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Szkolenie dla nauczycieli „Losy Polaków w XIX–XX
wieku” – Wambierzyce, 31 maja – 2 czerwca 2019
Zgłoszenia przyjmujemy do 23 maja 2019

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza
na kolejne szkolenie dla nauczycieli i wychowawców, które w tym roku organizowane jest
na Ziemi Kłodzkiej. Tegorocznym tematem przewodnim są: „Losy Polaków w XIX–XX
wieku”, powiązane z dziejami Śląska.

Termin szkolenia zaplanowano, w dniach 31 maja – 2 czerwca (tj. piątek, sobota, niedziela).
Początek szkolenia planowany jest w Wambierzycach, a otwiera je konferencja historyczna
poświęconą ośmiusetletniej tradycji wambierzyckiego sanktuarium. Następnie w sobotę
przewidziane jest zwiedzanie Twierdzy w Kłodzku, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, kościołów oo.
jezuitów i oo. franciszkanów. Na niedzielę planowany jest wyjazd do Twierdzy w Srebrnej
Górze i sztolni z okresu II wojny światowej w Walimiu. Powrót do Wrocławia 2 czerwca
(niedziela) około godz 16.00.

Podobnie jak w ubiegłym roku organizatorzy zapewniają transport, wyżywienie, noclegi
oraz opiekę merytoryczną. Szkolenie kończy się uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 maja 2019 r. na adres: iwona.gajewska@ipn.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Szczegółowy program szkolenia:

31 maja 2019 r. (piątek)

8.30 – wyjazd z Wrocławia z parkingu przy ul. Marka Petrusewicza (Aquapark)

10.15 – przyjazd do Wambierzyc

10.30 – początek konferencji pt. „Wambierzycka Królowa Rodzin. Wczoraj i dziś.
Sanktuarium Ziemi Kłodzkiej. Konferencja historyczna  upamiętniająca 800 – lecie  istnienia
maryjnego kultu”.

16.00 – zakończenie konferencji (w tracie jej trwania organizatorzy zapewniają obiad oraz
obsługę cateringową)

18.00 – 19.00 kolacja

19.00 – dla zainteresowanych zwiedzanie Bazyliki w Wambierzycach
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Nocleg w Domu Pielgrzyma w Wambierzycach

1 czerwca (sobota)

8.00 – śniadanie

9.00 – wyjazd z Wambierzyc do Kłodzka

10.30 – zwiedzanie Twierdzy w Kłodzku

13.00 – 15.00 – zwiedzanie Muzeum Ziemi Kłodzkiej

15.00 – 16.00 – obiad

17.00 – wyjazd do Stronia Śląskiego na nocleg

19.00 – kolacja (w zależności od warunków pogodowych grill lub ognisko z kiełbaskami)

Nocleg w Amadeus Villa Park w Stroniu Śląskim

2 czerwca (niedziela)

8.00 – śniadanie

9.00 – wyjazd do Srebrnej Góry

10.30 – 12.00 – zwiedzanie Twierdzy w Srebrnej Górze

12.30 – 15.00 – przejazd przez Sztolnie w Osówce i Walimiu do Wrocławia (obiad)

Około 15.30–16.00 – przyjazd do Wrocławia

 

 

 

 

 


