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Zgromadzenie PTH
23 czerwca 2003 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH) w Zielonej
Górze. W trakcie obrad wysłuchano i przyjęto sprawozdanie ustępujących władz Zarządu Oddziału. Drogą
przeprowadzonej dyskusji udzielono absolutorium
ustępującym władzom. Jednocześnie dokonano wyboru
nowych władz PTH Oddziału w Zielonej Górze w składzie:
- dr Dariusz Dolański - prezes
- dr Włodzimierz Kwaśniewicz – wiceprezes
- dr Tadeusz Dzwonkowski - wiceprezes
- mgr Wanda Darasz - sekretarz
- mgr Hanna Kosiorek - skarbnik
- dr Grażyna Wyder - członek
- mgr Tomasz Andrzejewski – członek.
Tym samym przyjęto sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stanowiące wyniki wyborów. Dokonano wyboru
delegatów na Walne Zgromadzenie PTH w Przemyślu
(19.IX.2003). Dużą uwagę przyciągnęły przygotowania

Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe w Instytucie Historii obejmują
specjalizacje: Historia, Wiedza o historii regionu i dziedzictwie kulturowym Ziemi Lubuskiej, Wiedza o społeczeństwie z edukacją europejską. Kierownikiem studiów
jest dr Bogumiła Burda.
Celem Studiów Podyplomowych HISTORIA jest
umożliwienie absolwentom posiadającym tytuł magistra
o profilu humanistycznym, posiadającym uprawnienia
pedagogiczne (ewentualnie ukończony kurs pedagogiczny) zdobycie specjalności nauczycielskiej (kwalifikacji) w zakresie nauczania przedmiotu historia na
wszystkich etapach edukacji. Program Studiów Podyplomowych obejmuje 580 godzin, z tego 80% to przedmioty historyczne, czyli zarys dziejów ziem polskich,
dalej zapoznanie z cywilizacjami starożytnymi, historią
średniowiecza, czasów nowożytnych, XIX wieku (do
końca 1918 roku) i historii Polski oraz powszechnej po
1918 roku. Słuchacz Studiów Podyplomowych zapoznaje się także ze wstępem do badań historycznych, z naukami pomocniczymi historii, oraz metodologią historii
i historiografii. Pozostałe godziny zostały przeznaczone
na realizację dydaktyki historii, historię regionalną
i seminarium dyplomowe. Program obejmuje podstawowe przedmioty studiów zaocznych na kierunku historia, równocześnie z niezbędnym minimum przygotowania do pracy nauczyciela i historyka. Planowane
są zajęcia w terenie, w muzeach, archiwach. Podstawą
uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów,
oraz zdanie egzaminów. Studia Podyplomowe
trwają 4 semestry i kończą się złożeniem pracy dyplomowej.
Drugim wariantem studiów podyplomowych, są studia podyplomowe WIEDZA O HISTORII REGIONU
I DZIEDZICTWIE KULTUROWYM ZIEMI LUBUSKIEJ.
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do XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich,
mającego się odbyć w Krakowie (15-18.IX.2004). Zatwierdzony został także Regulamin Kół PTH Oddziału
w Zielonej Górze. Członkowie PTHZG postanowili
wystąpić z wnioskiem do Zarządu Głównego PTH
o nadanie statutu honorowego członka PTH mgr Elżbiecie Bartkiewicz, prof. Marianowi Eckertowi oraz prof.
Hieronimowi Szczególe.
Z okazji Walnego Zgromadzenia PTH w Zielonej Górze, Instytut Historii zaprosił wspomnianego prof. Hieronima Szczegółę do wygłoszenia prelekcji pod tytułem
„Repolonizacja i polonizacja ziem zachodnich”. Autor
w swoim wystąpieniu skupił się głównie na problematyce badawczej związanej z poruszonym tematem. Dokonał jednocześnie interesującej charakterystyki porównawczej historiografii zarówno niemieckiej jak i polskiej
powstałej po 1945 r., traktującej o kwestiach powojennych migracji narodowościowych na ziemiach Polski
Zachodniej.
jk

Ich program obejmuje 280 godzin, z tego 90% to przedmioty historyczne, czyli dzieje Ziemi Lubuskiej w wiekach średnich i nowożytnych, następnie w XIX i XX
wieku, język, tradycje i obyczaje kultur zamieszkujących
dawniej i obecnie Ziemię Lubuską, historię Śląska, historię sztuki na Ziemi Lubuskiej, życie codzienne, rozwój
muzealnictwa, zbieractwo i przechowywanie zbiorów,
historię rozwoju informacji i sposobów dokumentowania. Słuchacz Studiów Podyplomowych zapoznaje się
także z realizacją ścieżek międzyprzedmiotowych. Pozostałe godziny przeznaczone zostały na seminarium
dyplomowe. Program obejmuje podstawową wiedzę
o regionie i jego dziedzictwie z niezbędnym minimum
przygotowania do pracy nauczyciela i historyka, badacza regionu. Jak poprzednio planowane są zajęcia w terenie.
Trzecim wariantem Studiów Podyplomowych są studia WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z EDUKACJĄ
EUROPEJSKĄ. Programowo obejmują 270 godzin realizowanych w układzie dwusemestralnym. Słuchacze
będą uczestniczyć w następujących zajęciach: historia
integracji europejskiej, ustrój Rzeczypospolitej, prawo
Unii Europejskiej, myśl społeczno-polityczna w Europie
XIX i XX wieku, wybrane zagadnienia i pojęcia socjologiczne, wybrane pojęcia i zagadnienia filozoficzne, wybrane zagadnienia mikro i makroekonomii, dydaktyka
wiedzy o społeczeństwie, prawa człowieka, polityka
regionalna (Euroregiony), regionalizm w aspekcie europejskim, praktyczna działalność klubów europejskich,
systemy oświatowe w krajach Unii Europejskiej, problemy narodowościowe w Europie XIX i XX wieku oraz
historia polityczna Polski po II wojnie światowej. Odbywać się będą równocześnie seminaria dyplomowe.
jk
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Historii Ruchu Ludowego) - „Ziemie Odzyskane
w myśli programowej ludowców”,
- mgr Paweł Popiel (Zakład Historii Ruchu Ludowego) - „Archiwalia dotyczące Ziem Zachodnich i Północnych w zbiorach Zakładu Historii Ruchu Ludowego”,
- prof. Marek Ordłowski (UZ) - „ZSL na Dolnym Śląsku jako część stalinowskiego systemu politycznego”,
- dr Jan Andrykiewicz (Zarząd Wojewódzki PSL
w Zielonej Górze) - „Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989”,
- dr Monika Kała (Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław) - Materiały konfidencjonalne dotyczące PSL-u
w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu”,
- dr Robert Skobelski (UZ) - „Wieś lubuska w okresie
stalinowskim 1948-1956”,
- ks. dr Zygmunt Kowalczuk (UZ) - „Ruch ludowy
w oczach Kościoła katolickiego w Archidiecezji Gorzowskiej”,
- mgr Daniel Koteluk (UZ) - „Funkcjonowanie Powiatowych Komisji Rehabilitacyjnych ZSL w województwie zielonogórskim w latach 1956-1957”.
W zamierzeniach organizatorów konferencja powinna
mieć charakter cykliczny.

O ruchu ludowym
Charakterystyce pierwszych dni ruchu ludowego na
ziemiach Warmii, Mazur, Ziemi Lubuskiej oraz na Dolnym i Górnym Śląsku poświęcona była konferencja pt.
„Ruch Ludowy na Ziemiach Odzyskanych” zorganizowana 26 czerwca 2003 przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obrady otworzył prof. Wojciech
Strzyżewski - dyrektor Instytutu Historii UZ. Pierwszym referentem był prof. Hieronim Szczegóła (UZ)
z referatem „Przemiany polityczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej”.
Następnymi prelegentami byli:
- prof. Czesław Osękowski (UZ) - „Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski
po II wojnie światowej”,
- prof. Bohdan Łukasiewicz (Uniwersytet WarmińskoMazurski) - „Ruch ludowy na Warmii i Mazurach
w latach 1945-1970”,
- prof. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński)
- „Polskie Stronnictwo Ludowe i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe na Pomorzu Zachodnim 1945-1957”,
- dr Mariusz Bednarski (Puławy) - Udział ludowców
Lubelszczyzny w zasiedlaniu i zagospodarowaniu
Ziem Zachodnich i Północnych”,
- dr Daniela Fuchs (Berlin) - „Obraz S. Mikołajczyka
i PSL w prasie niemieckojęzycznej sowieckiego sektora okupacyjnego 1945-1947”,
- dr Janusz Gmitruk, Dorota Pasiak-Wąsik (Zakład
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łużyckiego. Plan konferencji obejmuje następujące bloki
tematyczne:
- kultura i przyroda
- osadnictwo a krajobraz
- gospodarka a środowisko.
Wygłoszone
referaty
zostaną
opublikowane
w czwartym tomie „Studiów Łużyckich”. Propozycje
udziału w konferencji i tematy referatów mogły być
nadsyłane do 3 lipca 2003.

Kultura krajobrazu - konferencja
Towarzystwo Studiów Łużyckich na dni 23-24 października 2003 zaplanowało konferencję na temat „Kultura krajobrazu pogranicza śląsko-łużyckiego”. „Celem
konferencji jest ukazanie nie tylko przemian krajobrazu”- jak wskazują na to intencje organizatorów, ale
przede wszystkim „jego miejsca w życiu gospodarczym
i społecznym”. Zamiarem autorów konferencji będzie
dokonanie próby opracowania naukowego bogatej
i zróżnicowanej przyrody obszaru pogranicza śląsko-

jk

świadomość edukacyjna oraz sam proces edukacji
w nowej, jednoczącej się Europie. W wygłoszonych
referatach prelegenci mają ukazać istotę kształcenia
nauczycieli w Unii Europejskiej w kontekście ewentualnych propozycji reform szkolnictwa polskiego i przygotowania instytucji kształcących młodzież polską do
standardów panujących w krajach Unii.

Konferencja dydaktyczna
Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego na 25-26 września 2003 zaplanował przeprowadzenie międzynarodowej konferencji
pt.: „Problemy edukacyjne w społeczeństwie wielokulturowym”. Miejscem obrad będzie budynek główny UZ
przy Alei Wojska Polskiego 69. Priorytet naukowy przyświecający konferencji stanowić będzie zmieniająca się
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Podyplomowe studia z zakresu
wiedzy o kulturze

O

W związku z wprowadzeniem do szkół ponadgimnazjalnych nowego przedmiotu o nazwie ,,wiedza o kulturze”, pojawiła się potrzeba przygotowania merytorycznego i metodycznego nauczycieli do prowadzenia tego
przedmiotu. Instytut Filologii Polskiej wychodząc na-
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przeciw tej potrzebie, zamierza uruchomić w nowym
roku akademickim 2003/2004 podyplomowe studia
z tego zakresu. Przeznaczone byłyby one dla absolwentów studiów magisterskich o profilu humanistycznym
i artystycznym (filologia polska, nauki społecznopolityczne, historia, wychowanie muzyczne i plastyczne). Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień do nauczania w klasach ponadgimnazjalnych
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przedmiotu wiedza o kulturze.
W programie studiów znajdą się następujące przedmioty:
1. Ogólna wiedza o kulturze.
2. Antropologia kultury.
3. Europejski wymiar kultury.
4. Wiedza o sztuce (pojęcia sztuki, sztuki wizualne, widowiskowe, muzyka).
5. Semiotyka tekstów kultury.
6. Podstawy animacji kultury.

w y d z i a ł
n
a
u
k
pedagogicznych Obrony prac doktorskich
23 czerwca 2003 r. na Wydziale Nauk Pedagoi społecznych gicznych i Społecznych odbyła się publiczna

ZIELONOGÓRSKI

NR

7

(19)

7. Problemy inicjacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
8. Specyfika metodyczna przedmiotu.
9. Prawo autorskie.
10. Udział w imprezach kulturalnych.
Na realizację programu przeznaczonych będzie 260
godzin, rozłożonych na dwa semestry. Zgłoszenia na
studia przyjmowane są do 15 sierpnia br. w sekretariacie
Instytutu, p. 212, tel. (068) 328 47 01.
Marian Sinica

obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Bochno. Dysertacja
została napisana przez doktorantkę pod naukowym
kierunkiem prof. Marii Dudzikowej z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Recenzentkami były
prof. Maria Jakowicka (UZ) i dr hab. Józefa Bałachowicz,
prof. APS. Przedmiotem obrony była praca pod tytułem
Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego.
Z perspektywy
doświadczeń
nauczycieli–wychowawców
i uczniów klas początkowych.
*
Również 30 czerwca 2003 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych odbyła się publiczna obrona
pracy doktorskiej mgr Artura Dolińskiego napisanej pod
naukowym kierunkiem prof. Tatiany Rongińskiej (UZ).
Recenzentami byli profesorowie Jadwiga Izdebska
z Uniwersytetu w Białymstoku, Bronisław Urban
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dorota Rybczyńska
z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przedmiotem obrony
była praca pod tytułem Zachowania młodzieży w sytuacjach społecznych jako transmisja wzorów rodzinnych.
pk

EWA BOCHNO
↓ARTUR DOLIŃSKI Z KOMISJĄ RW I ŻONĄ JOANNĄ → (FOT. P. KULECZKA)
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