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„Powtórka przed…” 

XII edycja wykładów i warsztatów z historii  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 
 

Temat wiodący:  

Niepodległość w różnych epokach  
 

 

RAMOWY PROGRAM 

 
Termin I:    24-25 września 2018 r. 

Termin II:    26-27 września 2018 r. 

 

Miejsce : Collegium Historicum, Campus Morasko, ul. Umultowska 89 D 

 
DZIEŃ I:       24 września 2018 r. (poniedziałek) i 26 września 2018 r. (środa)  

 

10.00 – 10.30  Powitanie i prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Historii UAM 

10.30 – 11.30 Wykład: Żydzi contra Rzymianie. Walka o niezależność w okresie dominacji 

rzymskiej w Judei  (prof. dr hab. Katarzyna Balbuza), s. 1.71 im. Gerarda Labudy 

(parter) 

 

Przerwa 15 min 

 

11.45 – 12.45  Praca z materiałem źródłowym (zajęcia w grupach – do wyboru) 

 grupa I „Od fascynacji starożytnościami po samodzielną dyscyplinę naukową - 

początki archeologii” (mgr Marta Kalisz-Zielińska), s. 3.44 (II piętro) 

 grupa II „Słowianie i Awarowie na Bałkanach w świetle rzymskich źródeł”  (dr Łukasz 
Różycki), s. 3.45 (II piętro) 

 grupa III „Słów kilka o sztuce dobrego umierania” (mgr Aleksandra Losik-Sidorska), s. 

3.132 (II piętro) 

 grupa IV „Walka o wolną Babilonię w 7 wieku przed Chrystusem” (dr Radosław 
Tarasewicz), s. 3.134 (II piętro) 

 grupa V, „Rewolucja Francuska szansą na niepodległość kobiet w końcu XVIII wieku” 
(dr hab. Agnieszka Jakuboszczak), s. 3.135 (II piętro) 

 grupa VI, „Historia zamknięta w kadrach: rola kultury popularnej w kształtowaniu 

polityki historycznej” (mgr Tomasz Bazylewicz), s. 3.132 (II piętro) 

 grupa VII „I wojna światowa widziana z bliska” (dr Magdalena Heruday-
Kiełczewska), s. 3.129 (II piętro) 

 

11.45 – 12.45 Spotkanie dla nauczycieli z prelekcją nt. oferty edukacyjnej Wielkopolskiego 

Muzeum Niepodległości w Poznaniu, s. 3.106 (II piętro) 

 

Przerwa 15  min 

 

13.00 – 14.00 Wykład: Blaski i cienie polskiego rozbicia dzielnicowego (prof. dr hab. Józef 

Dobosz), s. 1.71 im. Gerarda Labudy (parter) 



2 

 

2 

 

 

13.00 – 14.00 Spotkanie dla nauczycieli poświęcone Olimpiadzie Historycznej dla Szkół 

Ponadgimnazjalnych, s. 3.106 (II piętro) 

 

Przerwa 15 min  

 

14.15 – 15.15 Praca z materiałem źródłowym (zajęcia w grupach – do wyboru) 

 grupa I „O wolność i niepodległość na kontynencie Afrykańskim. Charakterystyka 

działań militarnych w Kenii, Algierii i Kongu po II wojnie światowej”(dr Karol 
Kościelniak), s. 3.44 (II piętro) 

 grupa II „Towar rodzimy czy importowany? Czym handlowano na rzymskich  

targowiskach i w sklepach i co najczęściej kupowali Rzymianie. Wybrane zagadnienia 

(dr Anna Tatarkiewicz), s. 3.45 (II piętro) 

 grupa III „Amerykańska droga do niepodległości” (dr Marcin Graban), s. 3.132 (II 
piętro) 

 grupa IV „Rozczochrane feministki - historia poznańskich działaczek w walce o 
niepodległość” (mgr Izabella Kopczyńska), s. 3.134 (II piętro) 

 grupa V „Kultura młodzieżowa w PRL” (dr Anna Idzikowska-Czubaj), s. 3.129 

(parter) 

 grupa VI, „Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by 
nie był zwalony (Mk 13,2). Próba oszukania przeznaczenia przez Żydów w walce z 

Rzymianami w I w. po Chr.” (mgr Roman Deiksler), s. 3.135 (II piętro) 

 grupa VII „Jak nauczyć się języka tureckiego w 7 tygodni? (XIX-wieczna opowieść o 
zapomnianym udziale Polek w Wojnie Krymskiej) (dr Magdalena Biniaś-Szkopek), s. 

3.46 (II piętro) 

 

 

DZIEŃ II:      25 września 2018 r. (wtorek) i 27 września 2018 r. (czwartek) 

 

Miejsce : Collegium Historicum, Campus Morasko, ul. Umultowska 89 D 

 

10.00 – 11.15  Powitanie oraz wykład: Czy w Rzeczypospolitej szlacheckiej obawiano się 

groźby utraty niepodległości? Kilka uwag o historii pojęcia „niepodległość" w epoce 

przedrozbiorowej. (prof. dr hab. Michał Zwierzykowski), s. 1.71 im. Gerarda Labudy 

(parter) 

 

Przerwa 15  min 

 

11.30 – 12.30  Wykład: Wielkie zrywy niepodległościowe I połowy XIX wieku (prof. dr hab. 

Rafał Dobek), s. 1.71 im. Gerarda Labudy (parter) 

 

11.30 – 12.30  Spotkanie dla nauczycieli z prelekcją oferty edukacyjnej Muzeum Historii 

Miasta Poznania, s. 3.106 (II piętro)    

 

Przerwa 15 min 

 

12.45 – 13.45 Praca z materiałem źródłowym (zajęcia w grupach – do wyboru)  

 grupa I „Fotografia i historia” (prof. Maciej Dorna), s. 3. 129 (II piętro) 

 grupa II „Ideał kobiecości w Bizancjum” (prof. Anna Kotłowska), s. 3.45 (II piętro) 
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 grupa III „(…) w bólu będziesz rodziła dzieci, czyli o ciąży, porodzie i połogu w 

Polsce do XVI wieku”  (prof. Małgorzata Delimata-Proch), s. 3.46 (II piętro) 

 grupa IV „Organizacje kobiece na ziemiach polskich w walce o niepodległość (dr hab.  
Anita Napierała), s. 3.132 (II piętro) 

 grupa V „Więzienia w okresie stalinowskim w Wielkopolsce” (dr Jan Miłosz), s. 
3.135 (II piętro) 

 grupa VI „Hipolit Cegielski: humanista w świecie businessu” (dr Lucyna Błażejczyk-
Majka), s.  3.21 (parter) 

 grupa VII „W stulecie Urzędu Patentowego. O firmach, znakach towarowych i 

markach II Rzeczypospolitej” (dr Regina Pacanowska),  s. 3.134 (II piętro) 

 

12.45 – 13.45 Spotkanie dla nauczycieli poświęcone Olimpiadzie Historycznej dla Szkół 

Ponadgimnazjalnych, s. 3.106 (II piętro) 

 

Przerwa 15  min 

 

14.00 – 15.00 Wykład: „Bo ni z tego ni z owego mamy Polskę na pierwszego” - Pierwsze 

miesiące życia odrodzonego państwa polskiego  (prof. dr hab. Piotr Okulewicz), s. 

1.71 im. Gerarda Labudy (parter) 

 

 

A ponadto: 

 konkurs z nagrodami dla uczniów (codziennie losujemy kilka zestawów!) 

 dla każdego nauczyciela – publikacje historyczne 

 losowanie  darmowych lekcji muzealnych  

 


