
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: Adrian.Lesiakowski@ipn.gov.pl 

 

LEKCJE/ WARSZTATY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH 

 
Zajęcia w oparciu o gry miejskie w aplikacji ActionTrack, obejmujące krótkie 
wprowadzenie historyczne oraz 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.  
 

• 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. 
 
 
 

 



Użyteczność. Aktywizm i modernizacja po polsku 

Celem zajęć jest przedstawienie zjawisk związanych z patriotycznie motywowaną 
aktywnością społeczną i działaniami modernizacyjnymi Polaków od czasu utraty 
niepodległości w XVIII w. do końca międzywojnia, pokazanie podstawowych 
powiązań przyczynowo-skutkowych, dostarczenie wiedzy o ideach, instytucjach, 
wydarzeniach i osobach. Tematyka dotycząca szeroko rozumianego kapitału 
społecznego (kultura, edukacja, nauka), gospodarki, opieki medycznej i opieki 
społecznej, infrastruktury lokalnej, innowacji i zmian społecznych oraz postaw 
pro publico bono. 

Lubelscy innowatorzy. Odkrywcy, wynalazcy, wizjonerzy i liderzy zmian z 
Lubelszczyzny na przestrzeni wieków 

Tematyka dotycząca rozwoju społecznego i gospodarczego, modernizacji 
państwa i regionu, pracy kulturalnej oraz postaci wybitnych innowatorów, 
naukowców, organizatorów życia społecznego i gospodarki z obszaru 
Lubelszczyzny. 

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. 

Walką i pracą. Polaków drogi do niepodległości 

Syntetyczny zbiór wiadomości oraz pytania zmuszające do myślenia o sposobach, 
w jaki Polacy w XIX wieku dążyli do odzyskania samostanowienia. Praca 
organiczna i wysiłek zbrojny, działalność kulturalna i konspiracja, nauka i 
dyplomacja. Wiele dróg – jeden cel. 

Obrona Przebraża. Polska samoobrona na tle ludobójstwa wołyńsko-
małopolskiego 

Zajęcia poświęcone samoorganizacji Polaków w obliczu eksterminacji ludności 
polskiej (i innych narodowości) na Wołyniu i innych terenach wschodnich II RP. 
Polacy podjęli opór wobec działań OUN/UPA, czego najbardziej znanym 
przykładem jest zwycięska obrona Przebraża. 

 

 



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. 


