziejów państwa polskiego od czasów najdawniejszych do
XX w. Pierwszy numer „Brzeskiego Rocznika Zamkowego” ukaże się do końca 2020 r.

KONFERENCJE NAUKOWE NA WYDZIALE
„Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców
Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne”
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
oraz Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego mają
zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Konflikt –
stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po
1945 roku. Ujęcie komparatystyczne”, która odbędzie się w dniach 28–29 września 2021 r.
w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.
Celem konferencji będzie spojrzenie na procesy zachodzące w następstwie migracji,
przede wszystkim na skomplikowaną mozaikę stosunków społecznych i narodowościowych
oraz relacji pomiędzy obywatelami a tworzącą się/odchodzącą władzą. Istotne będzie
pogłębione zbadanie różnych aspektów tego zjawiska w szerszej perspektywie, nie
zapominając o doświadczeniu jednostkowym, co pozwoli na całościową ocenę i porównanie
tych wydarzeń, a także ukazanie długofalowych skutków, które odczuwalne są do dziś. Nie
ograniczamy się przy tym wyłącznie do zjawisk zachodzących na Dolnym Śląsku, ale teren
ten traktujemy jako pars pro toto lub punkt odniesienia do badań porównawczych.
Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2020 r. Więcej informacji na stronie:
https://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/119174,CALL-FOR-PAPERSMiedzynarodowa-konferencja-naukowa-Konflikt-stabilizacja-asymila.html

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
W październiku 2020 r. Dziekan Wydziału ogłosił pięć zarządzeń:
• Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian
w wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia w przedmiocie hospitacji
wprowadzonych w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1/2020 z 23 stycznia 2020 r.;
• Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie minimalnej
liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania
grup studenckich w roku akademickim 2020/2021;
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•

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie kompetencji
Prodziekanów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych;
• Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 8 października 2020 r. uzupełniające Zarządzenie nr
14/2020 w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych
rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich w roku akademickim 2020/2021;
• Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie minimalnej
liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania
grup studenckich w roku akademickim 2020/2021.
Zarządzenia można znaleźć na stronie:
https://wnhip.uni.wroc.pl/Pracownicy/Zarzadzenia-Dziekana/Zarzadzenia-DziekanaWydzialu-Nauk-Historycznych-i-Pedagogicznych

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 25 listopada 2020 r. Proszę je wysyłać w imieniu
własnym lub pracowni, zakładów, katedr, instytutów czy kół naukowych na adres pawel.klint@uwr.edu.pl.
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