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Seminarium dla nauczycieli „Wojna polsko-
bolszewicka 1919–1921” – Lusowo, 28 stycznia
2020

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W ramach prowadzonych przez IPN form dokształcania nauczycieli Oddziałowe Biuro
Edukacji Narodowej w Poznaniu we współpracy z Muzeum Powstańców Wielkopolskich im.
Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie zorganizowało 28 stycznia 2020 r. seminarium dla
nauczycieli „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921”.

Licznie zgromadzonych dydaktyków powitała naczelnik OBEN IPN w Poznaniu Marta
Szczesiak-Ślusarek. Tło historyczne wojny polsko-bolszewickiej, ze szczególnym
uwzględnieniem udziału w niej wojsk wielkopolskich, zarysował dyrektor Muzeum
Powstańców Wielkopolskich im. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie dr Michał
Krzyżaniak. Pracownik OBEN IPN Witold Sobócki przedstawił natomiast grę „7. W Obronie
Lwowa”.

Pomoce dydaktyczne przydatne w realizacji tej tematyki przedstawili pracownicy
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Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Łodzi: Katarzyna Helik, Magdalena Zapolska-
Downar oraz Grzegorz Nawrot. Zaprezentowali oni komiks „Waleczny Tadzio” wraz z
pakietem edukacyjnym oraz gry edukacyjne „Walka o granice Rzeczypospolitej
1918–1924” oraz „Twórcy niepodległości”. Prezentacja materiałów edukacyjnych połączona
była z praktycznym zademonstrowaniem ich wykorzystania.

Uczestnicy szkolenia odwiedzili także miejsce spoczynku generała Józefa Dowbora
Muśnickiego oraz udali się na zwiedzanie ekspozycji muzeum.

Wszyscy nauczyciele biorący udział w seminarium otrzymali komplet materiałów
edukacyjnych przydatnych podczas przedstawiania tematyki wojny polsko-bolszewickiej, w
tym komiksy wraz z opracowaniem dydaktycznym oraz gry.

Tekst: Witold Sobócki, fotografie: Marta Szczesiak-Ślusarek, Anna Chmielewska-Metka

Wydarzenie było rejestrowane fotograficznie i/lub filmowo, prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą

przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut

Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu w

załączniku poniżej.
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Karta zgłoszenia i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf, 208.45 KB)
09.01.2020 14:51
Program seminarium (pdf, 203.25 KB) 17.01.2020 13:30
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