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           „Przez Kresy do niepodległości – warsztaty historyczne” 

 
 

 

Zasady rekrutacji do udziału w grancie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  

dla nauczycieli historii szkół Dolnego Śląska  
 

„Przez Kresy do niepodległości – warsztaty historyczne”  

realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 
 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Rekrutację do udziału w grancie nauczycieli przedmiotowych oraz doradców metodycznych  

w zakresie języka polskiego i historii ( przedstawicieli wszystkich regionów województwa 

dolnośląskiego) prowadzi Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów.  

2. Rekrutacja stanowi część zamówienia na usługę przygotowania i przeprowadzenia 

specjalistycznego szkolenia „Przez Kresy do niepodległości – warsztaty historyczne” 

realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu”.  

3. Zasady rekrutacji wraz z kartą zgłoszenia i załącznikami zamieszczone są na stronie  

PCE i PPP w Wołowie : www.wolowpce.pl stronie Starostwa www.powiatwolowski.pl oraz 

stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: www.kuratorium.wroclaw.pl  

 

§ 2 
 

Rekrutacja jest etapem wstępnym do realizacji szkolenia pt. „Przez kresy do niepodległości 

warsztaty historyczne” połączonego z wyjazdem szkoleniowym do Lwowa i jego okolic. 

 

Projekt „PRZEZ KRESY DO NIEPODLEGŁOŚCI” - jest elementem włączenia się 

dolnośląskich placówek oświatowych w tok wydarzeń, mających nieocenioną wartość  

dla Polski, wydarzeń sprzed stu lat. 

 

Cele: 

Program szkolenia, został zaplanowany z myślą ujęcia najważniejszych aspektów związanych  

z tematyką Kresów, miejsc związanych z polską historią: 

 Wypracowanie metod i sposobów nauczania historii Polski, w tym zagadnień dotyczących 

niepodległości. 

 Stwarza możliwości zobaczenia Kresów oczami wyjątkowej sławy profesora Stanisława 

Sławomira Nicieji, historyka głęboko utożsamionego z Kresami, autora wielu publikacji o tej 

tematyce.  

 Ideą szkolenia jest podniesienie, jakości kształcenia i wychowania patriotycznego  

w dolnośląskich szkołach.  

 Ukazuje perspektywy niezapomnianych przeżyć oraz ujrzenia wyjątkowych miejsc związanych 

z naszym narodem.  

mailto:wpodn@wolowpce.pl
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 Ukazanie historii Kresów takiej, jaka była naprawdę. Przybliżenie sylwetek Polaków  

o kresowym pochodzeniu.  

 Wyposażenie nauczycieli historii i języka polskiego w narzędzia metodyczne oraz 

wypracowanie optymalnie skutecznych metod pracy z uczniem w zakresie historii Polski, 

 a szczególnie Kresów. 

 Umacnianie jedności narodu, pogłębianie więzi narodowych Polaków.  

 Spojrzenie w przyszłość, poprzez historię; wyposażenie nauczycieli dolnośląskich szkół  

w argumenty do pracy z uczniami.  

 Zwiększenie aktywności patriotycznej nauczycieli i uczniów szkół Dolnego Śląska.  

 Budowanie postawy świadomego Polaka. 

 Wzmocnienie warsztatu doradztwa metodycznego w zakresie historii i języka polskiego, 

poprzez współpracę, przykłady dobrych praktyk oraz wspólnie wypracowanych narzędzi 

metodycznych.  

 

EFEKTY: 

 Spojrzenie w przyszłość przez historię Polski.  

 Organizacja historycznych przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach na terenie Dolnego Śląska 

– zaplanowanie szczegółowych działań w oparciu o wiedzę oraz doświadczenia, zdobyte 

podczas szkolenia.  

 Zainteresowanie uczniów historią Kresów, Polski.  

 Narodzenie się nowych pomysłów i przedsięwzięć, realizowanych w szkołach, nawiązujących 

do niepodległości i Kresów: wystawy, spotkania z książką, seminaria, konferencje, warsztaty  

z uczniami, konkursy. 

 Nowe metody, narzędzia i sposoby nauczania historii w dolnośląskich szkołach. 

 Pokazanie dobrych wzorców i przykładów; wzbudzenie poszanowania dla historii  

i tradycji oraz przekazanie tych wartości uczniom. 

 Zaczerpnięcie pomysłów, przykłady dobrych praktyk w nauczaniu historii oraz poszerzanie 

horyzontów w nauczaniu historii. 

 Zaszczepienie w uczniach potrzeby sięgnięcia do źródeł historycznych oraz zainspirowanie  

do poszukiwania źródeł korzeni. 

 Pokazanie wartości państwa wolnego i niepodległego. Ukazanie uczniom perspektywy Polski 

sprzed lat.  

 

Projekt jest kolejną częścią historycznej układanki, jaką realizuje Powiatowe Centrum Edukacji  

i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, a której celem jest propagowanie szeroko 

rozumianej edukacji historycznej, działań związanych z upamiętnianiem, oddawaniem czci i hołdu 

oraz szerzenie patriotyzmu wśród uczniów polskich szkół. 
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ZASADY REKRUTACJI 

§ 3 

1. Uczestnikami Grantu mogą być wyłącznie nauczyciele historii i języka polskiego, w tym 

doradcy metodyczni z terenu województwa dolnośląskiego. Zgłoszenia innych osób nie będą 

brane pod uwagę. 

2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali udziału  

w organizowanym przez PCE i PPP w Wołowie w ramach Grantu Kuratoryjnego, szkoleniu 

wyjazdowym we Lwowie w lipcu 2011 roku,  

3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w grancie jest dostarczenie przez uczestników 

karty zgłoszenia, zawierającej uzasadnienie udziału oraz wszystkie niezbędne w procesie 

rekrutacji załączniki do dnia 19 czerwca 2018 r.  

4. Pierwszy sposób uzasadnienia ma charakter otwarty, powinien zawierać argumentację 

uczestnictwa danego nauczyciela w szkoleniu w myśl tematu „Mój wkład w obchody  

100-lecia odzyskania niepodległości”. Nauczyciel dokonuje prezentacji scenariusza, planu 

działań, które zostaną zrealizowane. 

5. Uzasadnienie w drugim wariancie powinno zawierać opis dotychczas zrealizowanych działań 

edukacyjnych o tematyce kresowej.  

6. Prezentacja wybranego wariantu powinna zawierać opis podejmowanych przedsięwzięć oraz 

form dydaktycznych związanych z historią Kresów oraz odzyskaniem niepodległości. 

Zaprezentowane formy powinny urozmaicać oraz uatrakcyjniać zajęcia z historii i języka 

polskiego, pomagać zrozumieć zagadnienia związane z historią, kształtować patriotyzm, 

rozbudzać i rozwijać zainteresowania samodzielnego pogłębiania wiedzy, propagować wartości 

historyczne i upowszechniać ich idee. 

7.  Przystępując do procesu rekrutacji nauczyciel dokonuje wyboru jednego z wariantów.  

Do karty zgłoszenia dołącza uzasadnienie wg następującego schematu: dwie strony A4 druku 

komputerowego, czcionka Times New Roman, wielkość 12 

w tytule dokumentu prosimy wpisać jedną z poniższych fraz:  
 

a) argumentacja uczestnictwa w szkoleniu w myśl tematu  „Mój wkład w obchody 100-lecia 

odzyskania niepodległości”.  

b) opis dotychczas zrealizowanych działań w tematyce Kresów 
 

8. Szkolenie składa się z trzech etapów, z których pierwszy stanowi wyjazd szkoleniowy  

do Lwowa i okolic. Następnie nauczyciele realizują działania zgodne z tematyką szkolenia oraz 

przesyłają sprawozdanie z ich realizacji organizatorowi. Następnie ma miejsce podsumowanie 

projektu oraz prezentacja zrealizowanych przedsięwzięć w skali województwa.  

 

9. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania trzech zadań w projekcie szkoleniowym, 

warunkujących uzyskanie zaświadczenia, polegających na: 

1) uczestnictwie w warsztatach zgodnie z programem szkolenia 

mailto:wpodn@wolowpce.pl
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2) przekazaniu scenariusza lekcji lub uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości związanego z tematyką szkolenia, wykonanego indywidualnie  

lub w grupach, wraz z opisem działań  

3) udziale w spotkaniu podsumowującym szkolenie.  
 

10. Zgłoszenie powinno obejmować: 

- kartę zgłoszenia  

- uzasadnienie uczestnictwa w grancie  

- kopię strony paszportu, potwierdzającej jego ważność  

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym umieszczanie na stronie 

Organizatora danych, publikacji, fotografii dotyczących projektu)  

- podpis dyrektora szkoły lub innej placówki potwierdzający realizację działań 

nauczyciela, podanych w uzasadnieniu 

 

11. Nauczyciel przystępujący do rekrutacji może być autorem tylko jednej pracy. 

12. Uczestnictwo w rekrutacji jest bezpłatne. 

13. Przesłane zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, dane kontaktowe, tj. nr telefonu, adres e-mail, , staż pracy na stanowisku 

nauczyciela historii lub języka polskiego, miejsce zatrudnienia w szkole w roku szkolnym 

2017/2018. 

14. Zgodnie z nowymi przepisami odnośnie ochrony danych osobowych, niezbędne jest dołączenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie RODO.  

 

 

MIEJSCE I TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 

§ 4 

 

1. Zgłoszenia należy nadesłać pocztą lub dostarczyć na adres Organizatora: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów 

 – z dopiskiem „Przez Kresy do Niepodległości” 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2018  do godz. 12:00 

– decyduje data wpływu.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac niespełniających 

wymogów formalnych. 
 

KRYTERIA OCENY  

§ 5 

 

1. Zgłoszenia do grantu ocenione będą przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Organizatora. 

Skład komisji zostanie upubliczniony po zakończeniu naboru. 

 

mailto:wpodn@wolowpce.pl


 

 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE 
ul. Tadeusza  Kościuszki 27,  56-100 Wołów 

tel./fax ( 71 ) 389 21 00    e- mail : wpodn@wolowpce.pl    www.wolowpce.pl 

 

 

5 

           „Przez Kresy do niepodległości – warsztaty historyczne” 

 
 

 

2. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora PCE i PPP w Wołowie czuwać będzie nad 

prawidłowym przebiegiem rekrutacji. Sprawuje nadzór nad prawidłowym jej przebiegiem oraz 

podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. 

3. Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna przekazanych do Centrum zgłoszeń. 

Ogłoszenie wyników pracy komisji nastąpi do dnia 22 czerwca 2018 r. 

4. Komisja rekrutacyjna będzie oceniać zgłoszenia pod względem następujących kryteriów: 

- kolejność nadesłanych zgłoszeń 

- ilość zrealizowanych bądź planowanych przedsięwzięć 

- charakter prezentowanych działań 

- pierwszeństwo udziału przysługuje nauczycielom, którzy nie byli uczestnikami szkolenia 

Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich we Lwowie  

- skuteczność i atrakcyjność w procesie nauczania 

- wartość merytoryczna podejmowanych działań 

- spełnienie warunków formalnych 

- oryginalność zaprezentowanych treści zgłoszeń pod względem merytorycznym. 

 

 

UDZIAŁ W GRANCIE 

§ 6 

 

1. Komisja rekrutacyjna wyłoni 40 nauczycieli historii i języka polskiego, w tym doradców 

metodycznych z terenu Dolnego Śląska. 

2. Nauczyciele zakwalifikowani  do udziału w grancie wezmą udział w wyjeździe  

do Lwowa na szkolenie pt. „Przez Kresy do Niepodległości  w dniach  8-13 lipca 2018 r.  

Opis oraz cele szkolenia prezentuje załącznik nr 2. 

3. Szczegółowy program szkolenia w załączniku nr 3. 

4. Zakwalifikowani nauczyciele w ramach szkolenia otrzymają: 

- materiały szkoleniowe  

- publikacje naukową o tematyce szkolenia 

- teczkę PCE i PPP w Wołowie  z programem szkolenia, długopis, notatnik.    

5. Organizator w ramach wyjazdu zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie  

i obiadokolacja), ubezpieczenie turystyczne, bilety wstępu do zwiedzanych kompleksów, 

transport. 

6. Transport obejmuje przejazd tam i powrót z wyznaczonego miejsca (odprawa przy 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, powrót do Kuratorium oświaty) oraz przejazdy 

związane z programem szkolenia  

7. Koszty przybycia do wyznaczonego miejsca odprawy pokrywa uczestnik szkolenia.  

mailto:wpodn@wolowpce.pl


 

 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE 
ul. Tadeusza  Kościuszki 27,  56-100 Wołów 

tel./fax ( 71 ) 389 21 00    e- mail : wpodn@wolowpce.pl    www.wolowpce.pl 

 

 

6 

           „Przez Kresy do niepodległości – warsztaty historyczne” 

 
 

8. Kwalifikacja do grantu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. Organizator 

zastrzega, że w przypadku braku możliwości skorzystania z wyjazdu, kwalifikacja zostanie  

przekazana kolejnemu, spełniającemu kryteria nauczycielowi. 

9. Nauczyciele zakwalifikowani do grantu zostaną powiadomieni przez Organizatora mailowo lub 

telefonicznie.  

10. Rezygnacji można dokonać nie później niż na 5 dni przed planowaną datą wyjazdu. 

11. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi  dnia 22 czerwca 2018 r. 

12. Wyniki rekrutacji, nazwisko uczestnika szkolenia oraz dane jego szkoły, zostaną podane  

do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej PCE i PPP  

w Wołowie, stronie www.wolowpce.pl stronie Starostwa www.powiatwolowski.pl oraz stronie 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: www.kuratorium.wroclaw.pl . 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

 

1. Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z podjęciem zobowiązania uczestnictwa  

w szkoleniu „Przez Kresy do Niepodległości”  zgodnie z programem w przypadku 

zakwalifikowania. 

2. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi. 

3. Wszystkie prace mogą być w całości lub fragmentach wykorzystane przez Organizatora  

w materiałach edukacyjnych, informacyjnych  i promocyjnych Organizatora. 

4. Biorąc udział w rekrutacji, uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym dokumencie. 

5. Zakwalifikowany nauczyciel wyraża zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska  

na stronie internetowej. 

6. Nadsyłając zgłoszenie, uczestnicy szkolenia wyrażają jednocześnie zgodę na przesyłanie 

informacji związanych z rekrutacją oraz o innych przedsięwzięciach organizowanych przez 

PCE i PPP w Wołowie. Niniejszym oświadcza, że został poinformowany o sposobie 

przetwarzania danych. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały zgubione bądź zniszczone podczas 

wizyty szkoleniowej we Lwowie. 

8. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady rekrutacji. 

9. W sprawach nie uregulowanych decyzje podejmuje Organizator. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania rekrutacji a także  

do dokonywania zmian bez podawania przyczyny. 

11. Niespełnienie któregokolwiek wymogu określonego w Regulaminie skutkuje wykluczeniem  

z uczestnictwa w szkoleniu. 

12. Podanie przez uczestnika nieprawdziwych informacji również skutkuje wykluczeniem  

z uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

13. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zastrzeżeniu. 
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Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są przez: 

mgr Katarzyna Fęglerska – specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

tel: 71/ 389-21-00 wew. 24 

e-mail: katarzyna.feglerska@wolowpce.pl   

 

 

 Sporządził:                                                           Zatwierdził:  

 

 

 Katarzyna Fęglerska       

 

 

 

                                                                ………………………………… 

                                                                                                                                              Data i podpis Dyrektora 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia zawierająca uzasadnienie przystąpienia do procesu rekrutacji (klauzula 

informacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie dyrektora) 

2. Opis oraz cele szkolenia. 

3. Szczegółowy program szkolenia 
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Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROCESU REKRUTACJI  

„Przez Kresy do Niepodległości”  

Lwów 8-13 lipca 2018 r. 

 

 

DANE NAUCZYCIELA* 

 

imię.................................................................... nazwisko  .............................................................................. 

ulica i nr domu................................................................. kod, miejscowość ……............................................... 

tel. komórkowy ........................................e-mail.......................................... 

Zajmowane stanowisko/ nauczanie w klasach ………………………………………………………………………  

Staż pracy w szkole na stanowisku nauczyciela historii/języka polskiego …………………………………………….. 

nazwa i nr szkoły............................................................................................................................................ 

ulica i nr budynku .........................................................kod, miejscowość.................................................. 

tel. do sekretariatu................................................. e-mail szkoły................................................................. 

 

 

 

                                                                        …………………………………………… 

                                                                                      Data i podpis nauczyciela  

 

*wszystkie pola wymagane, brak którychkolwiek danych jest jednoznaczny z niekompletnością dokumentów 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji 

projektu szkoleniowego-  wyjazdowego we Lwowie pt. Przez Kresy do niepodległości 

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

 pracownicy PCEiPPP w Wołowie 

 Starostwo Powiatowe w Wołowie 

 organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy 

prawa. 

 podmioty, którym dane zostaną udostępnione w celu realizacji zadania: biuro podróży, 

ubezpieczenie, przedsiębiorstwo transportowe (nie zostały wyłonione konkretne jednostki w 

momencie niniejszej rekrutacji)  

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane w związku z realizacją projektu 

przed i po jego zakończeniu w niezbędnym zakresie. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 

warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też 

poddawane procesowi profilowania.  

 

 

      ……………….. dnia  ...................... ............................................... ..................................... 

          Imię i nazwisko   podpis 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora”- Powiatowe 

Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,, zawartych w zgłoszeniu  

do wzięcia udziału w procesie rekrutacji ( zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) – RODO - z dnia 27 kwietnia 2016 r.). W szczególności zgoda dotyczy danych  

w zakresie(właściwe podkreślić): 

 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na upublicznienie danych na stronie internetowej Organizatora 

 i instytucji Współorganizujących w ramach prowadzonej rekrutacji oraz realizacji szkolenia. 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na upublicznianie wizerunku na stronie internetowej oraz  

w dokumentach związanych z realizacją projektu szkoleniowego „Przez Kresy do 

Niepodległości” 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na przekazanie danych do biura podróży, z którym zostanie 

podpisana umowa w kontekście realizacji szkolenia wyjazdowego we Lwowie – w tym firmy 

ubezpieczeniowej 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na przesyłanie informacji dotyczących realizacji szkolenia drogą 

e-mail 

 wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na publikację zrealizowanych przedsięwzięć w raporcie 

zbiorowym, opracowanym jako część sprawozdania dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

 

 

niniejsza zgoda realizowana jest na potrzeby związane z przeprowadzeniem niniejszej rekrutacji oraz 

realizacją grantu pod nazwą „Przez Kresy do niepodległości”. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

autorem prezentowanych działań, które nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich. 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am)  

się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
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Potwierdzenie danych zamieszczonych w karcie zgłoszenia oraz autentyczności działań 

opisanych przez nauczyciela w uzasadnieniu uczestnictwa w szkoleniu historycznym  

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela historii/ języka polskiego  

 

………………………………………………………… 

 

Opinia dyrektora o nauczycielu i jego działaniach edukacyjnych na terenie szkoły lub innej 

placówki w zakresie obejmującym przedmiotu szkolenia: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………        ………………………..     ………………………………… 

        (miejscowość i data)                          (pieczęć szkoły )           (pieczątka imienna i podpis  

                                                                                                                     dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 2 

 

 

OPIS ORAZ CELE SZKOLENIA 

 

W ramach programu "Niepodległa" realizowane będą różnorodne przedsięwzięcia upamiętniające 

rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wśród przedsięwzięć w całej Polsce (i nie tylko)  

nie zabraknie apeli, marszy, mszy świętych,  nowych pomników, wspierania publikacji 

historycznych, wystaw, koncertów oraz konferencji.  

Projekt „PRZEZ KRESY DO NIEPODLEGŁOŚCI” - jest elementem włączenia się 

dolnośląskich placówek oświatowych w tok wydarzeń, mających nieocenioną wartość dla Polski, 

wydarzeń sprzed stu lat. Dlaczego więc Kresy? Ponieważ stanowią niezwykle ważny wycinek 

polskości, miejsce bez którego nie można mówić o polskiej kulturze, sztuce, nauce, historii 

związanymi z Polską. Zawsze odgrywały zaszczytną i chlubną rolę w naszych dziejach. Związane 

były z niezwykle oryginalną wielopokoleniową kulturą. Okazuje się, że to temat wciąż żywy, 

którym interesuje się nie tylko starsze pokolenie, ale również ludzie młodzi.  

Dla większości nastolatków, wydarzenia i fakty związane z przeszłością, stanowią nudną 

historię. O świecie tym przypominają głównie rodzinne opowieści, pamiątki, listy – żywe 

świadectwo tego co było przekazywane kolejnym pokoleniom. Warto ocalić od zapomnienia dawne 

historie, obowiązkiem naszym jest o nich mówić i przekazywać prawdę. Nie mniej jednak często 

bywa, że nasza wiedza o nich pozostaje powierzchowna, nie do końca zgodna z prawdą oraz 

rzeczywistością. Szczególnie wśród ludzi młodych, nie związanych historią z Kresami.  

Nowe pokolenie, które o pewnych zaistniałych faktach nie słyszało, słyszało bardzo mało 

bądź posiadana wiedza jest znikoma lub mija się z prawdą. Jak więc, w świecie opanowanym przez 

Internet i ogólnodostępność informacji zaciekawić młodych ludzi ich własną historią?  

 

Jak kształtować postawę obywatelską oraz propagować pamięć o przodkach?  Jakimi metodami  

i formami pogłębiać wiedzę uczniów oraz zaszczepiać w nich patriotyzm? Jak upamiętnić rocznicę 

niepodległości? Odpowiedzią na te oraz wiele innych pytań jest wyjazd nauczycieli historii szkół 

Dolnego Śląska. Szkolenie szczególnie istotne w kontekście 100-lecia odzyskania Niepodległości.  

Realizacja szkolenia „Przez Kresy do Niepodległości” stanowi doskonałą okazję  

do wyposażenia nauczycieli historii w niezbędne narzędzia metodyczne oraz żywe ślady historii, 

które będą wykorzystywali w swojej pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą Dolnego Śląska.   

Projekt jest kolejną częścią historycznej układanki, jaką realizuje Powiatowe Centrum Edukacji  

i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, a której celem jest propagowanie szeroko 

rozumianej edukacji historycznej, działań związanych z upamiętnianiem, oddawaniem czci i hołdu 

oraz szerzenie patriotyzmu wśród uczniów polskich szkół m.in. Szkolenie Wyjazdowe we Lwowie 

w 2011 roku oraz Szkolenie wyjazdowe w Wilnie w 2012 r.  
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Kadra prowadząca: 

prof. zw. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja 

 

  Urodzony w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Studia historyczne ukończył w 1973 r.  

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, w 1977 r. za pracę „Julian Leszczyński-Leński” 

otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych, praca „Adam Próchnik – historyk, polityk, 

publicysta”, wydana przez PWN, oddział Wrocław, była postawą do przyznania tytułu doktora 

habilitowanego w 1982 roku, w roku 1989 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 r. 

tytuł profesora zwyczajnego. Od 1973 roku zatrudniony w Instytucie Historii - najpierw Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Opolu, a od 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego. W latach 1986-1994 był 

kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej i Biografistyki, w latach 1993-1996 dyrektor Instytutu 

Historii Uniwersytetu Opolskiego. 

 Autor kilkudziesięciu książek, około 400 artykułów naukowych, publicystycznych  

i popularyzujących historię oraz kilkudziesięciu biogramów i artykułów biograficznych. Propagator 

i edytor twórczości pisarzy emigracyjnych. Wypromował 7 doktorów. Twórca Towarzystwa 

Historyczno-Literackiego im. Karola Szajnochy w Opolu i w jego ramach organizator od 1989 roku 

licznych wieczorów autorskich. Autor książek „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast 

kresowych ”, w których Profesor w X tomach przedstawia historię i mitologię 200 miast 

kresowych, mocno wpisanych w dzieje Polski. 

 

Problematyka badawcza: 

 Badania nad biografiami wybitnych Polaków. 

 Dzieje nekropolii europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza Łyczakowskiego  

i cmentarza Orląt Lwowskich. 

 Badania nad sztuką sepulkralną. 

 Dzieje Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczpospolitej. 

 Badania nad emigracją polityczną po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

Polonii w Wielkiej Brytanii. 

 Dzieje miejscowości śląskich. 

 Badania nad dziejami zabytkowych obiektów znajdujących się na Dolnym i Górnym Śląsku, 

m.in. budynków i dzieł sztuki. 

 

 

Źródło: http://historia.uni.opole.pl 
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Załącznik nr 3 

PROGRAM SZKOLENIA 
DZIEŃ I   Wrocław  - Lwów 08.07.2018r. (niedziela) 

Wrocławiu. Wyjazd godz. 07:30. W autokarze wprowadzenie w tematykę kresów.  

Wstęp do warsztatów, przypisanie nauczycieli do poszczególnych obszarów doradztwa metodycznego 

w zakresie historii i języka polskiego. Zapoznanie z doradcą metodycznym każdego z obszarów, 

wspólne zaplanowanie działań. Projekcja  6 filmów DVD uzupełnionych komentarzem historycznym. 

Przyjazd na granicę polsko-ukraińską (formalności ok. 1 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę 

do przodu). Przejazd do LWOWA, czas wolny w hotelu, kolacja. 

Godz. 07.00 – zbiórka uczestników szkolenia we Wrocławiu. Odprawa przy Kuratorium Oświaty  

we Wrocławiu 
 

DZIEŃ II   LWÓW  09.07.2018r. (poniedziałek) 

LWÓW - po śniadaniu warsztaty historyczne:  

• Cmentarz Łyczakowski -Mauzoleum wybitnych Polaków - ostatni spoczynek żołnierzy różnych 

pokoleń walczących o niepodległość Polski  

- Cmentarz Orląt Lwowskich - Lwowskie Orlęta w walce o niepodległość  

6 godzinne warsztaty historyczne dla nauczycieli –prowadzący warsztaty prof. Sławomir Nicieja   

• Przejazd obok kościoła Św. Antoniego 

• Kościół Franciszkanek (obecnie cerkiew Św. Jana Chryzostoma) 

• Strzelnica (Bractwo Kurkowe) 

• Pałac Dzieduszyckich 

• Ossolineum Lwowskie 

• Lwowska Galeria Obrazów- przejazd 

• Kopiec Unii Lubelskiej z ruinami Wysokiego Zamku (panorama Lwowa 

Indywidualne wieczory autorskie z profesorem S.Nicieją- podpisywanie dedykacji książek, 

indywidualne rozmowy o korzeniach rodzin nauczycieli uczestniczących w szkoleniu  

Zajęcia warsztatowe - spotkania metodyczne z doradcami języka polskiego i historii 

 

Dzień III Lwów- 10.07.2018r. (wtorek)  

  Znaczenie historyczne Lwowa - LWÓW - po śniadaniu poznanie historii miasta pod opieką  

przewodnika i merytoryczną opieką historyka prof. Stanisław S. Nicieja :  

  Przez Kresy do Niepodległości - Historia kompleksu Starego Miasta wpisanego na listę 

światowego dziedzictwa kultury UNESCO m.in.:  

• Katedra Łacińska,  

• Kaplica Boimów,   

• Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i zabytkowymi kamienicami 

mieszczańskimi,  

• Katedra Ormiańska  
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POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE 
ul. Tadeusza  Kościuszki 27,  56-100 Wołów 

tel./fax ( 71 ) 389 21 00    e- mail : wpodn@wolowpce.pl    www.wolowpce.pl 

 

 

15 

           „Przez Kresy do niepodległości – warsztaty historyczne” 

 
 

• Poznanie historii Starego Miasta z przełomu XIX i XX w. – z perłą architektury Operą Lwowską  

  Oddanie czci pomordowanym profesorom lwowskim na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie,  

złożenie kwiatów i zniczy przez nauczycieli dolnośląskich szkół 

• Uniwersytet Lwowski, Ogród Pojezuicki, Katedra św. Jura, Kościoła św. Elżbiety, Politechnika 

Lwowska, Kościół św. Marii Magdaleny;  

Indywidualne wieczory autorskie z profesorem S.Nicieją- podpisywanie dedykacji książek, 

indywidualne rozmowy o korzeniach rodzin nauczycieli uczestniczących w szkoleniu  

Zajęcia warsztatowe - spotkania metodyczne z doradcami języka polskiego i historii 

 

DZIEŃ IV -11.07.2018r. (środa) OLESKO- PODHORCE - POCZAJÓW - KRZEMIENIEC  

 

Miejsca naznaczone Polską historią dziedzictwa narodowego – historia Polaków, polskich cmentarzy  

Śniadanie, wyjazd do miejscowości:  

• OLESKO – zapoznanie się z historią zamku - dziś filii Lwowskiej Galerii Obrazów  

• PODHORCE - „Palazzo in forteca” perła architektury kresowej - zamek w stylu renesansu 

włoskiego, zbudowany przez hetmana Koniecpolskiego, siedziba polskich rodów magnackich- 

analiza historyczna- prof. Stanisław S. Nicieja .  

• POCZAJÓW - prawosławna ławra - najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej 

Ukrainie 

• KRZEMIENIEC  

- Dworek Juliusza Słowackiego - miejsce urodzin poety, polskiego wieszcza narodowego – 

promowanie poezji i literatury polskiej – warsztat polonisty, 

-  Liceum Krzemienieckie, Góra Bony z ruinami zamku 

• Powrót do Lwowa, obiadokolacja. 

Indywidualne wieczory autorskie z profesorem S.Nicieją- podpisywanie dedykacji książek, 

indywidualne rozmowy o korzeniach rodzin nauczycieli uczestniczących w szkoleniu. 

Zajęcia warsztatowe - spotkania metodyczne z doradcami języka polskiego i historii 

 

DZIEŃ V -  12.07.2018r. (czwartek)  

 POLSKIE TERMOPILE - Bohaterska obrona przeszła do historii . Wizyta w Zadwórzu, miejsca 

historycznego gdzie rozegrała się bitwa zwana Polskimi Termopilami, która obroniła Polskę przed 

inwazją bolszewicką. Hurkan i tablica, gdzie dolnośląscy nauczyciele złożą kwiaty.).  

 WARSZTAT NAUCZYCIELA HISTORYKA w interpretacji profesora Stanisława Nicieji. 

 Współczesna nauka historii i języka polskiego w kontekście propagowania patriotyzmu.  

 Obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości- wartości, sylwetki wybitnych 

Polaków w latach 1918-2018. 

 

Indywidualne wieczory autorskie z profesorem S.Nicieją- podpisywanie dedykacji książek, 

indywidualne rozmowy o korzeniach rodzin nauczycieli uczestniczących w szkoleniu  

Zajęcia warsztatowe - spotkania metodyczne z doradcami języka polskiego i historii 
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Dzień VI – 13.07.2018r. (piątek) 

LWÓW - po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w stronę granicy ukraińsko- polskiej.  

Po drodze:  

• ŻÓŁKIEW - miasto założone przez Stanisława Żółkiewskiego – historyczne spojrzenie na: rynek, 

kościół farny, cerkiew bazylianów, synagogę  

• Historyczne ujęcie Zamku Jana III Sobieskiego Króla Polski. Znaczenie historyczne miejsca 

dla II Rzeczypospolitej. 

Powrót do Wrocławia w późnych godzinach nocnych.* 

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma materiały konferencyjne: 

• Publikacje naukowe –autor prof. S. Nicieja Kresowa Atlantyda Historia i mitologia miast 

kresowych „ Tom X „ Polskie Termopile oraz Tom I z dedykacją autorską  

• Teczka PCE i PPP w Wołowie z programem konferencji, długopis, notatnik.    

 

*Program ma charakter ramowy, organizator zastrzega prawo do dokonywania zmian.   
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