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IV NOC HUMANISTÓW, CZYLI KULTURA JAKO ŹRÓDŁO TAJEMNIC
Z ogromną przyjemnością przekazujemy naszym Czytelnikom numer specjalny biuletynu.
Numer nad numery, oddany niemal w całości tym, którzy biorąc czynny
udział w życiu Wydziału zazwyczaj są słabo widoczni w naszej przestrzeni
komunikacyjnej. Dzięki ich relacjom z IV Nocy Humanistów możemy
poczuć, czym stało się w ciągu ostatnich czterech lat to nasze własne,
wydziałowe święto nauki. Pomyślane jako przestrzeń promowania
i popularyzowania prowadzonych na Wydziale badań zyskało dodatkowy
wymiar – miejsca proponowania wspólnoty wartości. Świata może nawet
alternatywnego wobec otaczających nas propozycji przeżywania naszego
czasu. Tym większa zasługa tych wszystkich, na czele z organizatorem głównym, prof.
Witoldem Jakubowskim, że uporczywie starają się proponować świat przeżywany według
racjonalnego poszukiwania prawdy, wspólnej przestrzeni dla wszystkich ludzi.
Jest największą może tajemnicą, dlaczego tak trudno nam zgodzić się na szukanie
prawdy, a później pogodzić z rezultatami tych poszukiwań? Ale skoro tak – szukajmy
odpowiedzi na te i inne tajemnicze strony naszego życia razem! Dziękuję raz jeszcze
wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego spotkania – i już niecierpliwie czekam
na kolejne…
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

Co wędrówki rzeczy mogą powiedzieć o kulturze? Jakie tajemnice skrywają filmowe
monstra? O czym mówią nasze sny? Czy budynek może być rodzajem zagadki
pozostawionej do rozwiązania przez jego architekta? Na te i na wiele innych, równie
intrygujących pytań, odpowiadali pracownicy Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych podczas tegorocznej IV już Nocy Humanistów.
1 kwietnia w gmachu przy ul. Dawida 1, w którym mieszczą się Instytuty Pedagogiki
i Psychologii, odbyła się „Noc Humanistów”. Nie był to primaaprilisowy żart! Wydarzenie pod
takim właśnie tytułem organizowane jest od 2014 r. Ma ono charakter edukacyjnopromocyjny, a jego celem jest popularyzacja badań oraz problematyki zajęć prowadzonych
na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Jest ono
adresowane do szerokiego grona odbiorców i służy ukazywaniu nowych horyzontów oraz
niewyczerpanego potencjału studiów humanistycznych. Tegoroczna – IV „Noc Humanistów”
poświęcona została tajemnicy. Dla humanistyki każdy bowiem przedmiot, fakt, sytuacja,
sprawa może kryć tajemnicę i przez to stanowić źródło poszukiwań badawczych. Stąd też
naukowcy i studenci Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierując się tym
hasłem, przygotowali cykl wykładów, które ukazywały i komentowały ten właśnie kontekst
poszukiwań badawczych.
Program tegorocznego nocnego spotkania był wyjątkowo bogaty. Dr hab. Izolda
Topp-Wójtowicz (Instytut Kulturoznawstwa) w swoim wykładzie „O tajemnicy ukrytej
w pewnej szkatułce” mówiła o sposobach rozszyfrowywania znaków; o tym, czym jest
ikonografia i co wędrówki rzeczy mogą powiedzieć o kulturze. Dr hab. Ryszard Poprawa
(Instytut Psychologii) starał się naświetlić możliwe zagrożenia korzystania z Internetu.
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Dr Robert Losiak (Instytut Muzykologii) odsłaniał tajemnice nocnych dźwięków Wrocławia.
Prof. dr hab. Waldemar Okoń (Instytut
Historii Sztuki, na fotografii) w wykładzie
„Arcydzieło – największa tajemnica w
humanistyce”
omówił
sposoby
rozumienia pojęcia „arcydzieło”, które
uzależnione jest przede wszystkim od
pojmowania istoty samej sztuki, ale też
od licznych uwarunkowań natury
filozoficznej, estetycznej i społecznej. Dr
Bianka
Lewandowska
(Instytut
Psychologii) przedstawiła wyniki badań
naukowych nad tajemnicą snu. Dr hab.
Leszek Ziątkowski (Instytut Historyczny) odsłaniał funeralne tajemnice XVIII-wiecznego
Wrocławia,
wynikające
ze
strachu
przed
pogrzebaniem
żywcem.
Dr Marek Podgórny (Instytut Pedagogiki, na fotografii) przybliżył słuchaczom tajemnice
coachingu
jako
metody
pracy
edukacyjnej
z
osobami
dorosłymi.
Dr Mirosław Marczyk (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej) w swoim wykładzie
ukazał
rytualny
i
mitologiczny
kontekst
kulturowego
dyskursu
o grzybach. Tematem wykładu dra Adama Pałuchowskiego (Instytut Historyczny) stało się
słynne prawo z Gortyny na Krecie, które w postaci dwunastokolumnowej inskrypcji zostało
wyryte na blokach kamiennych w połowie V wieku p.n.e. Dr hab. Agnieszka Nieracka
(Instytut Kulturoznawstwa) postanowiła odkryć tajemnice ekranowych monstrów,
omawiając znaczenia, jakie kryją się w kinie grozy. Dr Wojciech Odoj (Instytut Muzykologii)
w swoim wystąpieniu rozwiązał zagadkę mszy De Sancto Donatiano Jacoba Obrechta.
Studenci z Koła Naukowego Etnologów (Katedra Etnologii i Antropologii
Kulturowej, na fotografii) w wykładzie „Sekrety programów podróżniczych.
O mechanizmach banalizacji kultury” zwrócili
uwagę na fakt, iż popularne programy
podróżnicze kreują egzotyczną wizję odległych
krain i zamieszkujących je ludów, akcentując
przede
wszystkim
ich
inność
oraz
niezrozumiałość
z
punktu
widzenia
europejskiego odbiorcy, tymczasem takiej
narracji przeciwstawić można spojrzenie
antropologii kulturowej, odkrywające to, co
kryje się za popularnymi medialnymi
obrazkami.
Dr Wojciech Szymański (Instytut Historii Sztuki) opowiedział o tajemnicy, którą
kryje wzniesiona przeszło sto lat temu w Krakowie kamienica rodziny Ohrensteinów.
Tegoroczną „Noc Humanistów” zakończył wykład dra hab. Mateusza Żmudzińskiego
„Tajemnice rzymskiej sypialni”, który był przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych, gdyż
dotyczył przede wszystkim życia erotycznego starożytnych Rzymian, o którym możemy
wiele dowiedzieć się z wykopalisk archeologicznych.
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Uczestnicy IV „Nocy Humanistów” mogli zobaczyć także prezentację projektów badawczych
poświęconych macierzyństwu, które realizowane były przez dr Martynę PryszmontCiesielską
(Instytut
Pedagogiki)
wraz
z zespołem młodych badaczy (w tym studentów
i doktorantów Pedagogiki i Psychologii).
Entuzjaści przeszłości mogli natomiast
wziąć udział w pokazie pradziejowego
rękodzieła
w
ramach
warsztatów
archeologicznych
przygotowanych
przez
studentów z Koła Naukowego Archeologów
(na fotografii obok).
Specjalną atrakcją był budzący wiele
emocji LARP, którego koordynatorem
i merytorycznym opiekunem od czterech lat
jest dr Dorota Chmielewska-Łuczak (Instytut
Psychologii). Podobnie jak w poprzednich
latach,
akcja
LARPu
podejmowała
kryminalno-psychologiczne tajemnice przedwojennego Breslau.
Różnorodny, bogaty w liczne atrakcje,
program IV Nocy Humanistów przyciągnął
liczną rzeszę sympatyków humanistyki, nie
tylko studentów, absolwentów i pracowników Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych, ale również osoby spoza środowiska akademickiego: młodzież i seniorów.
Warto zaznaczyć, że w tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad dwieście osób.
Atmosfera towarzysząca imprezie, a także informacje zwrotne od uczestników wskazują, iż
była ona bardzo udana pod względem merytorycznym i organizacyjnym. W rezultacie IV Noc
Humanistów przyniosła dużo pozytywnych doświadczeń i niewątpliwie przyczyniła się do
popularyzacji humanistyki, budowania wspólnoty Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
promocji Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.
Kolejna edycja „Nocy Humanistów” już za rok, tymczasem zapraszamy na krótkie
relacje z tego wydarzenia.
dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr.
dr Joanna Golonka-Legut

Sztab Nocy Humanistów
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RELACJE UCZESTNIKÓW
Słuchając Nocy Humanistów
A gdyby tak wspominając Noc Humanistów nie przywoływać już więcej obrazów, lecz same
dźwięki? Rytm zmieniającej się audiosfery, cichnącej i przechodzącej regularnie o pełnych
godzinach – wraz z rozpoczęciem kolejnej serii wykładów – ze środowiska dźwiękowego
lo-fi (zatłoczonego, pełnego gwaru, szumów i strzępów głośnych rozmów toczących się na
korytarzach wypełnionych uczestnikami) na środowisko hi-fi (o niskim poziomie zakłóceń
i wyraźnie dominującym głosie wykładowców). Niebagatelny wkład studentów
i pracowników Instytutu Muzykologii w pejzaż dźwiękowy wydarzenia. Muzyczne
evergreeny różnych gatunków serwowane w formie pomysłowych zagadek przy stoisku Koła
Studentów Muzykologii. Zaskakujące, bo podważające stereotypowe wyobrażenia, nocne
dźwięki Wrocławia prezentowane podczas ilustrowanego unikalnymi nagraniami
terenowymi wykładu Roberta Losiaka. Fragmenty wyjątkowo kunsztownej i przepięknej
Missae de Sancto Donatiano Jacoba Obrechta z końca XV w., której sekrety z wielką pasją
i z nie mniejszą pokorą wobec arcydzieła wyjaśniał podczas swojego wystąpienia Wojciech
Odoj. Ciekawe, co usłyszymy w przyszłym roku?
Sławomir Wieczorek (Instytut Muzykologii)
Ponieważ Koło Naukowe Muzykologów
(na fotografii) działa dopiero od niedawna,
IV Noc Humanistów była dla nas tak
naprawdę pierwszą. Z tego też powodu,
roztaczaną wokół tegorocznej edycji
atmosferę
tajemnicy
odczuwaliśmy
wyjątkowo intensywnie. Gdy wieczorem
pierwszego kwietnia stanęliśmy
przy
naszym stoisku z naręczem ulotek,
zupełnie nie wiedzieliśmy, czego się
spodziewać. Czy przyjdzie wielu gości? Ilu z nich zdecyduje się przystąpić do testu wiedzy
muzycznej, który przygotowaliśmy? Czy w ogóle będą chętni do bliższego zapoznania się
z tak egzotycznie brzmiącym kierunkiem, jakim jest muzykologia? Nasze obawy okazały się,
na szczęście, bezzasadne.
Podczas IV Nocy Humanistów muzyka na naszym stoisku grała niemal bez przerwy.
Co rusz przychodzili kolejni zainteresowani, aby wziąć ulotkę, zadać kilka pytań
o muzykologię lub wylosować krótki fragment utworu do odgadnięcia. Quiz muzyczny
cieszył się powodzeniem nie tylko wśród gości wydarzenia. W naszej pamięci szczególnie
zapisali się panowie z Koła Naukowego Historyków Wojskowości, którzy obrali sobie za cel
odgadnięcie wszystkich pytań ze słoiczka, budząc ducha rywalizacji u pozostałych
studentów. W rytmie piosenki zespołu Bee Gees, w świetle kolorowych lamp rozstawionych
przy pobliskim stoisku Koła Inicjatyw Twórczych, wśród barwnego tłumu gości,
organizatorów i przemykających gdzieniegdzie uczestników LARP-u, na korytarzu Instytutu
Pedagogiki i Instytutu Psychologii zapanowała prawdziwa „gorączka sobotniej nocy”. To
właśnie tę atmosferę wzajemnej życzliwości i dobrej zabawy już zawsze będziemy kojarzyć
z Nocą Humanistów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej stworzenia, i mamy
nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli jej doświadczyć.
Koło Naukowe Muzykologów UWr
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Noc Humanistów 2017 oczami archeologa
Tegoroczna, czwarta już edycja Nocy Humanistów, imprezy organizowanej
wspólnymi siłami przez poszczególne jednostki Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych UWr, miała miejsce 1 kwietnia 2017 r. Jako archeolodzy po raz kolejny
zdecydowaliśmy się na sprawdzoną już w ubiegłych latach formułę „archeologii na żywo”,
mając do dyspozycji jedną z sal budynku Instytutów Pedagogiki i Psychologii UWr przy
ul. Dawida 1. Staraliśmy się zaprezentować możliwie szerokie spektrum zagadnień
związanych z pracą archeologa. Starsze odcinki pradziejów, dla których niezwykle istotna
była obróbka surowców kamiennych, reprezentowały pokazy zróżnicowanych technik
krzemieniarskich, retuszu, gotowe narzędzia, akcesoria pomocnicze. Niuanse wyjaśniano
analizując oryginalne zabytki i prezentując filmy dokumentalne. Dużym zainteresowaniem
cieszył się warsztat garncarski, miejsce produkcji naczyń i figurek glinianych – chętni mogli
popróbować swoich sił w lepieniu niewielkich form, wykańczaniu ich powierzchni
i ornamentowaniu. Istniała możliwość sporządzenia dokumentacji rysunkowej i opisowej
oryginalnych zabytków ruchomych, przede wszystkim ceramiki. Część organizatorów
przebrana była w rekonstrukcje strojów z dawnych epok, można było zapytać ich o dawne
techniki sporządzania odzieży, przymierzyć, jak leży w dłoni średniowieczny miecz czy
tarcza. Uczestnikom wydarzenia prezentowaliśmy przykładowe pozycje książkowe
i periodyki wydawane przez Instytut Archeologii. Dysponowaliśmy także stoiskiem
informacyjnym zlokalizowanym w korytarzu budynku – można tu było zaopatrzyć się w
ulotki dotyczące szczegółów studiów na kierunku Archeologia, podpytać studentów o to, jak
wygląda życie „na wykopie”, nauczyć obsługi niwelatora, obejrzeć narzędzia krzemienne
dopiero co powstałe w salce obok. Istniała możliwość zagrania w starożytne gry planszowe,
popracowania pradziejową wiertarką, utkania krajki. Tło multimedialne stanowiły
wyświetlane na ścianie prezentacje osiągnięć i głównych kierunków badań wrocławskich
archeologów oraz pokaz filmów z wydarzeń „rekonstruktorskich”. Zaprezentowaliśmy liczne
postery obrazujące kampanie wykopaliskowe oraz wyjaśniające szereg archeologicznych
zagadek i tajemnic. Na pytania publiczności odpowiedziami służyli studenci oraz kierunkowy
koordynator. Całość nie miałaby szansy na realizację, gdyby nie ofiarna pomoc
i zaangażowanie tych pierwszych, studentów ze Studenckiego Koła Naukowego
Archeologów, którym należą się serdeczne słowa podziękowania.
Zaplanowany na godzinę 22 wykład dr. hab. Mateusza Żmudzińskiego poświęcony
tajemnicom rzymskiej sypialni spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, w sali
wykładowej zabrakło wolnych miejsc. Organizatorzy słusznie zdecydowali się rozpocząć tę
prelekcję w późnych godzinach wieczornych, wszak podjęta tematyka okazała się być
szczególnie „pieprzna”. O ciekawych, zawstydzających, niekiedy zadziwiających
szczegółach życia seksualnego starożytnych Prelegent opowiadał z wielką swadą,
zachowując dowcipny dystans.
W naszym odczuciu, zaproponowana przez Instytut Archeologii formuła działań
sprawdziła się, cieszyła zainteresowaniem, natomiast biorącym w niej udział studentomorganizatorom wypada wystawić najwyższą notę. Budynek przy ulicy Dawida, szczególnie
osobom zainteresowanym naukami historycznymi, przyzwyczajonymi do ulicy Szewskiej,
wciąż
nieco
słabiej
kojarzy
się
z
siedzibą
Uniwersytetu
–
w przyszłości warto więc w dalszym ciągu prowadzić kampanię promocyjną, mogącą zmienić
ten stan rzeczy.
dr Marcin Bohr (Instytut Archeologii)
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Tegoroczna edycja Nocy Humanistów okazała się wielkim
sukcesem. Wnioski wyciągnięte z poprzednich edycji przyczyniły się do lepszej organizacji
wydarzenia i efektywniejszej reklamy,
co poskutkowało dużą frekwencją
zwiedzających.
Nasza
sala
,,archeologiczna” była bardzo chętnie
odwiedzana przez wszystkie grupy
wiekowe. Staraliśmy się przedstawić
w jasny i zwięzły sposób, czym zajmuje
się archeolog. Wystawiliśmy kilka stoisk
tematycznych.
Nasze
sekcje
zaprezentowały prehistoryczne metody
wytwarzania narzędzi krzemiennych,
lepienia naczyń
i przedmiotów
ceramicznych, pokaz antycznych i średniowiecznych gier planszowych, jak również
średniowieczne uzbrojenie i rzemiosło. Oprócz tego zwiedzający mogli poznać metody
naukowe, którymi posługujemy się w czasie badań terenowych – między innymi metody
dokumentacji zabytków. Członkowie Koła z zaangażowaniem prezentowali wyżej
wymienione czynności, chętnie objaśniając i pokazując dawne metody. Dużą popularnością
cieszyło się stoisko ,,Sekcji Archeologii Eksperymentalnej”, na którym można było
spróbować swoich sił w tworzeniu przedmiotów glinianych.
Inne Koła biorące udział w wydarzeniu również zaprezentowały się z jak najlepszej
strony, zapewniając wspaniałe atrakcje dla uczestników przez cały czas trwania wydarzenia.
Oprócz informowania o tym, czym zajmują się poszczególne Koła, zwiedzający za swoje
zaangażowanie mogli otrzymać drobne upominki.
Nie możemy również zapomnieć o głównej części Nocy Humanistów, tzn. wykładach,
które w tym roku były wyjątkowo interesujące. Każdy mógł znaleźć interesujący dla siebie
temat. Wyróżnić jednak trzeba prezentację dr. hab. Mateusza Żmudzińskiego, odbywającą
się na koniec wydarzenia. W sposób humorystyczny przypomniał nam, że za przedmiotami,
które znajdujemy podczas badań archeologicznych, zawsze znajdował się człowiek i bazując
na tym odsłonił przed słuchaczami tajemnice rzymskich sypialni. Temat przedstawił
w sposób zabawny i kulturalny, co bardzo przypadło do gustu słuchaczom, którzy świetnie
się bawili podczas wykładu. Pomimo późnej godziny i ograniczenia (od lat 18), cała sala
została wypełniona do ostatniego miejsca.
Całe wydarzenie z roku na rok
przyciąga
coraz
większe
grono
uczestników. Licealiści, którzy dopiero
planują swoją przyszłość na studiach,
mogą zobaczyć, czym faktycznie zajmują
się ich starsi koledzy. Nasze Koło poznało
mnóstwo pozytywnych i pełnych energii
ludzi, z którymi mamy nadzieję w
przyszłości nawiązać bliższą współpracę.
Takie wydarzenia integrują wszystkich
aktywnych studentów i pozwalają
rozszerzyć horyzonty. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne edycje, a w naszych głowach rodzą się już nowe pomysły.
Bartosz Pawłowski (przewodniczący SKNA)
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Oczyma historyka
Noc Humanistów jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Uniwersytet
Wrocławski, którego celem jest popularyzowanie kultury i nauki, chociaż ja uczestniczyłem
w nim po raz pierwszy. Uczestnicy mogli znaleźć różne interesujące wykłady czy warsztaty.
Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani Profesor Izolda Topp. Z ciekawością wysłuchałem tego
wykładu. Pani Profesor opisała swoje odkrycia dotyczące niemieckiej szkatułki. Kunsztownie
wykonane pudełko wzbudza ciekawość i ma tajemniczą genezę. Jest zagadką, niektóre jej
elementy da się rozszyfrować, a inne zachęcają do dalszych pytań. Drugi wykład, którego
wysłuchałem, dotyczył coachingu, a wygłosił go doktor Marek Podgórny. Dla mnie, jako
absolwenta historii, wykład ten odsłonił dotąd nieznany mi obszar wiedzy. Szczególnie
wartościowe było dla mnie zadanie, które pod koniec wykładu otrzymali jego słuchacze.
Prowadzący przekazał uczestnikom jedno z narzędzi wykorzystywanych w pracy coacha –
na tej podstawie można ustalać priorytety, cele, aby uzyskać pożądaną "satysfakcję"
w określonej sferze. Wykonanie tego zadania pozwoliło mi na dostrzeżenie obszarów, nad
którymi chciałbym podjąć pracę własną.
Wykładom towarzyszyły rozmaite dodatkowe wydarzenia. Entuzjaści mody i historii
z dreszczykiem przebrali się w barwne stroje i brali udział w tworzeniu historii kryminalnej,
której
akcja
działa
się
w
przedwojennym
Wrocławiu.
Zadbano
o detale, np. niemieckie ulotki, mundury, suknie, które wiernie rekonstruowały ten okres.
Mnie zainteresowały rekwizyty na warsztacie przygotowanym przez archeologów. Można
było przyjrzeć się ich profesji. Ja dostałem kartkę i ołówek do odrysowania rzutów obiektu,
np. ceramiki. Swoją pracę zachowałem i będzie to moja pamiątka z uczestnictwa w IV Nocy
Humanistów. Trzecie wydarzenie dotyczyło macierzyństwa i badania te zostały
udokumentowane m.in. fotografiami, filmami. Musze przyznać, że oglądałem wystawę
z ciekawością, chociaż jestem mężczyzną, z wykształcenia historykiem i archiwistą.
Podczas IV Nocy Humanistów dużą inicjatywę i zaangażowanie wykazali studenci,
którzy nie tylko zapraszali do uczestnictwa w kołach naukowych, ale również prezentowali
określone kierunki studiów. Muzykolodzy zachęcali do odgadywania muzyki z ich zasobów
m.in: klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Tym samym, oprócz intelektualnej przygody,
IV Noc humanistów była także bardzo przyjemną propozycją na sobotni wieczór.
Wróciłem do domu zainspirowany różnymi wydarzeniami, które miały miejsce
podczas IV Nocy Humanistów. To bardzo ciekawa inicjatywa, która pozwoliła mi w jednym
czasie i miejscu być blisko m.in. historii, psychologii, pedagogiki, archeologii, muzykologii.
Czekam na kolejne odsłony.
Michał Jaroszewicz-Bortnowski (absolwent historii)
LARP na Nocach Humanistów
Cztery lata temu, gdy nasz
Wydział po raz pierwszy
zorganizował Noc Humanistów, zamierzenia dotyczące
larpa były dość skromne –
miał
być
niedużą
interaktywną zabawą dla
kilku, najwyżej kilkunastu
osób.
Początkowo,
zainspirowani adresem –
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pierwsza Noc Humanistów miała miejsce w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49 –
przygotowaliśmy historię „Tajemnice Schuhbrücke 49” przenoszące akcję do
przedwojennego Breslau i mieszczącego się w tym budynku Prezydium Policji z bohaterem
kryminałów Krajewskiego – Eberhardem Mockiem. Wkrótce opowieści o Mocku przestały
nam wystarczać i zaczęliśmy śledzić prawdziwe historie, które zdarzyły się w latach 20-tych
i 30-tych w samym Breslau, jego okolicach, a także w innych miastach i krajach
(w Polsce, w Europie).
Tak powstała następna część –
„Carpe Diem”, złożona z kompilacji kilku
spektakularnych
kryminalnych
afer
międzywojnia. Następna część, „Corpus
Delicti” – o znacznie mroczniejszym
charakterze – jak zawsze opowiada
o śledztwach Prezydium Policji, ale tym
razem nawiązywała do Akcji T4, na szeroką
skalę zakrojonej akcji eutanazji osób
niepełnosprawnych w nazistowskiej III
Rzeszy – zeszłoroczny larp opowiadał
o manipulowaniu społecznymi nastawieniami, rekonstruował drogę, jaką przygotowywano
społeczeństwo do zgody na tę zapomnianą zbrodnię.
W tym roku tłem naszych opowieści był 1934 rok, nastroje i rozgrywki polityczne
towarzyszące zbliżającej się Nocy Długich Noży, ostatecznej rozgrywce eliminującej SA ze
sceny politycznej III Rzeszy. Tym razem skupiliśmy
się przyjęciu perspektywy ówczesnych Niemców –
świadków, uczestników zdarzeń towarzyszących
przewrotom politycznym, wplataniu się małych
narracji w Terror Historii. „De Profundis” to też
zmierzenie się z tematem zła – nie demonicznego,
lecz wynikającego z chłodnych kalkulacji albo
bardzo ludzkich ograniczeń – racjonalizacji,
egocentrycznej perspektywy, braku wglądu.
Rok w rok zwiększało się zainteresowanie
naszym larpem, od początkowych 5 osób przeszliśmy poprzez 20 do 40 a w tym roku wzięło
w nim udział ponad 60 osób (wiele osób przyjechało specjalnie
na niego z innych miast, wśród uczestników było całkiem sporo
licealistów), a ponad 500 śledziło przygotowania i przebieg na
facebooku. Nasz larp stał się znany w Polsce – jego wyróżnikiem
jest przedwojenna sceneria i coraz silniejsze osadzenie w
realiach historycznych, podejmowanie trudnych tematów
i zaangażowanie graczy w szykowanie strojów, rekwizytów,
scenografii (na zdjęciu).
Szczególnie mocno chcę podziękować grupie
organizatorów tegorocznego larpa, są to: Maria Szawerna,
Zosia Gancewska, Paweł Leszczak, Aleksandra Busse- Brandyk,
Aleksandra Starek, Lena Mazanowska, Magdalena Szydłowska
a także Darii Borowskiej (grafika), Angelice Lesiewicz (śpiew),
Aleksandrze Łazowskiej i Aleksandrze Dobrzańskiej,
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Bartoszowi
Zawadzkiemu
(rekwizyty),
naszym
charakteryzatorkom: Dorocie Doś, Klaudii i Dagmarze Kowalczyk i 108 Wrocławskiej
Drużynie Starszoharcerskiej "Czerwonych Beretów". Fotografom: Małgorzacie Cysewskiej,
Klaudii Kowalczyk, i pozostałym osobom dokumentujących nasze działanie. Wsparciem jest
dla nas też udział pozostałych pracowników Instytutu Psychologii – także w czasie gry – od
lat możemy zawsze liczyć na dr Biankę Lewandowską. Naszemu panu Dziekanowi za
cierpliwość do nietypowych pomysłów i pani Joannie Golonce-Legut za wszelkie wsparcie.
dr Dorota Chmielewska Łuczak (Instytut Psychologii)
Spojrzenia pedagogów
Tegoroczna, czwarta już Noc Humanistów obfitowała w wiele tajemniczych
i interesujących wydarzeń. Jednym z nich była wystawa, podczas której miałam możliwość
przedstawienia wyników koordynowanych przeze mnie projektów badawczych.
Podczas wystawy zaprezentowane zostały materiały z badań zrealizowanych
w ramach projektu „Mikroświaty
macierzyństwa” (na fotografii). W pięciu
edycjach projektu przedmiotem badań
były
obszary
doświadczania
macierzyństwa przez kobiety będące
w różnej sytuacji życiowej, m.in. matki
bezdomne, przewlekle chore, a także
opiekujące
się
chorymi
dziećmi,
uzależnione,
studiujące,
samotne,
poszukujące
autonomii
życiowej.
W badaniu mikroświatów macierzyństwa
wykorzystano
metodologię
badań
interpretacyjnych
i
krytycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem strategii badawczych z użyciem fotografii i filmu.
Celem przygotowania wystawy była nie tylko chęć aktywnego włączenia się w Noc
Humanistów i popularyzacja wyników prowadzonych przeze mnie i moje zespoły badań
naukowych, ale przede wszystkim zachęcenie odbiorców do refleksji nad mikroświatami
kobiet-matek oraz zwrócenie uwagi na nowe, jeszcze nie tak bardzo popularne
w andragogice (pedagogice) możliwości badawcze, które stwarza współczesna metodologia
badań jakościowych i metodologia wizualna. Ponieważ do realizacji wszystkich projektów
zapraszam nie tylko doświadczonych badaczy, ale również doktorantów i studentów,
zależało mi także, aby wystawa i zaprezentowane podczas niej projekty były ilustracją siły,
jaka tkwi w realizacji badań zespołowych i integracji wykładowców ze studentami
w podejmowaniu naukowych wyzwań badawczych.
Uczestnicy wystawy mogli zapoznać się m.in. z plakatami z fotografiami
opatrzonymi opisami matek, albumami prezentującymi „portrety matek” oraz etiudami
filmowymi opowiadającymi historie kobiet doświadczających macierzyństwa. To, co jednak
najważniejsze, uczestnictwo w wystawie zainicjowało wiele interesujących rozmów
i refleksji.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję Studentom za pomoc w przygotowaniu
wystawy oraz wszystkim osobom, które odwiedziły sale wystawową. Bardzo serdecznie
dziękuję dr Joannie Golonce-Legut za koordynację, zaangażowanie i pomoc w organizacji
wystawy.
dr Martyna Pryszmont-Ciesielska (Instytut Pedagogiki)
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Nieobowiązkowe wykłady, prezentacja kół naukowych i gra psychologiczna. To nie
brzmi jak najbardziej atrakcyjny sposób spędzenia sobotniego wieczoru...Cytując klasyka
„nic bardziej mylnego”. Tegoroczna Noc Humanistów okazała się być niezapomnianym
wydarzeniem. Po pierwsze: wykłady. Ciekawi prowadzący i pragnący wiedzy słuchacze,
których było więcej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Koła naukowe doskonale wiedziały, jak
zainteresować uczestników Nocy Humanistów. Konkursy wiedzy muzycznej (100 pytań, to
nie lada wyzwanie), gry historyczne, leżakowanie, poznawanie przeszłości i najważniejsze:
własnoręcznie przygotowane słodycze, czyli coś, obok czego żaden głodny wiedzy człowiek
nie przejdzie obojętnie. Z całego wieczoru najbardziej pamiętam tajemniczą atmosferę, w
którą wprowadził nas larp. Chodząc korytarzami można było spotkać się zarówno z pijanym
złodziejem, przedwojenną divą lub wpaść na prawdziwą biesiadę.
Myślę, że magia tegorocznej Nocy Humanistów polegała na współpracy
organizatorów, kół naukowych i wykładowców. Stworzyliśmy różnorodną kochająca się
Humanistyczną rodzinę, do której każdy student chciałby należeć.
Dominika Maćkowiak (studentka pedagogiki)
– Prima Aprilis to był odpowiedni czas, by utrzeć nosa wszystkim „nie-humanistom”!
– Zwracam się całkiem poważnie do moich znajomych polonistów i przyszłych pedagogów.
– Jak?! Jakim cudem? To w ogóle możliwe? – Pytają powątpiewająco.
Otóż najlepszym sposobem okazało się zorganizowanie, już po raz czwarty we
Wrocławiu, Nocy… Humanistów. Wydarzenie było skierowane do szerokiego grona
odbiorców i miało na celu uświadomienie i ukazanie, jak niewyczerpane, a zarazem
nieodgadnione są możliwości humanistyki. Popularyzacja wyników badań, odkrywanie
nowych horyzontów studiów humanistycznych, a także zaprezentowanie atrakcyjności
kierunków, jakie posiada w swojej akademickiej ofercie Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, były to kolejne cele tej imprezy. Uprawianie
nauki to sztuka. A jednak nie lada sztuką jest zainteresować odbiorcę i skoncentrować wokół
swojej postaci (naukowca) uwagę wielu widzów.
Przed Nocą Humanistów zadawalam sobie dwa pytania. Pierwsze, czym można
zaciekawić i zainspirować studentów V roku, którym wydaje się, że świat humanistyki nie ma
im nic interesującego do zaoferowania, bo wszystko, co chcieli, już poznali? I pytanie drugie:
jak przyciągnąć młodych ludzi, którzy
nie są pewni swoich zainteresowań lub
krótko mówiąc – nie mają żadnych
zainteresowań poza studiami?
1 kwietnia 2017 roku to nie był
żaden Prima Aprilis, a poważna Noc
Humanistów! Ja jako wymagający widz
krążyłam po Instytucie Pedagogiki
i Psychologii godzinami. Spośród
licznych
atrakcji,
jakie
były
przewidziane
na
ten
wieczór,
wybrałam, przyznam się, że trochę w
ciemno i po omacku, te najbardziej atrakcyjne już z samej nazwy. Na dobry początek
postanowiłam zabawić się w Alicję z Krainy Czarów i pobiegłam „w głąb króliczej nory” po to,
by wraz z dr Bianką Lewandowską przyjrzeć się naukowym badaniom sekretnych snów.
Później, im dalej w noc, tym bardziej zapragnęłam poeksperymentować z „tajemniczym
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światem grzybów – mitem, rytuałem i popkulturą”. W tę pełną
tajemnic i naukowości przygodę zabrał słuchaczy dr Mirosław Marczyk z Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej. Na koniec, ku uciesze dorosłych przenieśliśmy się do rzymskiej
sypialni wraz z dr hab. Mateuszem Żmudzińskim. Jego wykład był interesujący nie tylko ze
względu na charakter „dozwolone od lat osiemnastu”, ale przede wszystkim miał prawo
zainteresować słuchaczy historiami , które związane były z erotyką starożytnych Rzymian.
Jednak, według mojej opinii, najbardziej
inspirującym wydarzeniem w czasie trwania
Nocy Humanistów okazały się „Mikroświaty
macierzyństwa”
–
projekt,
którego
koordynatorką była dr Martyna PryszmontCiesielska.
Wystawa
(na
zdjęciu)
prezentowała
materiał
badawczy
z uwzględnieniem metodologii wizualnej
dotyczącej
szeroko
pojętego
macierzyństwa. Materiały, które można było
oglądać, to między innymi: albumy
i fotografie ujawniające portrety matek, plakaty oraz krótkie etiudy filmowe przedstawiające
historie kobiet-matek pochodzących z różnych grup społecznych.
„Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli”… Ale jednak wiemy, jak to
naprawdę jest, dlatego wszystkich wątpiących w znaczenie i sens studiów humanistycznych
należy zaprosić na kolejne Noce Humanistów, by wreszcie zobaczyli i uwierzyli! Miejmy tylko
nadzieję, że IV edycja nie była tą ostatnią.
Aleksandra Neyman (studentka pedagogiki)
Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Pedagogiki na IV Nocy Humanistów
Utrzymana w koncepcji odkrywania tajemnic Noc Humanistów stała się idealnym
pretekstem do odkrywania wiedzy, być może nie tajemnej, ale na pewno nieznanej wielu
uczestnikom wydarzenia. Przychodząc do stoiska SAiSPu mogli oni dowiedzieć się, czym jest
tyflopedagogika (dziedziną pedagogiki specjalnej związaną z rehabilitacją, terapią i edukacją
osób niewidomych i słabowidzących) czy
co znajdowało się kiedyś w mniejszym
budynku obok Instytutu (dom dyrektora
gimnazjum). Dla osób, które chciały
urozmaicić nasze stoisko o swoje
wspomnienia,
przemyślenia
czy
skojarzenia związane z pedagogiką albo
swoją edukacyjną ścieżką, czekały do
uzupełnienia
gotowe
formularze.
Skrupulatnie je przechowujemy, by
prezentować je na naszym fanpage’u na
Facebooku
(www.fb.com/fejssaispu)
i Instagramie (@instasaispu). Pyszne „firmowe” krówki, którymi obdarowywaliśmy
przychodzących do naszego stoiska, zasługują na osobną notatkę!
Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Pedagogiki działa od zeszłego roku i ma
na celu z jednej strony wyposażać pedagogów w przydatne w życiu zawodowym
umiejętności, a z drugiej – stanowić przestrzeń do realizacji własnych projektów
edukacyjnych. O naszych dotychczasowych działaniach można przeczytać na stronie
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www.saisp.pl – m.in. o cieszącej się dużym zainteresowaniem
akcji „Pedagog z wyboru”. Aktualnie rozpoczynamy projekt poradnictwa dla studentów
mających trudność z wyborem specjalności oraz warsztaty dot. asertywności w szkole
podstawowej. Nasze motto głosi, żeby „doświadczać w praktyce”, dlatego z chęcią
podejmujemy się nowych wyzwań. Zapraszamy do kontaktu (kontakt@saisp.pl) nie tylko
pedagogów, ale także sympatyków pedagogiki! Jesteśmy pewni, że wspólnie możemy
dokonać całej masy niebanalnych rzeczy.
„Czujesz głód wiedzy? Dołącz do Koła Naukowego Variograf!”
Na tegorocznej Nocy Humanistów nie mogło również zabraknąć nas – Variograficzów, czyli
czynnych uczestników Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Variograf, działającego od
2006 roku pod czujnym okiem doktora Aleksandra Kobylarka.
Jesteśmy społecznością, która w swoje szeregi chętnie przyjmuje wszystkich tych,
którzy rozważają podjęcie studiów doktoranckich, chcą zobaczyć, jak „tworzy się naukę” lub
po prostu mają w zamiarze wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne. Koło powstało
z inicjatywy studentów pedagogiki, ale chętnie przyjmujemy również przedstawicieli innych
kierunków, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani związkami edukacji z różnymi
dziedzinami nauki.
W ramach naszej działalności organizujemy corocznie dwie konferencje naukowe:
Międzynarodową Konferencję „Education, Culture & Society” i Ogólnopolską Konferencję
„Talenty” promującą debiuty naukowe. Najlepsi członkowie Koła są zapraszani do
redagowania dwóch periodyków, znajdujących się na ministerialnej liście czasopism
punktowanych, a są to: „Ogrody Nauk i Sztuk” oraz „Journal of Education Culture and
Society”. Organizujemy także cykl szkoleń otwartych pod nazwą „Kuźnia Kadr”. Ponadto,
podczas cotygodniowych spotkań chętni członkowie Koła mogą zaprezentować wybrany
przez siebie temat, dzieląc się z nami doświadczeniem i wiedzą, jednocześnie doskonaląc
swoją technikę prezentacji.
Nasze spotkania odbywają się co czwartek
o godzinie 18:30 w sali 58 w Instytucie Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Dawida 1. Od
czasu do czasu oddajemy się przyjemnościom
kulinarno-cukierniczym. Naszą specjalnością, po Nocy
Humanistów, stały się czekoladowe muffiny z logo
Variografu. Dlatego, jeśli chcesz połączyć przyjemne z
pożytecznym, nie wahaj się ani chwili dłużej i dołącz do
nas! Zaspokoimy każdy Twój głód, choć oczywiście na
pierwszym miejscu stawiamy „apetyt na wiedzę”.
Jeżeli jesteś zainteresowany działalnością Variografu, zgłoś się do naszego opiekuna
dra Aleksandra Kobylarka (aleksander.kobylarek@gmail.com) lub po prostu przyjdź na
najbliższe czwartkowe spotkanie.
Czekamy na Ciebie!
Odsłanianie ‘antropologicznych tajemnic’ przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów
Podczas tegorocznej Nocy Humanistów, o godzinie 21.00 w sali 22, studenci Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej ze Studenckiego Koła Naukowego Etnologów,
Aleksandra Brzyska i Tomasz Raczkowski, wygłosili referat przygotowany przez członków
SKNE. W prelekcji zatytułowanej Sekrety programów podróżniczych. O mechanizmach
banalizacji kultury studenci skonfrontowali narrację na temat „obcych” oraz dalekich kultur
12

Biuletyn Informacyjny – nr specjalny IV NOC HUMANISTÓW
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
2017
prezentowaną w mediach przez popularnych podróżników
z perspektywą antropologiczną. Celem wystąpienia było odkrycie przed uczestniczącą w
spotkaniu młodzieżą kreacyjnego charakteru popularnych programów, które często tworzą
rzeczywistość odległych miejsc na wzór uproszczonego, egzotycznego obrazka.
Przedstawiciele SKNE zaprezentowali uczestnikom wykładu badania
antropologiczne koncentrujące się na człowieku i jego kulturze. Konkluzją wystąpienia było
wskazanie, że antropologia kulturowa, jako dyscyplina świadoma złożoności kulturowospołecznych kontekstów swoich badań, podejmująca krytyczną autorefleksję na temat
własnych perspektyw i praktyk badawczych, jest bardziej rzetelną formą poznawania świata
aniżeli krytykowane narracje medialne.
Z dużym zaangażowaniem
uczestniczyliśmy w przygotowaniach
i organizacji IV Nocy Humanistów.
Byliśmy m.in. odpowiedzialni za punkt
informacyjny, który w tym roku
odwiedziło wyjątkowo dużo gości.
W ramach Nocy Humanistów SKNE
zaprezentowało
także
projekt
„Obywatelskość
2.0”,
którego
uczestnikami byli studenci i doktoranci
z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej oraz członkowie litewskiej
organizacji pozarządowej „Vilniaus
miesto valkat klubas”. Zadaniem, które postawili przed sobą uczestnicy przedsięwzięcia,
była wspólna – litewsko-polska – refleksja na obywatelskością. Wymiernym efektem
inicjatywy
jest
recenzowana
monografia
naukowa
pt. Obywatelskość 2.0. Zaangażowane narracje o obywatelskości młodych mieszkańców Litwy
i Polski, za którą Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych został nagrodzony
w listopadzie 2016 roku w prestiżowym konkursie EduInspiracje.
SKNE serdecznie zaprasza do śledzenia działalności koła oraz studiowania etnologii
i antropologii kulturowej. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem:
skne.wroclaw@gmail.com.
Koło Naukowe Edukacji Krytycznej
i Koło Inicjatyw Twórczych
Jako Koło Naukowe Edukacji
Krytycznej (opiekun dr Kamila
Kamińska)
podczas
Nocy
Humanistów
we
współpracy
z Kołem Inicjatyw Twórczych
(opiekun
dr
Bogna
Bartosz)
zaangażowaliśmy się w wydarzenie
poprzez
stworzenie
"Wyspy
z książkami". Zadbaliśmy o wygodne
leżaki z logo koła Edukacji Krytycznej
oraz książki obrazkowe.
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Każdy z uczestników mógł zająć wygodne miejsce
z wybraną pozycją lub porozmawiać z członkami kół o podejmowanych aktywnościach.
Rozmawialiśmy
o pomysłach i planach na przyszłość, byliśmy otwarci na nowe propozycje i pozyskiwaliśmy
nowych członków – naukowców-aktywistów do zaangażowania się w nasze działania.
Zorganizowaliśmy również konkurs z kreatywnymi zadaniami, w którym nagrodą były
książki. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników IV Nocy
Humanistów. Miło nam, że mogliśmy współ-tworzyć tę radosną i pełną inspiracji atmosferę,
która 1 kwietnia wypełniała przestrzeń budynku Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii.
Mamy nadzieję, że z niektórymi osobami już wkrótce zobaczymy się na spotkaniach naszych
kół.
Czekamy na Was!
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Koło Naukowe Edukacji Krytycznej: edukacja.krytyczna@gmail.com
Koło Inicjatyw Twórczych: k.inicjatywtworczych@gmail.com
Studenci historii w przestrzeni
publicznej (public history) nie mają
jeszcze własnego koła naukowego, ale
korzystając z Nocy Humanistów dzięki
pomocy
kolegów
z
Instytutu
Historycznego
udostępnili
ulotki,
promujące ich kierunek – pierwsze takie
studia w Polsce. Otwarte są dla
absolwentów studiów licencjackich
dowolnego kierunku (niekoniecznie
humanistycznego), a oferują zajęcia,
skierowane
na
praktyczne
funkcjonowanie historii w przestrzeni
publicznej: debaty z historią w tle, popularyzację, gry o tematyce historycznej, pozyskiwanie
funduszy, historię mówioną, warsztaty pisarskie i dziennikarstwo historyczne (w tym roku
prowadzone przez Redaktor Beatę Maciejewską z wrocławskiej „Gazety Wyborczej”) i inne.
W ramach studiów powstały lub powstają prace m.in. na temat memów internetowych
o tematyce historycznej, wykorzystania legend do promocji zamku w Niedzicy, tematyki
obozów koncentracyjnych w brytyjskiej muzyce rockowej czy wątków historycznych we
współczesnym kinie chińskim. Praca poświęcona postaci świętej Edyty Stein zdobyła w 2016
r. nagrodę im. Prof. Wojciecha Wrzesińskiego na najlepszą pracę magisterską w zakresie
historii najnowszej.
W ramach zajęć studenci zwiedzają muzea wrocławskie (byli np. w muzeum farmacji,
a po Muzeum Pana Tadeusza oprowadzał ich Mariusz Urbanek) i nie tylko (np. byli jedną
z pierwszych grup, która zobaczyła Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a przy okazji
zwiedzili też Europejskie Centrum Solidarności). Absolwenci historii w przestrzeni publicznej
pracują m.in. w Centrum Historii Zajezdnia i w Muzeum Polskim w Raperswilu (Szwajcaria),
a także podejmują studia doktoranckie.
Od roku akademickiego 2017/2018 studia z public history będą oferowane również
w wersji anglojęzycznej – warto powiedzieć o tym znajomym z zagranicy.
Nowości z public history można śledzić na https://www.facebook.com/PubHistWroc/
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Relacja on-line
Relacja on-line z tegorocznej Nocy Humanistów
dostępna jest na stronie internetowej Wydziału,
w zakładce Multimedia:
http://www.wnhip.uni.wroc.pl/
multimedia-id_1205.html
oraz
na
kanale
youtube:
https://youtu.be/jZWaTuqEIWA

OGŁOSZENIA
Jeszcze przed ukazaniem się regularnego wydania Biuletynu, 9 maja o godzinie 12:00,
w Audytorium Instytutu Historycznego (przy ul. Szewskiej 49) odbędzie się wykład
Prof. Ireneusza Pawła Karolewskiego z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich
im. W. Brandta UWr we współpracy z Academia Europea Knowledge Hub Wrocław,
Tożsamość europejska: Antidotum na kryzys Unii Europejskiej?
Unia Europejska stoi obecnie w obliczu wielu wyzwań, takich jak eurosceptyczny populizm,
seria kilku nakładających się na siebie kryzysów oraz tendencje odśrodkowe. Niektórzy
badacze twierdzą, że rozwiązaniem dla społeczności w głębokim kryzysie może być silna
tożsamość zbiorowa. Wykład traktuje tę tezę jako punkt wyjścia i analizuje możliwości
i ograniczenia tożsamości europejskiej. W pierwszej części wykładu dokonany zostanie
przegląd najważniejszych wątków i aspektów badań nad tożsamością europejską, takich jak
koncepcja tożsamości zbiorowej oraz problematyka pomiaru tożsamości. Dalej, czerpiąc
z badań nad nacjonalizmem, zaprezentowane zostaną główne wyzwania „konstruowania”
tożsamości ponadnarodowej. Następnie przedstawione zostaną specyficzne „technologie”
tożsamości stosowane przez UE jak również ich ograniczenia. Wykład podsumuje ocena
szans zaimplementowania nacjonalizmu w wersji „lite” w UE.
Gorąco zapraszamy!
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