Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 55 (czerwiec 2022)
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Czerwiec przyniósł bardzo wiele zmian w administrowaniu zarówno całym Uniwersytetem, jak i naszym
Wydziałem. 6 czerwca Kolegium Elektorskie wybrało nowym
Rektorem fizyka, Pana prof. Roberta Olkiewicza, który został
powołany na dokończenie kadencji do 2024 r. JM Rektor
zaprosił do władz rektorskich prof. Artura Błażejewskiego,
dotychczasowego Dziekana naszego Wydziału. Prof.
A. Błażejewski objął funkcję Prorektora ds. badań naukowych.
W imieniu władz dziekańskich i wspólnoty Wydziału Panu
Prof. Arturowi Błażejewskiemu serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za kierowanie Wydziałem przez trudne i dość
zaskakujące dwa lata. Do nowych władz rektorskich zostali
powołani także: prawnik prof. Łukasz Machaj – Prorektor ds. Fot. Magdalena Marcula
nauczania, politolożka prof. Patrycja Matusz – Prorektor ds.
projektów i relacji międzynarodowych oraz chemik prof. Robert Wieczorek – Prorektor ds.
finansów i rozwoju.
Przejście prof. Artura Błażejewskiego na stanowisko Prorektora spowodowało
powołanie spośród prodziekanów pełniącego obowiązki Dziekana oraz rozpisanie wyborów
dziekańskich. Debata i wybory odbyły się 29 czerwca. Mimo iż do wyborów stanął jeden
kandydat, Kolegium Elektorskie składające się z członków Rady Wydziału nie wybrało
Dziekana. Zapewne zaważyła na tym zbyt niska frekwencja. Na wyborach pojawiło się
zaledwie 81 elektorów spośród wszystkich 157 i choć 77 osób poparło kandydata na
Dziekana, nie uzyskał on wymaganej większości (80 głosów). Zgodnie z decyzją Wydziałowej
Komisji Wyborczej kolejne wybory odbędą się w październiku 2022 r. na początku nowego
roku akademickiego.
Wyjątkowym wydarzeniem na naszej Uczelni była uroczystość w dniu 9 czerwca
nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Leszkowi
Mrozewiczowi, wybitnemu historykowi i epigrafikowi łacińskiemu. Promotorem doktoratu
został prof. Krzysztof Nawotka, a promocja odbyła się na wniosek Rady Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych.
Gratulacje należą się także aż 24 naukowcom z naszego Wydziału, którzy otrzymali
dodatki motywacyjne w kolejnym konkursie IDUB. Warto wspomnieć, że nasze koleżanki i
nasi koledzy są wśród prawie 25% wszystkich wyróżnionych w tym konkursie.
Zbliża się rekrutacja – jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu
uniwersyteckim. W związku z tym nie tylko trzymam kciuki za jak największą liczbę
przyszłych studentów na Wydziale, ale przede wszystkim życzę wytrwałości członkom
Komisji Rekrutacyjnych w wytężonej pracy w letnim czasie.
A ponieważ lato już nadeszło i za nami, i przed nami upalne dni, życzę Państwu
długiego, spokojnego i przede wszystkim beztroskiego wypoczynku w czasie nadchodzących
urlopów.

dr hab. Paweł Klint, prof. UWr
p.o. Dziekana
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KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
Na przełomie maja i czerwca 2022 r.
Instytut Kulturoznawstwa UWr zorganizował już po
raz trzeci konferencję „Pomiędzy wzrostem
a katastrofą. Postwzrost”. W tym roku uwagę
kierowaliśmy na „Punkty zwrotne” w kreowaniu
i poszukiwaniu postwzrostu, czyli koncepcji alternatywnej dla obecnego modelu gospodarczego
opartego na wzroście gospodarczym mierzonym
w PKB. Trzeba podkreślić, że nowy model
gospodarki to wyzwanie nie tylko dla ekonomii –
o zmianę kryterium oceny jakości życia apelują
przedstawiciele wielu nauk – społecznych,
humanistycznych i przyrodniczych, w tym także
klimatolodzy. Obecny model rozwoju wiąże się
bowiem z ciągłą i na masową skalę rozwiniętą eksploatację zasobów naturalnych, które
w większości są nieodnawialne. Skutkiem jest
katastrofa klimatyczna oraz coraz silniejsze
uzależnienie dobrostanu od wydobycia i spalania
paliw kopalnych.
Tegoroczna konferencja odbyła się po raz pierwszy w trybie stacjonarnym.
Poprzednie edycje, symbolicznie jak dla poruszanej tematyki, przypadły na okres pandemii
w jej najbardziej niebezpiecznym czasie. Od samego początku przedsięwzięcie miało
charakter interdyscyplinarny. O katastrofie i metodach jej przeciwdziałania rozmawialiśmy
z teoretykami literatury, socjologami, kulturoznawcami, przedstawicielami nauk przyrodniczych, ekonomistami oraz z praktykami i praktyczkami chociażby z zakresu tematyki
miejskiej czy odpadów. W 2022 r. zadaliśmy m.in. pytanie: „Czy katastrofa jest
koniecznością dziejową” w dyskusji z udziałem prof. Marka Magdziaka i prof. Krzysztofa
Łukaszewicza z Instytutu Kulturoznawstwa. Wcześniej z kolei rozmawialiśmy o transformacji, jaka czeka m.in. regiony wydobycia węgla brunatnego. O „zasobach” kulturowych
i psychologicznych niezbędnych w tym procesie rozmawialiśmy z dr hab. Krystyną
Dziubacką z Instytutu Pedagogiki i dr hab. Katarzyną Majbrodą, prof. UWr z Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej. Spotkania prowadzili prof. Jacek Schindler z Instytutu
Kulturoznawstwa oraz dr Hanna Schudy. Na kolejną edycję zapraszamy już za rok.
Efekty wcześniejszych poszukiwań naukowców i praktyków znalazły się w dwóch
publikacjach naukowych: Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Identyfikacje i analizy (2021)
oraz Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonizacje i projektowanie (2022). W lipcu
2022 prof. Katarzyna Majbroda wraz ze studentami KEiAK będzie prowadzić badania
terenowe na terenie wydobycia węgla brunatnego w okolicach Bogatyni.
Więcej na temat konferencji: https://postwzrost.pl/.
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4 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Krzeszów Domem
Łaski” poświęcona opactwu cystersów i ikonie Matki Bożej Łaskawej. Pośród zaproszonych
referentów znaleźli się dwa pracownicy Instytutu Historii Sztuki UWr. Prof. Andrzej Kozieł
wygłosił referat zatytułowany: „Salve Mater Misericordiae. O Krzeszowskim Obrazie Matka
Boża Miłosierdzia z 1624 roku; ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”,
podczas gdy dr Jacek Witkowski wystąpił z prelekcją: „O obrazie Matki Bożej Łaskawej”. W
radzie naukowej konferencji, z której materiały ukażą się w publikacji anglojęzycznej, oprócz
prof. Andrzeja Kozieła znalazł się również dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr.

Na zdjęciu prof. Andrzej Kozieł

Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki zorganizował
w dniach 6–11 czerwca 2022 r. Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen
“Sztuka i religia średniowiecza oraz doby nowożytnej na Przedgórzu Sudeckim”, które
odbyło się w pałacu Morawa koło Strzegomia. Uczestnikami spotkania, przygotowywanego
wraz z uniwersytetami Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze oraz w Siegen, byli pracownicy
naukowi, doktoranci i studenci historii sztuki, teologii ewangelickiej i katolickiej oraz historii
Kościoła z wymienionych uczelni.
Celem przedsięwzięcia, służącego wymianie interdyscyplinarnej i międzynarodowej,
była próba ukazania nowych możliwości interpretacji zjawisk kulturowych i artystycznych
regionu Przedgórza Sudeckiego. Obrady seminarium zostały skoncentrowane na historii oraz
zabytkach architektury, malarstwa i rzeźby regionu, które uczestnicy spotkania poznali
podczas wykładów, dotyczących tematów takich, jak: Architektura i sztuka protestancka na
Śląsku od reformacji do początku XIX w. (prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Instytut Historii
Sztuki), Architektura i sztuka w służbie kontrreformacji na Śląsku (dr Małgorzata
Wyrzykowska, Instytut Historii Sztuki) oraz Żydzi na Śląsku i ich materialne dziedzictwo
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(prof. dr hab. Marcin Wodziński, Katedra Judaistyki UWr). Uzupełnieniem referatów były
wyjazdy studyjne (do Strzegomia, Dzierżoniowa, Świdnicy, Jawora, Krzeszowa, Sokołowska,
Niedźwiedzicy oraz Krzyżowej), podczas których została omówiona problematyka
artystyczna i ideowa wybranych budowli oraz ich wyposażenia (m.in. kościół Pokoju oraz
farę w Świdnicy zaprezentowała dr Agnieszka Seidel-Grzesińska z Instytutu Historii Sztuki).
Kluczowy element spotkania stanowiła interdyscyplinarna praca grupowa w kościele pw. św.
Jerzego w Dzierżoniowie. Wspólne badania, prowadzone z wykorzystaniem materiałów
źródłowych (m.in. kazań konsekracyjnych z XVII w.) dotyczyły ołtarza, ambony oraz
przestrzeni kościoła w znaczeniu teologicznym i symbolicznym. Wyniki tych prac zostały
zaprezentowane pod koniec seminarium.

Seminarium stanowiło rezultat wieloletniej tradycji współpracy wymienionych
uczelni, kontynuowanej od 2004 r. Owocem tej współpracy są spotkania poświęcone
historii, kulturze, sztuce i religii wybranych regionów środkowoeuropejskich.
Miejsce seminarium – Pałac Morawa – to neoklasycystyczne założenie nieopodal
Strzegomia (https://palacmorawa.pl/), odznaczające się niezwykle ciekawą historią. To
właśnie tam pod koniec II wojny światowej przewieziono dzieła z Kolekcji Czartoryskich wraz
z Damą z gronostajem Leonarda da Vinci. W pałacu tym po raz ostatni widziano słynny
zaginiony Portret młodzieńca pędzla Rafaela. O historii miejsca opowiedziała uczestnikom
Pani Melitta Sallai, z d. von Wietersheim-Kramsta, potomkini właścicieli rezydencji oraz
założycielka Fundacji Św. Jadwigi.
Kierownikami naukowymi XVIII Polsko-Niemieckiego Seminarium Wrocław-HalleSiegen byli: prof. dr hab. Udo Sträter, były rektor Uniwersytetu im. Marcina Lutra w HalleWittenberdze, prof. dr hab. Veronika Albrecht-Birkner, Kierownik Zakładu Historii Kościoła
i Teologii Uniwersytetu w Siegen, prof. dr hab. Andreas Hoffmann z Zakładu Teologii
Katolickiej Uniwersytetu w Siegen oraz prof. dr hab. Jan Harasimowicz i dr Marcin Wisłocki
z Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki. Seminarium
sfinansowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytet Wrocławski oraz
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uniwersytety: Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze oraz w Siegen. Przedsięwzięcie zostało
objęte patronatem honorowym przez: Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego
Przybylskiego, Biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej ks. Waldemara Pytla oraz Biskupa Diecezji Świdnickiej Kościoła
Rzymsko-Katolickiego ks. Marka Mendyka.
Pani dr Dominika Grzesik z Instytutu Historycznego 13 czerwca 2022 r. wygłosiła
wykład na Uniwersytecie Warszawskim pt. “Więcej różnic, czy więcej podobieństw?
Zwyczaj honoryfikacyjny Delf, Delos i Oropos".
22 czerwca 2022 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu odbyła się promocja
książki Katedra poznańska. Studia o sztuce wydanej nakładem wydawnictwa Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W tej wieloautorskiej monografii, pierwszej od dawna tak
szeroko i z uwzględnieniem wyników najnowszych badań traktującej o jednej z najważniejszych polskich katedr, swoje artykuły opublikowali dr Jacek Witkowski (Złota Kaplica
katedry poznańskiej. O niektórych
aspektach i kontekstach ideowoartystycznych mauzoleum pierwszych monarchów Polski) i dr
Agnieszka Patała (Poliptyk z Góry
– historia badań i dwa momenty
narodzin) z Instytutu Historii
Sztuki. Ponadto, jednym z recenzentów tomu był dr hab. Romuald
Kaczmarek, prof. UWr. Podczas
spotkania
autorzy
wygłosili
krótkie prelekcje i wzięli udział
w dyskusji.
Kolejnego dnia, 23 czerwca 2022 r., w murach Muzeum Archidiecezjalnego
w Poznaniu, dr Jacek Witkowski z Instytutu Historii Sztuki wygłosił wykład pt. Sfera
rzeczywistości i historycznych wspomnień. Dekoracja heraldyczna Złotej Kaplicy katedry
poznańskiej. Prelekcję poprzedziło zwiedzanie Złotej Kaplicy. Organizatorem spotkania był
poznański oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
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W ramach cyklu wykładów „Von Nürnberg nach
Europa – Neue Beiträge zum Kunstexport um 1500”
zorganizowanego w Institut für Kunst-geschichte
w Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 13
czerwca 2022 r. dr Agnieszka Patała z Instytutu Historii
Sztuki wygłosiła prelekcję poświęconą obecności
norymberskich artystycznych eksportów we Wrocławiu
i na Ślasku ok. 1500 r. oraz genezie tego zjawiska.
Prelekcji towarzyszyła dyskusja, w której wzięli udział
wykładowcy i studenci FAU oraz zaproszeni goście.

W ramach cyklu ACTA MYTHOLOGICA II w Muzeum w Novým Jičínie (Czechy) 16
czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie pod przewodnim tematem „Wampiryzm w historii
kultury” (“Vampyrismus v kulturních dějinách”). Zaproszenie przyjęli: prof. Giuseppe
Maiello, dr Jan Štěpán (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc) oraz dr Daniel Wojtucki
(Instytut Historyczny). Podczas spotkania odbyła się również promocja książki dra D.
Wojtucki pt. Magia posthuma. Procesy i egzekucje zmarłych na Śląsku i Morawach w XVIXVIII wieku.

Na zdjęciu: prof. Giuseppe Maiello z Pragi i dr Daniel Wojtucki
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25 czerwca 2022 r. odbyło się w Instytucie Historii Sztuki jubileuszowe,
25 kolokwium naukowe „Ruiny 1945 i potem – pamięć, dźwięk, obraz” zorganizowane
przez Pracownię Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną, będące równocześnie
ostatnim spotkaniem i zakończeniem dziewięcioletniego cyklu. Kolokwia, poświęcone
przede wszystkim badaniom architektury i urbanistyki nowoczesnej XIX i XX w. w ujęciu
wielodyscyplinarnym, były otwarte dla wszystkich. Wzięli w nich udział jako referenci
doktoranci i doktorantki, postdocy, wreszcie liczne grono samodzielnych pracowników
naukowych, historycy sztuki i przedstawiciele innych dyscyplin humanistycznych.
Przedstawiono wiele interesujących i nowatorskich projektów badawczych, przeprowadzono wiele dysput naukowych z udziałem znakomitych gości i uczestników z kraju
i z zagranicy. Kolokwia odbywały się we Wrocławiu, ale także w Warszawie wspólnie
z seminarium doktorskim Pani prof. Barbary Arciszewskiej oraz w Poznaniu z seminarium
doktorskim Pana prof. Tadeusza Żuchowskiego. Wyjazdowe kolokwium odbyło się także
w 2014 r. w Wiedniu w polskiej stacji PAN oraz w Warszawie w 2016 r. w Krajowej Izbie
Architektów Rzeczypospolitej przy współudziale ICOMOS. Pandemia, dzięki wprowadzeniu
formuły on-line, zintensyfikowała te spotkania i kontakty. W ciągu lat kolokwia uzyskały
renomę nie tylko lokalną, ale też ogólnopolską. Przyczyniły się do umocnienia pozycji
Instytutu Historii Sztuki jako miejsca twórczych dysput naukowych, ale także przyjaznego
i otwartego miejsca spotkań i wymiany poglądów, zgodnie z promocyjnym hasłem stolicy
Dolnego Śląska „Wrocław - the meeting place”.

PROJEKTY NAUKOWE
Na początku czerwca 2022 r.
Ekspedycja Archeologiczna Uniwersytetu
Wrocławskiego zainicjowała kolejny sezon
badań na terenie Mongolii. Badaniami kieruje
prof. Mirosław Masojć z Zakładu Archeologii
Pozaeuropejskiej. Prace archeologiczne koncentrują się w południowej części kraju, na
obszarze leżącym wokół słynnej Doliny
Krzemowej, która już od wczesnego paleolitu
była miejscem gdzie społeczności zbierackołowieckie zaopatrywały się w surowiec,
niezbędny do produkcji narzędzi. Tegoroczne
badania są niewątpliwie największym przedsięwzięciem naukowym, realizowanym przez
Polaków na terenie Mongolii. Oprócz wrocławskich archeologów uczestniczy w nim
również specjalista w zakresie dokumentacji
i kartografii z Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku, a także grupa geologów,
reprezentująca Państwowy Instytut Geo7
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logiczny oraz IGSMiE Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Stronę mongolską reprezentują
eksperci z Państwowego Uniwersytetu Edukacyjnego w Ułan Bator i Instytutu Archeologii
Mongolskiej Akademii Nauk. Natomiast dokumentację fotograficzną z prac badawczych
prowadzi Pani Sonia Erdenesaikhan z Akademii Stuk Pięknych w Ułan Bator. Z uwagi na fakt
że obszar badań znajduje się w północnej części Pustyni Gobi i na obszarze Ałtaju
Gobijskiego badacze muszą się zmierzyć z bardzo ciężkimi warunkami klimatycznymi i
pogodowymi. W całym regionie Gobi panują bardzo wysokie temperatury, które częstokroć
przekraczają 40oC. Co pewien czas występują również burze piaskowe. Z uwagi na duże
oddalenie od osad, miejscem zakwaterowania ekspedycji archeologicznej jest obozowisko
składające się z jurt i namiotów. W trakcie zainicjowanych niedawno badań odkryto liczne
stanowiska osadnicze ze schyłkowego paleolitu. Skupiają się one wokół już wyschniętych
jezior, powstałych w okresie plejstocenu. Na obszarze masywu Ałtaju zarejestrowano
również jaskinie które służyły za schronienie społecznością zbieracko-łowieckim plejstocenu.
Prace badawcze na terenie Mongolii realizowane są w ramach grantu NCN
2019/33/B/HS3/01113 pt. “Wokół Tsakhiurtyn Hondi. Badania epoki kamienia pogranicza
Ałtaju i Pustyni Gobi w Mongolii".

8

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 55 (czerwiec 2022)

POPULARYZACJA WIEDZY
Absolwentka kierunku historia Pani mgr Ewa Pawlus wygrała teleturniej pt. Giganci
Historii emitowany w TVP Historia. Odcinek, w którym sukces odniosła nasza absolwentka,
poświęcony był majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu ps. „Hubal”. Ogromne gratulacje!!!

NOWE PUBLIKACJE
Nakładem Wydawnictwa Marginesy ukazała się książka
Samotnica. Dwa życia Marii Dulębianki autorstwa Karoliny
Dzimiry-Zarzyckiej – absolwentki historii sztuki na naszym
Wydziale oraz polonistyki. Książka to pierwsza biografia
(z elementami reportażu historycznego) malarki i emancypantki, znanej także z długoletniego związku z Marią
Konopnicką. Konsultantką publikacji była dr Monika
Piotrowska-Marchewa z Instytutu Historycznego.
Autorka porządkuje i uzupełnia biografię Marii
Dulębianki, ale przede wszystkim kreśli portret artystki
i emancypantki, której problemy i wybory okazują się dziś
zaskakująco aktualne. Obficie czerpiąc ze źródeł, stara się
uchwycić naturę relacji Dulębianki i Konopnickiej, a także
wpisać ją w szerszy obraz sytuacji kobiet na przełomie XIX i XX
wieku.
Tak o książce pisała prof. Maria Poprzęcka z Wydziału
„Artes Liberales” UW: “Nie potrzeba skandali ani sensacji, aby
9
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dać się wciągnąć w pełną werwy i empatii opowieść o dwóch wybitnych kobietach
pędzących wspólne życie w niekończących się podróżach po europejskich miastach
i kurortach, tułających się po tanich hotelikach i kwaterach, gdzie dla oszczędności
Konopnicka gotuje i ceruje bieliznę, a Dulębianka goni za byle portretowym obstalunkiem”.
Więcej o książce oraz jej fragment na stronie Wydawnictwa Marginesy.

•
•
•
•
•
•
•

Obraz – miasto – refleksja. 63. numer „Quarta”
Ukazał się kolejny numer czasopisma „Quart. Kwartalnika
Instytutu Historii Sztuki UWr”. Ma on charakter tematyczny
i koncentruje się wokół trzech zagadnień: problematyki obrazu,
miasta oraz znaczenia refleksji w dzisiejszej humanistyce. Jego
redaktorem został dr hab. Cezary Wąs z Instytutu Historii
Sztuki.
W sumie opublikowano siedem rozpraw (w tym jedną w
języku angielskim) i dwie recenzje. Na naszych łamach gościmy
również autorkę z Nottingham Trent University oraz Erkner
(Niemcy), a także trzy osoby związane z naszym wydziałem.
Numer jest już dostępny on-line.
Spis treści:
• Małgorzata Popiołek-Roßkamp (Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung, Erkner, Niemcy),
O
(nie)potrzebności humanistyki;
• Paulina Łuczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Tytuł
jako farmakon. Dzieje tytułów obrazu Jacka Malczewskiego znanego pod nazwą
Melancholia;
Krzysztof Siatka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Promocja konceptualizmu oraz diagnoza
„trzeciej siły”. Organizacja świata sztuki i pracy artystów w oczach krytyki na łamach krakowskiego
„Studenta” w latach 1969–1981;
Cezary Wąs (Uniwersytet Wrocławski), „Karta Ateńska” – przegląd problematyki i zagadnienie
wkładu polskich architektów;
Martine Hamilton Knight (Nottingham Trent University), “The Pevsner Way of Seeing”. A paper on
contriving the “timelessness” of architectural photography for Sir Nikolaus Pevsner’s “Buildings of
England” series of books;
Barbara Salij-Hofman (Uniwersytet Wrocławski), Z piedestału na ścianę. Wrocławskie murale
upamiętniające jako nowe pomniki w przestrzeni miejskiej;
Marta Nokielska (Uniwersytet Wrocławski), Konstrukcja, a motyw organiczny. Rola aspektów
formalnych w malarstwie Łukasza Huculaka;
Recenzje:
Grzegorz Piotrowski (Uniwersytet Gdański), Krzysztof Jung w środku świata;
Patrycja Cembrzyńska (badaczka niezależna), Co wynika z ustawienia?

UCZESTNICTWO W RADACH NAUKOWYCH
Pani dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr z Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej została wybrana przez The Steering Committee of the Intangible Cultural
Heritage and Civil Society Forum, działający jako organ doradczy UNESCO w zakresie
wdrażania konwencji dotyczącej niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na członkinię
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The Ad Hoc Committee on Regulatory Instruments przy the ICH NGO Forum. Komitet
został powołany do świadczenia usług doradczych oraz opracowania statutu dla Komitetu
Sterującego. Jako wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego jest reprezentantką
organizacji pozarządowych akredytowanych przy UNESCO z regionu Europy ŚrodkowoWschodniej.

DOKTORANCI I STUDENCI
W dniu 19 maja 2022 r. zespół projektu Kontrasty uczestniczył w Finale
ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii, w której reprezentowaliśmy Uniwersytet
Wrocławski. Misją projektu jest przede wszystkim edukacja dotycząca polaryzacji społecznej,
baniek informacyjnych, uprzedzeń oraz promowanie otwartej i empatycznej postawy
w stosunku do osób o odmiennych poglądach. Projekt Kontrasty został doceniony dwoma
nagrodami: Brązowym Wilkiem za najlepszy projekt w danej instytucji oraz Srebrnym
Wilkiem za najlepszy projekt w województwie. Kierowniczką projektu jest Pani Izabela
Sojewska – studentka I roku studiów magisterskich Etnologii i Antropologii Kulturowej
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

W ramach projektu nagrano dwa filmy we współpracy z wykładowcami Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych: rozmowę dr Bogny Bartosz oraz mgr Ewy Koseckiej z
Instytutu Psychologii UWr pt. Jak psychologia postrzega bańki informacyjne, stereotypy i
różnice pokoleń? (link) oraz wykład dr hab. Jarosława Syrnyka, prof. UWr z Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej pt. Emocje wokół Święta Niepodległości: kontekst
historyczny (link).
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10 czerwca 2022 r. odbyło się ostatnie spotkanie z serii warsztatów
numizmatycznych „Budulec imperiów: pieniądz w cywilizacjach starożytnych”
zorganizowanych przez pracowników Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historycznego
dla Sekcji Historii Starożytnej im. Tadeusza Kotuli SKNH UWr im. Szymona Askenazego. W
tym semestrze podczas spotkań skupiliśmy się na zagadnieniach: siła nabywcza pieniądza w
świecie greckim epoki klasycznej i hellenistycznej; mennictwo rzymskie oraz ideologia
władzy i przedstawienia władcy na monetach królów hellenistycznych.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym.

Pani Jagna Rita Sobel, studentka historii w Instytucie Historycznym, opublikowała
artykuł pt. Sceny biblijne na średniowiecznych pieczęciach śląskich proboszczów w 118.
numerze czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, znajdującym się na liście
czasopism punktowanych MEiN (100 pkt). Dokonując w nim analizy sigillów sześciu
plebanów z XIII–XV w., wykazała, że wszystkie eksponowane na nich przedstawienia
zaczerpnięte zostały z Nowego Testamentu i w przeważającej większości przypadków
odnosiły się do życia Chrystusa. Pełny tekst artykułu dostępny jest pod linkiem.
W dniach 13–14 czerwca 2022 r. studenci II roku Archeologii wzięli udział
w wycieczce do Biskupina, organizowanej w ramach zajęć ́ „Ćwiczenia muzealne”, przez dr
Dagmarę Łaciak oraz dr Agnieszkę Przybył. W trakcie wycieczki oprócz tradycyjnego
zwiedzania jednego z najsłynniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce, studenci mieli
okazję zapoznać się z pracą muzeum i muzealników od zaplecza. Możliwe było przyjrzenie
się działalności Pracowni Konserwacji Muzealiów, która prowadzi badania i konserwację
najtrudniejszego z polskich stanowisk archeologicznych.
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Pracownicy Muzeum zwrócili
szczególną uwagę na sposób przygotowania wystaw oraz dostosowania tematyki do warunków
wystawienniczych, a także możliwości wykorzystania replik materiałów archeologicznych na ekspozycjach i warsztatach dla zwiedzających.
Zdradzili
także
wiele
interesujących szczegółów, dotyczących organizacji i funkcjonowania
festynów archeologicznych, które
stanowią bardzo atrakcyjną i angażującą ofertę dla turystów.
Wiedza, zdobyta podczas ćwiczeń muzealnych realizowanych w Biskupinie, będzie
wykorzystana w trakcie tworzenia wystawy w muzeum - Domu Archeologów – znajdującym
się w budynku Instytutu Archeologii na ulicy Koszarowej 3 (budynek 28).

Studenci II roku muzykologii wzięli udział na początku czerwca w zajęciach
terenowych – objeździe muzykologicznym. Wraz ze studentami z opolskiej muzykologii
zwiedzili Muzeum Wsi Opolskiej (skansen), po którym oprowadzał ich prof. Zbigniew
Przerembski. Wykładowcy opolskiej muzykologii, dr Gabriela Gacek oraz dr Mariusz Pucia
(UO i UWr) wprowadzili studentów w zagadnienia przekazów fonograficznych tradycyjnej
muzyki Opolszczyzny w archiwach i przeprowadzili krótkie spotkanie z muzykiem,
animatorem kultury i członkiem zespołu
„Silesia” Krystianem Czechem. Kolejnego dnia
uczestnicy objazdu zwiedzili historyczną
i etnograficzną wystawę stałą w Muzeum
Śląska Opolskiego, po której oprowadził ich
kustosz Piotr Grzelak. Wystawie towarzyszyły
referaty Małgorzaty Goc (Muzeum ŚO) „Czy
dźwięk może być zabytkiem” i dra Mariusza
Puci na temat najstarszego zachowanego
zbioru nagrań muzyki tradycyjnej w Polsce,
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zarejestrowanego w 1913 r. przez Paula Schmidta pod Prudnikiem.
Studenci wysłuchali także dwóch prezentacji instrumentologicznych. W pracowni
lutniczej pana Adama Skubisza zapoznali się z tajnikami zawodu budowniczego
instrumentów strunowych, a podczas zajęć z mgr. Tomaszem Grochalskim, doktorantem
w Instytucie Muzykologii specjalizującym się w waltornistyce, mogli poznać jego prywatną
kolekcję waltorni i innych instrumentów dętych. Kolekcja należy do największych w Polsce

tego rodzaju, zawiera m.in. kilkadziesiąt waltorni z różnych etapów rozwoju tego
instrumentu oraz egzemplarze reprezentujące polskie i śląskie budownictwo instrumentów
dętych blaszanych (Na zdjęciach: 1. zwiedzanie Muzeum Śląska Opolskiego; 2. Tomasz
Grochalski (z prawej) ze studentami oraz kadrą Instytutu Muzykologii UWr, fot. J. Gul).
Pani mgr Karolina Pawłowska, doktorantka w Instytucie
Muzykologii, otrzymała stypendium w dziedzinie kultury
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Gala wręczenia
nagród odbyła się 7 czerwca 2022 r. w Polskim Teatrze
Tańca w Poznaniu. Gratulujemy stypendium i życzymy
dalszych sukcesów!

W dniach 21–22 czerwca 2022 r. Pan Kacper Rosner-Leszczyński (III rok studiów
licencjackich, historia) uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kresowianie
na Śląsku po 1945 r." organizowanej przez Instytut Śląski. Przedstawił referat pt.
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Kresowiaczka, Sybiraczka, Raciborzanka - wokół
wojennych i powojennych losów Teresy
Pawłowskiej z domu Skowalczyńskiej.
Opublikował także, na łamach Śląskiego
Kwartalnika Historycznego "Sobótka", artykuł
pt. “Licht ist das sicherste Bombenziel".
Przyczynek do badań nad zaciemnianiem źródeł
światła w Festung Breslau w 1945 roku.
W swojej pracy przeanalizował stosunek ludności
cywilnej do przepisów prawnych związanych
z zaciemnieniem miasta w obliczu nalotów Armii
Czerwonej.

WYDARZENIA
Chór kameralny Piú Mosso, działający od 2012 r.,
obecnie przy Instytucie Muzykologii, 4 czerwca 2022 r.
obchodził swoje 10-lecie. Koncert jubileuszowy,
podsumowujący dotychczasową działalność, odbył się w
Auli Leopoldina, pod kierunkiem dyrygenta i założyciela
chóru Dominika Jarockiego. Chórowi towarzyszyła
Orkiestra Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Piú
Mosso stale czynnie koncertuje i posiada bogaty repertuar,
od muzyki dawnej przez pieśni sakralne po muzykę
współczesną. W ciągu 10 lat działalności zdobył liczne
nagrody i wyróżnienia. Życzymy dalszych sukcesów i długiej
działalności! Więcej informacji na stronie chóru.

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 29 września 2022 r. Proszę je wysyłać w imieniu
własnym lub pracowni, zakładów, katedr, instytutów czy kół naukowych na adres pawel.klint@uwr.edu.pl.
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