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Seminarium „Zmagania o niepodległość Polski do
listopada 1918 r.” – Wągrowiec, 12-13 lutego
2018
W szkoleniu wzięło udział ponad 40 nauczycieli z województwa
wielkopolskiego i lubuskiego
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Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu zaprosiło nauczycieli z województwa
wielkopolskiego oraz lubuskiego do udziału w seminarium „Zmagania o niepodległość
Polski do listopada 1918 r.”. Zostało ono zorganizowane w ramach dwuletniego cyklu
szkoleń Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zatytułowanego
„Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i
wojny o granice Rzeczypospolitej”.
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Seminarium odbyło się w dniach 12–13 lutego 2018 r. w Wągrowcu. Wzięło w nim udział
ponad 40 nauczycieli ze szkół województwa wielkopolskiego i lubuskiego, na co dzień
uczących historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz etyki w
różnych typach szkół.

Pierwszego dnia, po uroczystym powitaniu przez dr Agnieszkę Łuczak – Naczelnik OBEN w
Poznaniu, uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów prof. UAM dr. hab. Damiana Szymczaka
„Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877” oraz „Z dziejów walk o niepodległość
Polski 1877-1908”. Po nich, podzieleni na mniejsze grupy, brali udział w warsztatach
źródłowych prowadzonych przez dr. Mariusza Menza, a dotyczących zagadnień
poruszanych w wykładach, m.in. konfederacji barskiej, powstań narodowych, Polaków na
Syberii oraz nowych ruchów politycznych na ziemiach polskich.

Ponadto oglądali fragmenty filmu Przemysława Bednarczyka „Rok 1863”.

Na zakończenie pierwszego dnia szkolenia dr Agnieszka Łuczak zaprezentowała wykład
„Siedziby ziemiaństwa polskiego w XIX i na początku XX wieku jako miejsce zachowania
tożsamości narodowej”.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był tematowi „Pokolenie niepokornych i polski czyn
niepodległościowy 1908-1918”, który w formie wykładu i warsztatów źródłowych
zaprezentował dr hab. Piotr Okulewicz, omawiając polski czyn niepodległościowy od
powstania Związku Walki Czynnej do dnia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas oficjalnego zakończenia seminarium wyjazdowego nauczyciele otrzymali upominki
w postaci publikacji edukacyjnych IPN.

We wrześniu 2018 r. certyfikaty IPN i MEN otrzymają ci spośród uczestników naszych
szkoleń, którzy zrealizują z uczniami zajęcia edukacyjne oparte na wiedzy i materiałach
źródłowych uzyskanych podczas seminarium.
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