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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Pandemia wciąż trwa, dlatego zarządzenia J.M.
Rektora i Dziekanów, w tym moje, wciąż dotyczą regulacji
dydaktyki w trudnych warunkach. Pragnę podkreślić, że jeśli
tylko będzie taka możliwość, będę dążył do przejścia na tryb
dydaktyki stacjonarnej. Wiem też, że podobne są intencje
pozostałych Dziekanów i władz rektorskich. Po już dwóch
latach przerywanego nauczania powrót do normalnego trybu
jest bardzo ważny, nie tylko ze względów merytorycznych,
ale też społecznych. Oczywiście jednak będziemy pamiętać
o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa całej naszej
wspólnocie, studentom, wykładowcom i pracownikom
Fot. Magdalena Marcula
administracji.
Miniony miesiąc zakończył się dla naszego Wydziału bardzo dobrze i naprawdę
obfitował w sukcesy. Warto wymienić kilka z nich. Pani dr Agata Gabiś z Zakładu Historii
Kultury Materialnej Instytutu Historycznego otrzymała stypendium Prezydenta Wrocławia
w kategorii „upowszechnianie kultury”. Temat jej projektu to: Hutmenizacja pracy – katalog
dziedzictwa materialnego (budynki, rzeźby) i niematerialnego (kultura) zakładu
przemysłowego Hutmen. Pani dr Dagmara Łaciak z Instytutu Archeologii w ramach programu
Visiting Academic Staff otrzymała 5-miesięczny pobyt w Instytucie Archeologii w Hradcu
Kralové. Tytuł jej projektu naukowego i dydaktycznego to: Cognitive possibilities of
archaeometric and experimental research in studies on prehistoric and ancient pottery.
Serdecznie gratulujemy beneficjentkom!
Pracownicy Wydziału uzyskali awanse naukowe. Panie doktor Anna Oleszkiewicz
i Izabela Lebuda, obie z Instytutu Psychologii, uzyskały stanowiska profesora Uniwersytetu
Wrocławskiego. W tym miejscu przypomnę, że oba awanse procedowane były w całości
według nowej procedury, czyli znaczną rolę odegrała tu akceptacja komisji powołanej
specjalnie przez J. M. Rektora. Z kolei Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Pani dr hab.
Annie Brytek-Materze, prof. UWr, tytuł Profesora! Wszystkie trzy nominacje to ogromne
wzmocnienie Instytutu Psychologii.
Z awansami pracowników wiąże się poniekąd sprawa ich oceny okresowej. Zarówno
we wszystkich Radach Wydziałów, jak i na Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego, procedowano opiniowanie projektu stosownego zarządzenia J.M. Rektora. Istnieje jednak
konieczność, aby Rady Dyscyplin utworzyły kryteria oceny nauczycieli akademickich
stosowne dla poszczególnych dyscyplin, których na naszym Wydziale jest sześć, w pięciu
Radach. Wszystkie te dokumenty Rada Wydziału powinna zatwierdzić do końca marca,
a więc Rady Dyscyplin powinny tę pracę wykonać do końca lutego. Oczywiście jestem gotów
do pomocy przy tworzeniu tych dokumentów.
I jeszcze na koniec kwestia ewaluacji. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie dyscyplin i jednostek Wydziału do tak ważnej oceny.
Kosztowało to wiele wysiłku, wymagało przezwyciężania trudności i wykonania ogromnej
pracy. Czekamy na rezultaty z niecierpliwością.
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan
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KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
W listopadzie i grudniu 2021 roku dr Jacek
Małczyński z Instytutu Kulturoznawstwa przebywał na
stypendium w Paryżu finansowanym przez rząd francuski.
Wizyta w Paryżu była częścią projektu badawczego mającego
na celu zbadanie polskiej recepcji i percepcji Wystawy
Kolonialnej w 1931 r. Wielkie wystawy kolonialne uznawane
są za charakterystyczne dla epoki nowoczesnej i stanowią
część zjawiska, które określa się mianem „kompleksu
wystawienniczego”. Pokazywały one potęgę imperiów i stanowiły uzasadnienie dla kolonialnej polityki. Wystawa
Kolonialna w 1931 r. była jednym z ostatnich wydarzeń tego
typu. Zorganizowana ze splendorem na przedmieściach
Paryża zajmowała powierzchnię 110 hektarów. Szacuje się,
że w ciągu sześciu miesięcy odwiedziło ją 8 mln osób. Ideę wystawy wyrażało hasło
reklamowe „Le tour de monde en un jour” („Podróż dookoła świata w jeden dzień”).
Odwiedzający mogli zobaczyć rekonstrukcje budynków (np. dziedzińca balijskiej świątyni),
wioski tubylców, wystawy sztuki rdzennej czy
produkty importowane ze wschodu. Chociaż
w Polsce organizowano wystawy krajowe,
przemysłowe i rolnicze, wystawy światowe
i kolonialne Polacy zwiedzali za granicą. Były
one następnie relacjonowane na łamach
polskiej prasy, opisywane w dziennikach
i pamiętnikach. W czasie pobytu w Paryżu
dr J. Małczyński miał okazję odwiedzić także
założone
przez
Claude’a
Lévi-Straussa
w Collège de France Laboratorium Antropologii
Społecznej.
Pan Kwen-Yin Li, doktorant w Instytucie Muzykologii, przedstawił dwa referaty na
Międzynarodowym Kongresie Chopinologicznym (1–4 grudnia 2021 r.) pt. The poetics and
poetic qualities of Chopin’s music oraz The disillusionment of a poet of the century: Chopin
and the mal du siècle. Ponadto jego artykuł pt. The Reception of Chopin – the Poet of the
Piano – and his Music in Taiwan, za który otrzymał nagrodę na konkursie Chopin Study
Competition, zorganizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w 2019 r., został
opublikowany w czasopiśmie “The Chopin Review” (2020, nr 3).
Zob. http://chopinreview.com/pages/issue/143/10#165
11 stycznia 2022 r. w Zgorzelcu odbyła się konferencja „Krajobraz kulturowy Łużyc
za transformacji regionu zgorzeleckiego” zorganizowana przez Stowarzyszenie Ekologiczne
EKO-UNIA przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dom Kołodzieja, Stowarzyszeniem Na
Trójstyku, Fundacją Kuźnia, Uniwersytetem Wrocławskim, Instytutem Rozwoju Terytorial2
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nego oraz krajem związkowym Saksonią. Podczas konferencji podjęto temat rozpoznania
szans wykorzystania zasobów kultury Łużyc na Trójstyku i ziemi zgorzeleckiej w procesie
transformacji regionu węglowego. W konferencji uczestniczyły dr Kamila Kamińska-Sztark i
dr hab. Krystyna Dziubacka z Instytutu Pedagogiki. Problematyka spotkania dotyczyła m.in.
zasobów utożsamianych z domami przysłupowymi, zachowanych XIX-wiecznych zabytków
uzdrowiska w Opolnie-Zdroju, zamków czy pałaców na tym terenie, które są
niekwestionowanym atutem w poszukiwaniu nowej przyszłości dla tego regionu, a także
aspektów zachowywania kultury przemysłowej.
Mimo pandemii COVID-19 UNESCO Chair on Lifelong Guidance and Counseling
działająca w Instytucie Pedagogiki kontynuuje swoje prace związane z tworzeniem platformy
współpracy badawczej oraz z umiędzynarodowieniem procesu kształcenia. Dnia 13 stycznia
2022 r. odbyło się XIII Seminarium Naukowe. Tym razem kluczowym tematem była Rola
poradnictwa w czasach turbulencji. Wykład wygłosiła prof. M.E. Duarte z Uniwersytetu
w Lizbonie, podkreślając w nim konieczność wypracowania nowych modeli praktyk
interwencyjnych i badawczych, uwzględniających postulaty zrównoważonego rozwoju
i godnej pracy. Zwróciła również uwagę na niezbędne dla współczesnych doradców
umiejętności, takie jak krytyczne myślenie,
kreatywność, adaptacyjność oraz wymagane
postawy: odpowiedzialności i szacunku dla
różnorodności. W dyskusji wzięli udział badacze
poradnictwa
zarówno
uczelni
polskich
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytet Warszawski, Dolnośląska Szkoła
Wyższa we Wrocławiu), jak i zagranicznych
(Université Toulouse – Jean Jaurès, Institut
National Universitaire Champollion) oraz
profesjonaliści praktycy i licznie zgromadzeni
studenci, kształcący się na pedagogicznych
specjalnościach, przygotowujących przyszłych
doradców i trenerów.
Studenckie Koło Naukowe Archeologów działające przy Instytucie Archeologii 17
stycznia 2022 r. zorganizowało otwarty wykład dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej
z Uniwersytetu Opolskiego. Wystąpienie zatytułowane było Metodyka badań
archeologicznych na cmentarzyskach. Współpraca archeologa i antropologa i zgromadziło
liczne grono słuchaczy, zarówno archeologów, miłośników starożytności, jak i pokaźne grono
antropologów fizycznych i biologów.
W piątek, 21 stycznia 2022 r. odbyło się 45. seminarium w ramach poznańskowrocławskiego projektu Extra limites. Tym razem w Poznaniu mieliśmy przyjemność
spotkać się z prof. Henrykiem Machajewskim z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Gdańskiego, który przyjechał z wykładem pt. Osada w Dębczynie. Ze studiów nad
przemianami osadniczymi i kulturowymi na Pomorzu Zachodnim i Przednim u schyłku
starożytności. Omawiając bardzo interesujący mikroregion osadniczy zlokalizowany
w dorzeczu Mogilicy i Parsęty, Prelegentowi udało mu się dokonać zwięzłej prezentacji
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kulturowej grupy dębczyńskiej jako
całości. Badania osad i cmentarzysk
trwały rejonie Dębczyna wiele sezonów, a dzięki sprawnej organizacji
pracy stan rozpoznania mikroregionu
jest bardzo dobry (np. udało się
uchwycić kompletne zasięgi niewielkich osad i odpowiadających im
cmentarzysk). W rozwoju grupy dębczyńskiej, jak zarysował prof. Machajewski, bardzo znaczący jest udział
elementów, mających swe źródło na
terenie Skandynawii, którym rzecz
jasna towarzyszą elementy kultury wielbarskiej oraz pochodzenia „zachodniego”,
zaodrzańskiego. Do tych elementów dodać należałoby wyraźne inspiracje pochodzące ze
środowiska pontyjskiego. Zapraszamy do zapoznania się z listą literatury dotyczącej tematyki
wystąpienia, uprzejmie przygotowanej przez Prelegenta: http://extralimites.pl/archiwum/.
Z radością informujemy, że od stycznia
do czerwca 2022 r. w Instytucie Pedagogiki
w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Przedszkolnej mamy zaszczyt gościć Panią
Profesor Andreę Noel ze State University of
New York at New Paltz. Pani prof. A. Noel jest
Stypendystką Programu im. Stanisława Ulama
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Informacje na ten temat można odnaleźć na
stronie State University of New York.
Jednocześnie mamy przyjemność
zaprosić na cykl otwartych seminariów
prowadzonych przez prof. A. Noel. Pierwsze
seminarium pod tytułem „Early Education in
the US: Introduction and Teacher Education
at the State University of New York at New
Paltz” („Wczesna edukacja w USA:
wprowadzenie i kształcenie nauczycieli
w Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku
w New Paltz”) odbyło się 26 stycznia 2022 r.
o godzinie 9.30 w formie zdalnej na kanale
Panelu Współpracy Międzynarodowej, w zespole Otwartych Zebrań Dyscypliny Naukowej Pedagogiki. Poprowadziła je Pani dr Alicja
Mironiuk. Kolejne spotkania odbędą się w semestrze letnim. Zapraszamy do zapoznania się
z Sylwetką Pani Prof. Noel oraz do udziału w seminariach. Mamy również w planie inne
wspólne inicjatywy.
Wizytę Pani Profesor w naszym Instytucie koordynuje dr hab. Martyna Pryszmont –
zastępca dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i projektów badawczych w Instytucie
Pedagogiki oraz dr Marta Kondracka-Szala – p/o kierownika Zakładu Pedagogiki
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Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej przy ogromnym wsparciu dr Agnieszki Janik, dr Alicji
Mironiuk oraz dr. hab. Rafała Włodarczyka, prof. UWr.
Dr Dagmara Łaciak z Instytutu Archeologii
odbędzie 5-miesięczny pobyt w Instytucie
Archeologii na Uniwersytecie w Hradcu Králové
(www.facebook.com/karchffuhk, https://uni.uhk.cz/
archeologie/). W ramach programu Visiting
Academic Staff będzie prowadzić autorskie zajęcia
ze studentami (Cognitive possibilities of archaeometric and experimental research in studies on
prehistoric and ancient pottery) oraz zapoznawać się
z metodami obrazowania w badaniach nad ceramiką
archeologiczną. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

PROJEKTY NAUKOWE
Dr hab. Paweł Klint, prof. UWr z Instytutu Historycznego uzyskał w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia
2.2, Fundamenty) finansowanie projektu badawczego pt. „Edycja i analiza testamentów
szlachty Rusi Czerwonej oraz stworzenie strony internetowej dotyczącej testamentów
szlachty koronnej z XVII wieku” na kwotę 735 085 zł. Projekt będzie realizowany wspólnie
z innymi wrocławskimi historykami: dr. hab. Konradem Rzemienieckim z Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, dr. Jakubem Węglorzem z Instytutu Historycznego oraz
dwoma doktorantkami z Instytutu Historycznego: mgr Katarzyną Długosz i mgr Julią
Pomian.
Celem projektu jest
odnalezienie w źródłach, opracowanie i opublikowanie zbioru aktów ostatniej woli
szlachty z obszaru ziemi
lwowskiej i województwa bełskiego z XVII wieku. Efektem
końcowym projektu będzie
opublikowanie dwóch książek
(razem około 600 dokumentów). Publikacje zostaną
opatrzone obszernym wstępem prezentującym najważniejsze sprawy poruszane
w szlacheckich aktach ostatniej woli: pogrzeb szlachecki, legaty na rzecz instytucji
kościelnych, relacje testatora z rodziną, sprawy majątkowe, reakcja na sytuację polityczną
i społeczną w regionie i całej Rzeczypospolitej. Opublikowane wydawnictwa źródłowe dadzą
możliwość przedstawienia ogromnej liczby dokumentów dotyczących szlachty z obszaru Rusi
Czerwonej, ale także podjęcie badań porównawczych nad dotąd już opublikowanymi
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testamentami oraz nad genealogią szlachecką, majątkami szlachty, rodziną szlachecką
i przede wszystkim mentalnością. Podstawą źródłową do publikacji obu tomów będą księgi
sądowe z obszaru ziemi lwowskiej i województwa bełskiego z XVII wieku przechowywane w
Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym miasta Lwowa na Ukrainie. A zatem będą
pochodziły ze źródeł pozostających poza granicami kraju, do których historycy polscy mają
trudniejszy dostęp.
Celem projektu jest także stworzenie i udostępnienie w Internecie strony
poświęconej szlacheckim aktom ostatniej woli, pt. Testamenty szlachty koronnej z XVII
wieku. Na stronie znajdą się pełne teksty dokumentów szlachty koronnej z centralnej,
południowej i wschodniej Rzeczypospolitej z lat 1648–1676 (czyli z okresu wojen toczonych
na obszarze Rzeczypospolitej) oraz magnaterii i szlachty urzędniczej z tych obszarów
z całego XVII wieku. Szacowana liczba dokumentów umieszczonych na stronie to około 150
testamentów. Na stronie znajdzie się także obszerny opis dotyczący testamentów szlachty
z XVII wieku. Zostanie sporządzona pełna bibliografia dotycząca opracowań i edycji
testamentów szlachty z XVI–XVIII w. Celem strony internetowej jest również zredagowanie
pełnego spisu znanych z literatury testamentów szlachty koronnej z XVII w. , a także tych,
które pozostają w rękopisie, a znane są osobom realizującym projekt, m.in. z ksiąg grodzkich
Korony. Opublikowanie testamentów szlachty Rusi Czerwonej oraz wybranych dokumentów
szlachty z innych ziem koronnych da możliwość badań historycznych w skali mikro (za
sprawą analiz dotyczących więzów rodzinnych, sąsiedzkich czy majątkowych) i skali makro
(poprzez analizę obyczajowości badanej na poziomie ogólności). Testamenty to źródło
historyczne, w których ich autorzy nie tylko decydowali o przyszłych losach swoich dóbr, ale
także przekazywali potomstwu zasady, których miało się ono trzymać w przyszłości.
Testamenty to także swoiste curricula vitae, w których testatorzy opisywali swoje losy
i przedstawiali najważniejsze decyzje swojego życia: prywatnego i publicznego. W wielu
dokumentach znajdujemy informacje o kampaniach wojennych testatorów, o ich ambicjach
politycznych oraz opinie o najważniejszych wydarzeniach politycznych, w których brali
udział.
Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski z Instytutu Muzykologii uzyskał grant NPRH
w kwocie 1 523 925 zł na projekt zatytułowany „Leksykon i archiwum cyfrowe kultury
muzycznej Regionu Kozła”. Obok prof. Z.J. Przerembskiego, kierownika grantu, główne
funkcje w zespole badawczym będą pełnić dr Agnieszka Drożdżewska, zastępca Dyrektora
Instytutu Muzykologii oraz mgr Katarzyna Szyszka, doktorantka Studiów Nauk o Kulturze.
Projekt zakłada szeroko zakrojone, kompleksowe badania dokumentujące kulturę muzyczną
Regionu Kozła, unikalnego obszaru na pograniczu Wielkopolski i ziemi lubuskiej, mające
fundamentalne znaczenie dla całościowego poznania polskiej kultury muzycznej w różnych
jej przejawach i różnym czasie. Rezultaty interdyscyplinarnej dokumentacji z dziedziny
historii muzyki, etnomuzykologii, etnologii i antropologii kulturowej będą udostępnione
w postaci Leksykonu kultury muzycznej Regionu Kozła oraz platformy internetowej
Archiwum cyfrowe kultury muzycznej Regionu Kozła w formie interaktywnej mapy
zawierającej całą zebraną dokumentację aktywności muzycznej poszczególnych
miejscowości Regionu (w szerszym kulturowym kontekście). Obydwa te efekty projektu
będą zawierać obszerne informacje o muzyce regionu, wzbogacone materiałem nutowym,
ikonograficznym, a w przypadku witryny internetowej także nagraniami fonograficznymi
i audiowizualnymi. Z wyniku planowanych badań będą mogli korzystać przedstawiciele
różnych dyscyplin naukowych, oprócz historyków muzyki i etnomuzykologów także
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historycy, historycy sztuki, etnolodzy czy kulturoznawcy, a także szerokie grono odbiorców
spoza kręgów naukowych.

Na zdjęciu prof. Z. Przerembski i dr A. Drożdżewska w otoczeniu m.in. koźlarzy z Regionu Kozła na Festiwalu
Dud w Zbąszyniu w 2021 r.

Pod koniec roku 2021 na kanale YouTube Muzeum Ludowych Instrumentów
Muzycznych w Szydłowcu ukazała się seria 10 filmów ukazujących bogactwo i różnorodność
sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów w Polsce. Nagrania te są efektem pracy
doktorantki Instytutu Muzykologii mgr
Karoliny Anny Pawłowskiej, która na
zlecenie muzeum koordynowała trwający
cały ubiegły rok projekt pt. Dokumentacja
audiowizualne
sztuki
wytwórstwa
ludowych instrumentów muzycznych.
Efektem badań terenowych są
kilkunastominutowe nagrania, na których
budowniczowie prezentują nie tylko swój
warsztat i posiadane umiejętności w zakresie ludowego wytwórstwa, ale co
najważniejsze – samych siebie. Dzięki
temu oglądający ma okazję poznać
biografię
twórcy,
historię
tradycji
muzycznych w jego rodzinie, zobaczyć
archiwalne zdjęcia i podpatrzeć sam
proces
powstawania
instrumentów.
Projekt obejmował swoim zakresem całą
Polskę, dzięki czemu nagrania zostały
przeprowadzone na Podlasiu, w Wielkopolsce, na Kaszubach, Podhalu czy
Mazowszu. Bohaterowie nagrań to twórcy
wykonujący autentyczne instrumenty,
tradycyjnymi metodami, a także świadomie wprowadzających innowacje w technice tworzenia, doboru materiałów i zdobienia
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instrumentów. Kazimierz Łempicki z Łempic (podlaskie) siedząc w swym warsztacie pośród
suszącego się głogu strugał ligawkę, Michał Umławski z Włoszakowic (wielkopolskie)
pokazywał, jak szyje się rezerwuar powietrza będący częścią dud, a Tadeusz „Pleskot”
Makowski z Chmielna (pomorskie) dosłownie „od deski do deski” wykonał burczybas.
A wszystko to w ich codziennym środowisku, każdy w swoim warsztacie.
Wytwórstwo ludowych instrumentów muzycznych w Polsce jest sztuką powoli
odchodzącą, wraz z najstarszymi budowniczymi, w zapomnienie. Tym bardziej cenne jest
zobaczenie budowniczego, wysłuchanie jego autobiografii, przyjrzenie się etapom
powstawania całych instrumentów, wykonywania drobnych elementów czy zdobień. Filmy
utrwalają ważną część ludowej tradycji muzycznej przedstawiając sylwetki osób, dzięki
którym muzycy mają na czym grać i dzięki którym muzyka ludowa wciąż rozbrzmiewa.
Zespołowi prof. Andrzeja Wiśniewskiego z Instytutu Archeologii udało się zdobyć
środki na zakup dwóch bardzo nowoczesnych skanerów 3D – stacjonarnego i przenośnego.
Pierwsze próby możliwości sprzętu testowane były na paleolitycznym stanowisku
w Pietraszynie. Wyjątkowość tego stanowiska w polega m.in. na tym, że pozostałości
ludzkiej aktywności w postaci skupień odpadów produkcyjnych sprzed blisko 60 tysięcy lat
zachowały się do dziś prawie nienaruszone. Aby dowiedzieć się, czy np. działania, których
skutkiem są owe mikro-śmietniki, były czasowo i przestrzennie skoordynowane,
potrzebujemy dokładnej dokumentacji. Sporządzenie takiej dokumentacji w postaci chmury
milionów punktów za pomocą zakupionego sprzętu możliwe jest w stosunkowo krótkim
czasie i niemal niezależnie od czynników pogodowych. Chmury te służą do budowy modeli
trójwymiarowych, na bazie których można prowadzić dalsze obserwacje i analizy układów
przestrzennych oraz stratygraficznych. W najbliższej przyszłości naukowcy z zespołu prof.
Wiśniewskiego chcą podjąć się również udokumentowania jednej z jaskiń na Wyżynie
Krakowsko-Częstochowskiej oraz sekwencji stratygraficznej otwartego obozowiska
górnopaleolitycznego na jednym ze stanowisk Dolnego Śląska. Tu możecie Państwo poczytać
nieco więcej o możliwościach skanerów i potencjalnych sposobach ich wykorzystywania.
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Instytut Archeologii od lat współpracuje z legnickim Muzeum Miedzi, a efekty tych
prac, m.in. dzięki obecności w mediach społecznościowych i innych kanałach dystrybucji
informacji, są powszechnie znane. W chwili obecnej wspólne działania prowadzone są
w związku z ministerialnym projektem pt. „Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa, gm. Legnickie Pole”,
prowadzonym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace są
obecnie na półmetku. We wspólny projekt zaangażowany jest prof. Borys Paszkiewicz
z Instytutu Archeologii oraz m.in. Pani Dorota Malarczyk, znawczyni mennictwa arabskiego.
Dzięki ich pracy wiedza na temat tego wyjątkowego znaleziska, datowanego na czasy po
połowie X w., znacznie się powiększyła. Zachęcamy do obejrzenia filmu o skarbie,
przygotowanego przez Muzeum Miedzi w Legnicy – w nim obszerna wypowiedź prof.
Paszkiewicza.

W grudniu z inicjatywy dr Marty Kondrackiej-Szali Zakład Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki został zakwalifikowany do projektu
Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej "Klimat szkoły. Tworzymy go razem", który jest
współfinansowany ze środków NPZ na lata 2021–2025 przekazanych przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki. ZPWiP bierze udział w części programu "NVC w szkole" i otrzyma wsparcie
szkoleniowo-wdrożeniowe w okresie 01.12.2021-31.12.2023.
Porozumienie bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication – NVC, polski skrót
PbP), nazywane także „językiem serca”, to przypomniany i upowszechniony przez M.B.
Rosenberga sposób komunikowania się z ludźmi, w którym przyczyniamy się do poprawy
jakości życia, swojego i innych. Komunikowanie bez przemocy polega na wzajemnym
szacunku, w oparciu o wspólnie ustalone zasady, bez dążenia do wygranych i przegranych
w konflikcie. Jest to niezmiernie istotna kompetencja, która od kilku lat jest coraz bardziej
powszechna w edukacji dzieci i nie tylko. Każda dodatkowa szansa na budowanie tej
kompetencji jest zatem cenna szczególnie dla osób, które pracują z dziećmi lub w przyszłości
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podejmą pracę w placówkach przedszkolnych, szkolnych czy poradniach psychologicznopedagogicznych.
W ramach Programu każda chętna osoba z Instytutu Pedagogiki zarówno studiująca,
jak i pracująca może ukończyć szkolenie certyfikacyjne na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym. Spotkania i materiały szkoleniowe dostępne są na platformie e-learningowej
https://nvcwszkole.pl/ Część spotkań odbywa się online, na żywo w wyznaczonych
terminach. Ponadto w ramach udziału w programie Instytut Pedagogiki ma możliwość
korzystania ze specjalistycznych konsultacji trenerów NVC oraz możliwość udziału
w specjalnych wydarzeniach i działaniach wdrażających NVC w praktyce. Wciąż istnieje
możliwość dołączenia do Programu. Zapraszamy chętne osoby do kontaktu.
Mgr Barbara Szczepańska, doktorantka z Instytutu Historii Sztuki i członkini Pracowni
Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr, otrzymała grant NCN Preludium.
Projekt, zatytułowany “Przypadek miasta "pomiędzy": architektura i urbanistyka Opola
w latach 1945–1989”, realizowany będzie przez 24 miesiące. Na prowadzone badania
przyznana została kwota 76 738 zł. Barbara Szczepańska znajduje się w gronie 18 młodych
naukowców i naukowczyń z UWr (i jest jedną z trzech osób reprezentujących Wydział Nauk
Historycznych i Pedagogicznych), którzy otrzymali grant NCN Preludium w tej edycji
konkursu.

POPULARYZACJA WIEDZY
W tym roku jak zwykle w styczniu w Instytucie Historycznym odbył się etap
okręgowy 48. Olimpiady Historycznej. W dniu 15 stycznia 2022 r. odbyła się część pisemna,
w której wzięła udział niemal setka uczniów ze szkół średnich z województwa
dolnośląskiego. Do części ustnej awansowało 15 osób z najlepszymi ocenami. Egzaminy
ustne przeprowadzono 22 stycznia 2022 r. Sześciu najlepszych uczniów zostało
zakwalifikowanych do etapu centralnego, który tradycyjnie odbędzie się w kwietniu b.r. W
Olimpiadzie brali udział pracownicy Instytutu Historycznego, prof. prof. Dagmara Adamska,
Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Małgorzata Kowalczyk oraz prof. Mateusz Żmudziński z
Instytutu Archeologii. Z zakresu programu szkoły średniej egzamin przeprowadzili
tradycyjnie pracownicy Zakładu Dydaktyki Historii i WOS, dr Małgorzata Skotnicka-Palka i dr
Dorota Wiśniewska. Całość prac koordynowali Przewodniczący Komitetu Okręgowego prof.
Jerzy Maroń oraz Sekretarz prof. Robert Kołodziej. Naszym Olimpijczykom życzymy
powodzenia na zawodach centralnych i zachęcamy do studiowania na Uniwersytecie
Wrocławskim.
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NOWE PUBLIKACJE
Nakładem prestiżowego wydawnictwa Routledge,
w serii “Routledge Studies in Human Rights” ukazała
się praca Human Rights and Political Dissent in
Central Europe. Between the Helsinki Accords and
the Fall of the Berlin Wall, pod redakcją
prof. Jakuba Tyszkiewicza z Instytutu Historycznego.
Oprócz redakcji książki, prof. J. Tyszkiewicz napisał
także rozdział US policy toward political opposition
in Poland (1975–1981) i wprowadzenie do tomu.
W książce, znalazły się także teksty czterech innych
pracowników Instytutu Historycznego: prof. Bożeny
Szaynok (The Catholic Church, human rights and the
democratic opposition in communist Poland: The
case of Father Ludwik Wiśniewski), prof. Joanny
Wojdon (The Polish American Congress, Polish diaspora, and human rights movement in Poland), prof. Pawła Jaworskiego (Human rights in the
policy of Sweden toward Poland 1975–1981) i dr. Łukasza Kamińskiego (Between human
rights and national opposition: Polish opposition 1976–1989).

Książka dr. hab. Grzegorza Pełczyskiego prof. UWr i dr.
hab. Adama Pomiecińskiego prof. UAM pt. Mały słownik
mniejszości narodwych w Polsce została wydana przy
współpracy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Antropologii
i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to jak dotąd jedyna w polskim piśmiennictwie
próba ujęcia problematyki mniejszości narodowych
w postaci słownika. Składają się na niego hasła dotyczące
poszczególnych mniejszości oraz wielu zagadnień, które się
z nimi wiążą. Jego adresatami są przede wszystkim
studenci historii, socjologii, etnologii, kulturoznawstwa
i innych kierunków humanistycznych. Także publicyści
piszący o mniejszościach. Urzędnicy zajmujący się ich
sprawami. Wszyscy, dla których dawna i dzisiejsza
różnorodność narodowa naszego kraju jest ważna i którzy
dostrzegają w niej nie tylko skomplikowany problem, ale również niepoślednią wartość.
Ukazał się najnowszy „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” pod redakcją dr
Sylwii Świsłockiej-Karwot (Instytut Historii Sztuki UWr) poświęcony sztuce Wrocławia po
1945 r. Do napisania dziesięciu tekstów zaproszono przedstawicieli wrocławskiego
środowiska naukowego i artystycznego, którzy zajęli się naj-ważniejszymi wątkami w sztuce
naszego miasta po II woj-nie światowej. Numer, w całości dwujęzyczny oraz rekordowy pod
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względem objętości (w sumie 274 strony) ukazał się przy
wsparciu finansowym Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego
Wrocławia, zaś jego przekładu dokonał Tomasz Bauer.
„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr”
4(62)/2021 – spis treści
Numer tematyczny: Serce miasta. Sztuka we Wrocławiu
1945–2021 / The Heart of the City. Art in Wrocław 1945–
2021, pod red. Sylwii Świsłockiej-Karwot
• Jerzy
Olek
(SWPS
Uniwersytet
Humanistycznospołeczny we Wrocławiu), Nieobliczalność
linii / Unpredictability of the line
• Zbigniew
Makarewicz
(Wyższa
Szkoła
Humanistyczna we Wrocławiu), Wrocławski eksperyment
w sztuce 1945–2021 / Wroclaw experiments in art 1945–
•
•
•
•

•
•
•

•

2021
Manfred Bator, Niezależność artystycznej zabawy a jej użyteczność społeczna / The
autonomy of artistic play and its social utility
Andrzej Kostołowski (ASP we Wrocławiu), Uwagi o sztuce wrocławskiego
strukturalizmu / Notes on the art of Wroclaw Structuralism
Andrzej Saj (ASP we Wrocławiu), Fotografia artystyczna we Wrocławiu. Zarys historii
i stan obecny / Fine-art photography in Wroclaw. Outline of history and current state
Cezary Wąs (Instytut Historii Sztuki UWr), Leon Podsiadły i wrocławska rzeźba
schyłku XX i początku XXI wieku / Leon Podsiadly and Wroclaw sculpture of the late
20th and early 21st centuries
Dorota Miłkowska (ASP we Wrocławiu), Wrocławska grafika artystyczna / Wroclaw
printmaking
Michał Duda (Muzeum Architektury we Wrocławiu), Wrocławska moderna,
wrocławska modernizacja 2006–2021 / Wrocław modernism, Wrocław
modernisation 2006–2021
Tomasz Mikołajczak (ASP we Wrocławiu), Początki działalności Wydziału Architektury
Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Między
„ładowską” tradycją a odwilżową nowoczesnością / The beginnings of the Faculty of
Interior Architecture of the State Higher School of Fine Arts in Wroclaw. Between the
“Ład” (Harmony) tradition and the Thaw’s modernity
Marek Śnieciński (ASP we Wrocławiu), Bluemetrie cd. – nowe prace Urszuli Wilk /
Bluemetries cont. – new works by Urszula Wilk

„Agora Seniora” – magazyn słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie
Wrocławskim
Felietony z czasu pandemii, reportaże, recenzje, wspomnienia – to tylko niektóre
z autorskich tekstów słuchaczy UTW w UWr, które ukazały się w magazynie „Agora Seniora”.
Pierwsze warsztaty dziennikarsko-literackie na UTW w UWr prowadzone przez Magdę
Wieteskę, dziennikarkę, pedagog, doktorantkę Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się
w 2015 r. Przez prawie siedem lat uczestnicy zajęć uczyli się zasad tworzenia tekstów
publicystycznych i literackich. Efektem twórczej pracy stały się dwie napisane przez
słuchaczy książki: adresowany do dzieci Mój przyjaciel smartfon (wydany przez Wrocławskie
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Centrum Rozwoju Społecznego w 2019 r.) oraz Dekalog 2.0 – zbiór opowiadań dla dorosłych
inspirowany dziesięcioma przykazaniami (szukamy wydawcy!). Pod koniec ubiegłego roku
ukazały się natomiast dwa numery „Agory Seniora” – czasopisma tworzonego przez
słuchaczy warsztatów. W magazynie znajdują się felietony związane z czasem pandemii,
wspomnienia z podróży, artykuły poświęcone modzie i urodzie, reportaże oraz recenzje.
Czytelnicy poznają także historie o zabawnych zmaganiach kulinarnych oraz przepisy na
smakowite potrawy.
Oba numery umieszczone są na stronie UTW w UWr w zakładce „Agora Seniora”.
Zapraszamy do zapoznania się z tekstami i życzymy przyjemnej lektury!
Pod koniec grudnia 2021 r. ukazała się praca zbiorowa pt.
(Nie)zwyczajne kobiety w dziejach kultury pod redakcją
trójki studentów z Instytutu Historycznego: Szymona
Mikołaja Polaka (I rok studiów magisterskich, historia; II
rok studiów licencjackich, filologia francuska), Patryka
Rafała Pilcha (I rok studiów magisterskich, historia) oraz
Martyny Sary Górskiej (I rok studiów magisterskich,
historia). Reprezentują oni Interdyscyplinarne Studenckie
Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury działające
w Instytucie Historycznym. Książka została wydana przez
Wydawnictwo LTW. Publikacja koncentruje się na
problemach dotyczących roli kobiet w dziejach kultury,
a teksty wchodzące w skład pracy, mają charakter
interdyscyplinarny. Publikacja została dofinansowana ze
środków Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera (Intytut Psychologii) wraz z prof. Jinbo He (Chinese
University of Hong Kong) została redaktorem gościnnym wydania specjalnego Advances in
the Psychology of Eating publikowanego w czasopiśmie International “Journal of
Environmental Research and Public Health” (IF: 3.390/2020; MEiN: 140).
W czasopiśmie "Architectus", wydawanym przez Wydział Architektury Politechniki
Wrocławskiej, ukazał się artykuł Barbary Szczepańskiej zatytułowany Restoration of the
Market Square in Opole as the creation of a new vision of the city's history. Artykuł przybliża
problematykę powojennej odbudowy w Rynku w Opolu w kontekście geopolitycznym,
ideologicznym i tożsamościowym, proponując tezę, że proces ten miał na celu wykreowanie
zupełnie nowej wizji historii Opola. Artykuł dostępny jest pod linkiem.

UCZESTNICTWO W RADACH NAUKOWYCH
Prezydent Leibnitz-Gemeinschaft, prof. Matthias Kleiner powołał prof. Krzysztofa
Ruchniewicza, dyrektora CSNE i pracownika Instytutu Historycznego, na członka
międzynarodowej komisji ewaluacyjnej. Dokonana ona oceny Leibnitz-Institut für Ost- und
Südosteuropaforschung (Instytut Leibnitza Badań nad Historią Europy Wschodniej
i Południowej) w Regensburgu (Ratyzbonie). Wspomniany Instytut należy do grona
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najbardziej prestiżowych placówek o tym profilu w Niemczech. W skład komisji – obok
naszego kolegi – weszli historycy, politolodzy, informatycy, prawnicy, ekonomiści z Holandii,
Węgier, Włoch, Francji, Niemiec, Szwajcarii. Prof. K. Ruchniewicz po raz drugi w ostatnim
czasie został zaproszony do zagranicznych gremiów oceniających. Wcześniej był członkiem
komisji powołanej dla ewaluacji Institut für Zeitgeschichte (Instytut Historii Najnowszej)
w Monachium.
Dr hab. Barbara Winczura (Instytut Pedagogiki) z dniem 30 grudnia 2021 r. na
wniosek Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) została mianowana przez Ministra
Edukacji i Nauki na Eksperta do kolejnego etapu prac ewaluacji jakości naukowej w zakresie
oceny osiągnięć naukowych oraz opisów wpływu działalności naukowej na
funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa, w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplina
pedagogika.

STUDENCI I DOKTORANCI
Karolina Jara, doktorantka z Instytutu Historii Sztuki i członkini Pracowni Badań nad
Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr jest współautorką artykułu Digital
Reconstruction of the New Synagogue in Breslau: New Approaches to Object-Oriented
Research, który ukazał się w książce Research and Education in Urban History in the Age of
Digital Libraries w wydawnictwie Springer. W publikacji znalazły się artykuły podejmujące
tematykę badań i edukacji w zakresie urban history oraz dokumentacji dziedzictwa
kulturowego z zastosowaniem metod z obszaru humanistyki cyfrowej. Link do publikacji.
Dnia 1 grudnia 2021 r. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce zatwierdziła
nadanie stopnia doktora dr. Miłoszowi Kuli w dziedzinie nauk humanistycznych za pracę
doktorską pt. Symfonie Carla Dittersa von Dittersdorfa oraz ich recepcja w dawnej
Rzeczypospolitej i na Śląsku. Publiczna obrona odbyła się 25 listopada 2021 r. w Instytucie
Muzykologii UWr. Promotorem był prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Instytut Muzykologii),
recenzentami dr hab. Beata Stróżyńska, prof.
Akademii Muzycznej w Łodzi oraz ks. dr hab.
Piotr Tarlinski z Uniwersytetu Opolskiego.
Doktorat dr. Miłosza Kuli otrzymał wyróżnienie.
Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie
Wydziału. Uroczysta promocja doktorska odbyła
się 10 grudnia 2021 r. w Oratorium Marianum.
Można dodać, że dr Miłosz Kula jest już
„podwójnym” doktorem, w 2017 r. otrzymał ten
stopień w dziedzinie sztuk muzycznych, w
dyscyplinie dyrygentura.
Na zdjęciu dr Miłosz Kula z promotorem, prof.
dr.
hab.
Remigiuszem
Pośpiechem.
Fot. Dominika Hull

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (ZPWiP) w Instytucie Pedagogiki,
przy wsparciu i akceptacji Pani Dyrektor Instytutu dr hab. Alicji Szerląg prof. UWr
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podejmuje różnorodne inicjatywy, które pozwalają na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
przede wszystkim dla Studentek i Studentów 5-letnich studiów Pedagogiki Przedszkolnej i
Wczesnoszkolnej (PPiW), choć nie tylko.
Studentki PPiW pod koniec tego roku miały dobrą okazję, aby udoskonalić swoje
kompetencje międzykulturowe w pracy z grupą przedszkolną i klasą szkolną. W Instytucie
Pedagogiki w listopadzie i grudniu 2021 r. odbyły się trzy 16-godzinne cykle warsztatów
kompetencyjnych w ramach projektu „Miedzy innymi” realizowanego w wyniku współpracy
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+,
Europejskiego Korpus Solidarności oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Autorzy
opisują swoje działania jako „innowacyjny projekt edukacyjny łączący w sobie założenia,
podejście i metody edukacji pozaformalnej z edukacją formalną, jak również pierwszy
wspólny projekt realizowany przez największe i najbardziej doświadczone w Polsce
instytucje wspierające realizację projektów międzykulturowych”.
Celem głównym warsztatów było: poszerzenie wiedzy na temat różnic kulturowych
i ich oddziaływania na zachowanie, rozwinięcie umiejętności nawiązywania i budowania
pozytywnych relacji międzykulturowych, rozbudzenie ciekawości poznawczej wraz
z doskonaleniem postawy tolerancji dla niejednoznaczności i inności. Warsztaty składały się
z modułu podstawowego – wprowadzającego oraz komplementarnego dotyczącego pracy
w międzykulturowej klasie. Główną koordynatorką projektu z ramienia Zakładu Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej była dr Agnieszka Janik, pomagały Jej dr Agnieszka
Jędrzejowska oraz dr Alicja Mironiuk. Ogromnym wsparciem była również aktywność dr
Rozalii Ligus z Zakładu Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych.
W projekcie wzięło udział 47 Studentek. Satysfakcja Uczestniczek oraz ich otwartość
na nowe doświadczenia wskazują na duże znaczenie podjętych działań. Poza zdobyciem
wiedzy i nowych umiejętności Uczestniczki otrzymały zaświadczenia oraz pakiety
materiałów do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Cieszymy się, że miały
możliwość wzięcia udziału w wartościowych wydarzeniach, którym towarzyszyła życzliwa
atmosfera. Ponadto była to dla nich ważna okazja do budowania swojego doświadczenia
poprzez spotkanie z krajowymi i międzynarodowymi Ekspertami w zakresie edukacji
międzykulturowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną warsztaty przybrały postać zdalną.
Więcej informacji na stronie projektu: www.miedzyinnymi.org.pl.
Zachęcamy do lektury artykułu Time paradoxes of neoliberalism: How time
management applications change the way we live autorstwa Celiny Strzeleckiej,
doktorantki na Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej, który został opublikowany na
łamach czasopisma „Time & Society”. Artykuł jest efektem projektu "Choreography of
Temporality: Cultural Practices of Time Management" nr 2017/27/N/HS3/00479
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Opiekunem naukowym projektu jest dr
Michał Mokrzan. Link do strony projektu. Na podstawie etnograficznych badań terenowych
autorka ukazuje rzeczywisty wpływ aplikacji do zarządzania czasem (opartych na metodzie
Kanban aplikacji Trello i Asana, opartych na macierzy Einsenhowera aplikacji The Nozbe
i TaskCracker oraz opartych na metodzie Pomodoro aplikacje Focus Booster i Flat Tomato).
Po przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów z osobami, które stale mierzą się z neoliberalnymi wyzwaniami związanymi z zarządzeniem sobą w czasie, autorka identyfikuje trzy
paradoksy wywoływane przez tego typu aplikacje: "pamiętanie pamiętania", "planowanie
planowania" i "przyspieszanie przyspieszania". Głównym źródłem poszczególnych
paradoksów czasu jest przyjęcie założenia – jak się okazuje, błędnego – że korzystanie
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z szerokiej gamy aplikacji do samodzielnego zarządzania czasem pomaga w oswojeniu
i okiełznaniu różnorodnych czasów w rzeczywistości społecznej, ułatwia funkcjonowanie
w wielorytmicznej strukturze, wspiera w koordynacji i kontrolowaniu wielowarstwowej
czasowości. Za pomocą aplikacji do zarządzania czasem jednostki chcą przeciwdziałać
konsekwencjom życia w społeczeństwie wysokich prędkości i chronicznego braku czasu.
Okazuje się jednak, że tego rodzaju technologie wywołują rozbieżności między
oczekiwaniami i deklarowanymi celami a rzeczywistymi efektami ich działania. Przynoszą
przeciwny skutek od założonego i czynią to, czemu miały przeciwdziałać: przyspieszają
tempo życia, potęgują multitemporalność, wspomagają charakterystyczny dla neoliberalizmu proces desynchronizacji i defragmentacji czasu społecznego. Autorka ukazuje, do
jakich skutków prowadzi utajone działanie aplikacji, jak paradoksalna czasowość redefiniuje
pamięć, wpływa na samopoczucie jednostek i reorganizuje praktyki społeczne. Artykuł
sytuuje się w obszarze critical studies of time i krytyki neoliberalizmu.
Jagna Rita Sobel, studentka Instytutu
Historycznego,
opublikowała
artykuł
Proroctwo
legnickiej
tragedii?
Głos
w dyskusji nad symboliką pieczęci księżnej
Anny Przemyślidki w „Śląskim Kwartalniku
Historycznym Sobótka”, t. 76 (2021), nr 3,
s. 31–57, wydanym z okazji 780. rocznicy
bitwy na Dobrym Polu pod Legnicą. Podjęła
w nim problem ikonografii wymienionego
w tytule zabytku sfragistycznego, skupiając się
przede wszystkim na trzymanym przez księżną
w dłoni przedmiocie, w sprawie którego
dotychczasowi badacze zgłaszali sprzeczne
interpretacje. Wykazała, że jest nim kwiat lilii,
symbolizujący czystość i świętość, będącymi
istotnymi wartościami w życiu dysponentki
sigillum. Numer czasopisma dostępny jest pod
linkiem.
Pieczęć księżnej Anny Przemyślidki (Archiwum
Państwowe we Wrocławiu, Rep. 91 nr 32 [40]). Fot. J.R.
Sobel.

Doktorant mgr Piotr Hildt ze Szkoły Doktorskiej został laureatem nagrody
ufundowanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka dzięki
zwycięstwie w ósmej edycji Konkursu Andrzeja Żurowskiego. Konkurs ten wyróżnia
wiodących i najlepiej zapowiadających się krytyków teatralnych młodego pokolenia
w Polsce. Na tegoroczną edycję wpłynęło blisko 120 tekstów prawie 40 autorów. Wręczenie
nagrody finansowej odbyło się podczas gali Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego łowi młode talenty krytyki teatralnej. Należy
podkreślić, że jego wszyscy dotychczasowi laureaci są dziś znanymi recenzentami
teatralnymi. W dyplomie Piotra Hildta zwrócono uwagę, że jego recenzje odznaczają się
wnikliwością analiz spektakli, głęboką znajomością tradycji teatralnej i zdolnością wiązania
współczesnych wydarzeń z odniesieniami do historii teatru. Walory te wiąże z wysokiej
próby ocenami omawianych przedstawień i dbałością o piękno wypowiedzi.
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W komitecie wyżej wymienionego konkursu zasiadają
znakomici reprezentanci środowiska teatru w Polsce.
Przewodniczącym jest krytyk i teatrolog Tomasz Miłkowski –
wiceprezes honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia
Krytyków Teatralnych. Do członków jury należą: wybitny
reżyser Maciej Prus, pisarz i kierownik literacki Teatru
Żydowskiego w Warszawie Remigiusz Grzela, historyk teatru
Bożena Frankowska oraz znana aktorka Sławomira Łozińska.
Konkurs już od ośmiu lat wypełnia ideę wybitnego
krytyka, znawcy teatru i szekspirologa profesora Andrzeja
Żurowskiego, który nadrzędny cel w doskonaleniu zawodowym krytyków teatralnych widział w szczególności we
wspieraniu przedstawicieli młodego pokolenia. Organizatorem
konkursu jest polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych mieszcząca się w Stowarzyszeniu
Dziennikarzy Polskich, zaś patronem konkursu Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
w Gdyni.
Mgr Piotr Hildt poświęca
swoje badania praktykom artystycznym i kulturowym jako uczestnik
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego na Wydziale Nauk
Historycznych i Pedagogicznych.
Specjalizuje się w zakresie inscenizacji
i reżyserii teatralnej, czego wyraz daje
w rozprawie doktorskiej pisanej
w
Instytucie
Kulturoznawstwa.
Koncentruje się w niej przede
wszystkim na teatrze niemieckojęzycznym ze szczególnym uwzględnieniem Wiednia oraz na metodyce analizy przedstawienia (głównie wg szkoły niemieckiej).
Interesuje się także historią polskiego teatru współczesnego i prowadzi ze studentami
zajęcia o tej tematyce. Jest nie tylko czynnym krytykiem, ale również członkiem Polskiego
Towarzystwa Badań Teatralnych z siedzibą w Warszawie.
21 stycznia 2022 r. grupa studentów III r. Dziedzictwa odwiedziła Jodłowy Młyn we
wsi Stary Dwór, w pobliżu Brzegu Dolnego. To bardzo ciekawy obiekt z lat 60. XIX w.
z dobrze zachowanym wyposażeniem: kołem wodnym, systemem przenoszenia napędu,
żarnami mechanicznymi i jednym z najstarszych zachowanych na Dolnym Śląsku
mlewnikiem z 1898 r. Zachowały się również wszystkie inne urządzenia młyńskie i nie tylko.
Dzięki pracy właściciela tego obiektu Jerzego Więcławskiego (któremu za wszystko bardzo
dziękujemy!), jest to rodzaj prywatnego muzeum regionalnego, w którym z ogromnym
zaangażowaniem gromadzone są przedmioty domowego użytku z okolic Jodłowego Młyna.
Działa też Stowarzyszenie Jodłowy Młyn, które robi bardzo wiele dla zachowania tego
miejsca i udostępniania zwiedzającym.
Nie była to wycieczka, ale zajęcia merytoryczne: studenci mieli za zadanie wykonanie
tzw. białej karty ruchomego zabytku techniki. Mimo niesprzyjających warunków
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atmosferycznych udało się wszystko sprawnie przeprowadzić. W trakcie pracy była gorąca
herbata, a po zakończeniu miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki” podjęło
wszystkich bardzo smacznym obiadem i deserem. Mamy nadzieję, że wszyscy byli
usatysfakcjonowani i wkrótce na naszej stronie pojawia się jeszcze inne zdjęcia i informacje
o Jodłowym Młynie. Wszystkich zapraszamy do zwiedzania tego miejsca (oczywiście jak
będzie ciepło).

Fot. autorstwa Zbigniewa Janeczka ze Stowarzyszenia Jodłowy Młyn

OGŁOSZENIA
Ogłoszone zostały konkursy na stanowiska: asystenta i adiunkta w ramach programu
NCN OPUS 21, opublikowane Biuletynie Informacji Publicznej UWr w dniu 20 stycznia 2022r.
https://bip.uni.wroc.pl/2811/309/konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-inkubatorzedoskonalosci-naukowej-w-ramach-programu-ncn-opus-21-na-wydziale-naukhistorycznych-i-pedagogicznych.html;
https://bip.uni.wroc.pl/2810/309/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-w-inkubatorzedoskonalosci-naukowej-w-ramach-programu-ncn-opus-21-na-wydziale-naukhistorycznych-i-pedagogicznych.html;

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 27 lutego 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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