
Szanowni Państwo, 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie zachęca do skorzystania z 
nowej oferty lekcji/ warsztatów dla uczniów. Zajęcia będą prowadzone w naszej 
siedzibie przy ul. Wodopojnej 2 w Lublinie w sali multimedialnej. Zapraszamy w 
czwartki (termin do uzgodnienia). Większość zajęć może być prowadzona 
zarówno w  postaci tradycyjnej lekcji (prezentacji) jak i aktywizujących 
uczestników warsztatów. Do części  tematów możliwe będzie posłużenie się 
aplikacją Quizizz, jako dodatkowym narzędziem ożywiającym zajęcia. Lekcje/ 
warsztaty poprowadzą pracownicy OBEN IPN Lublin.  

Prosimy o kontakt na adres mailowy: Konrad.Majchrzyk@ipn.gov.pl 

 

LEKCJE/ WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Zajęcia w oparciu o gry miejskie w aplikacji ActionTrack, obejmujące krótkie 
wprowadzenie historyczne i odprawę techniczną, podczas której uczestnicy 
dowiedzą się jak zainstalować aplikację, pobrać grę oraz jak wygląda sama 
rozgrywka. Podczas zajęć gracze otrzymają specjalne pakiety niezbędne do 
przejścia całej trasy.  
 

• Na ratunek Matejce  

Akcja gry rozgrywa się w Lublinie w przededniu wybuchu II wojny 
światowej. Główną bohaterką jest niezwykle ciekawska Tymotka, która 
razem z towarzyszami próbuje uratować słynny obraz Matejki przed 
wojenną pożogą i nienawiścią Niemców.  

 

• O Wilkach mowa 

Celem gry jest przybliżenie powojennej historii Lublina dotyczącej 
przygotowań do akcji ekspropriacyjnej oddziału AK ppor. Stanisława 
Łukasika ps. „Ryś”. Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z czterech tras, w 
ramach których zdobędą umiejętności niezbędne w działalności 
konspiracyjnej.  

 

• Przeszliśmy - Niepokonani 

Gra ma za zadanie przybliżyć uczestnikom historie miejsc pamięci 
związanych z Zesłańcami Sybiru w Lublinie. Wycieczka po miejscach 
pamięci opleciona została fabułą opartą na niezwykłej historii dzieci z 



Pahiatua. Uczestnicy podejmą próbę odtworzenia historii krewnego, 
który w 1944 r. jako mały chłopiec przybył na statku do Nowej Zelandii.  

 
 
LEKCJE/ WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I-IV 

Co by było gdyby zwierzęta mówiły?   

Baśka Murmańska to niedźwiedzica polarna, która defilowała razem z 
żołnierzami Wojska Polskiego przed Józefem Piłsudskim. Opowieść w formie 
filmiku z opisem historycznym o okolicznościach odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  

Kasztanka Marszałka Piłsudskiego przybliży wydarzenia mające miejsce w czasie 
kiedy Polska walczyła o swoje granice i odzyskiwała samodzielny byt po I wojnie 
światowej. 

Historia Misia Wojtka  zostanie zaprezentowana w filmiku wzbogaconym 
opowiadaniem. Istnieje możliwość przeprowadzenia rozgrywki w grę „Miś 
Wojtek”. 

 

LEKCJE/ WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. V-VIII 

Strażnicy domowej historii 

Celem zajęć będzie zmobilizowanie uczestników do przeszukiwania własnych 
szafek i szuflad w poszukiwaniu materiałów archiwalnych, a także pokazanie w 
jaki sposób dbać o swoje prywatne, rodzinne archiwum. Pokażemy jak 
przechowywać materiały, jak je porządkować i opisywać oraz gdzie szukać 
dopełniających informacji. Uczestnicy będą pracować na oryginalnych 
fotografiach i dokumentach z początku XX w. Można rozważyć także 
poproszenie uczestników o przyniesienie na zajęcia starych dokumentów czy 
fotografii ze swojego domowego archiwum, aby wspólnymi siłami porozmawiać 
o historiach, które w sobie kryją. 

Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku  

Celem zajęć  jest  popularyzowanie  wiedzy  o  historii  polskich  Kresów  
Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych 
aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników  na  los  Polaków  
mieszkających  za  naszą  obecną  wschodnią granicą, kształtowanie 
świadomości, że nadal są  oni  cząstką  naszej  Ojczyzny.   

 



Polskie sukcesy w dorobku ludzkości 

Zajęcia poświęcone polskim gigantom nauki, kultury, gospodarki i biznesu. 
Celem jest pokazanie szerokiej palety postaci i ich dokonań w różnych 
dziedzinach oraz dostarczenie uczestnikom wiedzy o rodakach, którzy wnieśli 
wkład w rozwój ludzkości: wynalazcach, odkrywcach, społecznikach, 
naukowcach, przemysłowcach, organizatorach przemysłu, inżynierach, 
reformatorach, twórcach kultury itp. 

Naukowcy z Lubelszczyzny 

Lekcja dotycząca wynalazców, konstruktorów, naukowców i medyków, którzy 
zapisali się w historii naszego regionu, a czasami także daleko poza nim. 

Ojcowie Niepodległości 

Zajęcia warsztatowe wokół postaci, postaw i dokonań ojców polskiej 
niepodległości, zarówno tych z pierwszego szeregu, jak i nieco mniej znanych. 

Korpus Ochrony Pogranicza 

Zajęcia oparte o wyprodukowane w OBEN IPN materiały audiowizualne 
dotyczące KOP. Dotyczą one historii i działalności formacji wojskowej istniejącej 
w latach 1924-1939, której zadaniem było zabezpieczenie i strzeżenie granicy 
polsko-sowieckiej nowo powstałego Państwa Polskiego.   

Cisi bohaterowie. Postawy użyteczne dla wspólnoty w Lublinie w czasie II 
wojny światowej 

Zajęcia wokół wysiłku patriotycznego i cichego, codziennego bohaterstwa, 
stanowiąc uzupełnienie czynu zbrojnego i walki konspiracyjnej z dwoma 
okupantami. Ukrywanie historycznych płócien Matejki, transport przez Lublin 
rezerw złota NBP, wyniesienie przez woźnego miejskiego bomby lotniczej w 
czasie nalotów na Lublin, zabezpieczenie pomnika Kochanowskiego przed 
chcącymi go zniszczyć Niemcami czy zorganizowane udzielanie pomocy polskim 
jeńcom i więźniom Majdanka. 

 
 


