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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci
Nasza Uczelnia znalazła się w sytuacji nadzwyczajnej,
jak pisałem w poprzednim, lutowym Biuletynie. Swoje
stanowiska w tej sprawie wyraziły organy Uniwersytetu, czyli
Rada Uczelni i Senat, a także Rada naszego Wydziału. Mamy
nadzieję, że wszystko unormuje się jak najszybciej. Ze swojej
strony pragnę zapewnić, że władze dziekańskie funkcjonują
cały czas i są w kontakcie z gronem prorektorów oraz
pełniącym obowiązki Rektora, Panem prof. dr. hab. Janem
Sobczykiem.
Zapewne
niebawem
na
naszym
Wydziale
przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające na wakujące
Fot. Magdalena Marcula
miejsca w Kolegium Elektorskim. Niech zwycięży demokracja
i samorządność Uniwersytetu.
Pracujemy, w miarę możliwości normalnie, prowadzimy dydaktykę i badania
naukowe – jak wiadomo dla wielu z nas teraz jest okres częściowego rozliczania wielu
projektów badawczych. Życzę wszystkim Kierownikom projektów pomyślnego dopełnienia
formalności.
Prowadzimy wciąż intensywne prace nad budową sieci interesariuszy zewnętrznych.
Podpisaliśmy umowę o współpracy z Miastem Trzebnica, którą reprezentował oczywiście
Pan Burmistrz Marek Długozima. Będziemy współpracować m.in. z placówkami
dydaktycznymi tego pięknego miasta: https://trzebnica.pl/5964/wspolpraca-naukowa.html
Poza chwilami trudnymi zdarzają się także chwile bardzo miłe. Do takich należy
zaliczyć jubileusz 65-lecia Pana Profesora Rościsława Żerelika, długoletniego Dyrektora
Instytutu Historycznego, a także prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przez dwie
kadencje od 1994 r. prodziekana naszego Wydziału. Ad Plurimos Annos, Panie Profesorze!
Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo, mimo wszelkich trudności, z jakimi przyszło
nam się mierzyć, patrzmy w przyszłość z nadzieją. Pragnę wszystkim Państwu złożyć już teraz
najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta Wielkanocne. Niech przyniosą nam
wytchnienie, spokojną refleksję i nowe siły! Wesołych Świąt!

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Dziekan

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
JUBILEUSZ PROFESORA ROŚCISŁAWA ŻERELIKA
Dnia 25 marca 2022 r. w Oratorium Marianum odbył się Jubileusz 65-lecia Profesora
Rościsława Żerelika, wieloletniego pracownika Instytutu Historycznego. Pan Profesor to
wybitny mediewista, który może poszczycić się wieloma publikacjami – zarówno
monografiami, jak i znakomitej klasy artykułami naukowymi. Za swoje publikacje często
zostawał nagradzany – przez lokalne i państwowe instytucje. Od 1999 r. Rościsław Żerelik
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jest profesorem zwyczajnym. Piastował też wiele funkcji na Uniwersytecie Wrocławskim i
poza nim. W latach 1999–2002 był Prorektorem ds. studenckich, w latach 1994–1999
Prodziekanem na naszym Wydziale, a także przez cztery kadencje (2005–2020) Dyrektorem
Instytutu Historycznego.
Wszystkiego, co najwspanialsze Panie Profesorze!

Fot. Krzysztof Wachowiak.

SPRAWY BIEŻĄCE W DZIEKANACIE
Od lutego 2022 r. w Dziekanacie Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych na stanowisku
zastępcy kierownika pracuje Pani Joanna Marcinkiewicz (na zdjęciu). Oprócz bieżących spraw związanych z dydaktyką, sprawami Dziekanatu Pani
J. Marcinkiewicz podjęła się spraw związanych
z pomocą studentom narodowości ukraińskiej na
naszym Wydziale oraz z przyjęciem studentów przybywających z Ukrainy na nas Wydział. Informujemy,
że wszystkie tego typu sprawy proszę zgłaszać do Pani
Joanny.
Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że
w sprawach projektów badawczych realizowanych na
naszym Wydziale należy zgłaszać się do Pana Oskara
Skubisza, pracownika Dziekanatu. Do kompetencji
Pana O. Skubisza należą:
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•

•
•
•
•
•
•
•

wstępna weryfikacja przekładanych przez pracowników instytutów i katedr Wydziału
dokumentacji związanej z dotacją na finansowanie realizacji projektów i sprawozdania zgodności ich treści i formy z zobowiązującymi procedurami;
nadzór nad poprawnością formalną wniosków o dofinansowanie projektów
badawczych;
pomoc przy przygotowywaniu wniosków do NCN i innych programów grantowych;
pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań merytoryczno-finansowych z zakończonych grantów;
pomoc przy aplikowaniu o programy stażowe i stypendialne;
prowadzenie bazy danych projektów grantowych na Wydziale;
weryfikacja formalna dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia
projektów (faktury, rachunki, umowy);
monitoring przebiegu rozliczeń zadań założonych w projekcie.

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA W INSTYTUCIE ARCHEOLOGII
Dnia 10 marca 2022 r. odbyło się ostateczne posiedzenie Polskiej Komisji
Akredytacyjnej w sprawie oceny kierunku Archeologia. W spotkaniu uczestniczyli również
przedstawiciele władz rektorskich Uniwersytetu Wrocławskiego, władze dziekańskie
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych I Dyrekcja Instytutu Arcehologii.
Przewodniczący Komisji w konkluzji oceny ogłosił, że kierunek Archeologia otrzymuje
pozytywne noty i bez zmian może być kontynuuowany na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę włożoną w przygotowanie, jak się
okazało, bardzo dobrze ocenionego raportu, zwłaszcza Prodziekanowi Arkadiuszowi
Urbankowi, Dyrekcji Instytutu Archeologii oraz pracownikom Sekretariatu Instytutu
Archeologii.

NAGRODY
Pani dr Izabela Lebuda, prof. UWr z Instytutu Psychologii otrzymała prestiżową
nagrodę przyznaną przez Society for the Psychology of Aesthetics, Creativity, & the Arts –
dziesiąty oddział Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nagroda przyznawana
jest za wybitne badania w obszarze twórczości i estetyki prowadzone przez badaczy do 10
lat po doktoracie. Więcej informacji pod linkiem.

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYJAZDY ZAGRANICZNE
10 marca 2022 r. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr z Instytutu Historycznego
wzięła udział w warsztacie “Teaching migration(s) globally: experiences, concerns, and
recommendations” organizowanych on-line przez Uniwersytet w Glasgow w ramach
projektu “How to talk about migrations?”, koordynowanego przez Mirnę Solić. Wygłosiła
tam referat na temat ujęcia tematu migracji w polskich podręcznikach do nauczania historii.
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Dnia 11 marca 2022 r. dr
Dagmara Łaciak z Instytutu
Archeologii wraz z dr. Pawłem
Maderą z Muzeum Archeologicznego o/MMW oraz Agatą
Hałuszko i Maksymem Mackiewiczem z Fundacji Archeolodzy.org w siedzibie Muzeum
Archeologicznego w Arsenale
Miejskim wygłosiła wykład pt.
Mikroregion osadniczy
kultury
łużyckiej w rejonie wsi Łazy, gm.
Wińsko – nowe dane i reinterpretacja dotychczasowych ustaleń. Autorzy przedstawili
wyniki projektu pt. „Nieinwazyjna weryfikacja stanowisk rejestrowych mikroregionu
osadniczego kultury łużyckiej w Łazach, woj. dolnośląskie” realizowanego w 2021 r. przez
zespół fundacji Archeolodzy.org, przy wsparciu merytorycznym pracowników Muzeum
Archeologicznego Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia i Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania te zostały dofinansowane w ramach programu
„Ochrona zabytków archeologicznych” ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.
W dniach 14–18 marca 2022 r. dr Małgorzata Michalska z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej przebywała w ramach umowy bilateralnej w Instytucie Etnologii
Europejskiej Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Podczas wyjazdu wzięła m.in. udział
w posiedzeniu rady redakcyjnej czasopisma „Národopisný věstník“, której członkinią jest od
2011 r., wydawanego przez Českou národopisnou společnost (odpowiednik Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego), notowanego w międzynarodowych bazach bibliograficznych
takich, jak: SCOPUS, EBSCO, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), AIO
(The Anthropological Index Online of the Royal Anthropological Institute), CEJSH (Central
European Journal of Social Sciences and Humanities). Z brneńskimi etnologami zostały
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omówione również przygotowania do konferencji „Interetnic relations in Central Europe:
cooperation ‒ conflicts ‒ migrations / Interetnické vztahy ve střední Evropě: soužití –
konflikty – migrace / Stosunki interetniczne w Europie Środkowej: współżycie ‒ konflikty ‒
migracje”, planowanej w dniach 19‒20 października 2022 r. w Brnie, organizowanej przez
Instytut Etnologii Europejskiej tamtejszego uniwersytetu we współpracy z Katedrą Etnologii
i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrą Etnologii i Muzeologii
Uniwersytetu J.A. Komenskiego w Bratysławie. Więcej informacji o konferencji wkrótce na
stronie internetowej KEiAK i katedralnym facebooku.
Dnia 18 marca 2022 r.
w Instytucie Archeologii odbyło
się spotkanie z międzynarodowym zespołem badaczy
cmentarzyska w MalborkuWielbarku z wykładem pt.
Cmentarzysko w MalborkuWielbarku. Fakty i mity.
Gośćmi byli dr hab. Jörg
Kleemann, prof. USz z Katedry
Archeologii
Uniwersytetu
Szczecińskiego, prof. dr hab.
Piotr Łuczkiewicz z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Marii
Curie- Skłodowskiej oraz mgr Aneta Kuzioła ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
UAM. Wydawałoby się, że cmentarzysko w Malborku-Wielbarku, eponimiczne stanowisko
kultury wielbarskiej nie ma już tajemnic… w świetle zaprezentowanego wystąpienia – nic
bardziej mylnego. Wrażenie robi przede wszystkim ogrom nekropoli, na której
zarejestrowano łącznie ponad 2200 grobów datowanych na okres przedrzymski i wpływów
rzymskich. Ciekawa jest lokalizacja cmentarzyska na bardzo aktywnej (szczególnie w okresie
średniowiecza, po zaprzestaniu użytkowania) wydmie i sytuacja stratygraficzna, stanowiąca
z jednej strony pewną trudność eksploracyjną, ale z drugiej chroniąca artefakty przed
niepożądanymi ingerencjami. Na potrzeby projektu wykonano bardzo liczne serie analiz
specjalistycznych, między innymi ceramologicznych i metaloznawczych, których wyniki są na
tyle ciekawe, że nie sposób streścić ich tu w jednym zdaniu (m.in. produkowanie pewnych
kategorii przedmiotów specjalnie na potrzeby ceremonii pogrzebowych, zaskakujące składy
surowcowe pewnych typów ozdób, wyraźna ciągłość technologiczna, tradycjonalizm
w zakresie produkcji ceramiki od młodszego okresu przedrzymskiego po schyłek
użytkowania cmentarzyska…). Zarówno w trakcie wystąpienia, jak i w dyskusji po jego
zakończeniu padały ważne pytania (mogące szokować szczególnie młodszą część
publiczności) o to, jak liczny jest w kulturze wielbarskiej substrat „gocki” lub na ile zasadne
jest w ogóle posługiwanie się terminem „kultura oksywska”. Z całą pewnością spotkanie
miało charakter bardzo inspirujący. Rychło ukaże się monografia stanowiska. W planach
Zespołu jest przebadanie sąsiadującej z cmentarzyskiem osady – z całą pewnością badania
te wniosą szereg bardzo ciekawych ustaleń. Tradycyjnie zachęcamy Państwa do zapoznania
się z lekturami dotyczącymi omawianej problematyki zaproponowanymi przez Prelegentów
na stronie.
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Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr kilkakrotnie wystąpiła w obronie
Solpolu, apelując o jego pozostawienie. Podkreśliła znaczenie budynku jako ikony
tożsamościowej Wrocławia po 1989 r. Niestety działania w obronie Solpolu nie mają szans
na wygranie z deweloperami, naciskami kapitału oraz bezwładnością władz miejskich
i konserwatorskich. Wbrew licznym apelom budynek zaczęto rozbierać pod koniec marca
2022 r. Prof. A. Zabłocka-Kos w obronie Solpolu wystąpiła 9 marca 2022 r. na
posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP, na otwartym spotkaniu pt.
„Dlaczego wyburzamy Solpol. Rozmowa o architekturze lat 90.”, które odbyło się 23 marca
2022 r., w dniu poprzedzającym wybuch wojny w Ukrainie (do obejrzenia na stronie) oraz
w telewizji Echo 24 (do obejrzenia na stronie).

UCZESTNICTWO W RADACH NAUKOWYCH
Decyzją Rady Miasta Racibórz dr Małgorzata Michalska z Katedry Etnologii i
Antropologii Kulturowej weszła w skład Rady Muzeum w Raciborzu na kadencję 2022‒2025.

NOWE PUBLIKACJE
W marcu ukazała się najnowsza książka prof. dr hab.
Macieja Gołąba z Instytutu Muzykologii pt. Mazurek
Dąbrowskiego. Muzyczne narodziny hymnu.
Wydawcą jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
Wagę podjętego tematu podkreśliła w recenzji prof.
Barbara Przybyszewska-Jarmińska (cyt. ze strony
wydawcy): „Pierwszym wrażeniem, jakie odniosłam
w trakcie lektury książki prof. Macieja Gołąba była
konsternacja i uczucie niedowierzania, że taka praca
została napisana dopiero teraz. W ciągu znacznie
ponad 200 lat od czasu powstania Mazurka
Dąbrowskiego i 100 lat jego funkcjonowania jako
konstytucyjnie zatwierdzonego hymnu narodowego
(II Rzeczpospolitej, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i
III Rzeczpospolitej) nie zostały gruntownie, na
podstawie przekazów źródłowych – faktograficzne
i przede wszystkim muzyczne (w tym nutowe
i dźwiękowe) – zbadane okoliczności powstania melodii Mazurka oraz jej recepcji,
rozpowszechniania i przemian, którym podlegała zanim ukształtował się inwariant znany
wszystkim Polakom jako ich najważniejsza narodowa pieśń. [...] Recenzowana książka jest
pozycją znakomitą i wejdzie do kanonu prac nie tylko muzykologicznych, ale także
historycznych, literaturoznawczych i kulturologicznych, całkowicie zmieniając wyobrażenie
badaczy oraz innych osób zainteresowanych historią Polski schyłku XVIII i XIX wieku
o początkach i „dojrzewaniu” melodii Mazurka Dąbrowskiego, o funkcjach różnych
muzycznych wariantów tej pieśni na ziemiach polskich i w rozmaitych krajach europejskich,
zwłaszcza w czasie powstania listopadowego i w latach następnych, mniej więcej do połowy
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XIX stulecia, a wreszcie, o znaczeniu zachodzących w tym czasie procesów dla
ukształtowania się naszego hymnu narodowego”. Serdecznie gratulujemy tej publikacji!
Więcej na stronie wydawcy.

Wydawnictwo
Cambridge
University
Press
opublikowało nową historię teatru polskiego A History
of Polish Theatre pod redakcją Katarzyny Fazan
(Uniwersytet
Jagielloński),
Michała
Kobiałki
(University of Minnesota) i Bryce'a Lease’a (University
of London). Autorem jednego z rozdziałów jest prof.
Mirosław Kocur z Instytutu Kulturoznawstwa
(Staropolski [Old Polish] Theatre: Theatres of Identity).
Na stronie wydawcy znajduje się więcej informacji.
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Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr jest autorką
rozdziału The Sound(s) of Silence: Omissions in Dealing
with the Second World War in Polish Education
under Communism
and
their
Implications
w książce War and Education: The Pedagogical
Preparation for Collective Mass Violence w serii War
(Hi)Stories wydawnictwa Brill (2022).

Po dłuższej przerwie ukazał się najnowszy numer
punktowanego periodyku Instytutu Archeologii
„Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, tom. 63, w
zupełnie innym niż dotychczasowy formacie, tzn. A4 i
z zupełnie nową okładką. Redakcja wybrała taką
wersję, na której najwięcej było „miśków”. Nasz
„misiek” nie jest anonimowy, lecz Ślężański.
Towarzyszy Instytutowi od dawna, w warstwie
symboliki,
w
biuletynach
instytutowych
i materiałach reklamowych, na ekslibrisach biblioteki.
Zapraszamy do lektury!
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STUDENCI I DOKTORANCI
Swoje badania w Wiedniu
kontynuuje mgr Piotr Hildt ze Szkoły
Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, afiliowany w Zakładzie Badań
Praktyk
Kulturowych
Instytutu
Kulturoznawstwa pod opieką prof.
Mirosława
Kocura.
Doktorant
otrzymał najdłuższy grant w konkursie
STER organizowanym w Uniwersytecie
Wrocław-skim przy finansowaniu
prestiżowej polskiej organizacji, jaką
jest Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej.
Badania
są
kontynuacją
wcześniejszego udziału Piotra Hildta
w międzynarodowym
Programie
Doktorantów
Wizytujących
na
Uniwersytecie Wiedeńskim, z którego
korzystał ze wsparciem Erasmus Plus. Opiekunem stypendysty jest prof. Alois Woldan,
odznaczony niedawno przez austriackiego ministra Krzyżem zasługi pierwszej klasy
w dziedzinie sztuki i nauki oraz Doktoratem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Stypendium na indywidualny pobyt badawczy jest związane z pracą doktorską mgr. P. Hildta
poświęconą nowym studiom nad teorią współczesnej reżyserii teatralnej w Europie. Młody
teatrolog skupia się na badaniach z zakresu teatrologii stosowanej, teorii inscenizacji,
metodyki analizy przedstawienia i badań artystycznych. Otrzymał tym samym możliwość
ubiegania się w austriackich konkursach krajowych, rozwijania dalszych kontaktów
w środowisku artystycznym Wiednia oraz skorzystania z oferty tzw. promotora
pomocniczego.
Piotr Hildt ukończył w Polsce i Austrii studia teatrologii i dziennikarstwa
telewizyjnego oraz studium aktorskie. Współpracował jako asystent reżyserów m.in.
w Volkstheater Wien i sam reżyserował spektakle w teatrze offowym. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych i krytykiem. Jako laureat Konkursu im. Andrzeja
Żurowskiego otrzymał w tym roku wysoką nagrodę ufundowaną przez Marszałka
Województwa Pomorskiego. Inicjatywę przeznaczoną dla najlepszych polskich krytyków
teatralnych młodego pokolenia organizuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, zaś gala
konkursu odbyła się w Teatrze Witolda Gombrowicza w Gdyni. Ponadto, za działalność
artystyczną związaną z organizacją autorskiego Zespołu Teatralnego w Uniwersytecie
Wrocławskim, Piotr Hildt został nominowany w konkursie „Młode Talenty” Dolnośląskiego
Klubu Kapitału.
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Doktorantka Studiów Nauk
o Kulturze i absolwentka wrocławskiej
muzykologii
mgr
Karolina
A.
Pawłowska została przewodniczącą
grupy Polskiej Komisji Młodych IOV
(International Organization of Folk Art)
działającej przy UNESCO. Polska Sekcja
IOV działa głównie w zakresie
zachowania oraz popularyzacji kultury
ludowej, rozwoju nauki i edukacji
kulturalnej. Misją IOV jest ochrona,
zachowanie i promowanie wszystkich
form sztuki i kultury ludowej jako
elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wspieranie
zrozumienia i docenienia różnorodności kulturowej wśród wszystkich narodów, mając
świadomość, że aby kultura ludowa przyniosła pożytek przyszłym pokoleniom, musi
przetrwać nie tylko jako zapisane wspomnienia minionych pokoleń, ale przede wszystkim
w żywych tradycjach wybranych społeczności.
Członkowie
IOV
zajmują
się
m.in.
organizowaniem krajowych i międzynarodowych
konferencji
naukowych, sympozjów czy
kongresów na tematy związane ze sztuką
i kulturą ludową, przeprowadzanie badań
terenowych, dokumentacja żywych tradycji, wspieranie działalności kulturalnej mniejszości
narodowych w Polsce. Ważne dla IOV są również działania lokalne, mające na celu pomoc
w tworzeniu, rozwijaniu i umacnianiu zespołów folklorystycznych, zwłaszcza małych,
autentycznych kapel oraz zespołów śpiewaczych i tanecznych, a także wspieranie
działalności autentycznych twórców ludowych.
Osoby zainteresowane dołączeniem do Sekcji Polskiej Międzynarodowej Organizacji
Sztuki Ludowej działającej przy UNESCO mogą się kontaktować, pisząc wiadomość na adres:
iov.youth.poland@gmail.com.
Dnia 24 marca 2022 r. studentka Instytutu Historycznego Jagna Rita Sobel wygłosiła referat
poświęcony problematyce tożsamości średniowiecznych proboszczów śląskich kościołów
parafialnych w świetle ikonografii ich pieczęci podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej
Sesji Naukowej „Quis est homo?
Hierarchie wartości i formy
tożsamości od starożytności do
czasów współczesnych”, zorganizowanej przez Studencki Klub
Międzyepokowych Badań Historycznych
na
Uniwersytecie
Warszawskim. W swoim wystąpieniu dokonała analizy obecnych na tych zabytkach wyobrażeń pod kątem informacji, jakie
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przekazują na temat tożsamości swoich dysponentów, wykazując tym samym, iż wartość
poznawcza wspomnianych źródeł nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień stricte
sfragistycznych, lecz wnosi również istotne uzupełnienie do badań nad mentalnością kleru
parafialnego.
Pani mgr Julieta González Springer, doktorantka w Instytucie Muzykologii, relacjonuje swój
udział w konferencji: „W dniach 7 i 8 marca miałam okazję uczestniczyć jako prelegentka
w konferencji „Entre anges et démons: les êtres surnaturels au Moyen Âge et aux premiers
temps modernes”, która odbyła się we Fryburgu Szwajcarskim, zorganizowana przez JCM
(Jeunes Chercheurs Médiévistes) Uniwersytetu Genewskiego. Wzięłam udział z tematem
związanym z moim projektem doktoranckim:
Przedstawienie aniołów i diabła w tekstach Psalmodii
Christiana Bernardina de Sahagún (La représentation
des anges et du diable dans les textes de la Psalmodia
Christiana de Fray Bernardino de Sahagún et ses liens
avec la mythologie nahua. Textes pour être chantés),
gdzie miałam również okazję zaśpiewać fragment
muzycznej rekonstrukcji tych tekstów, na podstawie
jednej z hipotez mojego projektu doktorskiego.
Dni te były poświęcone istotom duchowym
(aniołom, demonom i duchom), które zajmują ważne
miejsce w sztuce i kulturze średniowiecznej Europy.
Aniołowie i demony, ambasadorzy hierarchii niebieskiej i piekielnej, uosabiają przede wszystkim
opozycję między dobrem, a złem.
W tej perspektywie był przeanalizowany
sposób, w jaki teksty, obrazy i muzyka przedstawiają
te istoty: miejsca przebywania (niebo, czyściec,
piekło), relacje w tych przestrzeniach (hierarchia wewnętrzna, relacje z Bogiem i diabłem,
rywalizacja itp.) oraz kompetencje (nadprzyrodzone zdolności, metamorfozy, polimorfizm
itp.).
Udział w tej konferencji był również doskonałą okazją do wymiany poglądów
i punktów widzenia oraz metodologii badań, a także okazją do nawiązania kontaktów, które
mogą być owocne w przyszłości, także dla naszego Instytutu. Warto wspomnieć o udziale
znakomitej specjalistki w zakresie francuskiej literatury średniowiecznej, prof. Elisabeth
Pinto-Mathieu (profesor języka i literatury średniowiecznej na Uniwersytecie w Angers oraz
dyrektor CIRPaLL, Centre interdisciplinaire de recherches sur les patrimoines en lettres et
langues), która została zaproszona przez organizatorów do wygłoszenia wykładu i z którą
można było się konsultować w ciągu tych dwóch dni.
Pozostaje mi podkreślić, że konferencja była doskonale zorganizowana, a atmosfera
pracy była niezwykle przyjazna i serdeczna. Oprócz tego, mój temat wzbudził duże
zainteresowanie wśród uczestników Konferencji, co jest dla mnie bardzo motywujące do
kontynuowania tego kierunku badań”.
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Pani Maria Kozan, absolwentka studiów
muzykologicznych i jednocześnie studentka studiów
magisterskich z anglistyki na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską
napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Remigiusza
Pośpiecha w Konkursie o Nagrodę im. Księdza Prof.
Hieronima Feichta za 2021 rok. Konkurs o Nagrodę im.
Księdza Prof. Hieronima Feichta organizowany jest od
ponad 20 lat przez sekcję Muzykologów Związku
Kompozytorów Polskich w Warszawie. W tegorocznej
edycji komisja pod przewodnictwem dr. hab. Pawła
Gancarczyka, prof. IS PAN, postanowiła przyznać jedną
nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia, wśród których
znalazła się Maria Kozan.
Praca magisterska Marii Kozan pt. Oblicza
kultury muzycznej Ostrowa Wielkopolskiego w pierwszej połowie XX wieku, została
obroniona w ubiegłym roku akademickim. Autorka pracy dokonała wszechstronnej analizy
dostępnych źródeł dotyczących rozwoju szeroko pojętej kultury Ostrowa Wielkopolskiego
w latach 1900–1950 ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego.
W rezultacie, praca zawiera wizerunek interesującego i różnorodnego w swoich przejawach
życia muzycznego i kulturalnego miasta, utrzymywanego na wysokim poziomie. Rozkwit
Ostrowa Wielkopolskiego przebiegał nie tylko w kontekście czynników politycznych
i społeczno-gospodarczych, ale był także wynikiem zgodnego współdziałania zamieszkującej
Ostrów Wielkopolski mieszkańców zróżnicowanej wyznaniowo strukturze, reprezentującej
różne warstwy społeczne. Ważną rolę w tworzeniu muzyczno-kulturalnego wizerunku
miasta odegrali miejscowi, niezwykle aktywni i zaangażowani w swoją działalność
animatorzy kultury. Byli wśród nich pedagodzy Królewskiego Gimnazjum, żołnierze 60. Pułku
Piechoty, organiści i muzycy po konserwatoriach muzycznych. Dzięki tym postaciom miasto
przeżywało rozkwit muzyczny, a mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa
w organizowanych wydarzeniach muzycznych. Na uwagę zasługuje również rozkwit licznie
działających orkiestr i chórów miejscowych stowarzyszeń muzycznych, a ponadto wcale
nierzadkie występy artystów przyjezdnych, często o renomowanych nazwiskach.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom tegorocznego konkursu odbędzie się podczas
51. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzyka i ekspresja” w Katowicach w dniach 13–15
października 2022 r.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć na polu badawczym!
Tekst zacytowany ze strony www.uni.wroc.pl. Fot. Alina Metelytsia, UWr.
„25 marca w Warszawie, podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Sesji
Naukowej „Quis est homo? Hierarchie wartości i formy tożsamości od starożytności do
współczesności”, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Historyków UWr,
Mateusz Kurkowski podpisał Porozumienie badawcze kół naukowych, które było inicjatywą
SKNH UWr.
Celem Porozumienia było zjednoczenie – zarówno większych, jak i mniejszych – kół
naukowych historyków z całej Polski i zawiązanie ścisłej kooperacji w celach naukowych.
Podpisanie dokumentu stało się symbolicznym zakończeniem pierwszego etapu współpracy,
którą mamy nadzieję cały czas zacieśniać. W uroczystości udział wziął Dziekan Wydziału
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Historii UW dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, prof. UW oraz liczni delegaci kół
naukowych z kraju.”

WYDARZENIA NAUKOWE
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 47. już
odsłonę poznańsko-wrocławskiego cyklu seminariów
poświęconych archeologii okresu przedrzymskiego,
rzymskiego i wędrówek ludów Extra limites. Tym razem
gościem będzie mgr Andrzej Smaruj z wykładem Kilka
uwag na temat problematyki zasiedlenia północnowschodniej Wielkopolski u schyłku starożytności. Na
wykład zapraszamy 8 kwietnia 2022 r. do Collegium
Historicum UAM przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 7,
sala 1.43.

Większość tekstów i zdjęć została nadesłana przez Pracowników i Doktorantów związanych z Wydziałem. Na
materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 28 kwietnia 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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