
     PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA                                                       
                               im. MARIANA  REJEWSKIEGO w BYDGOSZCZY 

   M U Z E U M    O Ś W I A T Y            

   ul. M. Skłodowskiej - Curie 4, 85-094 Bydgoszcz,  
                (52 ) 342-65-90 
 

 

Pastwisko Wyobraźni 15 edycja 

„Edukacja Niepodległościowa” 

19.11.2018 roku w  godzinach  9.30 –14.45 
 

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń między muzealnikami a 

nauczycielami oraz opiekunami osób. Chcemy wypracować wspólnie model 

zajęć edukacyjnych lub wydarzenia muzealnego stymulującego osoby o różnych 

specjalnych potrzebach. Równolegle pragniemy przybliżyć współpracę 

pomiędzy dwoma środowiskami, muzealnym oraz pedagogicznym.  

Zaprezentować przykładowe modele pracy wewnętrznej muzeum oraz zajęcia 

edukacyjne niepodległościowe. 
 

 Program 
 

9.30 – 9.40 - przywitanie gości przez Dyrektor Biblioteki -  Ewę Pronobis – 

Sosnowską i oraz koordynatora  projektu  - Marię Pokrzywnicką 

9.40 – 9.50 -Muzeum Oświaty na 100 lat Niepodległej 1918 – 2918  – 

prezentacja wystawy – Joanna Grabowska Janowiak  

10.00 – 10.30 -Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata- Irena Sendlerowa - 

Małgorzata Kalinowska, Iwona Skowron 

10.30 – 10.45 - Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog – 

oprowadzanie po wystawie– Alina Zygmut 

10.45 – 11.15 -Germanizacja – zajęcia na starej szkole - Małgorzata 

Kalinowska, Iwona Skowron 

11.15 – 11.45 – wystąpienia gości  

11.45 – 12.15 – przerwa kawowa 

 Po przerwie uczestnicy spotkania zostaną podzieleni na 3 zespoły (aby każdy 

miał możliwość udziału w  warsztatach / zajęciach edukacyjnych)  

w godz. 12.15 – 14.30 (3 warsztaty po 45 min.) 

Tematy warsztatów: 

 Escape room pokój zagadek - związany z patronem biblioteki Marianem 

Rejewskim - Joanna Guzińska  

Akademia gier logicznych – prezentacja niepodległościowych gier 

planszowych  – Ewa Bielska  

Warsztaty plastyczne  – wykonanie przez uczestników  

kotylionów  niepodległościowych  



14.30 – 14.45  Spotkanie autorskie  Marka Pasturczaka, Jerzego 

Lewica  połączone z prezentacją książki i możliwością jej zakupu „Trzeba 

ginąć stąd się nie wychodzi” Krojanty 1939 – prawdy, mity legendy. 

                    
Kontakt i zgłoszenia:  

Małgorzata Kalinowska 

tel. 52 342 65 90; e-mail: muzeumoswiaty@poczta.onet.pl   

Muzeum Oświaty- PBW w Bydgoszczy,  

ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 
 

Mamy ograniczoną liczbę miejsc – 30 osób, liczy się kolejność zgłoszeń.  


