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n . . . . . . Instytut Histori i  

XII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów  
W dniach 22 – 25 marca w Zielonej Górze odbył się XII 

Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Tego 
typu spotkania organizowane są corocznie od 1992 roku 
w różnych ośrodkach akademickich w kraju. Pomysło-
dawcą, a zarazem organizatorem pierwszego z nich było 
Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Przez następne lata studenci historii spotykali się 
kolejno w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, 
Toruniu, Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Białym-
stoku, by w końcu przyjechać do Zielonej Góry. 

Inicjatorami tegorocznej konferencji byli studenci Koła 
Naukowego Historyków Studentów UZ. Wsparcia 
w realizacji tegoż przedsięwzięcia udzielili: Instytut Historii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polskie Towarzystwo 
Historyczne oddział Zielona Góra, Parlament Studencki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielonogórski Park Etnogra-
ficzny w Ochli, Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy. Patronat medialny nad Konferen-
cją objęła Gazeta Lubuska oraz Radio Index. 

Uroczysta inauguracja XII Ogólnopolskiego Zjazdu Hi-
storyków Studentów miała miejsce 22 marca. Zaproszo-
nych gości oraz uczestników Zjazdu powitała przewod-
nicząca KNHS UZ - Joanna Szywała. Przemówienia 
wygłosili: dyrektor Instytutu Historii – prof. Wojciech 
Strzyżewski oraz opiekun naukowy Koła Naukowego 
Historyków Studentów – dr Joanna Karczewska. Wykład 
inauguracyjny, na który licznie przybyli uczestnicy konfe-
rencji przedstawił prof. Wojciech Strzyżewski. 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Zjazdem (do 
Zielonej Góry przyjechało ponad 120 studentów historii 
z 23 ośrodków akademickich w Polsce) oraz ogromną 
różnorodność tematyczną referatów, obrady Zjazdu 
odbywały się w dziesięciu sekcjach tematycznych: histo-
rii starożytnej (moderator mgr Daria Janiszewska), histo-
rii średniowiecznej – dzieje religii i kościoła (moderator 
Agnieszka Kozak), historii średniowiecznej – dzieje 
polityczne i społeczne (moderator Karol Tokarczyk), 
historii XVI – XVIII wieku (moderator Marcin Murawka), 
historii XIX wieku (moderator Radosław Domke), historii 
XX wieku – dzieje polityczne (moderatorzy Tadeusz Sery-
lak, Radosław Domke), historii XX wieku – dzieje społecz-
no-gospodarcze (moderator Marta Skorupska), historii 
wojskowości (moderator mgr Ireneusz Wojewódzki), historii 
kobiet (moderator Joanna Szywała), nauk pomocniczych 
historii  (moderator Karolina Szefler).  

23 marca obradowało równolegle 6 sekcji, w których 
swoje referaty mieli możliwość zaprezentować także 
studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. W Sekcji Histo-
rii Wojskowości wygłoszono 18 referatów, w tym Rado-
sław Domke (student IV roku historii UZ) – Ludowe 
Wojsko polskie – rozwój i współdziałanie z armiami 
Układu Warszawskiego. W sekcji nauk pomocniczych 
historii UZ reprezentowali: Marcin Murawka (student 
V roku historii) – Herby kobiet w heraldyce angielskiej 
oraz Karolina Szefler (studentka V roku historii) – Ana-
liza herbów wybranych miast kościelnych w Wielkopol-
sce. Poza tym w sekcji NPH wygłoszono jeszcze 13 
referatów, z czego na szczególną uwagę zasługuje 
wystąpienie Damiana Tomalika, z Akademii Świętokrzy-
skiej w Kielcach dotyczący stanu badań epigrafiki he-
brajskiej na Kielecczyźnie. Marta Skorupska (studentka 
V roku historii) reprezentowała UZ w sekcji historii XX 
wieku – dziejach społeczno-gospodarczych, gdzie wy-
głosiła referat Kultura Tatarów polsko-litewskich w Pol-
sce w dwudziestoleciu międzywojennym. W omawianej 

sekcji bardzo ciekawy referat wygłosił Dawid 
Keller z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 
Działalność inwestycyjna województwa śląskiego 
w latach 1922 – 1939 na przykładzie inwestycji kolejo-
wych. Najwięcej emocji wzbudziły obrady sekcji staro-
żytnej, gdzie po każdym referacie toczyła się dyskusja, 
która niestety ze względu na ograniczony czas przezna-
czony na obrady była przerywana. W sekcji historii XIX 
wieku, obok dziewięciu referentów z innych uczelni, 
swoje wystąpienia zaprezentowali: Daniel Głowiński 
(student II roku historii) – Dionizy Czachowski oraz Mar-
cin Ślebioda (student IV roku historii) – Rewolucja Meiji 
1868 – 1912, ku naszemu miłemu zaskoczeniu referat 
Marcina spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem 
i wywołał interesującą wymianę poglądów. Sekcją zamy-
kającą wtorkowe obrady były dzieje polityczne XX wieku, 
prowadzone przez Tadeusza Serylaka. Podczas jej 
posiedzenia wygłoszono sześć referatów, z których 
najciekawszym i najbardziej emocjonującym okazało się 
wystąpienie Oskara Myszora z Uniwersytetu Gdańskie-
go na temat Goralenvolku. 

Kolejnego dnia Zjazdu, w środę 24 marca obradowało 
równolegle pięć sekcji tematycznych. Agnieszka Kozak 
(studentka V roku historii) wygłosiła referat na temat 
architektury klasztorów wczesnochrześcijańskich 
w Irlandii na przykładzie Glendalough podczas obrad 
sekcji historii średniowiecza – dzieje religii i kościoła. 
W tej samej sekcji ciekawe wystąpienia zaprezentowali 
Łukasz Skrzypczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu – Otoczenie kościelne synów Włady-
sława Odonica oraz Wiktor Szymborski z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Jagiellonowie a klasztor Karmelitów na 
Piasku w Krakowie.  

Zielonogórscy studenci najliczniej występowali w sekcji 
historii XVI – XVIII wieku, bowiem aż troje z nich wygło-
siło tam swoje referaty: Sylwester Woźniak (student  
IV roku historii) – Obraz siedemnastowiecznego magna-
ta na podstawie pamiętników Albrychta Radziwiłła, Kata-
rzyna Grabias (studentka IV roku socjologii) - Rzecz 
o lecznictwie XVIII-wiecznej Warszawy oraz Radosław 
Czerniak (student V roku historii) – Przemarsz Karola  
X Gustawa po lodzie przez Mały Bełt, w świetle pamięt-
nika Hugona de Terlona – ambasadora Ludwika XIV 
przy królu Szwecji Karolu X Gustawie 1656 – 1660. 
Również w sekcji historii średniowiecza – dzieje poli-
tyczne i społeczne troje studentów reprezentowało UZ: 
Przemysław Waciński (student V roku historii) – Naga-
na szlachectwa w Wielkopolsce na przełomie XIV i XV 
wieku, Tadeusz Serylak (student V roku historii) – Śro-
dowisko naturalne jako przyczyna bogactwa średnio-
wiecznej Świdnicy, Rafał Pogorzelski (student V roku 
historii) – Zabudowa przestrzenna Kożuchowa do końca 
XV wieku. W sekcji historii kobiet wygłoszono jedenaście 
referatów, na uwagę zasługuje wystąpienie Eweliny 
Kostrzewskiej z Uniwersytetu Łódzkiego – „Lekka pianka 
czy garść ziemi ojczystej” dylematy ziemianek Królestwa 
Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, oraz Izabeli 
Rychert z Uniwersytetu Gdańskiego – Kobiety Adolfa 
Hitlera (Geli Raubal, Renate Műller, Ewa Braun). Śro-
dowego popołudnia ponownie obradowała także sekcja 
historii XX wieku – dzieje polityczne, tym razem popro-
wadził ją Radosław Domke. Ze względu na liczbę refera-
tów wygłoszonych w czasie jej posiedzeń ostatecznie 
obrady tej sekcji zostały zakończone w czwartek rano. 

Obok części typowo naukowej organizatorzy umożliwili 
gościom wzięcie udziału w wycieczkach do okolicznych 
muzeów. We wtorek jedna grupa z opiekunem udała się 
do Zielonogórskiego Parku Etnograficznego w Ochli, 
gdzie w naturalny krajobraz przyrodniczy w bliskim są-
siedztwie lasów, stawów, łąk, pastwisk i pól zostały 

wydział  
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wkomponowane obiekty budownictwa wiejskiego z terenów 
zachodniej Wielkopolski, Dolnego Śląska, Łużyc. W środę 
odbyły się dwie kolejne wycieczki: do Muzeum Archeolo-
gicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy – gdzie znaj-
duje się ciekawa ekspozycja poświęcona badaniom na 
grodzisku kultury łużyckiej w Wicinie oraz do Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, w którym to znajduje się m.in., jedyny w 
Polsce dział winiarski. Część uczestników w szczególności 
referenci sekcji historii wojskowości także w środę odwiedzili 
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie.  

Zwieńczeniem obrad całego Zjazdu okazał się pokaz 
multimedialny, który odbył się w środowe popołudnie. 
Uczestnicy Zjazdu zaprezentowali w bardzo przystępny 

a zarazem ciekawy sposób tematy swoich badań. Naj-
więcej uwagi przyciągnął pokaz Pawła Gąsiorczyka 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Mapa w poznaniu 
Afryki. Autor w sposób fascynujący przedstawił problem 
poznawania Czarnego Lądu.  

Na zakończeniu Zjazdu, jak co roku, wybrany został 
organizator kolejnego już XIII Zjazdu. Jednogłośnie, co 
się do tej pory nie zdarzyło, wszyscy uczestnicy przyzna-
li, iż kolejna edycja Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków 
Studentów odbędzie się w Gdańsku.  

Karolina Szefler, Tadeusz Serylak 

 
n . . . . . . Nauczycielskie Kolegium Języków  

Obcych 

. . . . . . . S e k c j a  J ę z y k a  F r a n c u s k i e g o  

Vive la Francophonie! 
We wtorek 23 marca w budynku Neofilologikum 

zapanowały iście afrykańskie klimaty. Z jednej stro-
ny słonie, z drugiej gepard wylegujący się na drze-
wie, gdzie indziej lew spoglądający od niechcenia 
w stronę pasącego się stadka antylop. Tuż przy 
wejściu kawiarnia francuska oferowała wszystkim 
spragnionym i głodnym pyszne ciasta, naleśniki 
i napoje. Czy to na pewno Neo, czy może pomyliły 
nam się budynki? 

Nic z tych rzeczy – w dniach 22 – 26 marca na Uni-
wersytecie Zielonogórskim odbywały się Dni Frankofonii, 
impreza organizowana co roku przez sekcję języka 
francuskiego NKJO. Uroczyste otwarcie miało miejsce 
we wtorek, choć już w poniedziałek na deskach Teatru 
Lubuskiego wystawiono sztukę Pieprz Cayenne Rene de 
Obaldia, w wykonaniu Grupy Teatralnej Uniwersytetu 
Królewskiego z Liege. A to był dopiero początek atrakcji. 
Już we wtorek i środę mogliśmy delektować się specjal-
nościami kawiarni francuskiej: ciastami i naleśnikami 
przygotowanymi własnoręcznie przez studentów. 
Wszystko to w afrykańskiej scenerii – nie zapominajmy 
bowiem, że Frankofonia sięga daleko poza granice Eu-
ropy i zrzesza 51 państw. To właśnie starali się nam 
uświadomić organizatorzy tegorocznych dni Frankofonii. 
A okazji ku temu nie brakło.  

Dile mówią na powitanie mieszkańcy Burkiny Faso  
O jednym z frankofońskich państw afrykańskich – Bur-

kinie Faso, które dla wielu było tylko nazwą geogra-
ficzną, mogliśmy dowiedzieć się nieco więcej z ust Erica 
Aliry – znanego zapewne przynajmniej części z was 
z drugiej edycji „Baru”. Eric opowiadał o ludności, zwy-
czajach, kulturze, języku swojego narodu (66 dialektów – 
kto by pomyślał?). Wspomniał też o specjalnościach 
kuchni (o daniu „dolo” przyrządzanym na bazie pszenicy 
czy alkoholu – „To”). Nie omieszkał napomknąć o wa-
runkach klimatycznych, które panują w Burkinie, choć – 
co ciekawe – najbardziej duszne lato swojego życia 
spędził w Polsce.  

W bardziej naukowej części imprezy mieliśmy także 
okazję poznać zasady współżycia języków: flamandz-
kiego i francuskiego w dwujęzycznej (w zasadzie) Belgii, 
a także kilka różnic fonetycznych i leksykalnych między 
językiem francuskim sensu stricto, a francuskim w jego 
belgijskiej odmianie (wykład C. Salade). Dzięki profeso-
rowi Malinowskiemu bliższa stała się nam twórczość 
Lamennais’go.  

W piątek natomiast studenci III roku NKJO/F zorgani-

zowali bardzo interesujące seminarium na temat euro-
pejskiej polityki językowej. Dzięki niemu dowiedziałam 
się, co to jest portfolio językowe (dziś jest to rzecz bar-
dzo przydatna w poszukiwaniach pracy), poszerzyłam 
swoją wiedzę na temat stypendiów zagranicznych, po-
znałam różnicę między globalizacją a mondializacją, 
odkryłam, że Jan Chrystian Andersen i Agata Christi 
cierpieli na dysleksję... A to tylko niektóre z wielu cieka-
wych zagadnień poruszonych na tym seminarium. Dla-
tego szkoda, że nie zainteresowało ono szerszego grona 
odbiorców. 

Miss krajów frankofońskich zostaje... 
Ale oczywiście nie samą nauką żyje człowiek, więc 

w trakcie Dni Frankofonii pojawiły się inne atrakcje. We 
wtorek mogliśmy na przykład obejrzeć „Kolegium 
z odrobiną szaleństwa”. Obok występów kabaretu i in-
terpretacji francuskiej piosenki – mieliśmy możliwość 
udziału w wyborach „Miss krajów frankofońskich”, 
z prawdziwym jury i pokazem mody poprowadzonym 
przez „najbardziej znaną francuską projektantkę mody – 
Jeanne Pauline Gautier”. Wygrała miss Maroko, nato-
miast nagroda publiczności powędrowała w ręce miss 
Francji. Oczywiście nie zabrakło akcentów kulturowych 
charakterystycznych dla każdego z reprezentowanych 
krajów. Publiczność spektaklu świetnie się bawiła. 

Teraz nasza kolej! 
O tym, że Frankofonia nie jest imprezą skierowaną wy-

łącznie do studentów, a także o dużym zainteresowaniu 
językiem francuskim ze strony dzieci i ich zaangażowa-
niu w imprezę świadczą prezentacje szkół i przedszkoli 
„Maintenant c’est notre tour” („Teraz nasza kolej”). Dzie-
ci oczarowały szacownych gości – panią ambasador 
Francji i atache ds. kultury we Wrocławiu, którzy przeka-
zali szkołom i przedszkolom książkowe upominki. 

W tym roku mogliśmy również podziwiać wystawy 
(m.in. wystawy obrazów M. Sochy - Neo, wystawy foto-
grafii i rysunków D. Janiak i M. Majewskiej – budynek 
główny UZ), rozerwać się na koncertach (np. francusko-
polskiego koncertu rockowo-bluesowego – wykonanego 
przez D. Koronę - A. Znamirowskiego oraz Killing Floors; 
czy koncertu francuskiej piosenki biesiadnej – w wyko-
naniu La Bricole). Były również konkursy, pokaz przepi-
sów kuchni francuskiej na żywo i wiele, wiele innych 
atrakcji. 

Dni Frankofonii cieszą się co roku dużym zaintereso-
waniem ze strony studentów Uniwersytetu i nie tylko. 
Jest to impreza, która dowodzi, że wobec rosnącej popu-
larności języków angielskiego i niemieckiego, zaintere-
sowanie językiem i kulturą francuską wcale nie maleje. 
A czy warto ją poznać? O tym możecie się przekonać 
już w przyszłym roku. Zapraszamy! 

Agnieszka Szafrańska 




