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Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Doktoranci i Studenci,
Za nami pierwszy miesiąc funkcjonowania Uniwersytetu w trybie
zawieszenia zajęć i przy skierowaniu zdecydowanej większości
pracowników do pracy zdalnej. Dla większości wykładowców
przejścia z trybu pracy w bezpośrednim kontakcie ze studentami
w tryb nauczania zdalnego było i jest wyzwaniem. Nie byliśmy tego uczeni, nie posiadaliśmy
doświadczenia, większość z nas z nieufnością podchodziła do takiej formy kształcenia. Tym
niemniej znaczna liczba od samego początku, a dziś przytłaczająca większość nawiązała ścisły
kontakt ze swoimi studentami. Znaczna liczba prowadzi zajęcia synchroniczne, poprzez
wideokonferencje i inne formy współpracy ze studentami w czasie rzeczywistym. Inni
preferującą formy asynchroniczne, większy nacisk kładąc na samodzielną pracę studentów.
Zachęcałem i cały czas zachęcam do łączenia tych podejść. Uważam, że wyłącznie
asynchroniczne formy pozbawiają nas racji bytu. Jeśli mamy naszym studentom zaoferować
coś więcej, niż udział w kursie dobrej szkoły korespondencyjnej, to musimy nawiązać ten
kontakt bezpośrednio. Jeśli myślimy o i deklarujemy przywiązanie do nauczania w relacji
mistrz – uczeń, to musimy budować tę pozycję mistrza właśnie w bezpośrednim kontakcie.
Osobiście nie wierzę w autorytet wynikający ze stanowiska, tytułu lub miejsca pracy. Taki
aprioryczny autorytet jest tylko chwilowy, niejako zakładany wstępnie przy zawiązywaniu
relacji – ale szybko jest testowany przez życie.
Moment kryzysu dał nam szansę pokazać to, co w nas najprawdziwsze, najlepsze
i najtrwalsze. Jestem przekonany, że jako Wspólnota zdajemy ten egzamin pomyślnie. Nie
tylko realizujemy program studiów w z pomocą nauczania zdalnego. Trwają także badania
naukowe, o ich jakości świadczy publikowanie w renomowanych czasopismach
i wydawnictwa z listy II MNiSW. Oczekujemy na wyniki kolejnych konkursów krajowych, ale
pracownicy składają także aplikacje – w ramach międzynarodowych konsorcjów –
w programach Horyzontu 2020. Szeroko rozwijają się także badania nad psychologicznymi
konsekwencjami epidemii. Kontynuowane są dotychczasowe granty, a po kończących się
przyjmujemy publikacje książkowe i artykuły w czasopismach.
Życie idzie do przodu. Także nasi studenci starają się aktywnie uczestniczyć
w zajęciach. Jest oczywiste, że zmiany w ich prowadzeniu nie zawsze przebiegają płynnie, że
czasami musi minąć czas, zanim wypracujemy optymalne rozwiązania edukacyjne. Ale coraz
więcej osób prowadzi wykłady i zajęcia w formie wideokonferencji. Nawet pracownicy
podchodzący bardzo ostrożnie do nowych narzędzi – akceptują je i przy wszystkich kłopotach
technicznych starają się je stosować. To nie znaczy, że jesteśmy zadowoleni z bieżącego stanu
rzeczy. Doskwiera nam słabość infrastruktury informatycznej w naszym kraju. Nie wszystkie
kwestie proceduralne udało nam się opracować. Ale – staramy się te luki wypełniać jak
najlepszymi praktykami. Otworzyliśmy specjalną podstronę poświęconą funkcjonowaniu
Wydziału w czasie epidemii, jako Dziekan spotykam się z Państwem listownie i poprzez
synchroniczne, rejestrowane, spotkania na kanale w serwisie Youtube. Zachęcam bardzo
Państwa do uczestnictwa w tych formach komunikacji. Ale też proszę gorąco o wypełnienie
ankiet, które przygotowałem dla wykładowców, pracowników administracji, doktorantów
i studentów. Zebrane w nich opinie pozwolą nam bardziej precyzyjnie zarządzać Wydziałem
w tym czasie.

1

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 33 (IV 2020)

Szanowni Państwo, za chwilę ogłosimy procedury egzaminów dyplomowych,
rejestracji prac. Rada dyscypliny historia będzie testować zdalne spotkanie z głosowaniami
z pomocą programu MS Forms. Jeśli wszystko się zakończy pomyślnie, w początkach maja
przeprowadzimy Radę Wydziału – zachęcam zwłaszcza władze jednostek i rad dyscyplin do
sprawdzenia swoich potrzeb w zakresie uchwał Rady Wydziału. Idziemy do przodu. Może
czasami wolniej i mozolniej niż w normalnych czasach. Ale zawsze razem, zawsze odważnie.
Damy radę!
Najbliższe spotkanie na kanale
https://youtu.be/I6YYNWLxWC4

Youtube,

w

niedzielę,

o

godzinie

20.00:

Listy Dziekana dostępne są pod adresem: http://przemyslawwiszewski.pl/aktualnosci/
Adresy ankiet dla
Wykładowców:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b5xKxM7MkS19B9awieNDFSdfM0ldchPq9Bnicc2RRUODRORlNYMkVYSEZCUlFUNVYxN0paWkxPVC4u
Pracowników
administracji:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b5xKxM7MkS19B9awieNDFSdfM0ldchPq9Bnicc2RRUOVY4MExJSzg0WUxKRVg0RTlMMFA0V0QwMS4u
Doktorantów:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b5xKxM7MkS19B9awieNDFSdfM0ldchPq9Bnicc2RRUM1ZPTjFQRTFFSEVVWUg3TFk4NUNHRlBJWi4u
Studentów:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b5xKxM7MkS19B9awieNDFSdfM0ldchPq9Bnicc2RRUMUZNSjQ5Tkw0Wk1COUlIUk5VVDFWTDJESS4u
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Na przełomie marca i kwietnia troje
pracowników naukowych Wydziału otrzymało awanse na swoich ścieżkach kariery
naukowej. Prof. Paweł Jaworski i Prof.
Leszek Ziątkowski z Instytutu Historycznego otrzymali nominacje profesorskie, zaś dr hab. Agnieszka Sorokowska
z Instytutu Psychologii może cieszyć się stopniem doktora habilitowanego. Gratulujemy!
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Dr Marek L. Wójcik (Instytut Historyczny) został laureatem
prestiżowej Nagrody im. Adama Heymowskiego, przyznawanej przez Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warszawie za
dwutomowe dzieło Pieczęcie rycerstwa śląskiego
w dobie przedhusyckiej (Kraków – Wrocław: Księgarnia
Akademicka – Uniwersytet Wrocławski, 2018). Nagroda,
ustanowiona po raz pierwszy w 1995 r., przyznawana
jest za najlepsze prace naukowe i popularnonaukowe
z zakresu heraldyki i nauk z nią związanych. Adam
Heymowski (1926–1995) był historykiem, socjologiem,
bibliotekarzem, heraldykiem i bibliofilem, dyrektorem
zamkowej królewskiej Bernadottebiblioteket w Sztokholmie.
W III edycji konkursu Stena Circular Economy Award, poruszającego tematykę gospodarki
cyrkularnej, skierowanego do biznesu i środowiska akademickiego, spośród projektów
zgłoszonych przez studentów jury nagrodziło pomysł Pani Justyny Bronowickiej z IPs
na „Sklep samozaopatrujący”, którego głównym celem jest upcykling starych ubrań oraz
edukacja w zakresie ekologii i GOZ. Partnerami III edycji konkursu byli: Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań „Rekopol”, SkandynawskoPolska Izba Gospodarcza, Kampania 17. Celów oraz GOZ WORLD.
O wynikach konkursu pisała Polska Agencja Prasowa: https://www.pap.pl/centrumprasowe/627192%2Cnagrody-dla-liderow-gospodarki-obiegu-zamknietego-przyznane.html
Prof. Tomasz Głowiński (IH) był 17 kwietnia 2020 r. gościem
Radia Wrocław, w którym opowiadał o tragicznych
wydarzeniach z początku kwietnia 1945 r. w Festung Breslau.
50-minutowej audycji można wciąż posłuchać pod linkiem:
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/86252/
Dzwiekowa-historia-Ostatnia-Wielkanoc-w-BreslauPOSLUCHAJ?fbclid=IwAR2Gxu6kZPXkWz4TtC7Tgbn
RHEbCj1_1_oJJIpuCNkz8lD93hbWOE9NtTpQ
W tym roku przypada 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej.
Z uwagi na pandemię koronawirusa większość planowanych uroczystości, działań edukacyjnych i upamiętniających została odwołana. Pozostały głównie te, które
odbywają się za pośrednictwem Internetu. Jedną z nich,
Minuty Pamięci, zainicjował dr Łukasz Kamiński
z Instytutu Historycznego. Jest idea jest prosta – każdy, kto
zna dowolny język obcy i jest użytkownikiem mediów
społecznościowych może przetłumaczyć wybrany przez
siebie biogram jednej z ofiar i udostępnić innym. W ten
sposób, w zaledwie kilka minut możemy dać wyraz naszej
pamięci i przyczynić się do upowszechnienia wiedzy
o Zbrodni Katyńskiej. Zasady akcji i gotowe do
przetłumaczenia biogramy znajdują się pod adresem: https://bit.ly/Katyn1940
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Jak donosi Instytut Archeologii: Pomimo zaistniałych okoliczności ekipa Instytutu Archeologii
działa na pełnych obrotach. Realizujemy prace badawcze,
pracujemy w ramach pozyskanych grantów (aczkolwiek nie
zawsze jest to łatwe w przypadku ograniczonego dostępu do
zabytków,
zdeponowanych
w
różnych
jednostkach
muzealnych…), kończymy zaległe artykuły i zabieramy się za
następne (w przypadku tych z nas, którzy mają na pokładzie
dzieci, nie jest lekko…). Prowadzimy dydaktykę z zastosowaniem
nowoczesnych narzędzi komunikacji i musimy przyznać, że w zdecydowanej większości przypadków interakcja ze studentami
bardzo pozytywnie nas zaskakuje! Natomiast bardzo brakuje
nam aktywności w terenie… W tej sytuacji jest za to możliwość
popracowania na przykład nad zgromadzoną archiwalną
dokumentacją z badań prowadzonych zarówno jeszcze przez
archeologów niemieckich przed ponad stu laty, jak i dokumentacją sporządzoną w latach 50-tych w trakcie badań różnych stanowisk archeologicznych Śląska.
Pomimo zewnętrznych okoliczności w Chorwacji,
a konkretniej w Zadarze przebywa w ramach programu
Erasmus grupa studentów Instytutu Archeologii. Oto
krótka relacja z ich aktywności: Uniwersytet 13 marca
zawiesił nam zajęcia do 30 marca, jednak ostatnio
przedłużono zawieszenie do 19 kwietnia. Na razie
systematycznie przygotowujemy wcześniej zapowiedziane
projekty dotyczące wybranych wraków statków i amfor
oraz pracujemy nad naszymi pracami licencjackimi. Zanim
odwołano spotkania, udało nam się odwiedzić Arheološki Muzej, czyli Muzeum Archeologiczne
oraz Muzej Antičkog Stakla, czyli Muzeum Szkła Antycznego – oba zlokalizowane w Zadarze.
W Muzeum Szkła Antycznego nie tylko
dowiedzieliśmy się sporo o historii szkła, ale również
mogliśmy przeanalizować strukturę muzeum pod
kątem muzeologicznym oraz odwiedziliśmy
muzealne archiwa. Podobnie było w przypadku
Muzeum Archeologicznego, do którego udaliśmy się
aż dwa razy. Jedne zajęcia poświęcone były
kwestiom czysto muzeologicznym – rozplanowanie
muzeum, zalety i wady danych wystaw, możliwe
ulepszenia w przyszłości. W tym wypadku również
mogliśmy odwiedzić archiwa muzeum. Drugie
zajęcia bardziej skupiały się na historii początków chrześcijaństwa na tych terenach, okresie
wędrówek ludów oraz przybyciu tutaj pierwszych Słowian. Podczas zajęć terenowych
mogliśmy zwiedzić kościół św. Donata, gdzie poznaliśmy jego fascynującą historię. Ten obecny
symbol Zadaru został wybudowany w IX wieku z fragmentów zburzonego forum rzymskiego,
które znajduje się obok. W niektórych miejscach wewnątrz kościoła widać nawet rzymskie
stele nagrobne użyte jako materiał budowlany. Jak wytłumaczył nam profesor, wystarczyło

4

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 33 (IV 2020)
obok rzymskich napisów wyryć znak krzyża i wtedy pogańskie
napisy już nikomu nie wadziły. Dodatkową ciekawostką jest to, że pierwotnie był to kościół
pw. Trójcy Świętej, gdyż biskup Donat przez długi czas był uważany za świętego tylko przez
mieszkańców Zadaru. W ramach zajęć zwiedziliśmy również
Stare Miasto, a profesor opowiadał nam o najważniejszych
zabytkach, historii miasta oraz powiedział, gdzie można
kupić najlepsze lody w całym Zadarze! Z pewnością tam się
udamy, gdy zrobi się trochę cieplej, a do tego sytuacja
epidemiologiczna będzie opanowana.
Kilka słów o koronawirusie w Chorwacji: nadal (stan na
koniec marca) nie obowiązuje tu jeszcze zakaz wychodzenia
z domu. Wydaje nam się, że jest to spowodowane tym, iż
Chorwaci zachowują się bardzo ostrożnie i racjonalnie. Ulice
są od jakiegoś czasu wyludnione, praktycznie wszyscy noszą maseczki i rękawiczki, zachowane
są duże odstępy w kolejkach. Nie ma konieczności wprowadzania dalszych restrykcji. Można
powiedzieć, że Chorwaci są „alert, not anxious”, co przekłada się na skuteczne i spokojne
działania zmniejszające ryzyko zachorowania. Chorwacja bardzo dobrze poradziła sobie
z problemem „panicznego kupowania”. Niedługo po ogłoszeniu stanu pandemii rząd
Chorwacji zapewnił, że ceny podstawowych produktów spożywczych oraz sanitarnych/
dezynfekujących nie mogą zostać podniesione. Obowiązuje ich maksymalna cena z 30 stycznia. Sprawiło to, że Chorwaci nie rzucili się na zakupy i cały czas praktycznie wszystkie
produkty są dostępne. Jedynie nieznacznie skrócono
godziny otwarcia sklepów spożywczych. Część
studentów z innych krajów zdecydowała się również
zostać w Zadarze ze względu na to, że w ich krajach
ojczystych sytuacja wygląda znacznie gorzej. My
również zdecydowaliśmy się zostać, gdyż podróż
wydaje się teraz niepotrzebnym narażaniem siebie
oraz innych. Mamy nadzieję, że do końca semestru
sytuacja zostanie opanowana na tyle, abyśmy mogli
spokojnie i bez przeszkód wrócić do kraju.
Martyna Pacek wraz z Natalią Marzec, Martyną Marszałek, Natalią Ignaciuk oraz Maćkiem
Wojciechowskim, studenci Archeologii
Projekty naukowe
W lutym 2020 Ekspedycja Archeologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego wznowiła
badania na terenie południowego Peru. Pomimo trudności związanych z ogólnoświatową pandemią w lutym i marcu tego roku, przeprowadzono prace archeologiczne
w mało dostępnym regionie doliny Rio Tambo oraz na przyległym obszarze tzw. Gór
Nadbrzeżnych Cordillera de la Costa. Uczestniczyli w nich doktoranci i absolwenci
naszej uczelni oraz archeolodzy związani z Uniwersytetem Katolickim Santa Maria w Arequipie
Universida Universidad Católica de Santa Maria, od lat współpracującym z naszą uczelnią.
Prowadzone prace pozwoliły zareje-strować i udokumentować w dolnym biegu Tambo
cmentarzyska związane ze społecznościami pierwszych rolników i rybaków, zamieszkujących
ten obszar ponad dwa tysiące lat temu. W trakcie rozpoznania odkryto też groby cywilizacji
Tiahuanaco.
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Po lewej: Zdewastowane cmentarzysko (Tiwanaku?) na
prawobrzeżnym skraju delty Tambo, fot. E Bewziuk

Fakt ten potwierdził wyniki wcześniejszych badań realizowanych przez naszą
uczelnię. Wskazują one, że dolina Tambo
była objęta intensywną kolonizacją
cywilizacji Tiahuanaco (600 – 1100 n.e.),
a jednocześnie stanowiła północną
granicę jej ekspansji politycznogospodarczej. Obszarem macierzystym
Tiahuanaco jest południowa część
basenu jeziora Titicaca, gdzie znajdują się monumentalne ruiny Tiwanaku i Lukurmata.
W trakcie badań prowadzonych przez wrocławskich archeologów w strefie Gór
Nadbrzeżnych zarejestrowano także jaskinie użytkowane przez społeczności zbierackołowieckie, egzystujące w tym regionie we wczesnym holocenie. Na płaskowyżu, znajdującym
się w partii szczytowej Gór Nadbrzeżnych, odkryto inne stanowiska osadnicze społeczności
zbieracko-łowieckich. Są one zlokalizo-wane wokół dawnego zbiornika wodnego, którego
powstanie związane było ze zmianami klimatycznymi przełomu plejstocenu i holocenu, tzn.
końcem epoki lodowcowej.
Toro Muerto; Ryty naskalne w dolinie Majes, fot. M. Gorczyńska
W trakcie tegorocznych badań
wykonano też dokumentację dewastacji
dokonanych przez człowieka na słynnym
stanowisku Toro Muerto w dolinie Majes.
Znajdują się tutaj tysiące rytów
naskalnych, pochodzących z róż-nych epok
historycznych. Pomimo ochrony, obszar
ten ulega nieustannej dewastacji
ze strony poszukiwaczy skarbów. Jednakże
głównie jest on niszczony na polecenie
posiadaczy ziemskich, usiłujących przejąć
te tereny pod uprawę winnej latorośli. W
trakcie prac laboratoryjnych prowadzonych w Arequipie prowadzono dalsze opracowanie
materiałów archeologicznych pozyskanych podczas wcześniejszych prac wykopaliskowych
realizowanych przez naszą uczelnię w strefie
wysokogórskiej Andów i na odcinku wybrzeża
rozciągającym się od doliny rzeki Tambo po
dolinę Ocoña.
Uniwersytet Wrocławski od roku 2008
realizuje badania archeologiczne w Peru. Współpracownikami peruwiańskimi są: Uniwersytet
Katolicki Santa Maria w Arequipie (Universidad
Catolica de Santa Maria) i regionalny oddział
Ministerstwa Kultury Republiki Peru. Prace
Toro Muerto; niszczone ryty naskalne, prawdopodobnie związane z horyzontem środkowym
badawcze dotyczą rozwoju społeczności
(600-1100 n.e.), fot. E. Bewziuk.
prekolumbijskich na obszarze dolin rzecznych
najbardziej południowej części wybrzeża Peru, określanej jako Extremo Sur. Projektem kieruje
prof. dr hab. Józef Szykulski z Instytutu Archeologii UWr.
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W tegorocznych pracach, ze strony naszej Uczelni uczestniczyli doktoranci Ewa Bewziuk
(Instytut Historii Sztuki), Jakub Wanot (Instytut Archeologii) oraz absolwentka Monika
Gorczyńska. Stronę peruwiańską reprezentował archeolog Luis Diaz Rodriguez oraz archeolog
Marco, Lopez dyrektor muzeum archeologicznego Universidad Católica de Santa Maria
w Arequipie. Tegoroczne badania prowadzone były dzięki wsparciu finansowemu ze strony
dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz kierownictwa Instytutu
Archeologii. Wyjazd doktorantów nastąpił w ramach programu PROM, realizowanego w Peru
we współpracy z Universidad Católica de Santa Maria w Arequipie.
PUBLIKACJE
Stanisław Rosik, The Slavic Religion in the Light of 11th- and 12thCentury German Chronicles (Thietmar of Merseburg, Adam of
Bremen, Helmold of Bosau), BRILL, 2020.
https://brill.com/view/title/26495?rskey=8XX47x&result=30
To nowa, rozszerzona i zmieniona wersja monografii poświęconej
spojrzeniu chrześcijańskich kronikarzy na religię Słowian.
Z opisu na stronie wydawnictwa: In this volume, Stanisław Rosik
focuses on the meaning and significance of Old Slavic religion as
presented in three German chronicles (the works of Thietmar of
Merseburg, Adam of Bremen, Helmold of Bosau) written during the
time of the Christianization of the Western Slavs. The source analyses
show the ways the chroniclers understood, explained and represented
pre-Christian beliefs and cults, which were interpreted as elements of a foreign, “barbarian”,
culture and were evaluated from the perspective of Church doctrine. In this study, individual
features of the three authors are discussed– including the issue of the credibility of their
information on Old Slavic religion– and broader conclusions on medieval thought are also
presented.
Grzegorz Pełczyński, Ewangelikalizm w Rosji (XIX-XX wiek), Katedra
Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wrocław 2019.
Tematem monografii jest rosyjski protestantyzm, zrodzony w dużej
mierze w wyniku rodzimych poszukiwań religijnych, będących jednym
z fundamentów kultury rosyjskiej. Mając wielu prekursorów,
ukształtował się ostatecznie w latach 60. i 70. XIX w., w postaci dwóch
głównych nurtów: baptystów i ewangelicznych chrześcijan, które
w końcu zlały się ze sobą. Autor w oparciu o źródła i opracowania
rosyjskie przedstawia tragiczne niekiedy dzieje tych nurtów.
W dołączonym do pracy apendyksie daje też charakterystykę
ewangelikalnych społeczności protestanckich w Polsce.
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Na przełomie marca i kwietnia ukazał się Quart. Kwartalnik Instytutu
Historii Sztuki UWr. Redaktorem tego tematycznego numeru,
poświęconego Obliczom architektury, jest dr hab. Cezary Wąs.
Na numer składa się siedem rozpraw (w tym pięć w języku angielskim)
oraz dwie recenzje. Wśród autorek i autorów są pracownicy naszego
wydziału: dr hab. Cezary Wąs i dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof.
UWr oraz doktorantka – mgr Katarzyna Wiącek z Instytutu
Kulturoznawstwa UWr.
W numerze zamieszczono również wspomnienie o Śp. Drze Andrzeju
Jaroszu – zmarłym w grudniu 2019 adiunkcie w IHS UWr oraz
współtwórcy „Quarta” – pióra prof. Waldemara Okonia.
Dystrybucja wersji papierowej jest z powodów epidemiologicznych wstrzymana, dlatego też
cały numer już teraz umieszczono na stronie internetowej czasopisma –
http://quart.uni.wroc.pl/aktualny.html
„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” 1(56)/2020 – spis treści
Numer tematyczny: Oblicza architektury
Agnieszka Zabłocka-Kos (UWr), “The First Such Liberal Undertaking in Breslau”. The Breslau Competition for the
Design of the New Exchange Building in 1863
Marta Ostrowska-Bies (UŚ), The Karkonosze House at the Lower Silesian Crafts and Industry Exhibition in 1905.
The Search for a Regional Form of Architecture around 1900
Jerzy Gorzelik (UŚ), Ideowe uwarunkowania translokacji górnośląskich kościołów drewnianych w Prusach
w początkach XX wieku
Filip Burno (ASP w Warszawie), Modernisation, Electrification, Representation. The Electric “New Poland”, 1935–
1939
Agnieszka Wysocka (UKW w Bydgoszczy), Bydgoski Stary Rynek w planach niemieckich okupantów
Katarzyna Wiącek (UWr), The Cairo Garbage City as a Self-Sufficient “Inner City”
Cezary Wąs (UWr), The Shadow of God in the Garden of the Philosopher. The Parc de La Villette in Paris in the
Context of Philosophy of Chôra. Part V
Beata Ludwiczak (ASP we Wrocławiu), Nowe stare perspektywy Bauhausu. Recenzja z nowych muzeów
niemieckiej uczelni w Weimarze i Dessau
Darya Pyshynskaya (KUL), O wystawie „Pellegrinaggio della pittura russa. Da Dionisij a Malevič” w Muzeach
Watykańskich (20 XI 2018 – 16 II 2019)
Waldemar Okoń (UWr), Dr Andrzej Jarosz (1971–2019)

Tekst Joanny Wojdon o grach komputerowych o tematyce
historycznej z pytaniem, czy ich twórców można uznać
za historyków publicznych, po polsku, angielsku i niemiecku,
w Public History Weekly – tak jak wszystkie w czasie pandemii –
w darmowym dostępie on-line, a co więcej, z możliwością
komentowania:
https://public-history-weekly.degruyter.com/8-2020-4/public-historians-videogames/
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Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych został jednym z partnerów
akademickich publikacji: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID19.Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Jednym
z autorów jest dr hab. Piotr Plichta z Instytutu Pedagogiki (Zakład Edukacji
Osób z Niepełnosprawnością), który podjął w swoim rozdziale kwestię
cyfrowych nierówności w kontekście zdalnej edukacji. Powstała
monografia (której autorem koncepcji i redaktorem naukowym jest prof.
Jacek Pyżalski z UAM w Poznaniu) jest próbą szybkiej reakcji na wyzwania
związane z koniecznością realizowania przez szkoły edukacji w sposób
zdalny. Mobilizacja była bardzo duża – kilkanaście autorek i autorów napisało swoje teksty
w kilka dni, a całość wraz z recenzjami naukowymi (prof. Henryka Mizerka i prof. Macieja
Tanasia), pracami redakcyjnymi, korektorskimi, opracowaniem i upublicznieniem plików
zajęła niecałe trzy tygodnie. Dzieło ma wielu partnerów, zarówno reprezentujących
środowiska akademickie jak i instytucje pozarządowe. Ambicją autorów było stworzenie
publikacji, która może być pomocna dla refleksyjnych nauczycieli i dyrektorów poszukujących
wsparcia w tym trudnym dla wszystkich czasie. Publikację można pobrać pod adresem
http://zdalnie.edu-akcja.pl/ w pliku pdf lub w wersjach na czytniki.
Zachęcamy do skorzystania i upowszechnienia wśród zainteresowanych.
#zdalniezdystansem
AUTORZY i ARTYKUŁY
Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii / Wiesław Poleszak i Jacek Pyżalski
Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii COVID-19? / Tomasz Bilicki
Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej / Marek Kaczmarzyk
Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli? / Jacek Pyżalski
Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone / Jacek Pyżalski i Wiesław Poleszak
Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele / Marlena Plebańska
Strategie kształcenia na odległość / Anna Koludo
Mamy (za) duży wybór – jak nie zgubić się wśród narzędzi cyfrowych? / Natalia Walter
Wstrzymaj siebie, rusz ucznia: e-nauczanie a e-twórczość / Jacek Ścibor
Ocenianie w dobie koronawirusa / Danuta Sterna
Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań / Piotr Plichta
Jak nauczyciele mogą obecnie zadbać o swój dobrostan? / Marcin Zaród
Organizacja zdalnego nauczania / Jędrzej Witkowski
Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadzą zdalną edukację od dawna? / Łukasz Tomczyk

OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 02.04.2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana WNHiP z dnia 12.03.2020 r.
§1
W związku z opublikowaniem w dniu 27 marca br. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia
prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
kierując się troską o zachowanie więzi łączących Wspólnotę nauczających i nauczanych oraz
najwyższą jakość kształcenia na naszym Wydziale podjąłem decyzję o zmianie treści
Zarządzenia Dziekana WNHiP nr 3/2020 r. (dalej: Zarządzenie).
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§2
Ustęp 2 paragrafu 2 Zarządzenia otrzymuje formę:
2. Zdalny sposób realizacji zajęć może przyjąć w szczególności następujące formy:
a. Seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) odbywają się w szczególności poprzez
utrzymanie regularnego kontaktu z promotorami przy pomocy poczty elektronicznej oraz
zdalnych spotkań synchronicznych zapewniającego kontrolę i wsparcie przez promotora
procesu przygotowania pracy dyplomowej;
b. W przypadku seminariów, ćwiczeń i konwersatoriów należy przekazać literaturę
przewidzianą dla określonych tematów realizowanych w trakcie zajęć i sprawdzić ich
przyswojenie poprzez test, przygotowanie eseju lub prezentacji. W przypadku przedłużenia
okresu zawieszenia zajęć poza 14 kwietnia 2020 r. należy dążyć do organizowania regularnych
zajęć z udziałem zdalnych spotkań synchronicznych ze studentami;
c. W przypadku wykładów w pierwszym okresie należy przekazać literaturę przewidzianą dla
określonych tematów realizowanych w trakcie zajęć i określić sposób sprawdzenia
przyswojenia treści programowych dla całego cyklu zajęć z uwzględnieniem okresu
prowadzenia zajęć zdalnie. W przypadku przedłużenia okresu zawieszenia zajęć poza
14 kwietnia 2020 r. wskazane jest przeprowadzanie zajęć z pomocą narzędzi zapewniających
realizację synchronicznych spotkań (grupowe połączenie wideo) lub udostępnienie
studentom nagrań wideo albo audio zawierających treść wykładów;
3. Prowadzenie zajęć w formie udokumentowanych, zdalnych, synchronicznych spotkań
zwalnia wykładowców z obowiązku korzystania z prac pisemnych jako dokumentacji realizacji
efektów uczenia się w trakcie jednostkowych zajęć. Forma pisemna zaliczania zajęć jest
wskazana dla studentów niemogących uczestniczyć w synchronicznych zajęciach zdalnych
oraz jako końcowa (sumatywna) forma sprawdzenia przyswojenia przez studentów efektów
uczenia się w ramach całego kursu.
4. W przypadku przedłużenia okresu zawieszenia zajęć poza 14 kwietnia 2020 r. wykładowca
przekazuje studentom do 21 kwietnia plan pracy oraz określa warunki zaliczenia semestru
uwzględniając możliwość trwania zawieszenia zajęć do końca semestru.
§3
Do paragrafu 2 zostają dodane ustępy:
7. Zajęcia oparte o zdalne spotkania synchroniczne ze studentami są realizowane z pomocą
narzędzi wskazanych przez prowadzącego. Preferowane są narzędzia umożliwiające
kompleksową obsługę zdalnego procesu dydaktycznego, dostarczane nieodpłatnie przez
Uniwersytet Wrocławski wszystkim wykładowcom i studentom (przede wszystkim program
Microsoft Teams w usłudze MSOffice365 dla Uniwersytetu Wrocławskiego).
8. Wykładowca zabezpiecza dokumentację wskazującą na utrzymywanie regularnego
kontaktu ze studentami (meile, odpowiedzi, prace pisemne, dokumentację działalności grup
zajęciowych w programie MS Teams).
9. Na potrzeby analizy poprawności zaplanowanego procesu dydaktycznego prowadzący
wypełnia załączony formularz Planu pracy zdalnej (Załącznik nr 1) posiłkując się sylabusem
przedmiotu i przekazuje podpisany skan/zdjęcie dokumentu dyrektorowi ds. dydaktycznych
lub kierownikowi jednostki do dnia 21 kwietnia.
10. Zajęcia ujęte w Planie pracy zdalnej planuje się z uwzględnieniem całego okresu
zawieszenia, to jest od dnia 12 marca b.r., aż do 19 czerwca b.r. W przypadku zniesienia
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zawieszenia zajęć przed dniem 19 czerwca plan pracy
automatycznie zostaje anulowany dla okresu od momentu zniesienia zawieszenia zajęć.
11. Dyrektorzy ds. dydaktycznych w instytutach oraz osoby upoważnione w Katedrze
dokonują weryfikacji adekwatności zgłoszonych w Planie sposobów realizacji efektów uczenia
się. Na potrzeby zadania mogą korzystać ze wsparcia zespołów jakości kształcenia
powołanych w jednostkach. W trakcie okresu zawieszenia kierownicy jednostek nadzorują
systematyczną realizację Planów.
12. Dyrektorzy ds. dydaktycznych w instytutach oraz osoby upoważnione w Katedrze
pozostają w kontakcie ze studentami i doktorantami, w szczególności z przedstawicielami
Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów w celu określenia potrzeb studentów
i doktorantów związanych ze zdalną realizacją zajęć.
§4
Do paragrafu 3 Zarządzenia dodaje się ustęp:
4. O ile jest to możliwe ze względu na planowane efekty uczenia się, koordynatorzy praktyk
w jednostkach w porozumieniu z dyrektorem ds. dydaktycznych mogą określić zdalną formę
realizacji praktyk, w szczególności dla studentów III roku studiów licencjackich, II roku studiów
magisterskich oraz V roku studiów jednolitych.
§5
W przypadku przedłużenia zawieszenia zajęć po 14 kwietnia 2020 r. w osobnym zarządzeniu
Dziekana określona zostanie zgodnie z wymogami Rekomendacji
1. procedura zdalnego rejestrowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów
dyplomowych;
2. procedura przeprowadzania egzaminów w sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim roku
akademickiego 2019/2020.
§6
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Odpowiedzialnymi za nadzór nad wdrożeniem Zarządzenia są prodziekan ds. studenckich,
prodziekan ds. dydaktycznych oraz kierownicy jednostek.
***
Bieżące informacje związane z epidemią koronawirusa dostępne są na wyodrębnionej
podstronie strony WWW naszego Wydziału:
http://wnhip.uni.wroc.pl/STRONY/INNE/COVID
Poniżej przedstawiamy sekcję najczęściej zadawanych pytań (i odpowiedzi).
Ogólne
Czy Wydział został wraz z Uniwersytetem zamknięty?
Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 29/2020 oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia
23.03.2020 zawieszone zostało prowadzenie zajęć w trybie bezpośredniego kontaktu
z prowadzącymi. Nie oznacza to jednak przerwy w funkcjonowaniu Wydziału. Dziekan oraz
kierownicy jednostek (instytutów i Katedry) odpowiadają za utrzymanie działalności
podległych jednostek. Inaczej mówiąc – zapewniamy możliwość przekazywania dokumentacji
i załatwiania wszelkich spraw studenckich i pracowniczych. Jednak skutkiem ograniczeń
w funkcjonowaniu administracji jest spowolnienie obiegu dokumentacji. Kontynuowane jest
także prowadzenie zajęć, które realizowane są w trybie zdalnym.
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W jaki sposób Uniwersytet i Wydział troszczy się o bezpieczeństwo swojej Wspólnoty?
Działania władz Wydziału, zgodnie z przepisami MNiSW oraz JM Rektora UWr, skupiają się na
dwóch podstawowych obszarach: minimalizacja kontaktu bezpośredniego pracowników
i studentów oraz podtrzymania podstawowych obszarów działalności Wydziału. Dlatego
z jednej strony – poza zawieszeniem zajęć w budynkach Wydziału – ograniczyliśmy czas
urzędowania pracowników administracji w budynkach do dyżurów realizowanych w dniach
wskazanych przez kierowników jednostek, obecnie w godzinach 9-14. Aby zapewnić dostęp
do zasobów bibliotek i chronić naszych bibliotekarzy zamknięto czytelnie i bezpośredni dostęp
do wypożyczalni. Preferowane jest mailowe przekazywanie do bibliotek zamówień na skany
(do 20 stron), które są sukcesywnie realizowane przez bibliotekarzy. Z drugiej strony staramy
się wspierać wszystkie działania zapewniające kontynuowanie głównych sfer działalności
Wydziału. Przede wszystkim już 12 marca wydano zarządzenia regulujące sposób obsługi
administracyjnej i bibliotecznej, a także realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale.
We współpracy z Samorządem Studenckim na Wydziale określono sposób prowadzenia zajęć
zdalnych, by utrzymać ciągłość procesu dydaktycznego. Jednocześnie utrzymywana jest
działalność administracji, która szeroko akceptuje skany pism zamiast kontaktu
bezpośredniego, w celu procedowania spraw urzędowych. Nasi pracownicy, doktoranci
i studenci są naszą największą troską. Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji i wsparcia
– kontaktujcie się z nami mailowo i telefonicznie.
Pracownicy
Na czym polega praca zdalna?
Pracownik w okresie zawieszenia zajęć jest zobowiązany do wypełniania swoich zadań
przydzielonych przez kierownika jednostki. Dla pracowników dydaktycznych i dydaktycznonaukowych oznacza to przede wszystkim zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego
i nawiązanie kontaktu ze studentami. W dalszej kolejności należy zadbać o odpowiednie
dokumentowanie realizacji efektów kształcenia (nagrania spotkań, eseje podsumowujące
partie zajęć). Pracownicy administracji realizują swoje obowiązki wykorzystując dostęp zdalny
do systemów UWr. Wszelkie uprawnienia są udzielane drogą służbową.
Czy pracownik dydaktyczny i naukowo-dydaktyczny ma obowiązek realizować zajęcia
w formie zdalnej?
Tak, zgodnie z Zarządzeniem Rektora z 12.03.2020 r. oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia
23.03.2020 r. a także Zarządzeniem Dziekana nr 3/2020 mamy obowiązek zapewnić według
ustalonych z kierownikami jednostek form ciągłość procesu kształcenia.
Czy muszą zostać zrealizowane wszystkie treści nauczania przewidziane w sylabusie?
Wykładowca odpowiada za zaproponowanie studentom takich metod kształcenia, które będą
umożliwiały realizację przewidzianych w programie studiów efektów kształcenia.
Czy zajęcia zdalne muszą odbywać się w godzinach ustalonych w planie zajęć sprzed
epidemii?
Nie, ustalenie godzin zajęć zależy od porozumienia między studentami i wykładowcą.
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Jak szybko pracownik musi odpowiadać na maile studentów? Czy można przyjąć praktykę
odpowiadania zbiorczo, np. raz w tygodniu?
Wykładowca odpowiada za określenie takich form komunikacji ze studentami, które pozwolą
realizować proces dydaktyczny. Jest zobowiązany do bezzwłocznej odpowiedzi na pytania
zadane w godzinach konsultacji. Utrzymując kontakt ze studentami poza tymi godzinami
powinien wcześniej ustalić sposób komunikowania się z nimi. Maksymalny czas na odpowiedź
na pytanie studenta nie powinien przekraczać tygodnia.
Z jakich narzędzi powinien korzystać pracownik realizując zdalną formę kształcenia?
Uniwersytet Wrocławski poprzez pakiet MS Office 365 zapewnia nam dostęp do platformy
MS Teams pozwalającej organizować w jednym miejscu szereg działań danej grupy zajęciowej
(czat-komunikator, poczta, zadania, wideokonferencje). Uniwersytet dysponuje także swoją
platformą do kształcenia zdalnego (https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/). Jednak każdy pracownik
wybiera swój zestaw narzędzi w uzgodnieniu ze studentami, który pozwoli mu zrealizować
efekty kształcenia przewidziane w sylabusie zajęć. Prosimy jedynie o odpowiednie
dokumentowanie procesu kształcenia.
Czy pracownik może wybrać formy asynchroniczne – nie wymagające równoczesnej pracy
jego i studentów?
Tak, może - na przykład wysyłając studentom materiały i zadania, które każdy
student wykonuje w dogodnym dla siebie czasie, a następnie odsyła pocztą
elektroniczną. Musi jednak zapewnić studentom swoje wsparcie przy realizacji zadań. Efekty
kształcenia dla zajęć przewidują uzyskiwanie umiejętności w wyniku dyskusji, argumentacji,
interakcji z nauczającym.
Jak potraktować zajęcia, gdy pracownik zachoruje?
Należy niezwłocznie powiadomić wicedyrektora ds. dydaktycznych i uzgodnić z nim formę
realizacji procesu dydaktycznego.
Jak wygląda kwestia praw autorskich do materiałów udostępnianych w sieci w ramach
e-learningu – tych, z których wykładowcy korzystają produkując te zajęcia?
Podobnie, jak w przypadku każdego wykorzystania w celach stricte edukacyjnych, taka
praktyka mieści się w ramach użytku dozwolonego, pod warunkiem, że nie jest przeznaczona
do dystrybucji masowej i ogranicza się do zamkniętej grupy odbiorców. Z tego też powodu
udostępnianie takich materiałów poza grupy wykładowe i ćwiczeniowe jest niewskazane.
Czy pracownicy muszą nagrywać i udostępniać asynchronicznie swoje wykłady?
Podobnie, jak w przypadku zajęć prowadzonych w bezpośrednim kontakcie, nie ma takiego
obowiązku. Każdorazowa decyzja o nagraniu i udostępnieniu materiałów, warunków, na
których są udostępniane i gronie odbiorców leży po stronie prowadzącego. Podobnie, jak
w przypadku nagrywania zajęć przez studentów, także prowadzący decydując się na ich
nagrywanie, musi uzyskać wcześniej zgodę nagrywanych.
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Co to znaczy “odpowiednie dokumentowanie” realizowania zajęć? Czy są lub można się
spodziewać, że będą jakieś formalne wymogi w tym zakresie?
W chwili obecnej nie ma żadnych wytycznych w tym zakresie. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od instytucji kontrolujących naszą działalność - student ma prawo odwołać się od
oceny i po stronie wykładowcy leży wskazanie argumentów uzasadniających jego decyzję.
Czy w korespondencji ze studentami mogę korzystać z prywatnego konta mailowego? Mam
je podłączone do komórki i od razu dostaję powiadomienia, a korzystanie z konta
w domenie @uwr jest bardziej uciążliwe.
Korzystanie z konta służbowego jest obowiązkiem każdego pracownika wynikającym
z wewnętrznych aktów prawnych UWr. Gwarantuje nam to pewność przekazania
najważniejszych informacji wszystkim pracownikom i studentom.
Czy muszę podawać studentom swój prywatny numer telefonu do kontaktu?
Nie, w związku z zaleceniem stałego pobytu w miejscu zamieszkania i ograniczeniem
poruszania się pracownicy są zobligowani do wykonywania pracy zdalnej. Do zachowania
kontaktu ze studentami służy im poczta elektroniczna i służbowe numery telefonów (jeśli je
posiadają). Oznacza to jednak wymóg niezwłocznej odpowiedzi na pytania zadawane
w trakcie godzin konsultacji.
Czy muszę odpowiadać na maile studentów, wysłane z ich prywatnych kont pocztowych?
Skąd mogę mieć pewność, że kotek97@gmail.com to mój student?
W komunikacji służbowej zarówno pracownicy jak i studenci mają obowiązek kontaktować
się za pośrednictwem skrzynek w domenie @uwr.edu.pl. Wykorzystywanie adresów w innych
domenach może mieć miejsce wyłącznie za obopólną zgodą.

Studenci
Jak długo mogę czekać na odpowiedź Prowadzącego zajęcia na mojego maila?
Każdy prowadzący jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na pytania zadane w czasie
konsultacji. Prosimy jednak o wyrozumiałość w przypadku pracowników prowadzących dużą
liczbę zajęć, w konsekwencji mających dużą liczbę studentów.
Czy mogę porozmawiać z prowadzącym - za pomocą głosu, a nie literek?
W celu kontaktu wideo z pracownikiem można korzystać z komunikatorów typu Skype, Zoom
czy platformy MS Teams. Dostępność pracownika zależy od jego uzgodnień ze studentami.
Czy obowiązują godziny konsultacji Prowadzących, czy mogę do nich pisać/dzwonić o każdej
porze?
Pracownicy kontaktują się ze studentami w godzinach konsultacji. Jeśli wykładowca
przewiduje inną formę komunikacji, jest to jego prywatna decyzja. Domyślnie pracownicy są
do dyspozycji studentów w godzinach konsultacji.
Czy Prowadzący zajęcia są fizycznie obecni w Instytutach?
Nie, wykładowcy realizują swoje obowiązki w ramach pracy zdalnej.
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Czy jeśli nie mam stałego dostępu do Internetu, mogę ustalić z prowadzącym, że zaliczę
przedmiot na konsultacjach po zakończeniu epidemii?
Zdalna forma nauczania jest przyjęta jako podstawowa i obowiązująca wykładowców
i studentów w czasie zawieszenia zajęć na Uniwersytecie. Każdorazowe odstępstwo od tej
zasady wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody prowadzącego wyrażonej najpóźniej do
30.03.2020 r.
Czy w korespondencji z Prowadzącym mogę korzystać z prywatnego konta mailowego?
Mam je podłączone do komórki i od razu dostaję powiadomienia, a korzystanie z konta
w domenie @uwr.edu.pl jest bardziej uciążliwe.
Konto pocztowe w domenie @uwr.edu.pl jest domyślnym kontem każdego pracownika
i studenta UWr. Korzystanie z niego jest obowiązkowe, umożliwia dostęp do pakietu narzędzi
MS Office365, ale przede wszystkim daje pewność prowadzącym i zarządzającym przekazania
ważnych informacji na konto będące w stałym użytkowaniu przez studenta. Jeśli Państwo
decydują się na rezygnację z tego konta, może to narazić Państwa na problemy wynikające
z braku informacji wysyłanych przez prowadzących, Dziekanat i inne jednostki Uniwersytetu.
Korzystają one z domyślnych list meilingowych generowanych z USOS w oparciu o służbowe
adresy studentów.
Jeśli problemem jest dla Państwa korzystanie z Outlooka, proszę o przekierowanie
korespondencji z domeny @uwr.edu.pl na Państwa adres prywatny. Nic nie stoi natomiast na
przeszkodzie, byście w korespondencji z pracownikiem korzystali ze swoich skrzynek
prywatnych – z zastrzeżeniem, że wykładowca nie ma obowiązku odpowiadać na Państwa list
wysłany z prywatnego konta ze względu na brak możliwości weryfikacji tożsamości nadawcy.
Odpowiedź na konto prywatne studenta jest każdorazowo indywidualną decyzją
prowadzącego. Także z tego powodu lepszym rozwiązaniem jest używanie kont służbowych.
Czy egzaminy i zaliczenie odbędą się w przewidzianym terminie? Jak będą wyglądały
wakacje?
Na dzień dzisiejszy nie widać zagrożenia dla terminowej realizacji zadań przewidzianych
w kalendarzu prac Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2019/2020. Wszystkie
zajęcia powinny być prowadzone w formie zdalnej i uczestniczący w nich zgodnie
z ustaleniami prowadzących studenci otrzymają zaliczenia niezależnie od formy zajęć. Zgodnie
z Rozporządzeniem MNiSW możliwe jest także zorganizowanie zdalnych obron oraz
egzaminów. Oznacza to, że nawet w przypadku przedłużającego się zawieszenia zajęć
bezpośrednich, posiadamy narzędzia, by realizować kalendarz roku akademickiego w
terminie.
Jak będzie wyglądało zaliczanie praktyk studenckich?
Realizacja praktyk jest uregulowana w Zarządzeniu Dziekana nr 3/2020. W największym
skrócie – tam, gdzie tylko będzie to możliwe, przeniesiemy je na rok 2020/2021. Tam, gdzie
jest to niemożliwe – na okres letni lub wrześniowy 2020 r. (III rok studiów licencjackich,
II studiów magisterskich, V studiów jednolitych magisterskich).
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Czy obrony mogą być realizowane zdalnie?
Nie ma żadnych przeszkód, by obrony przewidziane i zaplanowane przed zawieszeniem
zostały zrealizowane zdalnie. W pozostałych przypadkach prosimy o cierpliwość
i zaplanowanie obron na czerwiec. Jeśli nadal będzie utrzymany stan zawieszenia zajęć,
opracowana zostanie instrukcja rejestracji i przeprowadzania obron w formie zdalnej.
Z powodu epidemii nie mam dostępu do materiałów potrzebnych do napisania pracy
dyplomowej. Czy mogę zmienić temat? Czy będzie można przesunąć termin obrony?
Bez wątpienia czasy są wyjątkowe. Warto więc wyjątkowo ściśle współpracować ze swoimi
opiekunami prac dyplomowych. Na chwilę obecną nie jest przewidywana zmiana kalendarza
realizacji roku akademickiego 2019/2020. Oznacza to, że po zakończeniu roku akademickiego
konieczna będzie reaktywacja na kolejny semestr (dokonana przed jego rozpoczęciem), by
móc się obronić. Proponujemy maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów BUWr oraz
wolnych dostępów licznych wydawnictw zagranicznych, ale też zasobów opiekunów w celu
przygotowania wartościowych prac dyplomowych. Zaś temat pracy dyplomowej jest kwestią
umowy z prowadzącym. Zmiany tematów można dokonać za jego zgodą.
Czy udział studentów w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy?
Forma zajęć nie zwalnia z uczestnictwa w nich zgodnie z dostępnymi możliwościami. Jeśli
student nie ma możliwości udziału w zajęciach np. w formie wideokonferencji, prosimy
o kontakt z prowadzącymi i porozumienie w sprawie realizacji zajęć z pomocą poczty
elektronicznej. Jeśli nie chce udostępniać koleżankom i kolegom w sieci swoich danych
osobowych, może posługiwać się nickiem i pracować z wyłączoną kamerą. Wszelkie
odstępstwa od ustalonej przez prowadzącego i grupę formy realizacji zajęć muszą być
bezzwłocznie ustalone z prowadzącym. Brak takich ustaleń będzie skutkować odmową
zaliczenia na koniec semestru i koniecznością przedłużenia okresu zaliczania przedmiotu.
Czy można usprawiedliwiać niemożność uczestniczenia w wybranych zajęciach, np. z powodu choroby?
Zgodnie z obowiązującymi dotąd regulacjami usprawiedliwienie nieobecności związanej
z wypadkami losowymi, w tym chorobą, powinno być uzgodnione z prowadzącym.
Prowadzący może wymagać poświadczenia zajścia wypadku losowego.
Czy studenci mogą nagrywać wykłady? Czy muszą zgłaszać to, że nagrywają? Czy mogą
udostępniać te nagrania innym osobom?
Nagrywanie wykładów zarówno w trakcie realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie, jak
i zdalnie wymaga każdorazowej zgody nagrywanego. Oznacza to, że w przypadku wykładów
taką zgodę musi wyrazić prowadzący, a w przypadku ćwiczeń – cała grupa i
prowadzący. Dotyczy to także udostępniania nagrań.
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Dyżury władz dziekańskich
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dziekan (przemyslaw.wiszewski@uwr.edu.pl) – kwestie
ogólne, organizacyjne, administracyjne, postulaty różne, konsultacje: czwartek 10.00. - 12.00.
Kontakt pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także
telefoniczny pod numerem 6672717.
Dr
hab.
Witold
Jakubowski,
prof. UWr,
prodziekan
ds.
studenckich
(witold.jakubowski@uwr.edu.pl) – sprawy dotyczące przebiegu studiów, przedłużeń, wpisów
itp., konsultacje poniedziałek 10.00. - 11.00. czwartek 9.30. - 10.30. Kontakt pod adresem
poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także telefoniczny pod numerem 697
990 381.
Doc. dr Alina Czapiga, prodziekan ds. nauczania (alina.czapiga@uwr.edu.pl) – kwestie
stypendialne, problemy związane z organizacją nauczania i dokumentowaniem przebiegu
studiów, kontakt w godzinach konsultacji pod adresem poczty elektronicznej. Konsultacje:
poniedziałek: 10:00-11:00; środa: 12:00-13:00.
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, prodziekan ds. nauki (joanna.wojdon@uwr.edu.pl) –
granty, rozliczenia, foreign students; konsultacje: poniedziałek 14-15, wtorek 14-15. Kontakt
pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także telefoniczny pod
numerem 695 655 008.
Dyżury pracowników Dziekanatu odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.0014.00. W tych dniach można kontaktować się telefonicznie, zgodnie z numerami
zamieszczonymi na stronie link. W inne dni prosimy o kontakt mailowy zgodnie z informacjami
kontaktowymi zawartymi na stronie link. W każdej chwili można zostawić dokumenty dla
Dziekanatu w holu budynku przy ulicy Szewskiej 48, w którym została umieszczona specjalna
skrzynka. W przypadku gdy budynek jest zamknięty, proszę dzwonić dzwonkiem
umieszczonym po prawej stronie drzwi.
Zespół Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działający
w Instytucie Psychologii UWr, który na co dzień prowadził konsultacje
psychologiczne w kontakcie bezpośrednim przy ul. Dawida 3 we Wrocławiu, uruchamia obecnie bezpłatne konsultacje online za pośrednictwem
aplikacji Skype.
Oto informacja ze strony internetowej Pracowni
http://www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl
Możesz zgłosić się do nas zarówno, jeśli zmagasz się z emocjami
spowodowanymi stanem epidemii, np. niepokojem o zdrowie własne lub bliskich, albo jego
konsekwencjami wynikającymi z przedłużającego się odosobnienia, rozłąki z członkami
rodziny, zmiany trybu pracy, groźby utraty pracy, niepokoju o przyszłość czy też
spowodowanymi innymi problemami życiowymi, o których chciałbyś lub chciałabyś
porozmawiać.
Aby umówić się na konsultację wyślij maila na adres: pkpps@uwr.edu.pl. Możesz też wypełnić
formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej: www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl.
Przekaż tę informację także innym osobom, które mogą potrzebować wsparcia.
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ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
W kolejne niedziele (a czasem w inne dni z powodu sił
wyższych) o godzinie 20:00 odbywają się Rozmowy na
Szewskiej, ogłaszane też jako Czad z Dziekanem
na kanale Youtube Prof. Przemysława Wiszewskiego.
Uczestnicy mogą zadawać pytania i komentować za
pomocą chatu. Zapisy poprzednich rozmów znajdują się
pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuq6q08EhzXPRPvdIeG-8SA
W najbliższym spotkaniu, 19 kwietnia, o 20:00, będzie można wziąć udział łącząc się tu:
https://www.youtube.com/watch?v=I6YYNWLxWC4
Natomiast Listy Dziekana do społeczności naszego Wydziału dostępne są pod adresem:
http://przemyslawwiszewski.pl/aktualnosci/

Zakład Dydaktyki Historii i WoS Instytutu Historycznego UWr, przy wsparciu władz WNHiP
oraz Instytutu Historycznego UWr, rozpoczyna od tego roku wydawanie w wersji
elektronicznej rocznika Edukacja-Kultura-Społeczeństwo. Czasopismo poświęcone historii
w przestrzeni publicznej, stanowiącego kontynuację ukazujących się cyklicznie, od 2011 roku,
monografii zbiorowych. Rocznik będzie poświęcony historii w przestrzeni publicznej, ale jest
otwarty również na teksty dotyczące innych obszarów tematycznych, m.in. dydaktyki historii
i wos. Każdy tom będzie miał temat przewodni.
Temat najbliższego rocznika: Migracje
Redakcja Rocznika: dr hab. Barbara Techmańska
i dr Małgorzata Skotnicka-Palka (IH)
Kolegium Redakcyjne: dr hab. Marek Białokur (UO), dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska (UP,
Kraków), dr hab. Maciej Fic (UŚ), prof. Idesbald Goddeeris (KU Leuven), prof. Blazena Gracova
(Uniwersytet w Ostrawie), dr Wojciech Kucharski (Centrum Historii Zajezdnia), dr Anna
Połapska Adamek (Muzeum Ingenium, Ottawa), dr Malgorzata Rymsza-Pawlowska (American
University, Washington), dr hab. Karol Sanojca (UWr), dr Marcin Wiatr (Georg-Eckert Institut
- Instytut Badań nad Podręcznikiem im. Georga Eckerta w Brunszwiku), dr hab. Joanna
Wojdon (UWr, przewodnicząca)
Nadesłane artykuły będą podlegały procesowi recenzyjnemu w systemie double-blind peer
review, a autorzy będą składali oświadczenie o oryginalności swoich tekstów i ich
pierwodruku w E-K-S.
Bieżące
informacje
dostępne
będą
na
facebookowej
stronie
pisma
https://www.facebook.com/EduKulSpo
Termin nadsyłania tekstów do I wydania: 31 maja 2020 r. na adresy mailowe redaktorek.
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Trzecia edycja Szkoły Letniej Public History (Public History
Summer School), organizowanej we współpracy Instytutu
Historycznego UWr i Centrum Historii Zajezdnia pod
auspicjami Inter-national Federation for Public History,
odbędzie się 1-5 czerwca 2021 r. w systemie on-line. Szkoła
letnia gromadzi uczestników (głównie studentów ostatnich lat
studiów, doktorantów, lecz także doświadczonych badaczy
oraz praktyków, zajmujących się historią w przestrzeni
publicznej, z całego świata. Jest okazją do wymiany
doświadczeń badawczych, a także do uczestnictwa
w wykładach i warsztatach.
Do 15 kwietnia wpłynęło prawie 60 zgłoszeń referatów,
z których międzynarodowa rada naukowa wybierze około
trzydziestu. Wciąż można zgłaszać chęć biernego uczestnictwa.
Szczegóły: https://publichistorysummerschool.wordpress.com

Ogłoszenia
W różnych miejscach sieci pojawiają się ogłoszenia o czasowym darmowym dostępie do
zwykle płatnych zasobów internetowych: książek, czasopism i innych. Poniżej zamieszczamy
zestawienie, które na bieżąco uzupełniane jest m.in. na profilu facebooka Wydziału oraz na
nowouruchomionym kanale Publikacje w wolnym dostępie w grupie Wydział Nauk
Historycznych i Pedagogicznych w Teams. Zachęcamy do korzystania z kanału i uzupełniania
wykazu.
Cambridge University Press https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/history
dla wszystkich komputerów z sieci Uniwersytet Wrocławski i przez PROXY (pytajcie
https://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi-online-proxy), a także do do pakietów Cambridge
Histories Online, Cambridge Companions Online oraz Cambridge Elements za darmo do końca
maja
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała też próbny dostęp do 50 ebooków z zakresu
studiów żydowskich (Littman Library of Jewish Civilization) z wydawnictwa Liverpool
University Press. Dostęp do baz jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer
PROXY do dnia 07.06.2020 r.
Dostęp do serwisu: https://liverpooluniversitypress.co.uk/collections/littman-library-ofjewish-civilization-free-trial-volumes
Wiele wydawnictw uniwersyteckich (głównie z USA), uczestniczących w Project Muse:
https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/, m.in. Duke University Press,
Cornell University Press, University of Pennsylvania, University of Illinois i wiele, wiele innych.
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Zestawienie
przygotowane
przez
Public
Books
Database:
http://www.publicbooks.org/public-booksdatabase/?fbclid=IwAR32KBJ5o_nksWYH66VIKyJCT6dFJ3aavCHtSB7hWi6zvaAyC_sEzkKQEbI
DOAB - Directory of Open Access Books, kilka tysięcy książek naukowych, głównie z zakresu
humanistyki i nauk społecznych, Taylor and Francis, De Gruyter, Brill
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&uiLanguage=en
Publikacje archiwów państwowych w wolnym dostępie:
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5150-zosta%C5%84wdomu-i-poczytaj
Oraz liczne inne materiały na stronach Archiwów Państwowych:
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci
Pakiet materiałów muzycznych:
http://roar.eprints.org/cgi/search/simple?q=music&_action_search=Search&_order=bytitle
&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL&fbclid=IwAR3t0cMjo_V_ya7cEnBe_SvDas_4pOLcdTMORs7oX3Wq6HQKoOKiJ-Pd2Y
Archeologie
pravěkých
Čech:
http://www.arup.cas.cz/?p=32652&fbclid=
IwAR1ssZF8mZIgSstSsjOvPWQH57dZIYLLnYz1DB31eiXt7DaSkWzQy08r5E4
Berghahn Books – książki za darmo z kodem REMOTE20, wpisywanym w koszyku; czasowo
także czasopima, kod niepotrzebny. berghahnbooks.com/COVID19/
Bloomsbury Collections. Jedynie ułamek w Open Access. Trzeba wybrać najpierw 'Subject"
później "Access" i tu zakładkę 'Purchased / Open Access'.
https://www.bloomsburycollections.com/search?toggleAccess=accessOpen
Bulletin of Medieval Canon Law
http://www.legalhistorysources.com/PastIssuesBMCL..htm?fbclid=IwAR32kfeNyo1kD_16rB-PzUUr7r8GQMuqcelLIhA03XVi3CwdPsW37SfiGw
Deutsches Archaeologisches Institut udostępnił skany prawie 3000 starodruków i XIXwiecznych publikacji powiązanych z archeologią, ale w zasadzie przede wszystkim z szeroko
rozumianymi naukami o przeszłości: https://arachne.dainst.org/search?q=catalogPaths:
107&fbclid=IwAR3wCjBs2Aq7JGbxjIat7OcsluAwmNDBlt6AvuwRPs12ZCyNB_ggAi5vMWs
Ecole nationale des chartes, najważniejsza i najstarsza francuska szkoła zajmująca się
dokumentami: https://books.openedition.org/enc/164?fbclid=IwAR2bKxAZzOiIz0FEPsQUjtn_Qbqac4F20BPb9BuylfdcvUxDkwv8v5qc1Y
Harrasowitz Verlag: https://www.harrassowitz-verlag.de/offenetitel.ahtml
Kwartalnik Soudobé dějiny (także z edycją anglojęzyczną): http://www.usd.cas.cz/casopissoudobe-dejiny/
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National Emergency Archive: 1,5 mlna zeskanowanych książek, głównie w języku angielskim,
z różnych dziedzin, do wypożyczenia za darmo – każdy po założeniu konta ma prawo
wypożyczyć na 2 tygodnie do 10 sztuk, głównie starszych książek, które nie mają wersji
ebookowej
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary
https://docs.google.com/document/d/1QjErbouWG7pUlzcxPcRk4YEtbYs8ItlVTgLa1DfGh68/
edit#
Studia Mediaevalia Historica
http://cms.flu.cas.cz/cz/publikace/prehled-cisel-casopisu-smb.html
University of Michigan Press, zdecydowana większość tylko do czytania, wybrane do
skopiowania na twarde dyski. https://www.fulcrum.org/michigan?locale=en
Wydział Historyczny Czeskiej Akademii Nauk otwiera dostęp do swoich czasopism od 2012 r.,
zwłaszcza flagowego Cesky Casopis Historicky:
http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/publikace-v-elektronickepodobe.ep/?fbclid=IwAR3UwF1KEUAo9758JLBejk7nWVtvVaF4DfoeOFeJTjPyjY9j9k_94cYTk0
Zeitschrift fuer Ostmitteleuropa Forschung w całości dostępny online, w wolnym dostępie:
https://www.zfo-online.de/index.php/zfo/issue/view/265
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 15 maja 2020 r. Proszę
je wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletynwnhip@gmail.com
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