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PARTNERZY 

Koło Naukowe Edukacji Równościowej „Emancypacja”  

(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

 

 O KONFERENCJI 

 

Polska historiografia jest skoncentrowana na militarnym i dyplomatycznym aspekcie 

polskiej walki o niepodległość zarówno w odniesieniu do I wojny światowej, jak i XIX-

wiecznych ruchów niepodległościowych. Nie można mówić o niepodległości Polski, nie 

mówiąc o zbiorowym wysiłku Polek i Polaków, który do niej doprowadził. Wciąż jednak 

niewiele miejsca poświęca się kobietom, zaangażowanym w działalność patriotyczną. Ich 

wieloaspektowa aktywność realizowała się na bardzo różnych płaszczyznach: kształtowania 

polskiej tożsamości narodowej młodego pokolenia i wychowania w duchu patriotycznym, 

działalności edukacyjnej, publicystycznej, konspiracyjnej, a nawet powstańczej.  

Intencją organizatorek jest wykorzystanie pretekstu, jakim jest setna rocznica 

uzyskania przez Polskę niepodległości, do podjęcia wielowątkowej refleksji na temat roli 

kobiet w polskich dążeniach niepodległościowych i działalności patriotycznej. Jednocześnie 

nie chciałyśmy ograniczać refleksji wyłącznie do końca XIX wieku i I wojny światowej, 

uznając że cała aktywność kobieca na polu patriotycznym wymaga analizy i oceny. Datami 

granicznymi konferencji są zatem lata 1795 (trzeci rozbiór i zniknięcie Polski z mapy Europy) 

i 1922 (przyłączenie do Polski Śląska na skutek trzech powstań śląskich, plebiscytu i 



konferencji w Genewie, 15 maja 1922 r.). Dzięki temu konferencja swym zakresem będzie 

obejmować powstania narodowe (listopadowe i styczniowe), aktywność w przeddzień wojny i 

w trakcie wojny, ale także działalność patriotyczną w latach 1918-1922 zarówno na terenach 

stopniowo przyłączanych do Polski, jak i tych już włączonych (działalność Polskiego Białego 

Krzyża). 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, 

historyków, historyków wychowania, kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, a 

także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad szeroko pojmowaną działalnością 

patriotyczną kobiet na ziemiach polskich w XIX i na początku. XX wieku.  

Obszary tematyczne konferencji: 

 rola kobiet w wychowaniu patriotycznym młodych pokoleń; 

 patriotyczne postawy kobiet w działalności edukacyjnej; 

 aktywność patriotyczna na polu politycznym i dyplomatycznym; 

 budowa i popularyzacja wizerunku Polki walczącej o niepodległość w literaturze i prasie; 

 zaangażowanie kobiet w działalność konspiracyjną; 

 kobiety – bojowniczki o niepodległą Polskę. 

         

Organizatorki pozostają otwarte na nowe, nie uwzględnione powyżej obszary badań nad 

problematyką konferencji, pozostawiając zainteresowanym pole do poszukiwań badawczych, 

które poza wyżej wymienionymi wpiszą się w zagadnienie tytułowe. 

 UCZESTNICTWO W KONFERENCJI  

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem oraz 

przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora.  

 

 

 MIEJSCE KONFERENCJI  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

 

 OPŁATA KONFERENCYJNA  

280 zł. 



Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, bufet kawowy podczas obrad, 

obiad, uroczystą kolację, publikację tekstów w monografii lub/i czasopiśmie punktowanym 

(po uzyskaniu pozytywnych recenzji). 
 

 

 ZAKWATEROWANIE  

 

Uczestnicy pokrywają przejazdu na konferencję we własnym zakresie. 

Noclegi uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie. 

 

Rekomendowane hotele w okolicy campusu uniwersyteckiego: 

 

Hotel Campanile Bydgoszcz, ul. Jagiellońska, 85-027 Bydgoszcz, www.campanile.com/pl  

Hotel Szopen, ul. Chopina 10, 85-092 Bydgoszcz, http://www.hotel-chopin.pl 

Hotel Maraton, ul. Powstańców Warszawy 13, 85-683 Bydgoszcz, www.hotelmaraton.pl 

Hotel Kuźnia, ul. Gdańska 67, 85-005 Bydgoszcz, www.hotelkuznia.pl 

Hotel Zawisza, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, www.hotelzawiszabydgoszcz.pl 

Restauracja-Hotel Zatoka, u. Św. Floriana 6a, 85-030 Bydgoszcz, www.zatoka.bydgoszcz.pl 

 

 

 TERMINY  
 

 

Termin zgłoszenia 1 września 2018 r. 

Termin opłaty  1 października 2018 r. 

Termin konferencji  24-25 października 2018 r. 

 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej karty uczestnictwa) 

prosimy przesyłać do dnia 1 września 2018 r. na adres: m.opiola@ukw.edu.pl 

 

Dokonywanie wpłat za uczestnictwo w konferencji do dnia 1.10.2018 r. 

Opłatę należy wnieść na następujące konto: 

BZ WBK S.A. 92150013601213600186020000 

Tytuł wpłaty: „Konferencja Kobiety niepodległości” 

(w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi) 

 

Faktura może być wystawiona jedynie na płatnika. 

http://www.campanile.com/pl
http://www.hotelmaraton.pl/
http://www.hotelkuznia.pl/
http://www.hotelzawiszabydgoszcz.pl/
mailto:m.opiola@ukw.edu.pl


 

Sekretarze naukowi konferencji:  

dr Monika Nawrot-Borowska (697 558 999, nawrot10@ukw.edu.pl ) 

dr Monika Opioła-Cegiełka (606-677-043, m.opiola@ukw.edu.pl 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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