
Instytut Pamięci Narodowej 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej 

w Szczecinie  
 

 

 

 

Czwarte seminarium wyjazdowe „Polskie drogi do niepodległości. Zmagania 

o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny 

o granice Rzeczypospolitej” 

Kołobrzeg, 15–17 stycznia 2018 r. 

  

Program:  

 

15 stycznia (poniedziałek):  

10.00 – wyjazd autokaru ze Szczecina  

12.00 – zakwaterowanie w hotelu  

13.00 – 13.45 – obiad  

 

14.00-14.30 Rozpoczęcie seminarium: 

Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorski Kurator Oświaty  

dr Paweł Skubisz, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie 

14.30-16.00 Wykład: prof. Tomasz Schramm (UAM), Polski czyn zbrojny 1768–1918 

16.15-18.30 I blok warsztatowy (podział na dwie grupy – zajęcia warsztatowe na 

podstawie dokumentów źródłowych): Polski czyn zbrojny 1768–1918  

Grupa I – koordynator: Paweł Miedziński (OBEN Szczecin) 

Grupa II – koordynator: Jarosław Palicki (OBEN Szczecin, Delegatura 

w Gorzowie Wielkopolskim) 

 

19.00 – kolacja  

20.00 – prezentacja gry edukacyjnej „Twórcy Niepodległości” przygotowanej przez OBEN 

IPN w Łodzi (dla chętnych) 

 

16 stycznia (wtorek):  

  

8.00 – śniadanie 

  



9.00-10.30 Wykład: prof. Mariusz Korzeniowski (UMCS), Uchodźcy z ziem polskich 

w latach I wojny światowej  

10.45-13.00 II blok warsztatowy (podział na dwie grupy – zajęcia warsztatowe na 

podstawie dokumentów źródłowych): Polscy zesłańcy, uchodźcy, emigranci 

w okresie porozbiorowym  

Grupa I – koordynator: Grzegorz Nawrot (OBEN Łódź) 

Grupa II – koordynator: dr Zofia Fenrych (OBEN Szczecin) 

 

13.00 – 15.00 – przerwa obiadowa 

 

15.00-16.30 Wykład: prof. Janusz Faryś (US), Organizacje i partie polityczne w okresie 

porozbiorowym 

16.45-19.00 III blok warsztatowy (podział na dwie grupy – zajęcia warsztatowe na 

podstawie dokumentów źródłowych): Organizacje i partie polityczne 

w okresie porozbiorowym  

Grupa I – koordynator: Grzegorz Czapski (OBEN Szczecin) 

Grupa II – koordynator: Magdalena Zapolska-Downar (OBEN Łódź) 

 

20.00 – uroczysta kolacja  

 

17 stycznia (środa):  

8.00 – śniadanie 

9.00-10.30 Wykład: prof. Danuta Dąbrowska (US), Romantyczna religia patriotyzmu 

i jej trwanie w kulturze polskiej 

10.45-13.00 IV blok warsztatowy (podział na dwie grupy – zajęcia warsztatowe na 

podstawie dokumentów źródłowych): Kultura w okresie porozbiorowym  

Grupa I – koordynator: dr Eryk Krasucki (OBBH Szczecin) 

Grupa II – koordynator: Mateusz Lipko (OBEN Szczecin) 

13.00-13.30 Podsumowanie seminarium  

 

13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa 

15.00 – wyjazd autokaru do Szczecina  

 


