
 

Rodzaj/Nazwa Opis Koordynator Termin Miejsce Współpraca  Odbiorca 

„NIEPODLEGŁA. Warsztat nauczyciela” – formy aktywności kierowane do nauczycieli 

 

 

 

 

XXV Pomorska Wiosna 

Literacka 

 

 

 

 

Coroczne  wydarzenie literackie połączone 

z obchodami „Niepodległej” w regionie pomorskim. 

W ramach PWL odbędą się spotkania autorskie, 

warsztaty, wystawy w oparciu o literaturę 

poruszającą zagadnienia związane z rocznicą 

odzyskania niepodległości, kształtowaniem postaw 

patriotycznych, znajomością historii (w tym historii 

regionu pomorskiego) (z udziałem m.in. 

W.Piaseckiej,  D.Odiji,  M.Ogórka) 

Wioletta Pająk 21 – 25 maja 

2018 

PBW Słupsk 

Filie 

placówki oświatowe 

województwa 

pomorskiego, 

 

autorzy literatury 

dziecięcej 

nauczyciele 

i uczniowie szkół 

województwa 

pomorskiego 

 

Cykl szkoleń i warsztatów 

dla nauczycieli 

„Patriotyzm dnia 

codziennego – czyli troska 

o dobro wspólne” 

Seminarium poświęcone życiu i działalności Jana 

Bauera 

Wioletta Pająk październik 

2018 

PBW Słupsk AP w Słupsk 

historycy słupscy 

nauczyciele, 

bibliotekarze, 

uczniowie i inne 

osoby zainteresowane 

problematyką 

historyczną regionu 

 

Konferencja „Pomorskie 

drogi do Niepodległej” / 

współpraca PBWS przy 

wydarzeniu 

Konferencja „Pomorskie drogi do Niepodległej 

odbiorcami będą nauczyciele pomorskich szkół, do 

udziału zostaną zaproszeni lokalni historycy 

i znawcy tematu, konferencji towarzyszyć będą 

wystawy w bibliotekach; opracowanie zestawień 

bibliograficznych 

Jolanta Janonis 

Dorota 

Czapiewska 

Agnieszka 

Stolarczyk 

  historycy nauczyciele 

pomorskich szkół 

 

 

XIV Pomorskie Forum 

Edukacji Regionalnej / 

współpraca PBWS przy 

wydarzeniu 

Co ma szansę nas połączyć – drogi do niepodległości 

(ODN, PBW w Słupsku) – tematyka forum skupi się 

na wskazaniu obszarów, które łączą Małą Ojczyznę 

z Niepodległą; wykładom, wywiadom i panelom 

dyskusyjnym poświęconym wymianie doświadczeń 

towarzyszyć będą prezentacje dorobku szkół 

i prezentowany będzie dorobek społeczno-kulturowy 

Pomorza,  oraz wystawa tematyczna, także w PBW; 

tematyczne zestawienia bibliograficzne 

Jolanta Janonis maj 2018 PBW Słupsk ODN nauczyciele, 

bibliotekarze, 

uczniowie 



WYSTAWY 

 

„100 lat odzyskania 

niepodległości” 

Wystawa zbiorów PBW dotyczących odzyskania 

niepodległości 

Danuta 

Kamińska 

15.06.-

15.07.2018 

PBW Słupsk 

Filie PBW 

 uczniowie, 

mieszkańcy, 

użytkownicy 

biblioteki 

 

„Książki roku 1918” 
Wystawa książek ze zbiorów PBW wydanych ok. 

roku 1918 

Agnieszka 

Janiszewska 

16.04-

15.06.2018 

PBW Słupsk 

Filie PBW 

 uczniowie, 

mieszkańcy, 

użytkownicy 

biblioteki 

 

Dawna klasa polska 
Wystawa w PBW z zasobów kolekcjonera, 

Mieczysława Krymskiego 

Iwona Majek Maj 2018 PBW Słupsk  uczniowie, 

mieszkańcy, 

użytkownicy 

biblioteki 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE / Znani i nieznani bohaterowie walk o niepodległość 

 
Zajęcia dla najmłodszych w oparciu o wiersz „Kto Ty 

jesteś” połączone z wykonywaniem kokard 

narodowych 

Danuta 

Kamińska 

2017/2018 PBW Słupsk 

Filie PBW 

przedszkola, szkoły 

podstawowe i 

uniwersytety III 

wieku 

przedszkolaki i 

młodsze klasy szkół 

podstawowych 

 
Cykliczne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gry 

edukacyjnej „Niepodległa” 

Jolanta Janonis 01.03-

31.12.2018 

PBW Słupsk szkoły podstawowe, 

gimnazja i szkoły 

ponadpodstawowe 

szkoły podstawowe, 

gimnazja i szkoły 

ponadpodstawowe 

 
Edukacyjne projekcje filmowe oparte o zasoby 

multimedialne 

Magdalena 

Szczegielniak 

2017/2018 PBW Słupsk 

Filie PBW 

szkoły podstawowe, 

gimnazja i szkoły 

ponadpodstawowe 

szkoły podstawowe, 

gimnazja i szkoły 

ponadpodstawowe 

 
Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zasobów 

dostępnych w PBW (Pomorskiej Biblioteki 

Cyfrowej, IBUK-a, ACADEMICA, otwartych 

zasobów edukacyjnych), kształtujące kompetencje 

informacyjno-komunikacyjne oraz czytelnicze 

Jolanta 

Betkowska 

listopad 2017- 

listopad 2018 

PBW Słupsk 

Filie PBW 

szkoły i 

uniwersytety III 

wieku 

szkoły podstawowe, 

gimnazja i szkoły 

ponadpodstawowe, 

uniwersytety III 

wieku 

KONKURSY 

 
Konkurs tematycznie związany z rocznicą 

niepodległości, wprowadzający znajomość historii 

i kraju 

Agnieszka 

Stolarczyk 

wrzesień - 

listopad 2018 

PBW Słupsk 

Filia Lębork 

Filia Miastko 

Filia Człuchów 

przedszkola przedszkolaki 


