
  
 

 

   

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy nauczycielki i nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach 
ponadpodstawowych na konferencję online  

  

Praca przymusowa Polaków w Kraju Warty 

 

Termin – 21 maja 2022 r. w godz. 10.00 –11.30.  

 

Współpraca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Poznaniu 

Forma: zajęcia on-line na platformie Big Blue Button  

 

Adresat: nauczycielki i nauczyciele historii, języka polskiego, etyki i inni zainteresowani 
tematyką regionalistyki oraz II wojny światowej.  
 
Cel, po zajęciach uczestnik: 

• poznaje sposoby zastosowania zasobów muzealnych w edukacji na temat II wojny 
światowej, 

• poszerza wiedzę na temat pracy przymusowej Polaków w Kraju Warty; 
• zyskuje nowe narzędzia do realizacji podstawy programowej; 

Przebieg webinarium: 

Wystąpienia: 

 

 



  
 

 

1. Między przymusem a niewolnictwem. Organizacja pracy przymusowej w Kraju 

Warty, prelegent: dr Bogumił Rudawski, pracownik naukowy, Instytut Zachodni im. 

Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu; 

2. Warunki życia polskich pracowników przymusowych w Kraju Warty, prelegent: 

Jacek Nawrocik, kustosz, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie; 

3. Wspomnienia Zofii Czarneckiej (Ireny Szpak) z czasów okupacji niemieckiej 1939–

1945, prelegentka: Donata Banaszak, kierownik Archiwum Uniwersytetu 

Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu; 

4. Podsumowanie, Agata Matyjasek, doradczyni metodyczna w Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu.   

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE 

Jeśli w tym roku szkolnym rejestrowali się już Państwo do Sieci współpracy i 
samokształcenia ODN w Poznaniu, wystarczy się tam zalogować i wejść na zajęcia lub 

kliknąć link znajdujący się poniżej. 

 

Jeśli nie posiadają Państwo konta w Sieciach współpracy i samokształcenia ODN w 
Poznaniu, proszę postępować zgodnie z następującymi wskazówkami: 

 

Proszę nie zostawiać procesu rejestracji i logowania na ostatnią chwilę przed 
szkoleniem, ponieważ zajmuje to kilkanaście minut. 

Sugerujemy zając się tym zadaniem przynajmniej dzień wcześniej! 
 

Szanowni Państwo, 
 
Aby zarejestrować się na Sieci współpracy i samokształcenia ODN proszę wykonać 
następujące czynności: 

1. Proszę wejść na stronę www.odnpoznan.pl  

2. Wybieramy opcję DORADCY, a następnie sieci współpracy i samokształcenia ODN-

u. 



  
 

 

           
3. Jeśli jesteście Państwo w serwisie po raz pierwszy należy utworzyć konto.  

 

4. Proszę się zalogować korzystając z podpowiedzi. 
5. Po dokonaniu rejestracji otrzymacie Państwo link aktywacyjny, który będzie wysłany 

na podany przy rejestracji adres mailowy. Podany link należy aktywować. 
 

6. Jeśli rejestrowaliście się już Państwo na platformie Moodle należy zalogować się 
z poprzednim loginem i hasłem lub poprosić o automatyczne przypomnienie nazwy 
użytkownika lub hasła. 

7. Po zalogowaniu wybieramy KATEGORIE KURSÓW,  temat: Sieci współpracy 
i samokształcenia ODN-u, potem PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE 

8. Następnie wybieramy Historia i WOS szkoły ponadpodstawowe - Agata Matyjasek 
9. Ostatnim krokiem rejestracji jest wpisanie klucza dostępu do sieci: hiwos  



  
 

 

 
Po wpisaniu klucza i kliknięciu w klawisz „Zapisz mnie” dostaniecie się Państwo 
do Sieci. 
 
 
Jeśli są już Państwo członkami tej sieci, po zalogowaniu, wystarczy kliknąć poniższy 

link. 
 

Aby dołączyć do spotkania należy kliknąć na BigBlueButton. 

 
https://tiny.pl/9slhb 

 
Bardzo proszę o logowanie się pełnym imieniem i nazwiskiem. 

Pozwoli to na sprawne wygenerowanie zaświadczeń o udziale w szkoleniu. 
 
 
 
 
 

 
Zapraszam do udziału w zajęciach i konsultacji 

Agata Matyjasek 
Doradczyni metodyczna nauczycieli i nauczycielek 

 historii oraz wiedzy o społeczeństwie 
tel. kom.: 505 583 521  

doradca.matyjasek@odnpoznan.pl 

Dyżur: 

Środa, 15:00-16:30 on-line na platformie BBB 

 

 

 


