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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Jak wszystkim wiadomo, obostrzenia związane z pandemią zostały złagodzone. Wracamy coraz intensywniej do
zajęć prowadzonych stacjonarnie, tj. w salach wykładowych,
bez użycia Internetu. Było to zresztą od dawna intencją władz
Uczelni i Wydziału. Powrót do normalnych zajęć jest ze
wszech miar wskazany zarówno ze względów merytorycznych, jak i społecznych.
Oczywiście, nasze myśli krążą przede wszystkim
wokół wyborów Rektora naszego Uniwersytetu. Odbyły się
już na wszystkich Wydziałach, także na naszym, wybory
uzupełniające na wakaty w poszczególnych kuriach
Fot. Magdalena Marcula
wyborczych. Nam wszystkim życzę, aby wybór był właściwy
i dobry!
Wszystko to oczywiście odbywa się w cieniu wojny, która rozgorzała w naszym
najbliższym sąsiedztwie, i ciągle trwa. Przyjmujemy studentów z Ukrainy – niektórych
w trybie przeniesienia z ich macierzystych uczelni. Innych przyjmiemy – zapewne – poprzez
rekrutację, dla której podstawą prawną jest ustawa specjalna dotycząca pomocy
obywatelom Ukrainy. Stosowne limity przyjęć już zostały przyjęte na kwietniowej Radzie
Wydziału. Są też młodzi Ukraińcy, którzy już rozpoczęli studia na naszym Wydziale. Mamy
nadzieję, że stworzymy im tutaj choć namiastkę domu, a jednocześnie że damy im
wyksztalcenie, które kiedyś pozwoli na ich uczestnictwo w odbudowie ich ojczystego Kraju.
Wydaje się, że nikt inny tak jak Polacy nie rozumie tego lepiej.
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, przyjmijmy ich z otwartymi rękami.

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan

DRZWI OTWARTE
W kwietniu 2022 r. dbyły się w instytutach i Katedrze Etnologii i Antropologii
Kulturowej drzwi otwarte dla przyszłych studentów i osób zainteresowanych działalnością
dydaktyczną i naukową na naszym Wydziale.
8 kwietnia 2022 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej odbyło się
spotkanie zatytułowane „Antropologia Otwiera – Drzwi Otwarte KEiAK”. Uczestnicy
i uczestniczki mieli okazję posłuchać, jak studiowanie na kierunku etnologia i antropologia
kulturowa widzą studenci i studentki (prezentacja Pana Mateusza Kilanowskiego i Pani
Weroniki Kałuży ze Studenckiego Koła Naukowego Etnologów), jak można rozwijać swoje
pasje z antropologią (wystąpienie Pani Darii Majewskiej, SKNE) oraz czym zajmują się
pracownicy i pracowniczki Katedry. Ponadto goście wzięli udział w wernisażu wystawy
fotograficznej „Głos ulicy” autorstwa absolwentów wrocławskiej etnologii i antropologii
kulturowej, Pana mgr. Daniela Brusiło i Pani mgr Marty Chojęty, będącej pokłosiem ich
wyprawy do Kenii, a także bawili się w rytm muzyki zespołu Wolne Huśtawki, w skład
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którego wchodzą związani z KEiAK dr Grzegorz Dąbrowski i Pan Marcel Frąckowiak. Relację
z tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Katedry: https://bit.ly/3vKmHgE.

Fot. prof. Robert Klementowski

Z kolei 22 kwietnia 2022 r.
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano Piątek z Historią, podczas
którego uczniowie, studenci, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani mieli możliwość poznać
historię Imperium Rzymskiego,
transformacji czołgów od I do II
wojny światowej, brytyjsko-niemieckiego wyścigu zbrojeń przed
I wojną światową, relacji ukraińskorosyjskich od XX do XXI w., a także
dowiedzieć się, czym jest Public History. Wykłady zostały przygotowane przez historyków
pracujących w naszym Instytucie: dr. hab. Tomasza Głowińskiego, prof. UWr, dr. hab.
Grzegorza Hryciuka, prof. UWr, prof. dr. hab. Krzysztofa Kawalca, dr hab. Małgorzatę
Pawlak, prof. UWr oraz prof. dr hab. Joannę Wojdon. Podczas Piątku z Historią słuchacze
mogli się także zapoznać z ofertą studiów w Instytucie, a o poszczególnych kierunkach
opowiadali pracownicy i doktoranci Instytutu: historia (dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel,
prof. UWr), Dziedzictwo kultury materialnej – turystyka historyczna (dr hab. Piotr Badyna),
Militarioznawstwo (dr Jacek Jędrysiak) i Historia w przestrzeni publicznej (mgr Dorota
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Choińska). Wykładom towarzyszyła wystawa
„Czerwony Blitzkrieg”. Historia polskich
umocnień stałych na granicy z Białorusią
radziecką w latach 30. XX w., którą
przygotował dr Ihar Melnikau, a także
kiermasz
kół
naukowych
studentów
Instytutu.
Wszystkie
wykłady
zostaną
udostępniane
na
profilu
Instytutu
Historycznego na YouTube, do którego
subskrypcji już teraz gorąco zachęcamy.
Zapraszamy także do zapoznania się z
fotorelacją z wydarzenia, a przy okazji już
zapraszamy na kolejną edycję Piątku z
Historią w następnym roku!
Fot. Marta Ciechowicz

We wtorek, 26 kwietnia 2022 roku
w Instytucie Archeologii miało miejsce pierwsze
od wielu lat spotkanie w ramach dnia Otwartych
Drzwi, skierowane przede wszystkim do
młodzieży, przyszłych studentów, ale także
wszystkich miłośników archeologii. Oprócz
wprowadzającego wykładu dr hab. Justyny
Baron, prof. UWr, Zastępcy Dyrektora Instytutu
Archeologii, która opowiadała o specyfice
studiów, naszych osiągnięciach i perspektywach
po ukończeniu studiów, Goście mieli okazję
wysłuchania szeregu prelekcji poświęconym już
wybranym dziedzinom aktywności. Dużo miejsca
poświęcono współpracy interdyscyplinarnej
z takimi naukami, jak chociażby archeozoologia
czy antropologia fizyczna, a także najnowszym
technikom dokumentacyjnym, jak na przykład
modelowanie struktur osadniczych i poszczególnych zabytków przy użyciu skanerów 3D.
Studenci związani ze Studenckim Kołem
Naukowym Archeologów przygotowali szereg
stoisk, na których była możliwość zapoznania się
ze starożytnymi technikami produkcyjnymi,
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replikami zabytków archeologicznych, odwiedzenia warsztatu garncarskiego, ale także
oryginalnymi zabytkami z różnych epok – każdy z tych zabytków można było wziąć do ręki,
dopytać o jego funkcję, chronologię itd. Na uczestników mierzących się z trudną sztuką
archeologicznego rysunku dokumentacyjnego czekały nagrody książkowe. Tego samego
wieczora na instytutowym kanale na Youtube miejsce miał szereg premier filmów
i prezentacji, opowiadających o najnowszych kierunkach badań pracowników i doktorantów
związanych z Instytutem. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi pod
adresem: https://www.youtube.com/channel/UCLtKjIG7J-ER7JZPnOmJnhw.

28 kwietnia 2022 r.
odbyło się w formie zdalnej
na
platformie
Microsoft
Teams
Drzwi
Otwarte
w Instytucie Historii Sztuki.
W programie było spotkanie z
Dyrekcją Instytutu Historii
Sztuki, prezentacja Instytutu
i jego infrastruktury oraz
przedstawienie najistotniejszych punktów programu
studiów I i II stopnia, a także trzy krótkie wykłady, ukazujące mniej znane oblicze historii
sztuki, które poprowadzili wykładowcy z Instytutu Historii Sztuki: prof. Romuald Kaczmarek
(Historyk sztuki jako detektyw), prof. Rafał Eysymontt (Miasto średniowieczne – projekt
wiecznie żywy) oraz prof. Andrzej Kozieł (O blaskach i cieniach zawodu malarza w dobie
baroku na Śląsku). Przygotowano także krótki film promujący Instytut i studiowanie historii
sztuki we Wrocławiu. Można go obejrzeć pod linkiem.

NAGRODY
Pani dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr z Instytutu Psychologii otrzymała
nagrodę Ernest Polak Young Investigator Award towarzystwa AChemS (the Association for
Chemoreception Sciences). Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym przez Towarzystwo
młodym naukowcom (do 10 lat po doktoracie) prowadzącym wysokiej jakości, innowacyjne
badania. Na tegorocznej konferencji AChemS nagrodą uhonorowane zostały badania

4

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 53 (kwiecień 2022)
zespołu prof. A. Sorokowskiej dotyczące wrażliwości węchowej i neofobii żywieniowej wśród
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
SESJA ARMENISTYCZNA Z OKAZJI TRZYDZIESTEJ ROCZNICY NAWIĄZANIA
STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH MIĘDZY ARMENIĄ A POLSKĄ
Z inicjatywy ambasadora Republiki Armenii w Polsce Pana Samvela Mkrtchiana
7 kwietnia 2022 r. odbyła się w Uniwersytecie Wrocławskim Sesja Armenistyczna. O jej
zorganizowanie został poproszony Ośrodek Badań Wschodnich, będący częścią Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej. Jego kierownik, dr hab. prof. UWr Grzegorz Pełczyński,
od wielu lat zajmuje się problematyką ormiańską.
Okazją do zorganizowania spotkania była 30. rocznica nawiązania stosunków
dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii, przypadająca właśnie
w tym roku. Trzydzieści lat temu, w styczniu i lutym ministrowie spraw zagranicznych obu
państw, kolejno Krzysztof Skubiszewski i Raffi K. Owanisjan, wymienili w tej sprawie
stosowne noty. Jednakże stosunki między Ormianami i Polakami trwają o wiele dłużej –
mniej więcej od siedmiu wieków.
Podczas Sesji Armenistycznej skupiono się przede wszystkim na aktualnych sprawach
armeńskich, widzianych z polskiej perspektywy oraz na Ormianach polskich. Taka tematyka
przejawiała się w referatach wygłaszanych w Oratorium Marianum. Spotkanie rozpoczął
prof. Grzegorz Pełczyński, przypominając o wielowiekowej obecności Ormian na ziemiach
polskich, także o ich zasługach dla polskiej dyplomacji. Otwarcia Sesji Armenistycznej
dokonał ambasador Samvel Mkrtchian.
Pierwszym referentem był znany publicysta dr Witold Repetowicz, który wygłosił
referat pt. Armenia między Rosją a światem demokratycznym – alternatywa geopolityczna.
Następnie wystąpił prof. UAM dr hab. Krzysztof Fedorowicz z referatem Armenia i ludność
cywilna wobec konfliktu o Górski Karabach w 2020 roku w świetle badań polskich
naukowców. Kolejno prof. UAM dr hab. Adam Pomieciński – Sytuacja ludności cywilnej
w konflikcie zbrojnym o Górski Karabach. Perspektywa antropologii wojny. Uniwersytet
Jagielloński reprezentowała dr hab. Renata Król-Mazur – Krakowskie obchody stulecia
ludobójstwa Ormian jako przykład współdziałania polsko-ormiańskiego. Akademię Pomorską
dr Paweł Nieczuja-Ostrowski – Społeczność ormiańska w Polsce jako czynnik stosunków
polsko-ormiańskich. Na końcu wystąpił dr Andrzej Gliński z Instytutu Piramowicza, który
poruszył temat lokalny – Ormianie we Wrocławiu wczoraj i dziś. Po sesji odbyła się
degustacja potraw kuchni ormiańskiej, które przygotowała specjalizująca się w nich
Restauracja „Naleśniki Babci” z ul. Kuźniczej.
W spotkaniu wzięło udział wielu przedstawicieli społeczności ormiańskiej
z Wrocławia i Oławy. Jej przedstawiciele przestrzegali przed możliwością prowokacji ze
strony azerskiej, podjęto nawet w związku z tym pewne środki, które na szczęście nie
okazały się konieczne. Poza tym przybyło wielu studentów oraz pracownicy Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej.
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Uczestnicy Sesji Armenistycznej. Siedzą od lewej: Renata Król-Mazur, amb. Samvel
Mkrtchian, Grzegorz Pełczyński. Stoją od lewej: Adam Pomieciński, Krzysztof Fedorowicz,
Witold Repetowicz, Andrzej Gliński. Fot. Roman Obrocka
48.
odsłona
poznańskowrocławskiego cyklu seminariów poświęconych archeologii okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek
ludów Extra
limites
odbyła
się
8 kwietnia 2022 r., tym razem
w Poznaniu, gdzie goszczon mgr.
Andrzeja Smaruja z wykładem Kilka
uwag na temat problematyki zasiedlenia północno-wschodniej Wielkopolski u schyłku starożytności.
W bieżącym roku akademickim Pani Izabela Sojewska, studentka I roku studiów mgr
Etnologii i Antropologii Kulturowej, reprezentuje Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych UWr jako Koordynatorka projektu Kontrasty, realizowanego w ramach
ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, w której reprezentowany jest Uniwersytet
Wrocławski. Misją projektu jest przede wszystkim edukacja dotycząca polaryzacji społecznej,
baniek informacyjnych, uprzedzeń oraz promowanie otwartej i empatycznej postawy w
stosunku do osób o odmiennych poglądach. W dniu 19 maja 2022 r. odbędzie się Finał
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Olimpiady, w której mamy szansę wygrać nagrody główne za najlepszy projekt społeczny
w formacie reklama społeczna oraz w temacie społeczeństwo obywatelskie.
W ramach projektu nagrano dwa filmy we współpracy z wykładowcami Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych:
• rozmowę dr Bogny Bartosz oraz mgr Ewy Koseckiej z Instytutu Psychologii UWr pt.
Jak psychologia postrzega bańki informacyjne, stereotypy i różnice pokoleń?,
link: https://www.youtube.com/watch?v=ir-zKQvU2D0,
• wykład dr. hab. Jarosława Syrnyka, prof. UWr z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej UWr pt. Emocje wokół Święta Niepodległości: kontekst historyczny,
link: https://www.youtube.com/watch?v=BWyUiroZXI4
JUBILEUSZ 30-LECIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
12 kwietnia 2022 r. w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie odbyła
się promocja książki wydanej z okazji jubileuszu 30-lecia tej placówki pt. Sięgając po
niezbadane. Osiągnięcia naukowe współfinansowane przez FNP. W publikacji
zamieszczono obszerne artykuły prezentujące sylwetki 30 uczonych związanych z różnymi
programami Fundacji, reprezentujących różne dziedziny nauki. Wśród wyróżnionych znalazł
się prof. Maciej Gołąb z Instytutu Muzykologii naszego Wydziału. Przebieg spotkania
udokumentowano na YouTube.
Dr Dawid Junke
z Instytutu Kulturoznawstwa od marca 2022 r.
wykłada na University of
Washington w Seattle w
ramach grantu Fulbright
Slavic Award. Dr Junke
prowadzi autorski przedmiot
zatytułowany
„Cinematic
Metamorphoses:
Polish
and
American Cinema after
1989”, w ramach którego
amerykańscy
studenci
poznają współczesne kino
polskie,
porównują
je
z filmami amerykańskimi
oraz
uczą
się analizy
i
interpretacji
dzieła
filmowego.
Pracownik
Instytutu Kulturoznawstwa rozwija także w Stanach Zjednoczonych projekt badawczy
skoncentrowany na autorstwie seriali telewizyjnych, a w szczególności na roli tzw.
showrunnerów.
Uniwersytet Wa-szyngtoński jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie
– w tegorocznym rankingu U.S. News & World Report University of Washington zajął 7.
miejsce na liście najlepszych uniwersytetów świata oraz drugie miejsce wśród publicznych
uczelni amerykańskich, z kolei Reuters wyróżnił go jako najbardziej innowacyjny uniwersytet
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publiczny na świecie (w rankingu uwzględniającym również instytucje prywatne zajął on
miejsce piąte).
Program Fulbrighta natomiast to „największy program wymiany naukowej
i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej
prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza
środowisko akademickie. Od ponad 75 lat Program Fulbrighta wspiera współpracę na rzecz
rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami”. Fulbright Slavic Award jest grantem
dydaktycznym przyznawanym corocznie tylko trzem pracownikom naukowym w Polsce.
Dnia 22 kwietnia 2022 r. odbyły się „Warsztaty dramy poszerzające kompetencje metodyczne pedagogów” w ramach projektu
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu
Wrocławskiego 2018–2022”. Zorganizowane zostały
z inicjatywy Prodziekana ds. dydaktyki stacjonarnej
i infrastruktury dydaktycznej WNHiP Pana dr. hab.
Arkadiusza Urbanka. Uczestniczki warsztatów pod
okiem prowadzącej – Pani Aleksandry Chodasz,
wkroczyły
w interesujący świat grupowych zabaw i gier
dramowych. Zajęcia odbywały się w przyjaznej
i otwartej atmosferze oraz przybrały aktywizującą
formę. Grupa miała czas na wzajemne poznanie się i
działanie w ramach gier integracyjnych. Całość
warsztatów dalece odbiegała od standardowych
kursów, ponieważ polegała na kreatywnych
zadaniach grupowych, pracy z ciałem, które
wspaniale rozwijały umiejętności dramowe
uczestniczek. Trzy dni intensywnych warsztatów dały nie tylko świetne przygotowanie do
pracy z wykorzystaniem dramy, ale także umożliwiły uzyskanie certyfikatu potwierdzającego
ukończenie kursu.
W poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r. w Instytucie Archeologii mieliśmy okazję gościć
dr. Petra Krištufa z Katedry Archeologii Uniwersytetu w Pilznie z wykładem pt. A Late
Neolithic Long Barrows in Bohemia: First Results of Interdisciplinary Research around the Hill
of Říp.
W ramach pomocy Ukrainie realizowane są również gościnne wykłady w zastępstwie
nieobecnych wykładowców. Jeden z takich wykładów poprowadził w dniu 26 kwietnia br. na
Tarnopolskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Wołodymyra Hnatiuka dr
hab. prof. Uwr Jarosław Syrnyk.
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27 kwietnia 2022 r. w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu odbyła się konferencja
“Krajobraz
kulturowy Łużyc zasobem
transformacji
regionu
zgorzeleckiego”.
Harmonogram konferencji był bogaty:
▪ Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego – Koncepcja TrójZiemia –
główne założenia
▪ Christian Hänel, burmistrz gminy Schönau-Berzdorf od lipca 1990 r., członek
stowarzyszenia planistycznego "Berzdorfer See" – Jezioro Berzdorf - od odkrywkowej kopalni
węgla brunatnego do regionalnego terenu rekreacyjnego
▪ Wojciech Kapałczyński, Stowarzyszenie Dom Kołodzieja – Zasoby kulturowe regionu
szanse i zagrożenia
▪ Wieland Menzel, doradca ds. domów przysłupowych na Górnych Łużycach
i koordynator ds. turystyki kulturowej w Ewangelickim Kościele Braci w Herrnhut – TExTOUR
– europejski projekt badawczy na rzecz rozwoju turystyki kulturowej
▪ Jiří Křížek, dyrektor Muzeum Pólnocnoczeskiego w Libercu, Ivan Rous, asystent –
Historia i teraźniejszość w byłej kopalni węgla kamiennego Kristýna w Hrádku nad Nisou
▪ Bettina Knoop, Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast
(IZS) IHI Zittau der TU Dresden – Dziedzictwo architektoniczne a jakość życia. Życie w
zabytkowych małych i średnich miastach na pograniczu polsko-niemieckim. Prezentacja
efektów projektu REVIVAL!
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WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Pracownicy Instytutu Pedagogiki od lat podejmują działania w środowisku lokalnym.
W dniu 25 kwietnia 2022r. na mocy Porozumienia o współpracy Uniwersytetu
Wrocławskiego ze Społeczną Szkołą Podstawową im. Astrid Lindgren w Miliczu, na terenie
placówki odbyły się warsztaty dla rodziców. Dr Jolanta Lipińska-Lokś z Zakładu Edukacji
Osób z Niepełnosprawnością i dr Agnieszka Jędrzejowska z Zakładu Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki przeprowadziły warsztaty „Dobry
Rodzic – Szczęśliwe Dziecko”. Podjęta problematyka spotkała się z zainteresowaniem grupy
rodziców uczniów.
Pierwsza część warsztatów poświęcona była zagadnieniu dobrej relacji z dzieckiem.
Punktem wyjścia było określenie, jak ważne jest kształtowanie w spotkaniach z dzieckiem
jego poczucia wartości; doświadczanie przez dziecko tego, że jest chciane, ważne,
szanowane, kochane. Wskazane zostały nieprawidłowe komunikaty, często nieświadomie
stosowane przez opiekuna, które mogą w relacji z dzieckiem zaniżać jego poczucie wartości.
Zostały także określone wskaźniki szczęśliwej relacji. Rodzice mogli też zobaczyć, dzięki
charakterystyce stylów więzi, w jakim sposobie budowania relacji znajdują się z dziećmi.
Podsumowaniem tej części była refleksja, że dla budowania dobrej relacji każdy człowiek
potrzebuje przy sobie kogoś większego, silniejszego, mądrzejszego i dobrego.
W drugiej części szczególnie zwrócono uwagę na tak istotną kwestię, jak postawy
rodzicielskie, zarówno właściwe, pożądane, jak i te niewłaściwe, które rzutują na
funkcjonowanie dziecka w dzieciństwie i dorosłości. Zobrazowane zostały style wychowania
dziecka, będące konsekwencją przejawianych przez rodziców postaw. Nie mogło też
zabraknąć problematyki błędów wychowawczych popełnianych przez… także Dobrych
Rodziców. Wszystko to pozwoliło rodzicom umocnić się w przekonaniu o złożoności procesu
wychowania, o własnej odpowiedzialności za dobro i szczęście dziecka.
10
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Dyskusja podczas spotkania ukazała potrzeby rodziców w zakresie pedagogizacji
i wspierania w relacji z dzieckiem. Jak podkreślali rodzice popołudniowe spotkanie w szkole
to dla nich „czas zatrzymania w biegu, refleksji, że wiele wzięli z tych warsztatów dla siebie
i swoich domów”. Pojawiła się nadzieja obu stron na kontynuację takich spotkań. Tym
bardziej uzasadniona, gdyż współpraca UWR – SSP ma charakter ciągły.
W dniu 28 kwietnia 2022 r. dr Emilia Olejnik-Krupa z Zakładu Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki (koordynator współpracy IP ze SSP
w Miliczu) przeprowadziła pedagogiczną radę szkoleniową dotyczącą aktualnej wiedzy na
temat symptomatologii, diagnostyki, etiologii oraz terapii mutyzmu wybiórczego. Celem
spotkania było nie tylko budowanie świadomości teoretycznej w w/w obszarze, ale przede
wszystkim wskazanie praktycznych możliwości i sposobów niesienia pomocy uczniom
z mutyzmem wybiórczym.
Dzięki realizowanej współpracy naukowej i dydaktycznej, także grupa Studentek
Instytutu Pedagogiki (pod opieką dr Alicji Mironiuk z Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Przedszkolnej; dodatkowo wspierającej uczestników spotkania w aspekcie komunikacji
językowej) miała możliwość udziału w wizycie studyjnej w milickiej szkole, która pozwoliła
przyszłym nauczycielkom doświadczyć przykładu dobrych praktyk w edukacji. Przytoczone
fragmenty wypowiedzi studentek w pełni odzwierciedlają zasadność współpracy i ich
pozytywne opinie o tym, co zobaczyły i usłyszały:
- „Społeczna Szkoła Podstawowa w Miliczu, to niezwykłe miejsce, pełne dobrej
energii, wspaniałych ludzi i ciekawych rozwiązań (…) absolutnie piękne i wyjątkowe. (…)
projekt szkoły, wystrój wnętrz i estetyka, (…) wpisują się w idee placówki i dają poczucie
spójności pomiędzy wyznawanymi wartościami a przestrzenią, w której są one realizowane.
Szkoła stawia na relacje, autentyczność, współpracę, rozwijanie potencjału uczniów i
szacunek wobec ludzi, natury i kultury. (…). Jest to zdecydowanie placówka, w której
mogłabym pracować w przyszłości, ponieważ odpowiada mojej wizji edukacji” (M.R);
- „Wizyta w szkole im. Astrid Lindgren była odzwierciedleniem innowacji, o których
uczymy się w teorii na studiach. (…). Pierwszy raz stałam też w klasie, gdzie znajdowało się
zaledwie 6 ławek dwuosobowych i od razu wyobraziłam sobie komfort prowadzenia takich
zajęć. Bardzo podobało mi się podejście do budowania zgranej kadry (…), stawianie na
relacje, różnorodność zajęć dodatkowych, organizacja planu lekcji, otwartość nie tylko na
elitarne środowisko (co zazwyczaj kojarzyłam z tego typu szkołami). Na początku naszej
wizyty, Pani Dyrektor powiedziała, że jeden z jej celów, polega na tym, żeby absolwenci
wracali do szkoły z uśmiechem i pozytywnymi wspomnieniami oraz przekazywali wartości
oraz wiedzę dalej. Ja po zaledwie czterech godzinach odwiedzałabym tę szkołę najchętniej
codziennie. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co muszą czuć uczniowie” (I.K);
- „Szkoła w Miliczu zrobiła na mnie ogromne wrażenie. (…) Sposób funkcjonowania
placówki daje odczuć, że to dziecko jest w centrum, ma możliwość wyrażania i poznawania
siebie, tworzenia i zmieniania. Jest to miejsce ukazujące (mam ogromną nadzieję) przyszłość
edukacji i udowadniające, że da się, to czego jesteśmy uczone na studiach w większości
w teorii - wprowadzać w życie i czynić praktyką” (A.K).
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Opinie studentek podziela Profesor Andrea Noel (State University of New York at
New Paltz; goszcząca w Instytucie Pedagogiki, w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Przedszkolnej w ramach Programu ULAM NAWA od stycznia do czerwca 2022r.), która
także uczestniczyła w wizycie w SSP w Miliczu, jednocześnie dodając: „The director at Milicz
(…) was also very open and participated in a very interesting conversation about the
advantages and disadvantages of working in private vs. public schools, that we had with the
Uni Wroc students. The school itself was very modern, inviting, and comfortable It seemed
to me to be an excellent environment for open-minded learning”.
Wizytę należy uznać za bardzo udaną, a słowa Dyrektor Społecznej Szkoły

Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu – Anny Przybyło niech posłużą podsumowaniu
informacji ukazującej idee współpracy uczelni wyższej ze środowiskiem lokalnym: „W naszej
szkole zawsze powtarzamy, że dzieci zasługują na najlepszą edukację, by kreatywnie
i z wrażliwością zmieniać świat na lepsze. Bardzo się cieszę ze wspólnych inicjatyw
podejmowanych z pracownikami oraz studentami Wydziału WNHiP / Instytutu Pedagogiki
i Psychologii, bo one właśnie temu służą – by zmieniać świat edukacji na lepsze. Szkolenia
dla nauczycieli, warsztaty dla rodziców, ale też dzielenie się dobrymi praktykami i
rozwiązaniami wprowadzanymi w szkole pomagają nam wzajemnie się inspirować i
wytyczać nowe edukacyjne ścieżki”.
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PROJEKTY NAUKOWE
Prof. Mirosław Masojć oraz mgr
Grzegorz Michalec z Instytutu Archeologii kolejny sezon prowadzą prace
archeologiczne w Sudanie. Realizowane
są one we współpracy z Muzeum
Archeologicznym w Gdańsku. Ciekawszymi stanowiskami, które udało się odkryć
w roku 2022 są: paleolityczne obserwatorium łowieckie zlokalizowane na
wulkanicznym szczycie, relikty kolistych,
kamienno-drewnianych
domostw
o zróżnicowanej chronologii, położonych
na wzniesieniach w pobliżu obecnie wyschniętych już cieków wodnych czy ślady
cmentarzysk z okresu kermańskiego (2500 do 1500 r. p.n.e.), meroickiego (350 r. p.n.e. do
350 r. n.e.) oraz chrześcijańskich (VI–XIV w. n.e.). Na uwagę zasługuje odkryty grób
pięćdziesięcioletniego wojownika, na którego kościach odnotowano liczne zmiany po
urazach, między innymi otwór w czaszce powstały po uderzeniu ostrym narzędziem oraz
ślady po silnych uderzeniach na kręgach szyjnych, łopatce i żebrach. Więcej o badaniach pod
poniższym linkiem.

STUDENCI I DOKTORANCI
Ocalenie spuścizny wybitnego badacza, potrzeba digitalizacji cennych dla polskiej
nauki materiałów, które przez ponad 30 lat przeleżały zapomniane w szafie oraz
udostępnienie ich osobom zafascynowanym archeologią i historią Wrocławia – to główne
cele projektu “Historia na slajdach” (https://historianaslajdach.pl/). Pomysłodawczynią,
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autorką strony oraz realizatorką całego projektu, jest Pani mgr Dagmara Król, doktorantka
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczestniczka grantu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. “Humanistyka
cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i PolskoJapońskiej Akademii Technik Komputerowych”.
“Historia na slajdach” to
przedsięwzięcie, dzięki któremu można
zobaczyć niedostępne do tej pory
w formie cyfrowej diapozytywy z badań
archeologicznych prowadzonych na
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w
latach 70. i 80. XX w. przez
wrocławskiego archeologa, śp. dra hab.
Józefa
Kaźmierczyka,
pracującego
wówczas w Katedrze Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Sama
doktorantka
mówi
o projekcie: „Choć w ostatnich latach polska humanistyka cyfrowa rozwija się dość
dynamicznie, a zbiory bibliotek, archiwów, muzeów i wielu innych instytucji są stopniowo
digitalizowane, to internetowe zasoby, szczególnie z archeologii, wciąż są niewystarczające
i znacznie odbiegają od
tego, co możemy zaobserwować w Europie Zachodniej czy USA. Chcę, aby
mój
projekt
wychodził
naprzeciw tym potrzebom.
Za cel stawiam sobie nie
tylko digitalizację materiałów analogowych, ale również popularyzację archeologii w sieci za pomocą
strony internetowej, tematycznych wpisów blogowych
oraz kanałów social media
(aktualnie grupa na Facebooku pod nazwą: Cyfrowi archeolodzy, funpage na Facebooku: Digital_archaeologist.PL
oraz profil na Instagramie: digital_archaeologist.pl).
Strona internetowa https://historianaslajdach.pl/ w sposób przystępny, a zarazem
rzetelny, ma zaprezentować materiały, które stanowią jedyny w swoim rodzaju zapis tych
ważnych oraz fascynujących badań. Opatrzone opisami slajdy stanowią niebywałą okazję
zarówno dla badaczy, jak i dla czytelników zainteresowanych historią wczesnego
średniowiecza, aby zapoznać się z początkami Wrocławia czy specyfiką pracy archeologa, nie
ruszając się z fotela!”
W dniu 23 kwietnia 2022 r. staraniem fundacji Ścieżkami Pomorza odbył się wyjazd
studyjny skierowany do osób zainteresowanych przeszłością Pomorza Zachodniego
zatytułowany „Śladami najstarszych pomorskich klasztorów na Zaodrzu”. Opiekę
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merytoryczną nad wyprawą sprawowali dr hab. Agnieszka Gut z Uniwersytetu
Szczecińskiego, dr Paweł Babij pracownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu
(absolwent UWr.), a także mgr Piotr Piętkowski – obecny doktorant Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Inspirację do opracowania trasy wyjazdu, jej organizacji
i przeprowadzenia stanowił podrozdział o klasztorach fundowanych na Pomorzu Zachodnim
w XII w. pochodzący z monografii Pana Piotra Piętkowskiego pt. Biskupstwo pomorskie jako
początek biskupstwa kamieńskiego wydanej we Wrocławiu w 2015 r., m.in. dzięki grantowi
wewnętrznemu UWr. Warto dodać, że był to drugi projekt skierowany na popularyzację
wiedzy naukowej poprzez zwiedzanie historycznych miejsc na Pomorzu realizowany
wspólnie przez fundację Ścieżkami Pomorza oraz naszych absolwentów. W 2019 r.
oprowadzali oni już wycieczkę po grodziskach na wyspie Rugii. W tym wypadku podstawą
merytoryczną było dzieło Pana dra Pawła Babija pt. Wojskowość Słowian Połabskich (t. 1 –
2017; t. 2 – 2021).
Ze względów logistycznych tegoroczna wycieczka została ograniczona jedynie do
terenów leżących na zachód od Szczecina, znajdujących się w Republice Federalnej Niemiec
w kraju związkowym Meklemburg-Vorpommern. Wyruszyła ona o godz. 7.00 z ul. Księcia
Sambora w Szczecinie, a pierwszym przystankiem na jej trasie była miejscowość Stolpe an
der Peene (Stołpie nad Pianą), gdzie znajdują się pozostałości po najstarszym pomorskim
klasztorze benedyktynów z 1153 r. Następnie udano się na wyspę Uznam, gdzie odwiedzono
miejsce po dawnym grodzisku Usedom, a także do pierwszej lokalizacji klasztoru
premonstratensów w Grobe (ufundowanego ok. 1155 r. i konfirmowanego przez biskupa
Adalberta w 1159 r.). Po krótki przystanku w Pudagli, gdzie przeniesiono w pocz. XIV w.
konwent z Grobe, odwiedzono także centrum Wolgast (Wołogoszy) podziwiając z zewnątrz
gotycki kościół pw. św. Piotra. Następnym przystankiem były zaś malownicze ruiny klasztoru
cysterskiego w Eldenie (dzielnica Greifswaldu), fundowanego na przełomie XII i XIII w.,
będące wdzięcznym motywem jednego z obrazów Caspara Davida Friedricha (powstały w
1825 r.). Odwiedzono także Altentreptow (Trzebiatów nad Tolężą) miejsce ulokowania
najstarszego żeńskiego konwentu benedyktynek, który w drugiej poł. XIII w. został
przeniesiony do oddalonego o ok. 30 km Verchen. Ostatnimi przystankami na trasie była
położona nad jeziorem Tellenssee Broda – miejsce utworzenia w 1170 r. klasztoru
premonstratensów – ob. dzielnica Neubrandenburga, w którego centrum mieszczą się
kapitalnie zachowane średniowieczne mury obronne wraz z bramami, gdzie ok. godz. 20.00
zakończono zwiedzanie. Uczestnicy wrócili autokarem do Szczecina przed godz. 22.00.

Trasa wyjazdu
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Pozostałości klasztoru w Stolpe an der Peene

Ruiny klasztoru w Eldenie, stanowiące obecnie jedne z parków miejskich Greifswaldu
Fot. Piotr Piętkowski.

Dla zainteresowanych:
https://www.facebook.com/sciezkami.pomorza/ - Strona FB fundacji Ścieżkami Pomorza.
https://asmund-pgd.blogspot.com/2019/10/szlakiem-rugijskichgrodow.html?fbclid=IwAR1nNC9p5Z91eKPrrmY3be2kXRB3LSptjlcVIoQI9GDPmMnSWJvRXL0
xvIQ – Felieton będący sprawozdaniem z wyprawy na Rugię z 2019 r. zamieszczone przez dr
Pawła Babija na jego blogu.
Pani Jagna Rita Sobel, studentka historii oraz Pani Lidia Wojtycka, studentka
psychologii znalazły się wśród dziewięciu laureatów z Uniwersytetu Wrocławskiego, które
16
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otrzymały stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia.
Serdecznie gratulujemy!!!
Po długim i pracowitym okresie zdalnej pracy, Interdyscyplinarne Studenckie Koło
Naukowe Miłośników Historii Kultury podczas „Piątku z historią”, organizowanym przez
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, mogło zaprezentować swoją działalność.
Reprezentanci Koła: Patryk Rafał Pilch
(Przewodniczący), Marcin Wachoński
(Wiceprzewodniczący) i Dominik Olbryt (Skarbnik) opowiadali o konferencjach naukowych
zorganizowanych przez ISKNMHK i spotkaniach z naukowcami i miłośnikami historii z innych
ośrodków akademickich i instytucji regionalnych w Polsce. Zainteresowane osoby mogły
wygrać publikację Koła (Nie)zwyczajne kobiety w dziejach kultury, która została wydana w
wysoko punktowanym wydawnictwie z listy ministerialnej. Takie sukcesy umożliwiły jak
najlepsze zaprezentowanie jednej z licznych aktywności Instytutu Historycznego. Należy
jednak zwrócić uwagę, że tylko nasza reprezentacja wyróżniała się dorobkiem naukowym
o charakterze ogólnopolskim, co zostało zauważone przez gości.

Pan Kacper Rosner-Leszczyński (III rok studiów licencjackich, historia) wziął udział
w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy “O Ukrainie
interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim" z referatem "Освобождение Крыма".
Brutalne deportacje Tatarów krymskich w 1944 roku. W prezentacji przypomniał o
tragicznym losie mieszkańców Krymu oraz omówił metody rugowania kultury i języka
tatarskiego.

WYDARZENIA
W imieniu Kierownik Naukowej Konferencji Pani dr hab. Alicji Szerląg prof. UWr oraz
Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej XXXIV Forum Pedagogów, nt. „Oblicza pedagogiki – przestrzenie edukacyjne i
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społeczne (przeszłość, współczesność, perspektywy). 75-lecie pedagogiki w Uniwersytecie
Wrocławskim”. Konferencja odbędzie się w dniach 26–27 października 2022 r. w formie
hybrydowej.

Koło Naukowe Psychologii w Biznesie
funkcjonujące od kilku lat przy Uniwersytecie
Wrocławskim organizujemy w tym roku piątą
edycję Dni Zawodu Psychologa. Jest to flagowe
wydarzenie, otwarte dla wszystkich chętnych,
które ma na celu przekazanie wiedzy o możliwych
ścieżkach kariery, czekających na absolwentów
studiów
psychologicznych
i
sympatyków
psychologii. Wydarzenie to obejmuje webinary
oraz warsztaty prowadzone przez specjalistów
z różnych dziedzin psychologii.
Tegoroczne Dni Zawodu Psychologa
odbędą się w terminie w dniach 9–11 maja.
Wszystkie webinary zostaną przeprowadzone
zdalnie. Jest to ogromnym atutem, gdyż będziemy
mogli dotrzeć do większej liczby odbiorców.
Prelegenci, których zaprosiliśmy podzielą się
wiedzą i doświadczeniem m.in. z zakresu
psychologii sportu, marketingu, UX Designu oraz
terapii uzależnień.
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Utworzone zostało wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/1v5WHOTgf.

AKTYWNOŚĆ POZAUNIWERSYTECKA
Wojna w Ukrainie trwa już od ponad dwóch miesięcy, powodując niewyobrażalne
cierpienia ludności cywilnej. Cały czas potrzebna jest pomoc humanitarna, która może choć
trochę wesprzeć najsłabszych dzieci, kobiety i osoby starsze. Zapraszamy Państwa do udziału
w zbiórce darów organizowanej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Chcielibyśmy pomóc mieszkańcom Charkowa, który jest celem rosyjskich ostrzałów
od pierwszych dni konfliktu. Dary pragniemy przekazać do konkretnej organizacji.
Nawiązaliśmy kontakt z Fundacją „MY RIZNI – MY RIVNI”, której wolontariuszem jest
dr Serhij Seryakov, pracownik Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. G. S. Skoworody od lat naukowo związany z naszym Instytutem. Co ważne, mamy
możliwość przesłania pomocy za pośrednictwem Fundacji Ukraina bezpośrednio do
Charkowa.
Zainteresowanych prosimy o przekazywanie:
- żywności, która nie ulegnie szybkiemu zepsuciu (tzw. długoterminowej) tj. np.
makaronu, mąki, kaszy, konserw, musów dla małych dzieci w słoiczkach, kaszek dla
niemowląt, itp.;
- środków higienicznych w tym np. pieluch, mokrych chusteczek, pasty do zębów,
ręczników papierowych, itp.;
- koców, śpiworów;
- lekarstw np. leków przeciw bólowych, bandaży, plastrów, apteczek;
- świec, baterii, zapalniczek.
Dary w terminie od 27 kwietnia do 9 maja będzie odbierać w Sekretariacie
Instytutu Historycznego (pokój 224) Pani mgr Aleksandra Wielebińska w godzinach od
8.30 do 15.30.
Osobą koordynującą zbiórkę jest Pani Profesor Bożena Szaynok, z którą można
kontaktować się mailowo: bozena.szaynok@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 maja 2022 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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