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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Kończy się maj. Wydaje się, że powoli wychodzimy
z kryzysu pandemicznego. Bieżący semestr skończymy,
z oczywistych przyczyn organizacyjnych, w taki sposób, jak go
zaczęliśmy. Co do przebiegu sesji egzaminacyjnej – już
zostało wydane zarządzenie. Z ogromną nadzieją patrzymy
jednak w przyszłość i wszyscy liczymy na powrót do
normalnego trybu zajęć od października. Oby nowy rocznik
naszych studentek i studentów, który wyjdzie ze szkół nieco
„okaleczony” brakiem kontaktu z rówieśnikami i z normalnym trybem prowadzenia lekcji wszedł w mury naszego
Uniwersytetu już na dawnych, dobrych zasadach.
Miniony miesiąc był pracowity tak jak poprzednie. Fot. Magdalena Marcula
Pracowaliśmy wciąż nad rozszerzeniem współpracy Wydziału z tzw. interesariuszami
zewnętrznymi, przy czym czyniły to zarówno władze dziekańskie, jak i poszczególne
jednostki, co zaowocowało kolejnymi umowami o współpracy. Będziemy się mocno starać,
aby miało to przełożenie na badania naukowe i dydaktykę.
Uwaga społeczności naszego Wydziału była w dużej mierze skupiona na stanie jego
finansów oraz kondycji finansowej całej Uczelni. Oczywiście nie tylko w kontekście aneksów
czy dodatków motywacyjnych wypłacanych w niektórych jednostkach – chodzi tu także
o kwestie dysponowania środkami z projektów badawczych, skomplikowanych spraw
przetargowych, które niezwykle utrudniają m.in. właściwą realizację grantów. Na ostatnim
posiedzeniu Rady Wydziału był z nami J.M. Rektor, Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski.
Zechciał łaskawie udzielić nam wyjaśnień dotyczących tych właśnie kwestii. Jestem
przekonany, że spotkanie z Jego macierzystym Wydziałem było potrzebne i jak najbardziej
pożyteczne. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i prosimy pamiętać, że J.M. Rektor na
Wydziale jest zawsze u siebie! Wraz z Panią pełnomocnik finansową robię, co w mojej mocy,
aby przywrócić odpowiednie wynagrodzenie wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację studiów niestacjonarnych.
Warto odnotować kolejne, ogromne sukcesy pracowników Wydziału w pozyskiwaniu
środków na realizację projektów badawczych. W kolejnej edycji konkursów Narodowego
Centrum Nauki ponownie zostały docenione starania zespołów z Instytutu Archeologii,
Instytutu Historycznego i Instytutu Psychologii. Gratulujemy!
Oprócz tych szczęśliwych wiadomości napłynęła do nas inna – bardzo smutna.
Odszedł Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki – Dr Arkadiusz Wojtyła. To ogromna
strata dla całej społeczności akademickiej.
Szanowni Państwo – mimo wszystko patrzymy w przyszłość z nadzieją.
Przeprowadzimy niebawem sesję egzaminacyjną, oby jak najskuteczniej. A potem
przygotujemy się do nowego roku akademickiego, oby normalnego.

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan
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Dr Arkadiusz Wojtyła (1978–2021)
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
WSPÓŁPRACA Z MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU
Na początku maja tego roku doszło do podpisania porozumienia o współpracy
między Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych, reprezentowanym przez prof.
Artura Błażejewskiego i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju kierowanym przez
dr. hab. Macieja Szymczyka. W rozmowach brali ponadto udział dr hab. Romuald
Kaczmarek, prof. UWr i dr Agnieszka Patała z Instytutu Historii Sztuki.
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
funkcjonujące od 1968 r. w zabytkowym zespole
młynu papierniczego, jest jednym z ważniejszych
obiektów turystycznych ziemi kłodzkiej i unikalnym
tego typu obiektem w regionie. Muzeum prowadzi
zakrojoną na szeroką skalę działalność wystawienniczą, edukacyjną, popularyzatorską i badawczą,
współpracując z wieloma europejskimi partnerami
oraz pozyskując finansowanie m.in. z funduszy
norweskich i EOG.
Porozumienie zawarte miedzy Wydziałem
a Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
stanowi krok nadający szersze ramy formalne dla
istniejącej już od lat współpracy
z Instytutem Historii Sztuki, którego
pracownicy: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr, prof. dr hab.
Andrzej Kozieł i mgr Adam Szeląg,
prowadzili i wciąż prowadzą badania
mające na celu nie tylko bliższe
poznanie historii i artystycznych walorów zabytkowego zespołu Młyna,
lecz również dostarczyć kolejnych
argumentów w staraniach o wpisanie obiektu na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

DRZWI OTWARTE W INSTYTUCIE HISTORYCZNYM
21 maja 2021 r. odbyła się druga edycja „Piątku z Historią” w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele z Wrocławia
i Dolnego Śląska. W programie spotkania trwającego od godzin porannych do
popołudniowych znalazły się wykłady: dr Agaty Gabiś Mission Possible, czyli jak chronić
materialne dziedzictwo, dr Dominiki Grzesik Historia Cywilizacji Śródziemnomorskich jako
klucz do poznania starożytności, dr. Piotra Głogowskiego Starożytni Grecy a świat Wschodu
oraz dr. hab. Tomasz Głowińskiego, prof. UWr Festung Breslau 1945 – walki o miasto
w świetle nowych źródeł. Znalazło się również miejsce na prezentacje kierunków studiów
prowadzonych w Instytucie Historyczny: Dziedzictwa Kultury Materialnej, Historii
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w Przestrzeni Publicznej, Militarioznawstwa oraz specjalności Turystyka na kierunku
Dziedzictwo Kultury Materialnej, które przeprowdzili prof. dr hab. Jan Kęsik, dr hab.
Barbara Techmańska, dr Jacek Jędrysiak i dr hab. Piotr Badyna. Wykłady i prezentacje
odbyły się w formie zdalnej.

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
Na zaproszenie School of Human and Social Sciences, University of West London dr
hab. Anna Brytek-Matera, prof UWr z Instytutu Psychologii wygłosiła wykład pt. From
healthy eating to detrimental extremes: psychological profiles of vegetarian and non
vegetarian dietary patterns. Wykład został zorganizowany w ramach Nutrition Research
Forum.
Zajęcia prowadzone on-line nie muszą być oceniane wyłącznie negatywnie. Są też ich
interesujące, pozytywne strony. Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr przykazuje, że
na swoich zajęciach seminaryjnych różnego typu prowadzonych w Instytucie Historii Sztuki
w ostatnich dwóch semestrach, dzięki wykorzystaniu MS Teams miała okazję zaprosić
wielu zewnętrznych gości. Wygłosili oni referaty i współuczestniczyli w zajęciach
wzbogacając je o ciekawe dyskusje merytoryczne. Byli to pracownicy naszego Uniwersytetu:
dr Agata Gabiś (Instytut Historyczny), dr Piotr Przybyła (Centrum im. W. Brandta) i dr Jakub
Zarzycki (Instytut Historii Sztuki), ale także prof. dr Peter Oliwer Loew, dyrektor Deutsches
Polen Institut w Darmstadt, prof. dr hab. Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego
w Gdańsku, prof. dr hab. Piotr Marciniak (Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej),
dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska, prof UAM (Instytut Kulturoznawstwa, Zakład
Kulturowych Studiów Miejskich UAM Poznań), dr hab. Michał Pszczółkowski, prof ASP
(Zakład Historii i Teorii Sztuki, ASP w Gdańsku), dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
(Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Literaturoznawstwa KUL), dr Aleksander
Łupienko (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN) i dr Konrad Matyjaszek (Instytut
Slawistyki PAN). Do grona uczestników seminariów dołączali sporadycznie pracownicy
naszego Uniwersytetu i studenci innych seminariów, Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Akademii Kaliskiej. Dr hab. Agnieszka
Zabłocka-Kos wyraża nadzieję, że nasz Wydział stworzy w następnym roku akademickim
warunki techniczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych w typie telekonferencji z udziałem
zewnętrznych gości łączących się online z uczestnikami seminarium przy pomocy dużego
monitora i dzięki profesjonalnej kamerze z mikrofonem ustawionej w sali seminaryjnej.
Dnia 1 maja 2021 r. odbyła się Konferencja Lutniowa –
online zrealizowana w ramach VIII Festiwalu Lutniowego im.
Wojciecha Długoraja w Gostyniu. Do jej udziału zaproszenie otrzymał
dr Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii, który wygłosił
referat pt. Saint Amour – Księga na lutnię – Lutnia
w klasztorze. Praca nad materiałem do książki i nagrań muzyki
lutniowej z dawnego opactwa cystersów w Krzeszowie. Głównym
organizatorem wydarzenia było Muzeum w Gostyniu we współpracy
z Katedrą Historycznych Praktyk Wykonawczych Akademii Muzycznej
im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (http://dlugoraj.dl.pl).
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W środę 5 maja 2021
r. na platformie MS Teams
odbyło się spotkanie warsztatowe
„Doskonalenie
umiejętności zawodowych
w
zakresie
stosowania
sprawiedliwości
naprawczej” stanowiące część realizowanego
w
Katedrze
Etnologii i Antropologii Kulturowej projektu badawczoinnowacyjnego
„Ochrona
i
obrona
praw
ofiar
przestępstw z nienawiści
wobec osób LGBT: Innowacyjne działania przy użyciu sprawiedliwości naprawczej
(LetsGoByTalking)”, który współfinansuje Fundusz Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem
spotkania było zapoznanie uczestników i uczestniczek z podejściem naprawczym
połączonym z wrażliwością potrzebną w pracy z osobami doświadczającymi przemocy
z nienawiści wobec osób LGBT. W warsztacie prowadzonym przez dr Janinę Radziszewską
z Katedry Etnologii I Antropologii Kulturowej wzięli udział przedstawicielki i przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Integracji – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości
Naprawczej, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, Fundacji Dom
Pokoju, Federacji Znaki Równości, a także studentki i doktorant naszej Katedry.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:
https://www.letsgobytalking.eu/
W dniach 13–15 oraz 21–22 maja 2021 r. dr Rozalia Ligus z Instytutu Pedagogiki
wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Identity in Flux. Past, Presents and Futures of
Migrant Communities across Europe”, zorganizowanej przez University College Dublin,
Humanities Institute, na której wygłosiła referat pt. Looking for the biographical identity. Life
histories of Descendants of Polish Re-Emigrants from a former Yugoslavia.
W dniach 14–15 maja 2021 r. dr Jacek Jędrysiak z Instytutu Historycznego wziął
udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Pamięć o epoce napoleońskiej dawniej i dziś.
Konferencja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci Napoleona Bonaparte (1821–2021)”,
zorganizowanej przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Obrady odbyły się
w formie zdalnej. Dr J. Jędrysiak wygłosił referat pt. „Złowrogi „duch Napoleona”? – recepcja
i wpływ kampanii napoleońskich na pruską myśl wojskową 1815–1914.
W dniu 17 maja 2021 r. na konferencji organizowanej przez Collaborative Action
Research Network (CARN) dr Rozalia Ligus z Instytutu Pedagogiki wygłosiła referat pt.
„Native researchers” in their participatory action research projects. W ramach przedmiotu
„Adult Learning and Community Development” do udziału w obradach włączyła studentów
Programu Erasmus Plus oraz kierunku European Cultures: Songül Kepceoğlu, Ebru Aptula,
Anastassia Kuklina, Reheimu Dilare i Mengyao Ou. W dniu 23 marca 2021 r. pod opieką dr
Rozalii Ligus studenci Ci uczestniczyli również w międzynarodowym seminarium „Creating
space of hope and learning. The Case of Cova da Moura, Greater Lisbon Area”,
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organizowanym przez Uniwersytet w Algavre w Portugalii, na którym wykład wygłosił prof.
Danny Wildemeersch z Uniwersytetu Leuven w Belgii.
Dr
Grzegorz
Joachimiak
z Instytutu Muzykologii na
zaproszenie Koła Naukowego
Studentów Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosił gościnny wykład
gościnny pt.
Lutnia
w klasztorze. Kulisy przygotowania książki i nagrań
muzyki lutniowej z dawnego
opactwa cystersów w Krzeszowie. Wykład odbył się 25 maja 2021 r. w formie zdalnej, był otwarty, a wzięli w nim udział
studenci i wykładowcy Instytutu Muzykologii KUL oraz osoby reprezentujące instytucje
spoza kręgu akademickiego. Więcej informacji na stronie:
https://www.facebook.com/events/585170335762926?active_tab=about
W dniu 29 maja 2021 r. Ryszard
Lubieniecki, doktorant w Instytucie
Muzykologii wziął czynny udział w konferencji Annual Plenary Conference of the
Society for Musicology in Ireland (SMI)
zorganizowanej przez Trinity College
Dublin w dniach 27–30 maja 2021 (online
na platformie ZOOM). Ryszard Lubieniecki,
specjalizujący się w muzyce średniowiecza,
wygłosił referat pt. The Use of Diagrams in
learning Mensural Music: The Case of
Ligatures in the First Treatise from the ms.
PL-WaN BOZ 61.
Program konferencji oraz abstrakty
znajdują się do pobrania na stronie: https://musicologyireland.com/SMI-2021.

PROJEKTY NAUKOWE
W tegorocznej edycji konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki aż 25
projektów badawczych z Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskało finansowanie. Wśród nich
jest aż sześć kierowników pracujących na naszym Wydziale. W trzech wnioskach grantowych
kierownikami będą pracownicy Instytutu Archeologii. Dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof.
UWr otrzymał kwotę 1 196 503 zł na realizację projektu pt. „Przejście z paleolitu dolnego do
środkowego w Europie środkowej poza linią Moviusa”. Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz na
realizację grantu pt. „Wielka reforma monetarna w Europie Środkowej: wpływ wzorców
niderlandzkich, francuskich oraz włoskich na modernizację mennictwa śląskiego w okresie
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kwartnikowym” otrzymał 472 344 zł. Z kolei dr Maria Legut-Pintal na projekt pt.
„Metrologiczne aspekty badań nad średniowiecznymi miastami i wsiami. Śląsk na tle
rozwiązań europejskich” otrzymała kwotę 412 600 zł.
Informacje o tych projektach na stronach:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-0930apsv2/streszczenia/501998-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-0930apsv2/streszczenia/498152-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-0930apsv2/streszczenia/502718-pl.pdf
Z kolei dwa granty uzyskały naukowczynie z Instytutu Psychologii: dr hab. Agnieszka
Sorokowska na projekt pt. „Wrażliwość olfaktoryczna i neofobia żywieniowa wśród dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a dr Anna Maria Oleszkiewicz na realizację
grantu pt. „Zdrowotne, socjo-psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania wrażliwości
węchowej – perspektywa globalna”
Również dr Daniel Wojtucki z Instytutu HIstorycznego uzyskał finansowanie swojego
kolejnego projektu w ramach konkursu OPUS. Nowy project dr. D. Wojtuckiego nosi tytuł
„Archeologia prawna Śląska i ziemi kłodzkiej (XIII–XVIII wiek)” i został wsparty kwotą 983
542 zł.
Dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. UWr z Instytutu Psychologii została laureatką
grantu badawczego finansowanego przez Fondation Maison des Sciences de l’Homme
w Paryżu. W ramach Programu DEA (Directeurs d’Études Associés/Associate Research
Directors) będzie realizować projekt nt. „Orthorexia Nervosa and its psychological and
behavioural features: a cross cultural comparative research” w jednym z najbardziej
prestiżowych uniwersytów francuskim w dziedzinie psychologii zdrowia – Université de
Bordeaux. Program DEA jest adresowany do naukowców z całego świata z dziedzin nauk
humanistycznych i nauk społecznych. Laureaci wyłaniani są na podstawie imponującego
dorobku naukowego oraz prowadzenia wysokiej jakości badań.
Od kilku lat Instytut Archeologii prowadzi prace badawcze związane z budową drogi
ekspresowej S7 w okolicach Krakowa. Od września 2019 r. kontynuuje te badania zespół pod
kierownictwem dr Ewy Dreczko i mgr. Tomasza Murzyńskiego. Od tego czasu zare-

jestrowano liczne relikty osadnictwa od epoki kamienia po nowożytność. Wyróżniającymi się
odkryciami były dobrze zachowane pozostałości osady średniowiecznej w postaci
półziemianek oraz obiektów gospodarczych, a także nowożytna droga na stanowisku
w Szczepanowicach. Na stanowisku w Domiarkach zdecydowanie najbardziej interesującym
odkryciem był pochówek trzech osób w jamie zasobowej, wstępnie wiązany z kulturą
mierzanowicką. Na uwagę zasługuje także trapezowaty obiekt, w którego dnie wkopana była
mała skrytka z miedzianym pierścionkiem oraz relikty obozu wojskowego z czasów pierwszej
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wojny światowej. Od października zeszłego roku kontynuowano badania na stanowisku
Kraków Nowa Huta-Zesławice. Odkryte już na wstępie ślady osadnictwa zaskoczyły intensywnością, potwierdzoną między innymi wystąpieniem silnie nasyconej zabytkami warstwy
kulturowej. Zamieszkujące ten obszar społeczności pozostawiły po sobie liczne ślady
w postaci wszelkiego typu obiektów mieszkalnych, gospodarczych, produkcyjnych, a także
funeralnych. Do ciekawszych odkryć należą neolityczne pochówki ludzkie, kompletnie
zachowany szkielet krowy z epoki brązu oraz zespoły przedmiotów metalowych: brązowych
oraz żelaznych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z badań pod adresem:
https://www.facebook.com/archeouniwroc/.
Dr Wioleta Muras oraz doktorant Kwen Li z Instytutu Muzykologii biorą udział
w III edycji Kursu Edytorstwa Muzycznego organizowanego przez Polskie Wydawnictwo
Muzyczne, w ramach którego przygotowują do wydania mało znane utwory fortepianowe
Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, m.in. Fantasie et Variations sur la masure (Kujawianka)
op. 14. Działania kursu mają wymiar edukacyjny oraz praktyczny, ponieważ dzięki zadaniom
podejmowanym w czasie kursu dochodzi do publikacji mało znanych utworów polskiego
dziedzictwa muzycznego.

NOWE PUBLIKACJE
Akt dobrosąsiedzki. 30 lat traktatu polsko-niemieckiego
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pod red. Jana
Barcza i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław-Warszawa 2021,
ss 243.
Współpraca prof. Krzysztofa Ruchniewicza z Instytutu
Historycznego z prof. Janem Barczem z Katedry Prawa
Międzynarodowego i Prawa UE z Kolegium Prawa Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie zaowocowała wydaniem
trzeciego już tomu studiów poświęconych historii relacji
polsko-niemieckich w drugiej połowie XX w. Pretekstem jest
przypadająca właśnie 30. rocznica podpisania Traktatu o
dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Zakończył on
okres ustanawiania nowych podstaw stosunków między
Polską i RFN. Tak zwany Duży Traktat pozwolił wypełnić
dwustronne relacje intensywnymi kontaktami na różnych szczeblach i obszarach. Jednym z nich był dialog naukowy, w którym czynnie bierze
udział także nasza uczelnia. Autorami prezentowanych studiów są wybitni znawcy
problematyki, naukowcy i dyplomaci, przedstawiciele takich dyscyplin jak prawo, politologia
czy historia. Publikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych, po polsku i niemiecku
(forma tradycyjna i ebook). Wkrótce wersje elektroniczne będą dostępne w bibliotece
cyfrowej UWr. Partnerami wydania tego tomu są Konsulat Generalny Republiki Federalnej
Niemiec we Wrocławiu oraz Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie.
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Na początku maja 2021 r. ukazał się nowy numer
kwartalnika „Kultura Współczesna” zatytułowany
„Muzeum antropocenu”, za którego redakcję
odpowiadają dr Jacek Małczyński i dr hab. Renata
Tańczuk, prof. UWr z Instytutu Kulturoznawstwa.
Autorzy i autorki zebranych w tomie tekstów,
analizując praktyki artystyczne, artefakty i obrazy,
poddają rewizji ideę muzeum historii naturalnej
w kontekście dyskusji na temat antropocenu, nowej
epoki geologicznej w dziejach Ziemi, w której człowiek
stał się czynnikiem geologicznym. Jak czytamy we
wprowadzeniu: „Muzeum antropocenu można określić
mianem „muzeum wyobraźni” . Wyznacza ono
przestrzeń, w której natura i kultura splatają się, a czynniki ludzkie i nie-ludzkie spotykają się
ze sobą. Gromadzi ono narracje i artefakty świadczące o wpływie człowieka na ekosystem.
Opowiada historie powiązane z wy-mieraniem gatunków, zmianami klimatycznymi etc. Jest
także przestrzenią spekulatywną, miejscem refleksji o zagrożeniach, z jakimi ludzkość będzie
mierzyć się w przyszłości, stanowiąc forum dyskusji o tym, jak możemy uchronić się przed
ekologiczną katastrofą”. W numerze znalazły się teksty pracowników i doktorantów
Instytutu Kulturoznawstwa: Renaty Tańczuk Rapsodie muzeum historii naturalnej. Marka
Diona dyletanckie gry z ekspozycjami przyrody, Magdaleny Zamorskiej Bylica pospolita,
„synfitonizm” i ekspozycje roślinno-ludzkich historii, a także doktorantów Instytutu
Kulturoznawstwa: Agaty Janikowskiej Film jako archiwum antropocenu. “The Hunters”
Johna Marshalla i Michała Witka Skóry „azjatyckich tygrysów” – chińskie takysdermie jako
eksponaty i towary.

UCZESTNICTWO W RADACH NAUKOWYCH
I KOMISJACH EKSPERCKICH
Dr hab. Monika Baer, prof. UWr, kierownik Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej została wybrana do Zarządu Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego.
Dr Agnieszka Widera-Wysoczańska z Instytutu Psychologii została wpisana na listę
ekspercką Senatu Rzeczypospolitej. Jednocześnie Pani Doktor za zlecenie Przewodniczącego
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP napisała
„Opinię do projektu ustawy dotyczącego opieki naprzemiennej (druk senacki nr 63)
w kontekście analizy problemów psychologicznych dzieci i rodziców oraz problemów
prawnych z uwzględnieniem wyników badań naukowych”. Opinia ukazała się na stronie
senat.gov.pl, w zakładce opinie i ekspertyzy:
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5865/plik/oe-333.pdf
Zapoznając się z badaniami opisującymi sytuację psychologiczną i prawną
małoletnich i ich opiekunów w krajach, w których piecza naprzemienna została
wprowadzona pod koniec lat 90. XX w. dr A. Widera-Wysoczańska przedstawiła:
9

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 44 (maj 2021)
1) pozytywny i negatywny wpływ pieczy naprzemiennej na dzieci i rodziców;
2) warunki przyczyniające się do wystąpienia lub braku dobrostanu u dzieci
poddanych tej opiece, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy, zwłaszcza seksualnej
w rodzinie;
3) wskazała na „usytuowanie” od początku XXI w. w psychologii i psychiatrii
światowej oraz prawie stworzonych w latach 80. XX w. przez psychiatrę Richarda Gardnera
pojęć: „zespół alienacji rodzicielskiej” oraz "fałszywe oskarżenia" o przemoc seksualną
w trakcie procesu rozwodowego;
4) ustosunkowała się do kar pieniężnych i więzienia wobec rodzica, który jest
oskarżany przez drugiego o alienację rodzicielską.
Zaproponowała (na podstawie analizy zwłaszcza prawa kanadyjskiego, ale także
nnych krajów) przed zasądzeniem pieczy naprzemiennej przeprowadzanie profesjonalnej
specjalistycznej diagnostyki:
- jakości więzi budowanych lub nie przez rodzica z dzieckiem;
- nierozwiązywanych konfliktów między partnerami/rodzicami;
- przemocy doznawanej w rodzinie przez dziecko i rodzica;
- innych warunków istniejących w trakcie trwania wspólnoty rodzinnej, w trakcie
procesu rozwodowego oraz po ustaniu tej wspólnoty.
Na podstawie doświadczeń praktyka terapeuty i biegłego sądowego dr A. WideraWysoczańska wskazała na kroki, jakie należy szybko podjąć, aby jak najskuteczniej
specjalistycznie rozpoznawać ewentualne występowanie w rodzinie przemocy, zwłaszcza
seksualnej wobec dziecka. Wnioski wyciągnięte ze światowej literatury i doświadczeń w
pracy terapeutycznej i rozwojowej wskazują, że piecza naprzemienna nie powinna być
obligatoryjna, a raczej wynikająca z dobrej woli obojga rodziców oraz innych warunków,
które dają podstawy do odczuwania przez dziecko dobrostanu i do prawidłowego rozwoju.
Główną ideą wprowadzenia pieczy naprzemiennej ma być najpierw dbanie o dobro
małoletniego a w drugiej kolejności o potrzeby jego rodziców.
Prof. Krzysztof Ruchniewicz z Instytutu Historycznego oraz dyrektor Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta został wybrany na członka Instytutu
Kaszubskiego. To placówka powstała w 1996 r., która zajmuje się badaniami nad
społecznością kaszubską, jej przeszłością i teraźniejszością, problemami społecznymi,
ekonomicznymi i ekologicznymi. Jej celem jest także integracja rozrzuconego po kraju i na
świecie środowiska kaszubsko-pomorskiego oraz wsparcie dla współpracy międzynarodowej
i promowanie wyników badań zagranicą. Instytut Kaszubski współpracuje m.in. ze
Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej w Wejherowie. Prof. Krzysztof Ruchniewicz jest potomkiem rodziny kaszubskiej
z okolic Chmielna i Kartuz, od lat interesuje się dziejami regionu w XX w.
Prof. Krzysztof Ruchniewicz decyzją Senatu UWr został nowym członkiem Rady
Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zgodnie z regulaminem,
kuratorzy mają m.in. funkcje kontrolne. Mogą też inicjować różne projekty. Dotychczasowa
współpraca między UWr a ZNiO wymaga analizy, jak i nowych propozycji na przyszłość. Dla
naszego Wydziału jest to też okazja, by dzięki pośrednictwu prof. K. Ruchniewicza przekazać
uwagi i pomysły dotyczące form przyszłego współdziałania. Raz do roku prof. K. Ruchniewicz
planuje złożyć Senatowi krótkie sprawozdanie ze swej działalności. Będzie ono dostępne
także na jego stronie internetowej.
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Dr hab. Jolanta Kowal z Instytutu Psychologii uzyskała certyfikat recenzenta experta
w AIEC, strategicznego partnera w wydawnictwach m.in. Francis @ Taylor, Wiley, Sage, IEEE
etc.
Z kolei dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr z Instytutu Archeologii, jednocześnie
Dziekan Wydzuału, został powołany do Rady Muzeum Archeologiczno-Historycznego w
Głogowie.

W dniu 28 maja 2021 r. dr Jacek
Jędrysiak z Instytutut Historycznego
wziął udział w zdalnym posiedzeniu
Zespołu Konkursowego, które dokonało
formalnego i merytorycznego przeglądu
wszystkich zgłoszeń do V edycji
Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki.
Tegoroczna edycja odbywa się pod
tytułem przewodnim: Pakt Hitler-Stalin.
Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego. Nagroda im. Janusza Kurtyki to
projekt prowadzony przez Fundację im. Janusza Kurtyki od 2017 r. w celu promocji na
świecie najlepszych książek polskich historyków. Jego celem jest poszerzenie dostępności
językowej i promocja wyjątkowych pozycji historycznych wydanych na rodzimym rynku.
Zwycięska publikacja tłumaczona jest na języki obce oraz wydawana i promowana poza
granicami Polski. Zagraniczne wyjazdy, promujące książki laureatów w ośrodkach
akademickich oraz instytutach badawczych, odbywają się w ramach specjalnego, wy11
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odrębnionego projektu zatytułowanego Gene of Freedom. Dotychczasowymi laureatami
konkursu zostali m.in. prof. Tadeusz Wolsza, prof. Andrzej Chwalba i prof. Andrzej Nowak.
Więcej informacji:
https://fundacjakurtyki.pl/2021/04/21/pakt-hitler-stalin-geneza-i-konsekwencje-sojuszuniemiecko-sowieckiego/

STUDENCI I DOKTORANCI
Przemoc wbrew temu, co często się nam wydaje jest zjawiskiem powszechnym.
Wiele jej form pozostaje nierozpoznanych, a zachowania sprawców bywają bardzo subtelne.
Nagrane przez studentów IV roku Psychologii filmy pokazują różne oblicza przemocy: od
emocjonalnej, przez fizyczną, po nadużycia na tle seksualnym, ale także nadopiekuńczość, co
dla niektórych może być zaskoczeniem. Prezentują manipulacje stosowane przez sprawców
oraz uczucia towarzyszące ofiarom.
Ponieważ jest to bardzo ważny temat, warto udostępnić pte prace szerszemu gronu
odbiorców. Studenci chcą zwrócić uwagę na to zjawisko i pokazać, jak szeroki wachlarz
zachowań obejmuje. Przemoc ma wiele twarzy, niejednokrotnie są to twarze osób dobrze
nam znanych. Sprawcą może być każdy, bez względu na status, wiek, relację jaką mamy z tą
osobą, wykształcenie, autorytet jakim się cieszy itd. To chyba najważniejszy punkt,
szczególnie trudny do przyjęcia dla nas, jako społeczeństwa.
Filmy zrealizowali studenci IV roku Psychologii studiów stacjonarnych, kształcący się
na specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia. Powstały one na zajęcia z Psychologicznych
aspektów przemocy w rodzinie prowadzone przez Panią dr Agnieszkę Widerę-Wysoczańską.
Folder z filmami:
https://drive.google.com/folderview?id=1QIT_JSpZayBCzXxqHGG6JUKmDaCh59j3

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
W maju 2021 r. Dziekan WNHiP ogłosił dwa zarządzenia:
• Zarządzenie Dziekana Nr 5/2021 w sprawie terminów określanych przez Dziekana w
ramach Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie
antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu
Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium
pisemnych prac dyplomowych.
file:///C:/Users/PK/Downloads/Zarz%C4%85dzenie%20Dziekana%20APD%20-%2052021.pdf
• Zarządzenie Dziekana Nr 6/2021 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej i
zaliczeń, egzaminu dyplomowego na studiach w roku akademickim 2020/2021 na
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
file:///C:/Users/PK/Downloads/ZARZ%C4%84DZENIE%20Nr%206_2021%20Dziekana.
%20v%20%20z%2031.05.2021.pdf
Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 28 czerwca 2021 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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