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ORGANIZATORZY:    

 

 

PARTNERZY:            

 

Kongres Edukacyjny 

„Człowiek w świecie bez wolności” 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

ul. Uniwersytecka 7-10, budynek D 

11 – 13 października 2016 r. 

 

11 października 2016 r. (wtorek) 

Konferencja metodyczna 
„Matura z przedmiotów społecznych i humanistycznych  

– diagnoza i perspektywy” 

godz. 9.30 – 12.30, sala plenarna D1, I p. 
 9:30-10:00 Rejestracja uczestników 

 10:00-10.30 prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (dziekan Wydziału Nauk Historycznych  

i Pedagogicznych UWr) – Millenium Chrztu Polski 

 10.30-11.00 prof. dr hab. Robert Alberski (Wydział Nauk Społecznych UWr) – Konflikt  

władza – obywatel 

 11.00-11.30 prof. Robert Stradling i Steven Stegers (Euroclio) – Portal Historiana 

 11.30-12.00 Iwona Demczyszak (IPN Wrocław, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej) – Oferta 

edukacyjna IPN 

 12.00-12.30 Wacław Suski (OKE Wrocław) – Wyników matur z historii i WOS 2016  

 12.30 – 13.00 Przerwa 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Warsztaty dla nauczycieli 
godz. 13.00 – 15.00 

Warsztaty w grupach: 

 Karol Madaj (IPN, Biuro Edukacji Narodowej), Gry planszowe w warsztacie nauczyciela 

historii (sala 203D, II p.) 

 Wacław Suski (OKE), Tworzenie i rozwiązywanie zadań maturalnych (sala 204D, II p. ) 

 prof. Robert Stradling (Euroclio), How to teach about the troubled past in the post-

totalitarian states (z tłumaczeniem symultanicznym z języka angielskiego) (sala D1, I p.) 

 dr Małgorzata Alberska i Patrycja Ściebior-Jońska (Instytut Politologii UWr), Konflikty 

na linii władza-obywatel w PRL w latach 1956-1989 (sala 205D, II p.) 

 Łukasz Nysler (Instytut Filozofii UWr, OKE Wrocław), Warsztaty filozoficzn z estetyki i 

filozofii sztuki. Omówienie egzaminu maturalnego z filozofii z maja 2016 roku (sala 

202D, II p. ) 

 

 

Konferencja naukowa 
„Edukacja – Kultura – Społeczeństwo” 

Kultura, społeczeństwo i edukacja historyczna w szkole i w przestrzeni publicznej 

godz. 16.00 – 18.30, sala plenarna D1, I p. 
 

 16:00-16:15 Otwarcie obrad   

 16:15-16:30 dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach), O historii Górnego Śląska 

w przestrzeni publicznej województwa śląskiego – możliwości i ograniczenia 

 16:30-16:45 dr hab. Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski), Miejsca pamięci 

narodowych województwa lubuskiego i ich rola w edukacji szkolnej 

 16:45-17:00 mgr Kamila Sachnowska (IPN, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji), Edukacyjny 

aspekt prowadzonego przez IPN programu poszukiwań miejsc pochówków ofiar 

komunizmu  

 17:00-17:15 mgr Beata Józków (Uniwersytet Zielonogórski), Tradycje górnicze we 

współczesnej pamięci w Zagłębiu Miedziowym 

 17:15-17:30 dr Anna Bocková (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), Prenos významu 

osobností slovenských dejín do súčasného myslenia študentov (na príklade Andreja Hlinku)  

 17:30-17:45 dr Mária Tonková (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), Percepcia 

československého komunistického socjalizmu súčasnej „každodennosti” 
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 17:45-18:00 dr Józef Ziemczonok (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w 

Warszawie), Spuścizna emigracyjna dydaktyka i naukowca Stanisława Kościałkowskiego  

 18:00-18:15 dr hab. Karol Sanojca (Instytut Historyczny UWr), Polska i Polacy  

w komunistycznym świecie bez wolności na kartach współczesnych ukraińskich 

podręczników szkolnych 

 18:15-18:30 Dyskusja 

 

12 października 2016 r. (środa) 

Konferencja naukowa 
„Edukacja – Kultura – Społeczeństwo” 

Kultura, społeczeństwo i edukacja historyczna w szkole i w przestrzeni publicznej 

godz. 9.00 – 18.30, sala plenarna D2, I p. 

 

 9:00-9:15 dr hab. Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Edukacja 

historyczna w Muzeum Wsi Lubelskiej – wybrane przykłady  

 9:15-9:30 dr Mirosława Bednarzak-Libera (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  

w Warszawie), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego na rzecz edukacji historycznej 

społeczeństwa polskiego. Wybrane przykłady 

 9:30-9:45 dr Anna Gołębiowska (Uniwersytet Opolski), Edukacyjne walory działalności 

opolskich instytucji na przykładzie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  

w Łambinowicach/Opolu oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej 

 9:45-10:00 dr Małgorzata Ocytko (Uniwersytet w Białymstoku), Obecność tematyki 

totalitaryzmów XX w. w działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum Wojska  

w Białymstoku. Realizacja projektu „Dar pamięci” 

 10:00-10:15 dr hab. Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku), Lekcje w Muzeum Sportu  

i Turystyki w Warszawie 

 10:15-10:30 dr Bartosz Kuświk (IPN Opole), Gry edukacyjne jako narzędzie pracy z uczniami 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

 10:30-10:45 Dyskusja 

PRZERWA  

 11:00-11:15 mgr Katarzyna Śliwak (Uniwersytet Wrocławski), Edukacja Polaków w Wielkiej 

Brytanii w czasie II wojny światowej ukazana na łamach archiwaliów Instytutu Polskiego  

i Muzeum gen. W. Sikorskiego w Londynie 
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 11:15-11-30 dr Agnieszka Rosa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Polityka 

historyczna państwa a działania edukacyjne archiwów państwowych w okresie PRL 

 11:30-11:45 mgr Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach), Współpraca szkół  

i archiwów w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej – możliwości i ograniczenia 

 11:45-12:00 dr Joanna Bugajska-Więcławska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie), Pomniki w polityce historycznej 

 12:00-12:15 mgr Patrycja Ratyńska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie), Miejsce edukacji historycznej w kreowaniu polityki historycznej 

współczesnej Polski 

 12:15-12:30 mgr Katarzyna Kaczmarek (Uniwersytet Opolski), Wykroty: wieś dwóch kultur  

a świadomość historyczna uczniów gimnazjum (w Wykrotach) 

 12:30-12:45 Małgorzata Żuławnik (IPN, Biuro Edukacji Narodowej), Teki edukacyjne IPN  

w nauczaniu historii 

 12:45-13:00 Dyskusja 

PRZERWA 

 15:00-15:15 dr hab. Katarzyna Błachowska (Uniwersytet Warszawski), Wolność  

czy skuteczność? Wartości w podręcznikowym wykładzie dziejów po II wojnie światowej 

 15:15-15:30 dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński), PRL w ikonografii 

współczesnych polskich podręczników  do nauczania historii w szkole podstawowej 

 15:30-15:45 dr Teresa Maresz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), 

Zniewolenie jednostki i narodu w świetle współczesnych polskich i rosyjskich podręczników 

do historii 

 15:45-16:00 dr Katarzyna Ruhland (Uniwersytet Wrocławski), Uciążliwa rocznica? Pamięć  

o wystąpieniach 17 czerwca 1953 r. na wschodnioniemieckiej prowincji 

 16:00-16:15 dr Małgorzata Skotnicka-Palka (Uniwersytet Wrocławski), „Trzeba walić 

Amerykanów po głowach, trzeba krzyczeć, pisać, rozmawiać, nie wolno na chwilę 

rezygnować”. Droga Polski do NATO 

 16:15-16:30 Iwona Demczyszak (IPN Wrocław, OBEN), Materiały zgromadzone w archiwum 

IPN, jako materiał edukacyjny w zajęciach z uczniami niewidzącymi i słabowidzącymi 

 16:30-17:00 Dyskusja 

PRZERWA 

 17:15-17:30 dr hab.  Grażyna Pańko (Uniwersytet Wrocławski), Traumatyczne przeżycia 

związane z utratą wolności w czasie II wojny światowej na przykładzie wybranych 

pamiętników i wspomnień 
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 17:30-17:45 dr Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski), Holokaust w edukacji 

szkolnej i debacie publicznej 

 17:45-18:00 mgr Anna Jajor-Morawiec (Uniwersytet Wroclawski), O odczuwaniu 

totalitaryzmu na własnej skórze – rola świadków historii w nauczaniu (na przykładzie szkoły 

podstawowej) 

 18:00-18:15 dr Marek Białokur (Uniwersytet Opolski), Człowiek w świecie bez wolności, czyli 

rzecz o niewykorzystanych szansach korelacji edukacji historycznej i public history 

 18:15-18:30 Dyskusja 

 

 

Warsztaty dla nauczycieli, uczniów i studentów 
godz. 9.00 – 13.15, sala 204D, II p. 

Warsztaty w grupach: 

 9:00-10.00 – Steven Stegers (Euroclio), Działalność i oferta stypendialna Euroclio 

(warsztaty w jęz. angielskim) 

 10.00-11.00 – Chris Rowe (Euroclio), History and Memory: The individual citizen  

in totalitarian regimes during and after (Eastern Europe 1939-2009) 

 11:00-11:45 dr Bartosz Kuświk (Delegatura IPN w Opolu), Gry edukacyjne IPN – jak to zrobić 

na lekcji?   

 11:45-13.15 Wacław Suski (OKE Wrocław), Tworzenie i rozwiązywanie zadań maturalnych  

 

 

13 października 2016 r. (czwartek) 

Konferencja naukowa 
„Edukacja – Kultura – Społeczeństwo” 

Kultura, społeczeństwo i edukacja historyczna w szkole i w przestrzeni publicznej 

godz. 9.00 – 13.30, sala plenarna D2 

 

 9:00-9:15 mgr Zofia Teresa Kozłowska (Polskie Towarzystwo Historyczne), Rola samorządu 

szkolnego w kształtowaniu postaw w świecie bez wolności 

 9:15-9:30 mgr Ewa Ryguła (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Rola rodziców jako świadków 

historii w edukacji ponadgimnazjalnej 

 9:30-9:45 mgr Bartosz Pawlak (Uniwersytet Opolski), Wpływ mediów na świadomość 

historyczną młodzieży szkół średnich w Opolu 
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 9:45-10:00 mgr Justyna Kuświk (Uniwersytet Szczeciński), Reguły wpływu społecznego  

w Polskiej Kronice Filmowej w okresie PRL, na przykładach fragmentów dotyczących 

edukacji  

 10:00-10:15 dr Ewa Rzeczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), 

Samokształcenie i samowychowanie jako przeciwwaga dla szkolnego modelu nauczania 

 i wychowania w okresie stalinowskim 

 10:15-10:30 dr Adrian Konopka (Uniwersytet w Białymstoku), Postrzeganie historii  

w państwowych programach wychowania patriotycznego obywateli Federacji Rosyjskiej 

(2001-2020) 

 10:30 – 10:45 Dyskusja 

PRZERWA 

 11:00-11:15 prof. dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski), „Każdy nauczyciel nosi 

buławę w plecaku...”, czyli jak zdobyć tytuł profesora oświaty  

 11:15-11:30 dr Ewa Puls (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), W służbie Klio. 

Bydgoscy nauczyciele kreatorami projektów edukacyjnych dla pokolenia Z.  

 11:30-11:45 mgr Karolina Brzeźniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie), Edukacja młodzieży w szkole typu waldorskiego 

 11:45-12:00 mgr Danuta Nowak (Uniwersytet Zielonogórski), Zainteresowanie i źródła 

wiedzy o PRL młodzieży III RP 

 12:00-12:15 dr Beata Bryś (Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu), W świetle badań 

własnych – wybrane aspekty edukacji historycznej w Szkole Podstawowej nr 2  

we Wrocławiu. Studium porównawcze maj 2009 – maj 2016 

 12:15-12:30 mgr Wojciech Micygała (Uniwersytet Jagielloński), Możliwości muzealnej 

edukacji regionalnej w krakowskiej szkole prywatnej 

 12:30 – 12:45 mgr Grzegorz Mroczyk (Uniwersytet Jagielloński), Wolność jako przywilej.  

O człowieku wolnym bez wolności na podstawie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego 

 12:45-13:00 Jacek Stasiorczyk (Uniwersytet Wrocławski), W warunkach ograniczonej 

wolności… Działalność polskich towarzystw oświatowych w państwie litewskim (1918-1940) 

na rzecz podtrzymania tożsamości i kultury narodowej 

 13:00-13:15 mgr Jakub Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński), Dostęp uczniów niewidomych 

do środków dydaktycznych: podręczników do historii, historii i społeczeństwa oraz wos-u,  

a także do materiałów w bibliotekach cyfrowych 

 13:15-13:30 Dyskusja, zamkniecie obrad 

 


