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noWe HabilitacJe

SUKCESY NASZYCH PRACOWNIKÓW

__Dr HaB. małgorzata konoPnicka
wydział Humanistyczny
instytut Historii

16 grudnia 2014 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego podjęła uchwałę o nadaniu  
dr Małgorzacie Konopnickiej stopnia doktora habilitowane-
go nauk humanistycznych w zakresie historii.

Dr hab. Małgorzata Konopnicka w 1990 r. rozpoczęła stu-
dia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego na kierunku historia. Już podczas studiów wykazy-
wała wyjątkowe zainteresowanie historią regionalną, była 
członkiem Koła Naukowego Historyków oraz uczestniczyła 
w wymianach studenckich z zaprzyjaźnionymi uniwersyte-
tami zagranicznymi, biorąc czynny udział w międzynarodo-
wych naukowych projektach studenckich.

Na trzecim roku studiów, mając indywidualny tok na-
uczania, podjęła równolegle studia w Nauczycielskim Ko-
legium Języka Niemieckiego w Zielonej Górze i wówczas 
w pełni rozwinęły się jej zainteresowania historią i kulturą 
Niemiec, które z powodzeniem rozwija do chwili obecnej. 
W 1994 r. rozpoczęła pracę w ówczesnej Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Instytucie Historii w Zakładzie Historii 
Nowożytnej Powszechniej i Polski XVI-XVIII w. na stanowi-
sku asystenta stażysty. W 1995 r. uzyskała z wyróżnieniem 
stopień magistra w zakresie historii, na podstawie pracy na 
temat działalności zakonu jezuitów w rezydencji otyńskiej 
w XVII i XVIII wieku (promotor prof. Kazimierz Bartkiewicz), 
natomiast w 1996 r. uzyskała tytuł licencjata w zakresie 
filologii germańskiej na podstawie pracy dotyczącej na-
uczania historii Niemiec na lekcjach języka niemieckiego.  
W 2000 r. obroniła pracę doktorską Kontrreformacja w księ-
stwie głogowskim w XVI-XVIII w. (promotor prof. Kazimierz 
Bartkiewicz). Na jej podstawie Rada Naukowa Wydziału 
Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej 
Górze nadała Małgorzacie Konopnickiej stopień doktora 
nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Od tego roku 
pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii. Jej 
praca doktorska została opublikowana w 2002 r. przez Ofi-
cynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podstawowym nurtem badawczym Małgorzaty Konop-
nickiej po uzyskaniu tytułu doktora, stały się kwestie 
związane z dziejami szlachty śląskiej w okresie wczesno-
nowożytnym, ze szczególnym uwzględnieniem ich specy-
fiki w okresie pruskim (1740-1806). Okres pruski na Ślą-
sku w polskiej literaturze, poza kilkoma funkcjonującymi 
i fundamentalnymi pracami w języku niemieckim, nie był 
poznany. Małgorzata Konopnicka przez szereg lat śledziła 
losy szlachty śląskiej skrupulatnie wyszukując w archi-
wum berlińskim Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kul-
turbesitz najdrobniejsze szczegóły dotyczące ich aktyw-
ności zawodowej w państwie Fryderyka Wielkiego. Efekty 
swoich poszukiwań zawierała w publikacjach naukowych, 
z których należy wskazać: Social Mobility of Silesian No-
bility in Frederician Times (1740-1806) - Selected Aspects 
of Clerical Career, [w:] Nations of the Self: the search 
for identity in the East Central Europe in the 18th cen-
tury, red. D. Dolański, A. Pufelska, Zielona Góra-Potsdam 
2012, s. 185-198, w którym M. Konopnicka zajęła się po-
pularnym obecnie zjawiskiem mobilności społeczeństwa 
wczesnonowożytnego. Ponadto można przywołać artyku-
ły zajmujące się omówieniem wartości źródłowej tablic 
wasalnych i ich roli w badaniach prozopograficznych: So-
cio-Economic Structure of Upper-Silesian Nobility in the 
Light of Vassal Tables of 1752, „Slezský sborník. Acta Si-
lesiaca” 2013: 1, s. 19-38 oraz Struktura szlachty śląskiej 
w świetle pruskich tablic wasalnych z drugiej połowy XVIII 
i początku XIX w., „Śląski Kwartalnik Historyczny- Sobót-
ka” 2012: 3, s. 21-48. 

Efekt finalny prowadzonych badań przedstawiła w publi-
kacji Oficer-urzędnik-dworzanin. Kariery szlachty śląskiej 
w państwie pruskim (1740-1806), (Zielona Góra 2014). 
Praca habilitacyjna uzyskała bardzo pozytywne recen-
zje - „Książka Małgorzaty Konopnickiej Oficer-urzędnik-
-dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim 
(1740-1806) jest nowatorskim opracowaniem tematu z za-
chowaniem wszystkich reguł stawianych rozprawom nauko-
wym. Stanowi istotny wkład w rozwój badań nad historią 
Śląska, a tym samym wpisuje się w główny nurt badań 
historycznych realizowanych nie tylko w Polsce, ale też 
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Niemczech i Czechach” (fragment recenzji dr hab. Tomasz 
Ciesielski, prof. UO, Uniwersytet Opolski). 

M. Konopnicka równolegle prowadziła również prace 
badawcze nad dziejami miast prowincji śląskiej w okresie 
wczesnonowożytnym, a ich wyniki publikowała w licznych 
monografiach zbiorowych i osobnych artykułach. Przykła-
dowo można wskazać artykuły: Zielona Góra pod rządami 
pruskimi (1740-1806), [w:] Historia Zielonej Góry: dzieje 
miasta do końca XVIII wieku, red. W. Strzyżewski, Tom I, 
Zielona Góra 2011, s. 239-266; Świebodzin w latach 1740-
1806, [w:] Dzieje Świebodzina, red. W. Strzyżewski, Zielo-
na Góra 2007, s. 107-132). Istotnym problemem (nawiązu-
jącym do badań prowadzonych przed uzyskaniem stopnia 
doktora) były stosunki wyznaniowe na Śląsku w XVI i XVIII 
wieku, przebieg reformacji, kontrreformacji i współistnie-
nia wyznań po 1740 r. oraz ich rola w kształtowaniu specy-
fiki ośrodków miejskich (artykuły: Otyń w czasach jezuitów 
(1649-1787), [w:] Otyń. Zarys dziejów, red. T. Andrzejew-
ski, Otyń 2010, s. 89-109; Sława w okresie wczesnonowo-
żytnym (XVI-XVIII wiek), [w:] Sława. Zarys dziejów, red.  
W. Strzyżewski, Sława 2004, s. 67-88). 

Prowadzone przed uzyskaniem stopnia doktora nauk hu-
manistycznych badania oscylujące wokół problematyki wy-
znaniowej zbliżyły ją do zagadnień związanych z szeroko 
pojętym dziedzictwem kulturowym. Wybór tego obszaru 
badawczego podyktowany był nie tylko położeniem ośrod-
ka naukowego, w którym M. Konopnicka została zatrudnio-
na, lecz przede wszystkim osobistymi zainteresowaniami 
sięgającymi okresu młodzieńczego. 

W związku z prowadzonymi badaniami była inicjatorką 
szeregu działań o charakterze popularyzującym naukę oraz 
współorganizatorem ogólnopolskich konferencji nauko-
wych poruszających problemy posagu kulturowego regionu 
(Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII w., Uni-
wersytet Zielonogórski; Polska Niemcy = Poland Germa-
ny: pogranicze kulturowe i etniczne = cultural and ethnic 
border, Uniwersytet Zielonogórski-Viadrina; Dziedzictwo 
kulturowe Żagania, Uniwersytet Zielonogórski; Glogovia 
Maior. Wielki Głogów w blasku historii i cieniu ruin, Gło-
gów-Zielona Góra).

Aktywnie uczestniczyła też w programach badawczych 
i była stażystką oraz stypendystką międzynarodowych pro-
gramów badawczych, m. in. otrzymała stypendium badaw-
cze Forschungszentrum Europäsche Aufklärung Potsdam 
w ramach programu „Die Europäische Aufklärung: Frankre-
ich-Deutschland-Polen” oraz brała udział w projekcie ba-
dawczo-dydaktycznym COMPARAISON prowadzonym w ra-
mach 7. Projektu Ramowego „Englobe” wraz z Universite 
X Nanterre, Universite de Versaille, Universität Potsdam, 
Universität Jena, Universität Passau i Uniwersytetem Miko-
łaja Kopernika w Toruniu.

Aktualnie jest zatrudniona w Instytucie Historii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego w Zakładzie Historii Nowożytnej 
XVI-XVIII w. i realizuje zajęcia dydaktyczne związane z jej 
zainteresowaniami badawczymi.

Hanna Kurowska
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__Dr HaB. witolD soBczak
wydział Prawa i administracji
katedra Prawa cywilnego, Postępowania cywilnego  
oraz komparatystyki Prawa Prywatnego

Jest nam niezwykle miło poinformować, że 24 listopada 
2014 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się kolokwium 
habilitacyjne dr. Witolda Sobczaka z Katedry Prawa Cywil-
nego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa 
Prywatnego UZ, w wyniku którego Rada Wydziału WPiA UG 
nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Dr hab. Witold Sobczak ukończył studia prawnicze na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. W roku 2002 uzyskał stopień doktora 
nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, a w 2006 r. sto-
pień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Gdańskim.

Podstawą wszczęcia przewodu habilitacyjnego Witolda 
Sobczaka były jego znaczące osiągnięcia w działalności 
naukowo-badawczej i bogaty dorobek naukowy, którego 
istotnym element była, bardzo dobrze przyjęta w środo-
wisku naukowym, rozprawa habilitacyjna Wolność myśli, 
sumienia i religii – poszukiwanie standardu europejskiego, 
Toruń 2013.

Zainteresowania naukowe dr. hab. Witolda Sobcza-
ka koncentrują się wokół problematyki praw człowieka, 


