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S T U D E N C K I E  
KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW 

Historia jest jednym z pierwszych kierunków studiów, 
które powstały na naszej uczelni. Niemal tak samo wie-
kowe jest Koło Naukowe Historyków Studentów przy 
Instytucie Historii. Wielu obecnych pracowników Insty-
tutu zdobywało swe pierwsze szlify naukowe w szere-
gach Koła Historyków. Niektórzy z nich, po latach, byli 
opiekunami Koła. 

Aktualnie Koło Historyków liczy sobie kilkunastu 
członków, zgromadzonych w sekcjach: mediewistycznej, 
militarystycznej oraz regionalnej. Od grudnia 2001 roku 
opiekunem Koła jest dr Joanna Karczewska. Liczba 
członków Koła Historyków może nie jest imponująca, 
ale są to prawdziwi pasjonaci historii i ich działalność 
jest widoczna w Instytucie Historii. Co miesiąc ukazuje 
się pisemko studentów historyków pt. „Commentor”, 
gdzie studenci (nie tylko członkowie Koła Naukowego) 
zamieszczają swoje publikacje. Organizujemy także 
spotkania z profesorami z Instytutu Historii, którzy 
wygłaszają wykłady na tematy związane z ich zaintere-
sowaniami naukowymi. Naszym pragnieniem jest, aby 
podobne wykłady prezentowali także goście z zewnątrz. 

Mijający rok możemy uznać za szczególnie owocny 
w naszej działalności. W pamięci pozostaną nam wspól-
ne wyjazdy i wycieczki. W marcu spędziliśmy kilka dni 
w ośrodku uczelnianym w Karłowie w Górach Stoło-
wych. W kwietniu natomiast Koło Historyków zorgani-
zowało dla swych kolegów wycieczkę szlakiem pałaców 
i klasztorów wielkopolskich, na trasie - Wschowa - Ry-
dzyna - Leszno - Osieczna - Lubiń. Uczestnicy wycieczki 
byli zachwyceni, jeszcze raz bowiem okazało się, że to, 
co bliskie, może być interesujące i tajemnicze, a nie zaw-
sze jest dobrze znane. Dla wielu wycieczkowiczów (jak 
sami przyznali) wyjazd ten okazał się znakomitą lekcją 
w terenie, mogli na przykład spożytkować swoją wiedzę 
na temat stylów w architekturze oglądając konkretne 
zabytki.  

Członkowie i sympatycy Koła Historyków z obecnego 
IV roku zorganizowali, za namową profesora Wojciecha 
Dzieduszyckiego, studencką sesję naukową pt. „Moja 
mała ojczyzna”. Pomysł okazał się znakomity, spotkał 
się z dużym zainteresowaniem. Referenci przedstawili 
referaty prezentujące dzieje ich rodzinnej miejscowości 
w czasach średniowiecza. Mamy nadzieję, że takie kon-
ferencje studenckie staną się tradycją, ponieważ 
w styczniu 2003 roku organizujemy konferencję pt. „Ko-
bieta w dziejach”.  

Jednak aktywność młodych historyków wykracza tak-
że poza ramy rodzimej uczelni. Jedna osoba prezento-
wała swój referat na konferencji w Lublinie zatytułowa-
nej „Kościoły a totalitaryzmy”, natomiast trzy osoby 
wygłaszały referaty na ogólnopolskim Zjeździe Kół 
Naukowych Studentów Historii w Krakowie. Wystąpie-
nia zielonogórzan były bardzo dobrze przygotowane 
i zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem przez 
innych uczestników Zjazdu. Jak się okazało, nie musimy 
mieć kompleksów małego ośrodka naukowego (czego 
niektórzy się obawiali), bo pod względem merytorycz-
nym referaty studentów z Zielonej Góry dorównywały, 
jeśli nie przewyższały, wystąpienia uczestników 
z innych uczelni.  

Również minione wakacje młodzi historycy wspomi-
nają miło. Z inicjatywy i na zaproszenie Urzędu Miasta 
i Gminy Kargowa, grupa studentów należących do Koła 
Naukowego oraz do Bractwa Rycerskiego, przebywała 
w lipcu na obozie naukowym w Kargowej. Celem poby-
tu w Kargowej było podjęcie prac związanych z napisa-
niem zbioru studiów z dziejów tego wielkopolskiego 
miasteczka. Studenci odpowiednio wcześniej przepro-
wadzili kwerendę archiwalno-biblioteczną do opraco-
wania zagadnień związanych z dziejami Kargowej. 
Owocem tych prac będą artykuły o powstaniu wielko-
polskim, dziedzicach Kargowej, cechach rzemieślni-
czych, lokacji miasta, o architekturze sakralnej oraz 
o stosunkach wyznaniowych w Kargowej. W przyszłym 
roku zostaną one opublikowane.  

W najbliższym czasie Koło Historyków będzie współ-
organizowało, wraz z Muzeum Regionalnym w Między-
rzeczu, konferencję dotyczącą przeszłości miast ziemi 
międzyrzeckiej. Natomiast wiosną pragniemy zorgani-
zować wycieczkę po dawnym województwie jeleniogór-
skim, pod hasłem „Miasta i zamki pogranicza śląsko- 
łużyckiego”.  

Cieszymy się, że nasza działalność jest dostrzegana 
i pozytywnie oceniana przez władze dziekańskie i dy-
rekcję Instytutu Historii. Natomiast dla młodych ludzi 
przynależność do Koła Naukowego daje możliwość 
poszerzenia i krystalizacji swoich zainteresowań na-
ukowych oraz nawiązania kontaktów i przyjaźni. Wielu 
z nich pragnęłoby rozwijać swoje zainteresowania 
i zostać zawodowymi badaczami dziejów. A jest jeszcze 
wiele spraw z przeszłości, które czekają na swojego 
odkrywcę. 

Joanna Karczewska 
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