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1.Termin realizacji zadania
6 listopada – 30 listopada 2021

2. Czas trwania zajęć
2h

3. Ilość spotkań 
5 spotkań

4. Grupa wiekowa
13 – 18 lat

5. Miejsce realizacji zadania
Dział Historii i Kultury Regionu MNKD

6. Cele zajęć
Uczestnik:
- potrafi umiejscowić w czasie powstanie listopadowe
- wymienia cele walki powstańców jako formy walk niepodległościowych
- rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstańczych ruchów
narodowych
- przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wybuchu powstania
listopadowego
- charakteryzuje bohaterów powstania listopadowego na ziemi kazimierskiej
- zna pojęcia: powstanie, niepodległość, zaborca, kongres wiedeński, sejm
Królestwa Polskiego, Kaliszanie, rewolucja lipcowa we Francji, rewolucja w
Niderlandach, Szkoła Podchorążych Piechoty w Warszawie, bitwy pod
Wronowem i Kazimierzem Dolnym, twierdza Zamość
- zna postaci – gen. Jan Kanty Sierawski, ppłk Juliusz Małachowski, płk.
Franciszek Młokosiewicz, mjr. Stanisław Krzesimowski, ppłk. Kazimierz
Oborski, płk. Spytek Jordan, płk. Piotr Łagowski, ppłk. Korneli Grodzicki,
mjr. Paweł Malczewski



7. Rezultaty zajęć
- rozwój umiejętności kreatywnych
- umiejętność pracy w grupie
- wzrost zainteresowania historią
- wykonywanie ciekawych, oryginalnych i pomysłowych prac
- rozwój wyobraźni

8. Metody pracy
- praca z ikonografią
- praca indywidualna
- praca z tekstem źródłowym

9. Materiały, narzędzia
- plaster drewna (oszlifowany)
- wydrukowana grafika lub zdjęcie(na drukarce laserowej)
- klej do fototransferu (foto transfer potch)
- pędzelek
- bezbarwny lakier do drewna
- dozownik z wodą
- suszarka 

10. Przebieg zajęć
- Przywitanie uczestników
-I część teoretyczna- oprowadzanie po wystawie czasowej
-II część praktyczna- FOTOTRANSFER

11. Realizowane wymagania podstawy programowej
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej
przedmiotu historia klas VI-VIII: XIX 1-2; XX 1-5
Klas ponadpodstawowych: XXIII 1-4



"Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach
programu "Patriotyzm Jutra" 

Bohaterowie bitwy pod Kazimierzem Dolnym 

gen. Jan Kanty Julian Sierawski (1777 - 1849) - dowódca korpusu, w skład
którego wchodziły następujące jednostki: 10 i 11 pułki piechoty liniowej,
bataliony 2 pułku piechoty liniowej, 15 i 16 pułku zbiorowego woj. lubelskiego
oraz  21 i 22 pułku zbiorowego woj. podlaskiego,  pułki jazdy kaliskiej i
sandomierskiej, pułk krakusów Wolnego Orła Białego oraz 2 bataliony wolnych
strzelców sandomierskich.

ppłk Juliusz Małachowski (1801 - 1831) - w korpusie gen. Sierawskiego dowódca
batalionu strzelców celnych sandomierskich. Kawaler Złotego Krzyża Virtuti
Militari za zdobycie rosyjskich koszarów w Puławach 26 lutego 1831 r.

płk Franciszek Młokosiewicz (1769 - 1845) - w korpusie gen. Sierawskiego
dowódca brygady pułków piechoty, a zwłaszcza 11. Przed powstaniem
listopadowym Młokosiewicz brał udział w kampaniach napoleońskich. Bohater
bitwy pod Fuengirolą 14 - 15 października 1810 r. Podczas powstania
listopadowego odznaczył się męstwem w wielu bitwach, zwłaszcza  pod
Kałuszynem 10 lipca 1831 r. Pod koniec powstania listopadowego generał
brygady.

mjr Stanisław Krzesimowski (1787 - 1865) – w korpusie gen. Sierawskiego
dowódca batalionu strzelców celnych sandomierskich. Po przegranej bitwie w
Kazimierzu Dolnym dostał się do niewoli. Major widnieje w wykazie pocztu
skazańców listopadowych na Sybir. Jako doświadczony wojskowy kierował
ruchem konspiracyjnym w Staszowie podczas powstania styczniowego.  W
powstaniu styczniowym mianowany generałem.

Ppłk Korneli Grodzicki – w korpusie gen. Sierawskiego dowódca pułku 2 Jazdy
Kaliskiej.


