
 

 

V seminarium wyjazdowe dla nauczycieli 

Polskie drogi do niepodległości. Budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej. 

Kołobrzeg 28 – 30 stycznia 2019 r.  

 

 

 

Program: 

28 stycznia (poniedziałek):  

 

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: dr Marta Cichocka (Uniwersytet Szczeciński), Wkład intelektualny 

w odzyskanie i budowę polskiej niepodległości (na przykładzie Aleksandra 

Świętochowskiego) 

16.15-18.15 I blok warsztatowy (podział na dwie grupy – zajęcia warsztatowe na 

podstawie dokumentów źródłowych):  

Tworzenie struktur  państwowych, budowa polskiego parlamentaryzmu do 

konstytucji marcowej. 

 

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

Grupa II – koordynator: Marcin Ozga (OBEN Szczecin) 

 

20.00 – prezentacja gier edukacyjnych przygotowanych przez OBEN IPN w Łodzi (dla 

chętnych)  

 

 

 

 



 

 

V seminarium wyjazdowe dla nauczycieli 

Polskie drogi do niepodległości. Budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej. 

Kołobrzeg 28 – 30 stycznia 2019 r.  

 

 

29 stycznia (wtorek):  

 

9.00-10.30 Wykład: dr Piotr Grzelczak (IPN Poznań), Gloria victoribus. Pamięć 

powstania wielkopolskiego 

 

10.45-12.45 II blok warsztatowy (podział na dwie grupy – zajęcia warsztatowe na 

podstawie dokumentów źródłowych):  

Kształtowanie polskiej granicy zachodniej 

 

Grupa I – koordynator: Grzegorz Czapski (OBEN Szczecin) 

Grupa II – koordynator: Grzegorz Nawrot (OBEN Łódź) 

 

 

14.30-16.00 Wykład: dr Mariola Kondracka (Ełk), Rola kobiet w życiu politycznym 

i społecznym II Rzeczypospolitej na przykładzie działalności pierwszych 

polskich parlamentarzystek 

 

16.15-18.15 III blok warsztatowy (podział na dwie grupy – zajęcia warsztatowe na 

podstawie dokumentów źródłowych):  

Życie społeczne w II RP  

Grupa I – koordynator: Mateusz Lipko (OBEN Szczecin) 

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

 

18.30 – prezentacja gry planszowej „Niepodległa” przez BEN IPN w Warszawie (dla 

chętnych)  
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30 stycznia (środa):  

 

9.00-10.30 Wykład: dr hab. Krzysztof Buchowski prof. UwB (Uniwersytet 

w Białymstoku), Konflikt polsko-litewski w latach 1918-1920  

10.45-12.45 IV blok warsztatowy (podział na dwie grupy – zajęcia warsztatowe na 

podstawie dokumentów źródłowych):  

Kształtowanie polskiej granicy wschodniej 

 

Grupa I – koordynator: Maciej Frycz (OBEN Szczecin) 

Grupa II – koordynator: Krzysztof Jodczyk (OBEN Białystok) 

13.00-13.30 Podsumowanie seminarium  

 

 


