
 

    

Program Kursu Od PRL do III RP 
Uwaga: program może ulec modyfikacji 

WRZESIEŃ 2022 - GDAŃSK 
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk  

Filary państwa totalitarnego 

piątek - 23.09.2022  

15.00 -  początek doby hotelowej   

17.00 - 17.15 Powitanie uczestników i omówienie programu kursu uroczysta inauguracja Danuta Kobzdej  
- Prezes FCS 

5 min. przerwy 

17.20 - 18.50 
1.5 godz. zegar. 

Niewolni -  solidarni. Wolni – niesolidarni? wykład inaugurujący prof. Jerzy Eisler  

18.50 - 20.20 
1.5 godz. zegar. 

Nauczyciel - uczeń komunikacja werbalna i niewerbalna  warsztaty komunikacji 
interpersonalnej  

Marta Kadłub 

20.30 -  kolacja   

sobota - 24.09.2022 

9.00 - 10.30 
1.5 godz. zegar. 

PZPR - machina władzy wykład   prof. Jerzy Eisler  

10 min. przerwy 

10.40 - 11.40 
1 godz. zegar. 

Terror masowy i selektywny wykład monograficzny  prof. Tadeusz 
Wolsza 

10 min. przerwy 

11.50 - 13.20 
1.5 godz. zegar. 

Urząd i Służba Bezpieczeństwa w PRL wykład z prezentacją 
multimedialną  

prof. Tadeusz 
Wolsza 

60 min. obiad 

14.20 - 16.20 
2 godz. zegar. 

Gdańska mapa terroru - budynek przy ul. Okopowej 9 edukacja w miejscach pamięci prof. Piotr Semków 

10 min. przerwy 

16.30 - 18.30 
2 godz. zegar. 

Śladami historii Aresztu Śledczego w Gdańsku edukacja w miejscach pamięci dr Waldemar 
Kowalski  

19.00 -  kolacja   

niedziela - 25.09.2022 

9.30 - 10.30 
1 godz. zegar. 

Propaganda w PRL warsztat źródłoznawczy  dr Kamila Churska –
Wołoszczak 

10 min. przerwy 

10.40 - 11.40 
1 godz. zegar. 

Założenia gospodarcze PRL 
 

wykład monograficzny prof. Jerzy Eisler 

10 min. przerwy 

11.50 - 12.50 
1 godz. zegar. 

Kultura, nauka i cenzura wykład prof. Jerzy Eisler 

10 min. przerwy 

13.00 - 14.00 
1 godz. zegar. 

Stwórz z uczniami mapę propagandy / terroru regionu lub 
miejscowości, w której mieszkasz. Mój pomysł na projekt 
edukacyjny dot. „Solidarności”  

Konwersatorium, praca 
zaliczeniowa  nr 1, praca roczna  
- wymogi i warunki zaliczenia 

dr Katarzyna 
Maniewska   

- 12.00 koniec doby hotelowej   

PAŹDZIERNIK 2022 – WARSZAWA 
nocleg - hotel IBIS Warszawa Stare Miasto, Muranowska 2, 00-209 Warszawa 

zajęcia - Centrum Edukacyjne IDMN, Andersa 20, 00-201 Warszawa 
Rola Kościoła w dochodzeniu narodu polskiego do wolności 

piątek - 21.10.2022 

15.00 -  początek doby hotelowej   

sobota - 22.10.2022 

9.30 - 10.30 
1 godz. zegar. 

Kościół wobec Solidarności ‘80-89 wykład monograficzny   prof. Jan Żaryn 
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10 min. przerwy 

10.40 - 12.40 
2 godz. zegar. 

Rola świeckich katolików w drodze do niepodległości wykład monograficzny  prof. Paweł 
Skibiński  

60 min. obiad 

13.40 - 14.40 
1 godz. zegar. 

Prześladowania środowisk katolickich po 1945 r. warsztaty Michał Gniadek 
Zieliński  

10 min. przerwy 

14.50 - 16.50 
2 godz. zegar. 

„Rola Kościoła w procesie pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie 
światowej”. („Pojednanie polsko-niemieckie po II wojnie światowej w kontekście 
sytuacji międzynarodowej w Europie”, „Orędzie biskupów polskich do biskupów 
niemieckich jako jeden z fundamentów zjednoczonej Europy”) 

wykład dr hab. Wojciech 
Kucharski 

19.00 -  kolacja   

niedziela - 23.10.2022 

9.30 - 10.30 
1 godz. zegar. 

Znaczenie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla społeczeństwa wykład monograficzny  dr hab. Rafał Łatka  

10 min. przerwy 

10.40 - 11.40 
1 godz. zegar. 

Stefan Wyszyński i Józef Mindszenty przeciw komunizmowi wykład monograficzny  dr Krzysztof 
Kawęcki   

10 min. przerwy 

11.50 - 12.50 
1 godz. zegar. 

I Pielgrzymka JP II do Polski w źródłach audio wizualnych warsztaty Agnieszka Bejnar-
Bejnarowicz  

- 12.00 koniec doby hotelowej   

LISTOPAD 2022 – GDAŃSK 
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk  

Gospodarka, kultura i nauka centralnie sterowane 

piątek - 18.11.2022 

15.00 -  początek doby hotelowej   

sobota  - 19.11.2022 

9.00 - 11.00 
2 godz. zegar. 

Socrealizm - sztuka w służbie propagandy 
 

wykład z pokazem 
multimedialnym  

prof. Jacek Friedrich  

10 min. przerwy 

11.10 - 12.10 
1 godz. zegar. 

Język filmu socrealistycznego warsztat połączony z projekcją 
filmową - blok filmowy - 
dokument 

prof. Krzysztof 
Kornacki  

10 min. przerwa 

12.20 - 13.50 
1.5 godz. zegar. 

Polska kronika filmowa - informacja czy indoktrynacja warsztat prof. Krzysztof 
Kornacki  

60 min. obiad 

14.50 -  Wystawa o historii Solidarności w ECS  edukacja muzealna  

19.00 -  kolacja    

niedziela - 20.11.2022 

9.30 - 11.00 
1.5 godz. zegar. 

Od osiedla do blokowiska. Teoria i praktyka mieszkalnictwa 
socjalistycznego 

wykład z pokazem 
multimedialnym 

prof. Jacek Friedrich  

10 min. przerwa 

11.10-12.10 
1 godz. zegar. 

Percepcja jakości życia w PRL - z listów obywateli  do radia i 
telewizji 

warsztat źródłoznawczy dr Katarzyna 
Maniewska   

10 min. przerwa 

12.20-13.20 
1 godz. zegar. 

Omówienie i prezentacja pracy zaliczeniowej dot.  map 
propagandy i terroru  

konsultacja - omówienie formy 
i treści pracy zaliczeniowej nr 1 

dr Katarzyna 
Maniewska   

- 12.00 koniec doby hotelowej   

GRUDZIEŃ 2022 – GDYNIA 
hotel Mercure Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia 

Polskie miesiące - antecedencje Solidarności  

piątek - 09.12.2022 

15.00 -  początek doby hotelowej   

sobota - 10.12.2022 

10.40 - 12.10 
1.5 godz. zegar. 

Polskie miesiące - antecedencje „Solidarności” dzieje oporu i 
opozycji w PRL 

wykład  dr Aleksander Hall 

10 min. przerwa 

12.20 - 14.20 
2 godz. zegar. 

Zwiedzanie miejsc związanych z grudniem 80 w Gdyni edukacja w miejscach pamięci   Jerzy Borowczak 

60 min. obiad 
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15.20 - 16.50 
1.5 godz. zegar. 

Narodziny „Solidarności” w obiektywie bezpieki  zadania 
domowe 

warsztat źródłoznawczy 
 

dr Katarzyna 
Maniewska   

19.00 -  kolacja    

niedziela - 11.12.2022 

9.30 - 11.00 
1,5 godz. zegar. 

Infografika w nauczaniu historii wykład z pokazem 
multimedialnym i prezentacją 
infografik 

dr Katarzyna 
Maniewska   

10 min. przerwa 

11.10 - 12.10 
1 godz. zegar. 

Opracowanie infografiki dot. Polskich miesięcy antecedencji 
„Solidarności” 

warsztaty ćwiczeniowe  
praca zaliczeniowa nr 2 

dr Katarzyna 
Maniewska   

- 12.00 koniec doby hotelowej   

STYCZEŃ 2023 - GDAŃSK 
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk  

Solidarność jako siła społeczna, zdolna do kontrolowania rządzących  

piątek - 20.01.2023 

15.00 - początek doby hotelowej   

sobota - 21.01.2023 

9.00 - 10.00 
1 godz. zegar. 

„Solidarność” pracownicza, studencka i rolnicza  wykład z pokazem 
multimedialnym 

dr Grzegorz Wołk 

10 min. przerwa 

10.10 - 11.10 
1 godz. zegar 

Władze PRL wobec „Solidarności” wykład  dr Grzegorz Wołk 

10 min. przerwa 

11.20 - 12.50 
1.5 godz. zegar. 

Jak wykorzystać materiały archiwalne dot. „Solidarności” na 
lekcji historii ? 

warsztat ćwiczeniowy  dr Kamila Churska-
Wołoszczak 

60 min. obiad 

13.50 - 15.50 
2 godz. zegar. 

Gry edukacyjne w nauczaniu historii. Jak stworzyć prostą grę 
edukacyjną  

warsztaty Mirosław Sprenger  

19.00 -  kolacja    

niedziela - 22.01.2023 

9.30 - 10.30 
1 godz. zegar. 

Wykorzystanie dydaktyczne  gry „Segment” czyli PRL dla 
początkujących 

warsztaty i ćwiczenia  Wiktor Nowak 

10 min. przerwa 

10.40 - 12.10 
1.5 godz. zegar. 

Jak szukać rzetelnej wiedzy historycznej w internecie warsztaty Wiktor Nowak 

10 min. przerwa 

12.20 - 13.50 
1.5 godz. zegar. 

„Nie tylko „Solidarność”. Zarys historii ruchów kontestujących 
system PRL”  

wykład   

- 12.00 koniec doby hotelowej   

LUTY 2023 - WARSZAWA 
nocleg - hotel IBIS Warszawa Stare Miasto, Muranowska 2, 00-209 Warszawa 

zajęcia - Centrum Edukacyjne IDMN, Andersa 20, 00-201 Warszawa 
Emigracja niepodległościowa. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork 

piątek - 24.02.2023 

15.00 -  początek doby hotelowej   

sobota - 25.02.2023 

9.00 - 10.00 
1 godz. zegar. 

Sieć archiwów, muzeów i bibliotek polskich na Zachodzie - 
główne ośrodki emigracji 

wykład  dr Mariusz Olczak  

10 min. przerwa 

10.10 - 11.10 
1 godz. zegar. 

Wychodźstwo polskie a kontakty z Krajem wykład  dr Mariusz Olczak  

10 min. przerwa 

11.20 - 13.20 
2 godz. zegar. 

Losy emigranta - wybrane biografie wychodźstwa 
niepodległościowego 

prezentacja zbiorów i kolekcji 
osobistych, przekazanych do 
AAN warsztaty w Archiwum Akt 
Nowych 

dr Mariusz Olczak 

60 min. obiad 

14.20 - 16.20 
2 godz. zegar. 

Robimy notację! Jak rozmawiać ze świadkiem historii? zajęcia z oral history / historii 
mówionej Dom Spotkań 
z Historią 

Tomasz Gleb 

18.00 - 19.30 kolacja    

19.30 - 21.30 
2 godz. zegar. 

Polacy na Wschodzie i Polacy ze Wschodu. red. naukowy 
Słownika inteligencji polskiej w ZSRR 1945-1990  

wieczór autorski  Adam Hlebowicz 
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niedziela - 26.02.2023 

9.30 - 10.30 
1 godz. zegar. 

Prezentacja i omówienie infografik nt. „polskich miesięcy” Konwersatorium  
dotyczy pracy zaliczeniowej nr 2  

dr Katarzyna 
Maniewska   

10 min. przerwa 

10.40 - 12.10 
1.5 godz. zegar. 

Świadomość historyczna Sierpnia `80 w filmie „Solidarność,  
Solidarność”    

konwersatorium z projekcją 
filmową wybrane nowele 

prof. Krzysztof 
Kornacki  

10 min. przerwa 

12.20 - 14.20 
2 godz. zegar. 

Ekranowy wizerunek emigranta w PRL? konwersatorium z projekcją 
filmową  

prof. Krzysztof 
Kornacki  

- 12.00 koniec doby hotelowej   

MARZEC 2023 - GDAŃSK 
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk  

Dekada stanu wojennego - represje 

piątek - 24.03.2023 

15.00 -  zakwaterowanie w hotelu   

sobota - 25.03.2023 

9.00 - 10.00 
1 godz. zegar. 

Rygor i prawo stanu wojennego wykład  Karol Lisiecki 

10 min. przerwa 

10.10 - 11.10 
1 godz. zegar. 

Wojskowe Obozy Internowania - mało znana represja stanu 
wojennego 

wykład monograficzny prok. Mieczysław 
Góra 

10 min. przerwa 

11.20 - 14.20 
3 godz. zegar. 

Stan wojenny w dokumentacji  aparatu bezpieczeństwa PRL warsztat źródłoznawczy 
Archiwum IPN w Gdańsku 

Karol Lisiecki 
  

60 min. obiad 

15.20 - 16.20 
1 godz. zegar. 

Biografia niezwykła, biografia zapomniana! Postaci lokalnych 
bohaterów historii lat 1956 - 1989  

Konwersatorium praca 
zaliczeniowa nr 3   

dr Katarzyna 
Maniewska   

19.00 -  Kolacja    

niedziela - 26.03.2023 

9.30 - 12.30 
3 godz. zegar. 

Jacek Kaczmarski. Piosenka jako narzędzie w nauczaniu historii warsztaty multimedialne   Agnieszka 
Mądrakiewicz-
Stanek  

- 12.00 koniec doby hotelowej   

KWIECIEŃ 2023 - GDAŃSK 
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk  

Dekada stanu wojennego - formy oporu 

piątek - 21.04.2023 

15.00 -  początek doby hotelowej   

sobota - 22.04.2023 

9.00 - 11.00 
2 godz. zegar. 

Solidarność podziemna. Solidarność z perspektywy Kremla wykład monograficzny    dr Łukasz Kamiński   

10 min. przerwa 

11.10 - 12.10 
1 godz. zegar. 

Podziemnej poligrafii warsztaty praktyczne Wykład z pokazem  świadek 
historii     

Piotr Kapczyński 
drukarz podziemny  

10 min. przerwa 

12.20 - 14.20 
2 godz. zegar. 

Zwiedzanie terenów po stoczniowych  wycieczka   Danuta Kobzdej 

60 min. obiad 

15.20 - 17.20 
2 godz. zegar. 

Neurodydaktyka - nauczanie przyjazne mózgowi.  Jak 
wykorzystać zdobycze neurodydaktyki w nauczaniu historii? 

wykład i warsztaty ćwiczeniowe  Marzena Żylińska 
(UMK)   

19.00 -  kolacja    

niedziela - 23.04.2023 

9.30 - 11.00 
1.5 godz. zegar. 

Emigracja solidarnościowa i kontakty z Zachodem  wykład z prezentacją 
multimedialną  

Ambasador 
Sławomir 
Czarlewski 

10 min. przerwa 

11.10 - 12.10 
1 godz. zegar. 

Prezentacja prac zaliczeniowych dot. postaci lokalnych 
bohaterów historii lat 1956 - 1989 

Konserwatorium  dotyczy pracy 
zaliczeniowej nr 3 

dr Katarzyna 
Maniewska   

- 12.00 koniec doby hotelowej   

MAJ 2023 - WROCŁAW 
nocleg -hotel Vega, Wrocław ul. Grabiszyńska 251 

zajęcia – Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Wrocław ul. Grabiszyńska 184 
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Rok 1989. Początki III RP 

piątek - 26.05.2023 

15.00 -  początek doby hotelowej   

sobota - 27.05.2023 

9.00 - 10.00 
1 godz. zegar. 

Rok 1988 - przygotowania do Okrągłego Stołu wykład wprowadzający do 
dyskusji 

prof. Antoni Dudek  

10 min. przerwa 

10.10 - 12.10 
2 godz. zegar. 

Solidarność - od Okrągłego Stołu do Wyborów Czerwcowych dyskusja panelowa  Moderator 
– prof. Antoni Dudek 

prof. Krasnodębski / 
dr Aleksander Hall 

10 min. przerwa 

12.20 - 14.20 
2 godz. zegar. 

Zwiedzanie wystawy w Zajezdni (okrągły stół i wybory) edukacja muzealna Moderator - 
… 

 

60 min. obiad 

15.20 - 16.50 
1.5 godz. zegar. 

Jak wykorzystać potencjał  muzeów w kształtowaniu 
świadomości historycznej uczniów 

wymiana doświadczeń uczestników kursu - 
konwersatorium  Moderator 

19.00 -  Kolacja    

niedziela - 28.05.2023 

9.30 - 11.00 
1.5 godz. zegar. 

Omówienie i konsultacje dot. rocznej pracy zaliczeniowej „Mój 
pomysł na projekt edukacyjny” 

konwersatorium  roczna praca 
zaliczeniowa 

dr Katarzyna 
Maniewska   

- 12.00 koniec doby hotelowej   

CZERWIEC 2023 - GDAŃSK 
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, 80-861 Gdańsk  

III Rzeczpospolita Polska versus PRL 

piątek - 16.06.2023 

15.00 -  początek doby hotelowej   

sobota - 17.06.2023 

9.00 - 12.00 
3 godz. zegar. 

Autorytet nauczyciela - autoprezentacja, dykcja, impostacja warsztaty interpersonalne  Kamil Załuska 

10 min. przerwa 

12.10 - 14.10 
2 godz. zegar. 

Ikonosfera a pamięć i wiedza historyczna. „Solidarność” 
w ikonosferze współczesnego Gdańska 

wykład z prezentacją 
multimedialną  

prof. Jacek Friedrich  

60 min. obiad 

15.10 - 18.10 
3 godz. zegar. 

Wycieczka inna niż wszystkie edukacja w przestrzeni miasta  Eliza Wasiewicz 
przewodnik 

19.00 -  kolacja    

niedziela - 18.06.2023  

9.30 - 11.30 
2 godz. zegar. 

III RP versus PRL wykład zamykający  dyskusja  prof. Jerzy Eisler  

11.30 - 12.30 
1 godz. zegar. 

Uroczyste zakończenie szkolenia prezentacja nagrodzonych 
rocznych prac zaliczeniowych   

  dr Katarzyna 
Maniewska   

12.30 - 13.30 Słowo podsumowujące                                              Danuta Kobzdej  - Prezes FCS  
                                             Marek Mutor  - Dyrektor OPiP 

- 12.00 koniec doby hotelowej   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 


