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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Henryk Olszar 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
części modułu 

na podstawie pracy pisemnej 

informacje 
dodatkowe 

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną trzech ocen: dwóch z 
wykładów monograficznych i jednej z zajęć fakultatywnych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Henryk Olszar 
treści zajęć Na przykładzie pamiętnika ks. Rudolfa Adamczyka pt. „Czyściec” (Paryż 1984) 

prowadzący zajęcia dokona analizy odniesienia państwa komunistycznego do Kościoła 
katolickiego w PRL. Zapozna on Studentów z przebiegiem śledztwa i niezwykłą odwagą 
kapłana, proboszcza parafii katedralnej w Katowicach. Przedstawi jego pobyt w 
odosobnieniu na warszawskim Mokotowie (więzienie na Rakowickiej) i atmosferą 
życia więziennego.  

W narracji historycznej prowadzący omówi politykę władz partyjno-państwowych 
w odniesieniu do Kościoła katolickiego w Polsce i województwie śląskim (katowickim) 
w okresie stalinizmu.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie krótkiej relacji z treści lektury obowiązkowej i jednej lektury 
obowiązkowej – do wyboru przez Studenta.  

literatura 
obowiązkowa 

R. Adamczyk, Czyściec, Paryż 1985, ss. 53.  

literatura 
uzupełniająca 

A. Dziurok, Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła 
katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012, 
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s. 23-59; Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku, re,. A. Dziurok, B. Linka, K. Tarka, s. 
17-54; Katowice-Opole-Kraków 2007, s. Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz 
państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w 
latach 1956-1970, Katowice 2009, s. 41-70;  

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie pisemne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New 
Roman; wielkość liter: 12; format A4; odstęp 1,5; marginesy – 3,5 – lewy i 1,5 – 
prawy.  

kryteria oceny Oryginalność relacji pisemnej. 

 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Przekazanie pisemnego sprawozdania (do 2 stron) z przygotowanej relacji z treści 
lektury obowiązkowej i jednej lektury uzupełniającej.  

informacje 
dodatkowe 

 


