
Lekcja akademicka 

 

 

Projekt Instytutu Historii UPH skierowany jest do uczniów szkół średnich. Jego celem jest 

wsparcie wysiłku szkół w rozwoju humanistycznym uczniów, ukazanie historii jako 

interesującej sfery wiedzy rozszerzającej horyzonty człowieka, oswajanie uczniów z formułą 

wykładu akademickiego. 

W ramach projektu Instytut Historii zaprasza do siebie lub oferuje możliwość przybycia 

nauczyciela akademickiego do danej szkoły w celu wygłoszenia 45-minutowego wykładu z 

zakresu historii i jej nauk pomocniczych. Udział w projekcie nie niesie dla szkół żadnych 

obciążeń finansowych. 

Placówki zainteresowane wizytą na UPH lub zorganizowaniem u siebie takiego wykładu (lub 

serii wykładów) prosimy o kontakt: 

 mgr Damian Fiołek – Koordynator programu „Lekcja akademicka” 

 tel. 603 322 390; email: damian.fiolek@uph.edu.pl  

 

Oferta tematyczna: 

L.p. Temat Nauczyciel akademicki 

1 Czy Hunowie zamordowali w Kolonii 11 tys. dziewic? Dr hab. Maria Starnawska 

2 Od Jerozolimy do Łukowa. Templariusze w Ziemi 

Świętej, Europie i nad Bugiem i w Łukowie 

3 Średniowieczni patroni Polski: św. Wojciech, św. 

Stanisław, św. Florian 

4 Udział Polaków w krucjatach 

5 Szlacheckie ekscesy na dworze monarszym w 

Rzeczypospolitej XVI–XVII w. 

Dr Artur Goszczyński 

6 O chorobach hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola 

Chodkiewicza 

7 O szyfrowaniu staropolskiej korespondencji na 

przykładzie wybranych listów z I poł. XVII w. 

8 Adam Kazanowski – faworyt króla Władysława IV 

9 Podróże edukacyjne młodzieży magnackiej na przykładzie 

przedstawicieli rodu Sapiehów 

10 Ofiary z ludzi w państwach Afryki przedkolonialnej Dr hab. Robert Piętek 

11 Chrystianizacja królestwa Konga 
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12 Kultura w walce o niepodległość Polski w XIX i XX w. Prof. Zofia Chyra-Rolicz 

13 Organizacje samopomocowe na ziemiach polskich w 

XIX-XX w. i ich aktualne przesłanie. 

14 Polscy badacze Syberii, Azji Centralnej i Dalekiego 

Wschodu 

Dr hab. Sergiusz Leończyk 

15 Kolej Transsyberyjska i Polacy 

16 Polscy badacze szamanizmu syberyjskiego 

17 Sprawa unicka na Podlasiu w drugiej połowie XIX i na 

początku XX w. 

Dr hab. Jarosław Cabaj 

18 Obraz państw totalitarnych (Rosja Sowiecka, III Rzesza) 

w prasie siedleckiej z lat trzydziestych XX w. 

19 Zrabowanie – nieodzyskane. Straty polskiej kultury w 

czasie II wojny światowej. 

Dr Rafał Roguski 

20 Walka z komunizmem i druga konspiracja na wschodnim 

Mazowszu i północnej Lubelszczyźnie.  

21 Nie tylko biało-czerwona. Polskie symbole narodowe i jak 

powinniśmy się nimi posługiwać. 

22 Stalinizm i uczniowie wyklęci. Przypadek licealisty Jana 

Rudko 

Dr hab. Dariusz Magier 

23 Czy możliwe jest życie bez biurokracji? 

24 Dokument w życiu człowieka 

25 Bitwy powstania listopadowego na terenie województwa 

podlaskiego 

Dr Arkadiusz Zawadzki 

26 Mapy i plany z XIX i XX wieku jako źródło historyczne 

 


