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ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINE
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie zajmuje się szeroko rozumianą
edukacją historyczną. W naszej działalności współpracujemy z wieloma podmiotami,
zarówno z sektora rządowo-samorządowego, jak i organizacjami społecznymi, ekspertami akademickimi oraz pasjonatami historii.
W roku szkolnym 2022/2023, podobnie jak w latach ubiegłych, działania edukacyjne
powiązane będą z ważnymi datami z najnowszej historii Polski. Jesienią 2022 i wiosną
2023 w dalszym ciągu będziemy wspominać wydarzenia „Aktion Reinhardt”.
W roku 2022 zainaugurujemy projekt edukacyjny poświęcony Dzieciom Zamojszczyzny w 80. Rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wysiedleń ludności polskiej z tych
terenów. Wreszcie latem 2023 r. skoncentrujemy działania edukacyjne wokół przypadającej wówczas 80. Rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu.
W nadchodzącym roku szkolnym chcielibyśmy zaoferować Państwu kilka nowych
propozycji edukacyjnych. Szczególnie polecamy edukacyjny projekt „IPN Młodych”,
w ramach którego zapraszamy młodych ludzi do podzielenia się swoją kreatywnością
i wspólnego realizowania projektów o tematyce historycznej. Zapraszamy również do
naszej księgarni, gdzie proponujemy zajęcia dla najmłodszych pasjonatów historii.
Naszą ofertę edukacyjną kierujemy nie tylko do uczniów i nauczycieli. Choć przygotowana jest ona z myślą przede wszystkim o tych dwóch grupach odbiorców, to liczymy,
iż każda osoba zainteresowana historią najnowszą znajdzie dla siebie coś interesującego wśród przygotowanych przez nas propozycji.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Lubline
Delegatura w Radomiu

działania edukacyjne - OBEN IPN w Lublinie

SZKOLENIA I WARSZATY EDUKACYJNE (dla nauczycieli, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych)

WARSZATY EDUKACYJNE DLA NAJMŁODSZYCH (dla przedszkolaków i pierwszych klasy szkół podstawowych)

Szkolenia
• Opozycja antykomunistyczna w Polsce od podziemia niepodległościowego
do „Solidarności”
• Zbrodnia na obywatelach polskich w II wojnie światowej
·· Aktywni i innowacyjni w XIX-XX wieku – Lubelszczyzna i Kresy
·· Giganci nauki. Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy
·· Praca dla dobra wspólnego i wysiłek modernizacyjny na tle historii Polski
od drugiej połowy XVIII w. do II wojny światowej

„Kapral Miś Wojtek” (warsztaty plastyczno-muzyczne) (dla przedszkolaków i pierwszych klas szkół podstawowych)

SZKOLENIA,
działania edukacyjne
WARSZTATY

Warszaty
·· Dla narodu i społeczeństwa. Zaangażowanie kobiet w życie publiczne na
ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku
·· Film w służbie systemów totalitarnych - w jaki sposób sztuka filmowa
wykorzystywana była do propagowania idei nazistowskiej i komunistycznej
na przykładzie analizy wybranych filmów niemieckich oraz sowieckich
·· "Walka o duszę narodu. Wokół obchodów Milenium i Tysiąclecia Państwa
Polskiego (1956–1966/1967)"- warsztaty towarzyszące wystawie na ten
sam temat
·· Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 1944–1956 - warsztaty
wokół teki edukacyjnej na ten sam temat
·· Warsztaty poświęcone codzienności społeczności żydowskiej przed wybuchem II wojny w wybranych miejscowościach na Lubelszczyźnie połączone
z odwiedzeniem miejsc ich fizycznej eksterminacji, m.in. Bełżec, Treblinka,
Sobibór
·· Cykliczne warsztaty w miejscach dotkniętych wysiedleniami (m.in. Bortatycze, Skierbieszów, Wólka Złojecka, Łabunie Ruszów, Białowola, Mircze, Grabowiec, Sochy, Aleksandrów), tak aby pokazać dramat rozgrywających się
wydarzeń oczami dzieci i ich rodzin z danej miejscowości.
Koordynator: Katarzyna Zawadka | katarzyna.zawadka@ipn.gov.pl

Mały niedźwiadek Wojtek został
zakupiony w Iranie przez polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej i towarzyszył im
w trudnej wędrówce i codziennych obowiązkach. Obdarzony
wielką sympatią, wychowany,
wręcz udomowiony, odpłacał się
pomocą – najczęściej swoją siłą. Uczestnicy poznają niezwykłą historię Misia
Wojtka, psa Ciapka, małpki Kaśki i wielu innych zwierząt. Przed uczestnikami
dużo malowania, wycinania, oglądania i opowiadania!
Koordynator regionalny: Katarzyna Syska | katarzyna.syska@ipn.gov.pl

„Zaklęci w złotych ramach” (dla przedszkolaków i pierwszych klasy szkół podstawowych)
Czego możemy się dowiedzieć,
oglądając ogromne płótna historyczne autorstwa mistrza
Matejki? Jakie tajemnice odkryć,
bawiąc się w małych detektywów?
Zapraszamy do udziału w zajęciach poświęconych poszczególnym dziełom mistrza Matejki. Każde zajęcia poświęcone będą jednemu
wybranemu obrazowi mistrza:
·· Unia Lubelska
·· Konstytucja 3 Maja
·· Bitwa pod Grunwaldem
Zajęcia przeprowadzane z wykorzystaniem stołu multimedialnego.
Koordynator regionalny: Katarzyna Syska | katarzyna.syska@ipn.gov.pl
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WARSZATY EDUKACYJNE
działania edukacyjne
DLA NAJMŁODSZYCH

działania edukacyjne - OBEN IPN w Lublinie

działania edukacyjne - OBEN IPN w Lublinie

WARSZATY EDUKACYJNE (ostatnie klasy szkoły podstawowej)

RAJDY, OBJAZDY EDUKACYJNE (dla nauczycieli, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych, uczniów)

Warsztaty kryptograficzne „Tajne-przez-poufne” (ostatnie klasy szkoły podstawowej)

„Przerwane dzieciństwo. Zamojszczyzna 1942–1943” (dla uczniów szkół ponadpodstawowych)
Dwudniowy edukacyjny rajd. Wyjazd
dla grupy ok. 30 osób (pięć grup szkolnych plus opiekun). W każdym z odwiedzanych miejsc uczestnicy rajdu wysłuchają krótkiej prelekcji, która będzie
wprowadzeniem do tematu. W miarę
możliwości organizacja (chociaż w jednym z tych miejsc) spotkania ze świadkiem historii lub lokalnym historykiem
(osobą zajmującą się tą tematyką). Przewidywane do odwiedzenia miejsca: Lublin cmentarz na ul. Lipowej, Pełczyn, Klemensów, Zwierzyniec, Zamość.

WARSZATY
działania edukacyjne
EDUKACYJNE

Zostań tajnym agentem, wykazując się bystrością umysłu i spostrzegawczością!
Podczas warsztatów kryptograficznych uczestnicy nauczą się
szyfrować, kodować i utajniać
ważne dla siebie informacje.
Będzie to również okazja, aby
poznać historię najstarszych
szyfrów na świecie oraz tych
stosowanych podczas II wojny światowej. Uczestnicy spróbują także skonstruować prostą maszynę szyfrującą.
Czas trwania zajęć: ok. 1h
Koordynator regionalny: Katarzyna Syska | katarzyna.syska@ipn.gov.pl
„Dzieci takie jak my” (ostatnie klasy szkoły podstawowej)
Skupiają się wokół losów dzieci z Kresów
Wschodnich, które wywieziono w głąb Związku
Sowieckiego. Scenariusz oparty jest na pamiętniku jednego z takich dzieci – Wandy Kociuby.
Celem zajęć jest opowiedzenie dzieciom o historii ich rówieśników z czasów wojny w sposób
dostosowany do ich wieku.
Koordynator regionalny: Katarzyna Syska |
katarzyna.syska@ipn.gov.pl
Ferie z IPN (dla uczniów)
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do odwiedzenia naszej siedziby w Lublinie oraz Przystanków Historia (Tomaszów
Lubelski, Zamość, Pelagów-Trablice, Puszcza Kozienicka) w czasie ferii zimowych. Grupom zorganizowanym proponujemy zajęcia z grami planszowymi,
wykłady, pokazy filmowe i warsztaty notacyjne.
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Koordynator regionalny:
Agnieszka Skura | agnieszka.skura@ipn.gov.pl
Kinga Żelazko | kinga.zelazko@ipn.gov.pl
„Śladami zagłady Żydów na Lubelszczyźnie” (dla nauczycieli, edukatorów)
Dwudniowy objazd dla nauczycieli,
połączony z warsztatami i spotkaniami z członkami lokalnej społeczności,
działającymi na rzecz upamiętnienia
historii i kultury Żydów: Lublin - Łęczna – Urszulin – Włodawa – Sobibór.
Koordynator regionalny:
Agnieszka Skura | agnieszka.skura@ipn.gov.pl
Kinga Żelazko | kinga.zelazko@ipn.gov.pl
Pozostałe rajdy:
• Śladami walk Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal
• Śladami walk Edwarda „Żelaznego” i Leona „Jastrzębia” Taraszkiewiczów
• Śladami walk podziemia niepodległościowego na radomszczyźnie
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RAJDY,
działania
OBJAZDY
edukacyjne
EDUKACYJNE
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KONKURSY, TURNIEJE I PROJEKTY EDUKACYJNE (dla uczniów)

KONKURSY, TURNIEJE I PROJEKTY EDUKACYJNE (dla uczniów)

„Dziś Teleranka nie będzie” (dla uczniów szkół podstawowych)
Celem turnieju jest rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą Polski
oraz upowszechnienie wiedzy na ten
temat wśród dzieci i młodzieży.
Uczniowie uczestniczą w turnieju drużynowo. Każda drużyna musi liczyć 3 osoby. Turniej przebiega w kilku etapach,
w skład których wchodzą zadania o zróżnicowanej formie i poziomie, w tym zadania opisowe, testowe, manualne. Uczestnicy rozwiązują zadania drużynowo.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego z klas 4–6.

„Oni żyli kiedyś wśród nas… Losy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej”

Koordynator regionalny: Agnieszka Skura | agnieszka.skura@ipn.gov.pl
„Dęby pamięci w mojej okolicy” (dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych)
II edycja konkursu. Kwiecień 2023 r
Celem konkursu „Dęby pamięci w mojej okolicy” jest poznawanie i popularyzowanie życiorysów polskich oficerów, policjantów i funkcjonariuszy innych
służb - ofiar zbrodni katyńskiej, znajdujących się na liście Bohaterów zgłoszonych w Programie „Katyń… Ocalić od zapomnienia”.
Turniej adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz
szkół ponadpodstawowych z terenu Lubelszczyzny i miasta Radomia.
Koordynator regionalny: Agnieszka Skura | agnieszka.skura@ipn.gov.pl

(dla uczniów ponadpodstawowych)

Konkurs w ramach 80 rocznicy „Akcji Reinhardt”, mający na celu przybliżenie
codzienności ludności żydowskiej w czasach II Rzeczpospolitej, tuż przed wybuchem wojny w wybranych miejscowościach (m.in.: Izbica Lubelska, Piaski,
Włodawa, Rejowiec, Zaklinów, Parczew, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Wojsławice, Końskowola). Zadaniem jest przygotowanie materiału filmowego o losach
społeczności żydowskiej.
Koordynator regionalny: Kinga Żelazko | kinga.zelazko@ipn.gov.pl
„W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”
(dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

Konkurs jest hołdem dla zamordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück oraz ocalałych, byłych więźniarek obozu. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie recytacji
wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek FKL Ravensbrück.
Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL oraz Miasto Ruda Śląska".
Koordynator regionalny: Katarzyna Syska | katarzyna.syska@ipn.gov.pl

„Młodzi w hołdzie Dzieciom Zamojszczyzny” (dla uczniów)
Konkurs w ramach 80 rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie, mający na celu
przybliżenie i upamiętnienie niemieckiej akcji wysiedleńczo-kolonizacyjnej
z lat 1942/1943.
Konkurs polega na przygotowaniu w aplikacji Tik Tok krótkiego filmu dokumentującego lokalnie podejmowane inicjatywy w związku z obchodami
80 rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie.
Konkurs skierowany do uczniów z miejscowości związanych z tymi wydarzeniami.

„Bądźcie nadal apostołami Narodu! Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów
polskich w latach 1918–1945” (dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych)
„Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja”
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z dwóch form
– pisemnej lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność z faktami historycznymi oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi (źródła
pisane, fotografie i relacje świadków). Zwycięzcy konkursu wezmą udział w sesji naukowo-edukacyjnej, połączonej z ogólnopolskim finałem konkursu, który
planowany jest na wiosnę 2023 r.

Koordynator regionalny: Kinga Żelazko | kinga.zelazko@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny: Agnieszka Skura | agnieszka.skura@ipn.gov.pl
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KONKURSY, TURNIEJE I PROJEKTY EDUKACYJNE (dla uczniów)

uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na
wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego.

„Żołnierze w służbie historii” (dla uczniów klas mundurowych - nie tylko wojskowych)
Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem
historii oręża polskiego w XX wieku oraz jego wkładu
w budowę niepodległego i niezależnego Państwa
Polskiego.
W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią oręża polskiego, sylwetki żołnierzy, których postawa może
być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują
zdobytą wiedzę innym.
Konkurs w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem
Obrony Narodowej.
www.zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl.l
Koordynator regionalny: Adrian Lesiakowski | adrian.lesiakowski@ipn.gov.pl
Kresy– polskie ziemie wschodnie w XX wieku
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
(klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród
młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie
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Koordynator regionalny: Grzegorz Makus | grzegorz.makus@ipn.gov.pl
VIII Turniej Debat Historycznych IPN (dla uczniów szkół ponadpodstawowych)
Największy w Polsce projekt edukacyjny wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej. Uczniowie poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną
o ważnych problemach związanych z historią
Polski XX w. Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej
mają możliwość nauczyć się samodzielnego myślenia, patrzenia na zagadnienia z wielu stron,
budowania spójnej i logicznej argumentacji,
publicznego występowania, słuchania innych,
brania odpowiedzialności za swoje słowa oraz
szanowania swoich rozmówców. Zwycięzcy turniejów regionalnych biorą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych
organizowanym w Warszawie.
Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.
Koordynator regionalny: Katarzyna Zawadka | katarzyna.zawadka@ipn.gov.pl
Konkurs „Niezwyciężeni 1920. Obrońcy Ojczyzny” (dla uczniów)
„Niezwyciężeni” to kolejna odsłona konkursu edukacyjnego upamiętniającego
sylwetki osób uhonorowanych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości. Tym
razem zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie filmu o dowolnej
postaci, która oprócz uhonorowania Krzyżem bądź Medalem Niepodległości
była również uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Projekt „Niezwyciężeni 1920” to świetna okazja dla młodych ludzi do odkrywania i upamiętniania
osób, które zasłużyły się odbudowie Niepodległej. Daje możliwość poznania
historii Polski przez pryzmat indywidualnych biografii. Szczegóły na stronie
internetowej: niezwyciezeni1918–2018.pl
Koordynator regionalny: Agnieszka Skura | agnieszka.skura@ipn.gov.pl
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„Policjanci w służbie historii” (dla uczniów klas mundurowych - nie tylko policyjnych)
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem
historii policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny
światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości i odbudowę państwa polskiego.
W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają
sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom, miejsca pamięci z nimi
związane oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.
Konkurs - w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą
Główną Policji.
www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl
Koordynator regionalny: Adrian Lesiakowski | adrian.lesiakowski@ipn.gov.pl

działania edukacyjne - OBEN IPN w Lublinie

KONKURSY, TURNIEJE I PROJEKTY EDUKACYJNE

• Użyteczna przeszłość, użyteczna młodość
Czy aktywizm to wynalazek XXI wieku? Czy praca organiczna, praca u podstaw, samoorganizacja, modernizacja to tylko słowa? Jaka jest nasza baza dobrych praktyk historii? Słuszna duma – giganci nauki, odkrywcy, innowatorzy,
wizjonerzy. Jak zrobić coś przydatnego dla innych?
• O co warto walczyć?
Prywatno-publiczne wojny Józefa Wybickiego, Ignacego Łukasiewicza, Marii
Konopnickiej, Bolesława Prusa, Marii Grzegorzewskiej, Józefa Mackiewicza,
Rafała Gan-Ganowicza, Wandy Rutkiewicz, Przemysława Gintrowskiego, Jacka
Kaczmarskiego i innych
• Klasyka fika!
Czy ważne treści zawsze są nudne? O co właściwie chodzi twórcy? Czy dobry content sam się broni? Czy z księgi da się zrobić shorta? Co przyda się
mi, a co nam?

Sejm Dzieci i Młodzieży (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)
SDiM to projekt edukacyjny realizowany od
1994 roku. Organizatorem sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. W projekcie mogą
wziąć udział dwuosobowe zespoły, złożone
z uczniów w wieku 13–18 lat. SDiM jest corocznym wydarzeniem z osobnym tematem dedykowanym na dany rok oraz stanowi pewną,
zamkniętą całość.
Więcej bieżących informacji znajdziecie na stronie: sdim.edu.pl oraz na
oficjalnym profilu na Facebooku.
Koordynator regionalny: Agnieszka Skura | agnieszka.skura@ipn.gov.pl
KONFERENCJE EDUKACYJNE (dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół średnich i studentów)

Młodzi, użyteczni!
Cykliczna konferencja edukacyjna #MłodziUżyteczni. Aktywizacja młodych ludzi
służąca prezentacji twórczości intelektualnej i artystycznej, opartej o postawy
przydatne dla wspólnoty. Będziemy się uczyć nawzajem, tak aby wykorzystać
wspólne zasoby i inspirować pomysłami. Hasło akcji to Naucz kogoś czegoś
przydatnego. I podziel się tym.
Z konferencji powstaną materiały w formie krótkich tekstów, nagrań video
i audio, gier, artystycznych form multimedialnych. Będziemy starali się ożywić radość i dumę z twórczej pracy naukowej, edukacyjnej, artystycznej
młodych, a jednocześnie promować dobre wzorce dla nas wszystkich.
Konferencje połączone będą z Giełdą Użyteczności, która umożliwi wyeksponowanie różnorakich nakierowanych prospołecznie, patriotycznie i rozwojowo
działalności organizacji lokalnych, zwłaszcza młodzieżowych.
Konferencje edukacyjne młodych będą się odbywać w cyklu około dwumiesięcznym, począwszy od października 2022 r.
Planowane tematy konferencji, których gospodarzem będzie młodzież:
• Po co nam przeszłość?
Czy jest coś przydatnego w tym, co było? Czy historia jest naprawdę nauczycielką życia? Czy można zmonetyzować wspólnotową przeszłość na
prywatnym koncie? Co się zmienia w filmie życia: scenariusz? aktorzy?
dekoracje? Czy stać nas na własne zdanie?
14

Koordynator: Adrian Lesiakowski | adrian.lesiakowski@ipn.gov.pl
IPN MŁODYCH (dla uczniów)

„IPN Młodych” to nowa inicjatywa edukacyjna IPN w Lublinie skierowana do
młodzieży. W ramach tego projektu nie tylko zapraszamy młodych ludzi do
udziału w przygotowanych przez nas warsztatach, zajęciach i wykładach,
ale również zachęcamy do pokazania swojej kreatywności i pomysłowości,
pasji i zainteresowań. 1 czerwca 2022 r., w ramach wydarzenia inaugurującego projekt młodzi ludzie w lubelskim IPN, mural przedstawiający postacie
historyczne, jak również panorama Lwowa i Lublina, malowali kolorowankę historyczną oraz pracowali nad komiksem historycznym "Kopistka Zaza".
W nadchodzącym roku szkolnym również zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych pod hasłem #IPN Młodych.
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KONFERENCJE
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działania edukacyjne - OBEN IPN w Lublinie
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PRZYSTANKI HISTORIA

MOBILNE GRY MIEJSKIE W APLIKACJI ACTIONTRACK (dla wszystkich)

Działania lubelskiego IPN to także popularyzacja historii w szczególnych
miejscach. Do takich zalicza się cztery Przystanki Historia.

PRZYSTANKI
działania edukacyjne
HISTORIA

Lokalizacje przystanków historia:
• Tomaszów Lubelski (Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera oraz Miejska
Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego),
• Zamość (Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu),
• Pelagów-Trablice (Miejscem jest wyremontowana i przystosowana dla zwiedzających stara plebania, gdzie mieszkał, był nachodzony i bity przez tzw.
nieznanych sprawców ks. Roman Kotlarz, męczennik radomskiego robotniczego protestu z Czerwca 1976 r.),
• Puszcza Kozienicka (Projekt edukacyjny ZHR-IPN w Puszczy Kozienickiej
jest nowatorski na skalę krajową. Praktyczne odtwarzanie codziennego
życia oddziałów partyzanckich połączone z nowoczesnym podejściem do
propagowania historii wykorzystującym gry i zabawy w ESCAPE ROOM.)
W ramach przystanków historia organizowane są: promocje wydawnictw
IPN połączone ze spotkaniami autorskimi, warsztaty historyczne dla uczniów,
turnieje gier, prezentacje wystaw będących w zasobach Instytutu oraz inne
przedsięwzięcia edukacyjne.

Mobilne gry miejskie są nowoczesnym narzędziem edukacyjnym. Poprzez
rozrywkę i zabawę uczestnicy odkrywają nieznane oblicza Lublina. Gry integrują, zachęcają do współpracy i ruchu oraz pozytywnej rywalizacji.
Gry można rozegrać indywidualnie, jednak oferujemy możliwość zorganizowania zajęć grupowych w oparciu o gry – wraz ze wstępem historycznym,
wytłumaczeniem wszelkich zasad gry i przygotowaniem krótkiej relacji
z przebiegu rozgrywki.
Na ten moment dostępne są 3 gry:
„O Wilkach mowa”
Gra, w której gracze stają się częścią oddziału Stanisława Łukasika „Rysia”
i przygotowują się do niezwykłej akcji na Izbę Skarbową w 1945 r., zdobywając na trasie umiejętności niezbędne w pracy konspiracyjnej.
„Na ratunek Matejce”
Gra, w której gracze biorą udział w niezwykłej akcji ratunkowej słynnych obrazów Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, „Kazanie Skargi”, przenosząc się do
Lublina w przededniu wybuchu II wojny światowej.
„Przeszliśmy – Niepokonani”
Gra, w której gracze wybierają się na wycieczkę po miejscach pamięci związanych z Sybirakami w Lublinie i poznają historię dzieci z Pahiatua.
Czas trwania zajęć: ok. 2h

Koordynator: Katarzyna Syska | katarzyna.syska@ipn.gov.pl
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QUIZY ONLINE NA PLATFORMACH KAHOOT! I QUIZIZZ (dla wszystkich)

EDUKACJA W INTERNECIE (dla wszystkich)

„Quizy” to projekt mający na celu upowszechnianie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach w najnowszej historii Polski w sposób bezpieczny i bezkontaktowy. Konkursy przeprowadzane są za pomocą darmowej platformy
Quizizz i Kahoot! dostępnej zarówno na telefonach jak i komputerach z dostępem do Internetu. Może w nich wziąć udział każdy, kto chce sprawdzić
swoją wiedzę historyczną.
„Quizzy” oparte są o wystawy elementarne IPN dostępne pod adresem
https://ipn.gov.pl/pl/glowna/1093,Wystawy-elementarne.html
Organizowane są z okazji rocznic i świąt narodowych. Są one doskonałą formą promocji historii dla osób indywidualnych. Istnieje również możliwość
udostępnienia „Quizzów” placówkom oświatowym.
Lista dotychczas zrealizowanych konkursów:

Aplikacja „Lublin 39”
Aplikacja przybliża wydarzenia mające miejsce w Lublinie w trakcie wojny we
wrześniu 1939 roku. Za pomocą multimediów, zachowanych zdjęć, wspomnień
naocznych świadków oraz innych źródeł została przedstawiona historia bombardowań miasta oraz jego bohaterskiej obrony w dniach 16–17 września 1939 roku.
Innym elementem aplikacji, stanowiącym jej element fabularny, jest prowadzony przez fikcyjną postać dziennik, który ma charakter słuchowiska. Dzięki powyższym wątkom, a także umiejscowieniu na mapie miejsc dotkniętych bombardowaniami oraz walkami o miasto, odbiorca aplikacji może poznać ten krajobraz
Lublina, który stał się świadkiem ówczesnych wrześniowych dni.

• Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963
• Użyteczność. Patriotyczny aktywizm społeczny i działania modernizacyjne
w Polsce od końca XVIII wieku do II wojny światowej
• Polskie Symbole Narodowe
• Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie 1943–1945
• Polacy Ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
światowej.
• Witold Pilecki
• Niemieckie obozy zagłady
• Walka o duszę narodu. Wokół Obchodów Milenium i Tysiąclecia
1956–1966/1967
• Krok ku wolności. Protesty robotnicze w czerwcu 1976 r.
• Koniec PRL – rok 1989
• Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/lublin/projekty-filmowe-i-mult/111689,Aplikacja-Lublin-03939.html

SPACERY EDUKACYJNE (dla wszystkich)

Cykl pokazujący różne oblicza miasta i regionu w ważnych dla dziejów Polski
momentach, pozwalający odkryć nieznane dotąd szerzej fakty i ciekawostki,
jak również przybliżyć życie Lublina w różnych momentach najnowszej historii.
W tym roku przygotowujemy następujące spacery:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lublin w dwudziestoleciu międzywojennym
Lublin pod okupacją
Śladami dzielnicy żydowskiej
Milenium/Tysiąclecie w Lublinie
Wirtualny spacer po Izbie Pamięci Terroru Komunistycznego w Tomaszowie
Lubelskim
Miejsca terroru komunistycznego w Lublinie
Ścieżkami aktywizmu społecznego na Lubelszczyźnie (XIX–XX wiek)
Ekspozycja stała ruchu antykomunistycznego ZHR w Puszczy Kozienickiej
(Przystanek Historia IPN)
Śladami czerwca 1976 roku
Izba Pamięci ks. Romana Kotlarza
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akcje rocznicowe

AKCJE ROCZNICOWE (dla wszystkich)

Jest w kalendarzu kilka rocznic i dat, o których warto pamiętać i o których
IPN stara się przypominać w różny sposób. Oto kilka z nich.
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca
Święto tych, którzy po 1944 r. nie zgodzili się, by Polską rządzili komuniści narzuceni przez ZSRS. Nie złożyli broni. Tę postawę wielu przepłaciło torturami,
okrutnym więzieniem oraz śmiercią bez prawa do własnego grobu. Dzięki
wielu inicjatywom IPN „Wyklęci” coraz częściej stają się „Niezłomnymi” – bohaterami dla kolejnego pokolenia Polaków.

Pokaż, że pamiętasz! 1 sierpnia
W każdą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Instytut Pamięci Narodowej
wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego
rusza z akcją „Pokaż, że pamiętasz!”. Znajdź
grób kogoś, kto uczestniczył w Powstaniu
Warszawskim, zaopiekuj się nim, prześlij
nam relację fotograficzną. Dla każdej osoby, która aktywnie weźmie udział w akcji,
mamy „pakiet powstańca”. Relacje zbieramy do 2 października.

AKCJE
akcjeROCZNICOWE
rocznicowe

Zapal światło wolności. 13 grudnia
13 grudnia 1981 r. w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Brutalne działania
reżimu spotkały się ze sprzeciwem wolnego świata. Zapalenie świec w oknach
wielu domów na całym świecie stało się znakiem pamięci o Polakach walczących
o godność i wolność. Do tego symbolicznego gestu solidarności wezwali wówczas papież Jan Paweł II i prezydent USA Ronald Reagan, a płomień
wolności rozbłysnął na Watykanie i w Białym Domu. Instytut Pamięci Narodowej co roku zachęca do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w ten sam
sposób, czyli przez zapalenie światła wolności w oknach domów wieczorem,
13 grudnia, o godz. 19.30.
Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów
pod Okupacją Niemiecką. 24 marca
W rocznicę zamordowania przez Niemców bohaterskiej rodziny Ulmów
z Podkarpacia oraz ukrywanych przez nią Żydów obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod Okupacją Niemiecką. W całym kraju
z tej okazji odbywają się zorganizowane przez BEN IPN konferencje, dyskusje,
debaty, sympozja i pokazy filmów.
Wołyń 1943. Pamiętamy
Projekt dla wszystkich, którym bliska jest pamięć o zbrodni wołyńskiej. W obliczu ogromnej zbrodni czasem brakuje nam słów. Warto zatem posłużyć się
tymi, które wypowiedzieli inni. Wybierzcie fragment poezji o tematyce zbrodni wołyńskiej, zaaranżujcie swoją interpretację i prześlijcie nagranie do nas.
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AKCJE
akcjeROCZNICOWE
rocznicowe

akcje rocznicowe

materiały edukacyjne

WYSTAWY

WYSTAWY

OBEN dysponuje bogatą ofertą wystaw, które mogą być bezpłatnie udostępniane zainteresowanym podmiotom. Wystawy są przygotowane na różnorodnych nośnikach. Część z wystaw jest stale eksponowana w Oddziale i na
ogrodzeniu budynku oddziałowego od ul. Staszica, a także na ogrodzeniach
współpracujących z nami instytucji.
Aktualnie dysponujemy wystawami wymienionymi poniżej, a także dużą częścią tytułów powstałych w ramach cyklów „Wystawy elementarne IPN” i „Biografie elementarne IPN”.
Kontakt w sprawie wypożyczenia wystaw tel. 81 53 63 461.

materiały
WYSTAWY
edukacyjne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

586 dni Stanu Wojennego
A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu’39
Armia Błękitna pod sztandarem biało-czerwonym
Józef Piłsudski w Lublinie
Kobiety Niezłomne
Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939
Kpt. Stanisław Łukasik (1918-1949) ps. „Ryś”
Lubelska „Łączka”
Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka”
1928–1946
Ojcowie niepodległości
Pokolenie Baczyńskiego
Polacy – Ukraińcy 1943–1945: „antypolska akcja” OUN i UPA Bandery / rzeź
wołyńsko-galicyjska w dokumentach ukraińskich
Policja Państwowa 1919 – 1939
Polska Armia Stalina
„Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1944–1956 i ich społeczne skutki
Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za
pomoc Żydom
Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie 1943–1945
Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”
Symbole naszej historii
TU rodziła się opozycja
TU rodziła się Solidarność
TU rodziła się Solidarność
Rolników
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• Ukradzione dzieciństwo (Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej.
Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu
ogromną traumę.)
• Użyteczność. Patriotyczny aktywizm społeczny i działania modernizacyjne w Polsce od końca XVIII wieku do II wojny
światowej
• Walka o duszę narodu. Wokół obchodów Milenium i Tysiąclecia Państwa Polskiego 1956–1966/1967
• Wrzesień 1939
• Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia
• Zaczęło się w Lipcu. «Solidarność» w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980–1989
• „Zaplute karły reakcji” – polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956 ”
• Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach
polskich w latach 1944/45–1956
• Zbrodnia Katyńska
WYSTAWY ELEMENTARNE

Wystawy, które można pobrać ze strony internetowej i wydrukować w odpowiednim formacie. W syntetyczny sposób prezentują one najważniejsze
wydarzenia z dwudziestowiecznej historii Polski i stanowią wygodną pomoc
edukacyjną. Wystawy można pobrać ze strony
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polskie Symbole Narodowe
Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej
Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914–1918
Powstanie Wielkopolskie 1918–1919
Powstania śląskie 1919–1921
Policja Województwa Śląskiego w II RP
Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920
Traktat Ryski 1921
Wojsko Polskie i jego tradycje 1918–1939
Operacja polska NKWD 1937–1938
Zbrodnia nieukarana – łagry sowieckie
Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji
Polski wysiłek zbrojny w II wojnie światowej
Polscy robotnicy przymusowi w Niemczech 1939-1945
Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939–1945
23

WYSTAWY,
materiały
WYSTAWY
edukacyjne
ELEMENTARNE

materiały edukacyjne

materiały edukacyjne

materiały edukacyjne

WYSTAWY
materiałyELEMENTARNE
edukacyjne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIOGRAFIE ELEMENTARNE

Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit
Polacy w bitwie o Wielką Brytanię
Cichociemni
Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę
Polskie Państwo Podziemne
Armia Krajowa
Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
Zagłada Żydów europejskich
Zagłada Romów i Sinti w Europie
Niemieckie obozy zagłady
Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko - galicyjskie 1943–1945
Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963
Podziemie niepodległościowe na Kielecczyźnie po 1944 r.
Poznański Czerwiec 1956
Krzyż - symbol wiary i wolności
Walka o duszę narodu. Wokół Obchodów Milenium i Tysiąclecia 1956–1966/1967
Marzec '68
Bunt robotników. Grudzień ‘70 - luty ‘71
Krok ku wolności. Protesty robotnicze w czerwcu 1976
Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność”
Stan wojenny 1981–1983
Koniec PRL – rok 1989
Aktion "Reinhardt" 1942–1943
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Wystawy o postaciach ważnych dla polskiej historii. Materiały w języku polskim i angielskim są gotowe do samodzielnego wydrukowania i pobrania
przez instytucje, szkoły i osoby fizyczne.
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tadeusz Bór-Komorowski
Juliusz Bursche
Łukasz Ciepliński
Roman Dmowski
August Emil Fieldorf
Józef Haller
Św. Maksymilian Maria Kolbe
Wojciech Korfanty
Ryszard Kukliński
Janusz Kusociński
Władysław Liniarski “Mścisław”
Leopold Okulicki
Ignacy Paderewski
Witold Pilecki
Józef Piłsudski
Jan Piwnik „Ponury”
Marian Rejewski
Jan Rodowicz „Anoda”
Stefan Rowecki „Grot”
Danuta Siedzikowna „Inka”
Władysław Sikorski
Stanisław Sosabowski
Kazimierz Sosnkowski
Michał Tokarzewski-Karaszewicz
Ks. Józef Waląg
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
Wincenty Witos
Stefan Wyszyński
Mariusz Zaruski
Lucjan Żeligowski

BIOGRAFIE
materiałyELEMENTARNE
edukacyjne

WYSTAWY ELEMENTARNE
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materiały edukacyjne

materiały edukacyjne

TEKI EDUKACYJNE

TEKI EDUKACYJNE

Teki są materiałem pomocniczym do pracy w szkole (zawierają one moduł
nauczycielski i uczniowski oraz materiał ilustracyjny i multimedia). Więcej informacji oraz możliwość pobrania wybranych tek w wersji cyfrowej:
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn

„Szczecin. Grudzień ‚70 – Styczeń ‚71”
11 listopada 1918 (dostępna online)
„Policja Państwowa 1919–1939” (dostępna online)
Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej
(1939–1941) (dostępna online)
• To nie na darmo. Grudzień 70 w Gdańsku i Gdyni (dostępna online)
• Konspiracja modzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944–1956
(dostępna online)
•
•
•
•

INFOGRAFIKI HISTORYCZNE (dla nauczycieli i uczniów)

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/infografiki-historyczn

• Rodzice - bohaterowie

materiały
TEKI EDUKACYJNE
edukacyjne

• Poznański Czerwiec 1956 (dostępna online)
• „Operacja polska” NKWD 1937–1938. Losy Polaków w Rosji bolszewickiej
i w ZSRS do 1939 roku (dostępna online)
• Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej (dostępna online)
• Auschwitz – pamięć dla przyszłości (dostępna online)
• Zbrodnia Katyńska (dostępna online)
• Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Materiały edukacyjne
• Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941
• Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947
• Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku
• Tragedia w cieniu „wyzwolenia”. Górny Śląsk w 1945 roku. Materiały
edukacyjne
• Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956 (dostępna online)
• Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944–1956
• Konspiracyjne Wojsko Polskie w latach 1945–1948 (dostępna online)
• Czerwiec ‚76 – krok ku wolności (dostępna online)
• Propaganda Polski Ludowej (dostępna online)
• Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński
• Z »Solidarnością« do wolności (dostępna online)
• Stan wojenny (dostępna online)
• W służbie Ojczyzny. Sylwetka majora Wacława Kopisto (1911–1993)
• Polski gen wolności (dostępna online)
• Zbrodnia pomorska (dostępna online)
• „Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy...”. Zbrodnia Wołyńska – historia
i pamięć (dostępna online)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armia Polska we Francji 1917–1919
Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921
Powstanie Sejneńskie
Stulecie obrony polskości Lwowa
Powstania Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki
Powstanie Wielkopolskie 1918–1919
Baśka Murmańska
II Rzeczpospolita (Gospodarka, Kultura, Radio, Społeczeństwo,m Sport, Ustrój
i konstytucja, Nauka i technika, Wojsko, Wolne Miasto Gdańsk)
Polacy przeciw zarazie
Historia Virtuti Militarido 1939 r.
Wrzesień 1939
Polskie Państwo Podziemne
Katyń 1940
Katyńczycy
Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS w latach 1940–1941
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TEKI EDUKACYJNE,
materiały
INFOGRAFIKI
edukacyjneHISTORYCZNE

Infografiki historyczne - plansze, które w syntetyczny sposób przekazują wiedzę
historyczną. Wszystkie infografiki można pobrać ze strony internetowej:

materiały edukacyjne

INFOGRAFIKI HISTORYCZNE (dla nauczycieli i uczniów)

BROSZURY EDUKACYJNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Broszury edukacyjne przygotowane przez OBEN Lublin służą przybliżeniu
treści historycznych, a zwłaszcza sylwetek bohaterów walki o niepodległość
z Lubelszczyzny.

Ludobójstwo wołyńsko-małopolskie 1939–1947
Polskie Siły Zbrojne podczas II wojny światowej
Obrona Krzyża Nowohuckiego
Jan Paweł II
Polskie miesiące - droga do wolności
Operacja „Tannenberg”
Zagłada Warszawy
Armia Czerwona w województwie gdańskim w 1945 roku
Niemieckie obozy koncentracyjne i obozy zagłady na ziemiach II RP
Polacy ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
Armia Krajowa
Ekspatriacje z Kresów Wschodnich 1944–1959
Masakry NKWD latem 1941 r.

WIRTUALNA PACZKA EDUKACYJNA (dla nauczycieli i uczniów)

Wirtualna paczka edukacyjna - gotowe materiały edukacyjne zawierające teksty
źródłowe, fotografie, nagrania i opracowania. Materiały można pobrać ze strony:
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac

Polacy ratujący Żydów
Żołnierze Wyklęci
Zbrodnia Katyńska
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego
• Zbrodnia Wołyńska
• Jan Paweł II
•
•
•
•
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Seria Rówieśnicy Niepodległej
• Kpt. Stanisław Bizior „Śmigło”, „Eam” (15 IV 1918–4 III 1952), T. Panfil
• Antoni Kopaczewski „Lew” (25 V 1918–8 IX 1946), T. Panfil
• Hieronim Dekutowski „Zapora” (24 IX 1918–7 III 1949), P. Skrok, T. Panfil
• Stanisław Łukasik „Ryś” (2 VII 1918–7 III 1949), A. Piekarz
Pozostałe wydawnicta:
• II Inpektorat Zamojski Armii Krajowej 1948–1950, B. Szyprowski
• Zdzisław Broński „Zdzich”, „Kryza”, „Uskok” 1912–1949, A. Piekarz
• Śpiewnik Zaporczyków
• Zniszczenia Lublina na skutek bombardowania przez Niemców 9 IX 1939
(reprint albumu)
• Lubelska Łączka. Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. Unickiej w Lublinie miejsce pochówków ofiar terroru komunistycznego w latach 1944–1954
• Edward Taraszkiewicz „Grot", „Żelazny" 1921–1951, G. Makus
• Umundurowanie, wojska, marynarki woj. i P. W. w Polsce (reprint)
• Syberio! Nie mogę cię zapomnieć, nie chcę cię pamietać! Pamięci Polaków
wywiezionych na Syberię
• Bitwa pod Zwoleniem 15-VI-1946 r.
• Lasy Janowskie - Zarzecze - Świecie. 19/20–24 sierpnia 1950 r. - Likwidacja
oddziału Adama Kusza „Adama", Łukasz Pasztaleniec
• Atak oddziału ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia" na Powiatowy Urzą
Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie, 22 X 1946 r., Grzegorz Makus
• Radomskie życiorysy: Żołnierze Wyklęci
• Gdy zajdzie potrzeba, gdy zechce tak los... Katyńczycy z Kowali
• Zielona „S" Droga do NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" na Lubelszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1978–1981
• Tadeusz Radwański „Kostek”. „Wyklęty” z Annopola (1925–1948), Rafał Surdacki
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BROSZURY
materiały EDUKACYJNE
edukacyjne

INFOGRAFIKI HISTORYCZNE,
materiały
WIRTUALNA
edukacyjnePACZKA EDUKACYJNA

materiały edukacyjne

materiały edukacyjne

BROSZURY EDUKACYJNE (dla nauczycieli i uczniów)

MULTIMEDIA (dla wszytskich)

Przewodniki historyczno-turystyczne z serii „Śladami Bohaterów”:
• Szlakami walk oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa 1945–1951
• Szlakami walk oddziałów antykomunistycznego podziemia na Zamojszczyźnie
w latach 1944-1956
• Szlakami walk oddziału partyzanckiego AK-WiN Hieronima Dekutowskiego
"Zapory" 1943-1956

Krótkie etiudy edukacyjne dostępne w Internecie:
Edukacja za pomocą obrazu i dźwięku. Dysponujemy ciekawymi materiałami:
• Polska krew – opowiadająca o losach Żołnierzy Wyklętych,
• Polak Mały – adaptacja znanego wiersza Władysława Bełzy Katechizm
polskiego dziecka (https://www.youtube.com/watch?v=SoVENmM_vJU).

Udaj się na wyprawę w przeszłość, wędrując szlakami walk oddziałów antykomunistycznego podziemia na Lubelszczyźnie. Przewodniki historyczno-turystyczne pozwalają ruszyć na wędrówkę śladami ludzi, którzy w latach 40. i 50.
ubiegłego wieku, w szeregach wielu oddziałów partyzanckich z bronią w ręku
stawiali zaciekły opór komunistycznemu zniewoleniu.

BROSZURY
materiały EDUKACYJNE
edukacyjne

Co zawiera zestaw?
• Mapę z zaznaczonymi punktami związanymi z walkami oddziałów partyzanckich (m.in. pomniki, groby, budynki, miejsca walki i punkty kontaktowe).
• Ilustrowany przewodnik z opisami miejsc zaznaczonych na mapie.
• Ilustracje historycznych map i schematów operacyjnych
wytworzonych przez komunistyczny aparat bezpieczeństw
Jak przebyć szlaki?
Szlakami walk oddziałów partyzanckich przedstawionych
w przewodnikach można poruszać się pieszo,
rowerem, motocyklem lub samochodem. Całkowita długość tras to około 200 km. Trasę można przebyć etapami i układać własną kolejność
odwiedzanych punktów.

Materiały edukacyjne dostępne na nośnikach:
• Obrońca Lwowa – Żołnierz Niezłomny,
• Dzieciom Żołnierzy – wiersz w wykonaniu Dariusza Kowalskiego,
• Orlęta Lwowskie,
• Inny Świat (https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/lublin/projekty-filmowe-imult/112925,Materialy-edukacyjne-dostepne-na-nosnikach-cyfrowych.html),
• Listy z Tynnego,
• Rzeczypospolitej przysięgali.
• Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939
• Dziennik z walczącego miasta. Lublin ‘39 (https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/
lublin/projekty-filmowe-i-mult/112934,Dziennik-z-walczacego-miasta-Lublin-03939.html)

Jak otrzymać przewodnik i mapę?
Można je nieodpłatnie odebrać w siedzibie
Oddziału IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2 oraz
w księgarni IPN w godz. 10.00–15.00.
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materiały
MULTIMEDIA
edukacyjne

materiały edukacyjne

materiały edukacyjne

GRY (dla wszytskich)

GRY (dla wszytskich)

Historyczne gry planszowe to jedno z ważnych narzędzi edukacyjnych Instytutu Pamięci
Narodowej. Gry pozwalają przyswajać wiedzę
historyczną przy okazji dobrej zabawy.

•

Polskie Państwo Podziemne to edukacyjna gra historyczna, której głównym zamierzeniem jest przedstawienie szerokiego spektrum działalności Polskiego
Państwa Podziemnego poprzez wyeksponowanie portretów i biografii osób,
które były czynnie zaangażowane w działalność konspiracyjną w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Nie zawężając optyki tylko i wyłącznie do sfery
wojskowej, ale również uwydatniając pion administracji cywilnej.

•

- Niepodległa (gra kooperacyjna dla
starszych graczy, która poprzez zabawę
ukazuje wydarzenia prowadzące do
odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Puzzle IV rozbiór Polski
- Puzzle z portretem Marszałka Józefa
Piłsudskiego

•

życie codzienne PRL-u
- Kolejka
- Reglamentacja.

• lotnicze
- 303. – Bitwa o Wielka Brytanię,
- 111 – Alarm dla Warszawy,
- 7 – W obronie Lwowa.
•

materiałyGRY
edukacyjne

•

seria ZnajZnak i Polak Mały
- ZnajZnak (gra pamięciowa, która za pomocą 133 symboli opowiada historię Polski
od 1918 do 1989 roku; dostępna także
w formie aplikacji na smartfony i tablety)
-ZnajZnak Pamięć (gra pamięciowa
z symbolami historii najnowszej dla
młodszych graczy)
- Gra edukacyjna Polak Mały (gra zapoznaje graczy z polskimi symbolami narodowymi: flagą, herbem i słowami hymnu).
wojskowość i II wojna światowa
- Memory – Pamięć’39 – Wojna obronna
1939 r. (gra oparta na zasadach gry Memory, wprowadza gracza w tematykę
kampanii wrześniowej)
- Wojenna Odyseja Antka Srebrnego
(gra planszowa oparta na fabule popularnych komiksów o przygodach Antka
Srebrnego)
- Awans – zostań marszałkiem Polski
gra edukacyjna, która w atrakcyjny sposób ułatwia poznanie dystynkcji obowiązujących w Wojsku Polskim w 1939 r
- Miś Wojtek (w grze, podążając szlakiem
żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, zbieramy
pamiątki związane z losami żołnierzy
i ich słynnego niedźwiedzia Wojtka)
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Gry Kolejka i Reglamentacja przenoszą graczy w czasy PRL z jej czasowymi problemami
z dostawami towarów. Cel obu gier, który stoi
przed graczami, z perspektywy wolnorynkowej gospodarki wydawać się może
prozaiczny, wręcz banalny. Jest nim zrobienie zakupów. Niestety w czasach ustroju socjalistycznego nie było to zadanie łatwe, a czasem wręcz niemożliwe. Wymagało ono zaangażowania całej rodziny, sprytu, strategii i cierpliwości w staniu
w wielogodzinnych kolejkach. Dostępne jedynie podczas zajęc edukacyjnych.
• Bitwa Warszawska - gra dla dwóch osób odtwarzająca przebieg Bitwy Warszawskiej 1920 r.
• ORP Orzeł - gra odtwarzająca losy bohaterskiej załogi i ucieczki okrętu ze
stolicy Estonii. Zadaniem graczy jest przemknąć niepostrzeżenie przez duńskie cieśniny do Wielkiej Brytanii. Na Bałtyku aż roi się od niemieckich okrętów i min.
Istnieje możliwość zakupu wybranych gier w księgarni Lubelskiego Oddziału
IPN, tel 81 53 63 480 lub za pośrednictwem księgarni internetowej: ipn.poczytaj.pl.
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materiałyGRY
edukacyjne

materiały edukacyjne

materiały edukacyjne

materiały edukacyjne

PORTALE EDUKACYJNE (dla wszytskich)

PORTALE EDUKACYJNE (dla wszytskich)

EDUKACJA
www.edukacja.ipn.gov.pl
Pełna oferta Biura Edukacji Narodowej oraz regulaminy i zasady udziału
w naszych projektach i konkursach.

PORTALE
materiałyEDUKACYJNE
edukacyjne

Przystanek Historia
www.przystanekhistoria.pl - portal poświęcony najnowszej historii Polski, prezentujący w atrakcyjnej i przejrzystej formie ustalenia historyczne pracowników
IPN oraz osób współpracujących z Instytutem. Portal zawiera blisko 800 różnego rodzaju publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez
IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych, jak
również kalendarium historyczne, zawierające blisko 4 tys. wpisów dotyczących
wydarzeń mających miejsce w dwudziestowiecznej historii Polski.
„OD NIEPODLEGŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI”
www.polska1918-89.pl
Portal jest uzupełnieniem i wersją online publikacji IPN pod tym samym
tytułem. „Od niepodległości do niepodległości” to swego rodzaju podręcznik
do historii Polski w XX w. opracowany przez IPN dla uczniów i nauczycieli.
Strefa edukacyjna na Facebooku oraz odzdziałowy funpage
www.facebook.com/eduipn/
https://pl-pl.facebook.com/IPN.Lublin
Bądź z nami w stałym kontakcie i śledź nasze działania w całej Polsce.
Odwiedź nas na Facebooku, gdzie ciągle ogłaszamy minikonkursy i nowe projekty.
MOJA NIEPODLEGŁA
www.mojaniepodlegla.pl
Tu znajdziesz wszystkie działania IPN związane z 100. rocznicą odzyskania
niepodległości: informacje o publikacjach, konkursach i wystawach.
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PORTALE TEMATYCZNE
www.pielgrzymki.ipn.gov.pl
Oprócz materiałów operacyjnych SB z wizyt
Jana Pała II w kraju, są tu także dokumenty przekazane do Archiwum IPN przez uczestników tamtych spotkań.
www.zbrodniapomorska1939.pl
Jesienią 1939 r. na Pomorzu, w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego, zamordowano co najmniej 30 tys. osób. Materiały
na portalu stanowią pomoc dydaktyczną, która ma przybliżyć uczniom niezwykle istotne, ale i trudne fakty historii regionu.
www.katyn.ipn.gov.pl
Zawiera podstawowe informacje na temat zbrodni katyńskiej, kalendarium,
listy pisane przez ofiary, informacje o śledztwie prowadzonym przez prokuratorów IPN-KŚZpNP, materiał zdjęciowy oraz czytelnię, w której można znaleźć
publikacje na temat zbrodni.
www.zyciezazycie.pl
Portal stawia sobie za cel upamiętnienie tych wszystkich obywateli II RP, którzy
w czasie II wojny światowej byli represjonowani przez okupanta niemieckiego
za pomoc eksterminowanej ludności żydowskiej.
www.truthaboutcamps.eu
Witryna edukacyjna dostępna w wielu wersjach
językowych przedstawia podstawowe informacje
o obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady
utworzonych przez III Rzeszę Niemiecką podczas
II wojny światowej.
www.polskiemiesiace.ipn.gov.pl
Na portalu zgromadzono archiwalne dokumenty i fotografie, a także materiały edukacyjne
dotyczące jednego z mitów założycielskich tzw.
Polski Ludowej – sfałszowanych przez komunistów wyborów do sejmu z 19 stycznia 1947 r.
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PORTALE
materiałyEDUKACYJNE
edukacyjne

Wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski zachęcamy do
korzystania z bogatej bazy tematycznych portali edukacyjnych. Zawierają
teksty źródłowe, mapy, filmy, teksty piosenek, zdjęcia, kalendaria, słowniki
i bibliografie.
Więcej informacji na stronie:
ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne

materiały edukacyjne

PORTALE EDUKACYJNE (dla wszytskich)

PORTALE EDUKACYJNE (dla wszytskich)

www.poszukiwania.ipn.gov.pl
Portal dotyczy poszukiwań miejsc pochówku ofiar systemów totalitarnych. Zawiera informacje o pracach archeologicznych, ekshumacjach i identyfikacjach osób odnalezionych oraz innych działaniach Biura Poszukiwań
i Identyfikacji IPN.

www.operacja-polska.pl
Portal został przygotowany we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia. Zamieszczono na nim m.in. relacje świadków, filmy dokumentalne, artykuły, dokumenty z sowieckich archiwów, kalendarium zbrodni,
mapę miejsc pamięci, a także bazę ofiar – Instytutowi zależy na udokumentowaniu możliwie jak największej liczby osób rozstrzelanych w ramach „operacji
polskiej” NKWD.

PORTALE
materiałyEDUKACYJNE
edukacyjne

www.kop.ipn.gov.pl
Portal prezentujący historię Korpusu Ochrony Pogranicza, polskiej formacji granicznej o charakterze wojskowym, działającej w latach 1924–1939. Portal przybliża historię formacji, rozmieszczenie jednostek, wzbogacony jest materiałami
wideo oraz unikatowym zbiorem fotografii pokazujących działalność formacji.
www.oblawaaugustowska.pl
Obława augustowska to największa powojenna zbrodnia na Polakach dokonana przez Sowietów, którzy wywieźli w nieznane miejsce i zamordowali
592 osoby związane w czasie wojny z Armią Krajową. Na portalu można znaleźć wyniki dotychczasowych badań naukowych nad przebiegiem obławy,
listy ofiar, ich zdjęcia, filmy oraz mapy.
www.zbrodniawolynska.pl
Zawiera podstawowe informacje na temat zbrodni wołyńskiej, kalendarium,
relacje świadków, informacje o śledztwach prowadzonych przez prokuratorów IPN-KŚZpNP, materiał zdjęciowy oraz czytelnię, w której można znaleźć
publikacje na temat zbrodni.
www.1wrzesnia39.pl
Tematem portalu jest wrzesień 1939 r. Można tu znaleźć kalendarium wydarzeń, syntetyczną historię, wybór dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć,
fragmenty filmów, można także zagrać w grę związaną z tymi wydarzeniami.
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www.polskiepodziemie.pl
Strona zawiera zbiór fotografii i dokumentów, które w przystępny sposób ukazują historię podziemia niepodległościowego walczącego w latach 1944–1956
z komunistyczną władzą narzuconą przez Związek Sowiecki. Uzupełnieniem
tych materiałów są teksty historyków z lubelskiego oddziału IPN, zawierające
informacje o działaniu powojennego podziemia, a także o metodach jego
zwalczania przez komunistyczny aparat represji.
podziemiezbrojne.ipn.gov.pl
Portal ukazuje najważniejsze zjawiska związane z polską konspiracją niepodległościową w latach 1944–1963.
www.martyrologiawsipolskich.pl
Strona prezentuje wszelkie formy represji, jakim podlegała wieś w okresie okupacji
niemieckiej i sowieckiej, z uwzględnieniem
specyfiki poszczególnych ziem polskich,
w tym Kresów Wschodnich i ziem wcielonych do III Rzeszy.
www.kultura-niezalezna.pl
Portal stawia sobie za cel uświadomienie
społeczeństwu skali niezależnych działań
w sferze kultury, podejmowanych w latach
osiemdziesiątych, oraz ukazanie – szczególnie młodemu pokoleniu – roli, jaką kultura
niezależna odegrała w kształtowaniu postaw
czy dokonywaniu wyborów w komunistycznej rzeczywistości.
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www.korbonski.ipn.gov.pl
Witryna poświęcona Stefanowi Korbońskiemu, adwokatowi, działaczowi
państwowemu, jednemu z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
okresu okupacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945–1947.

OPOWIEDZIANE
www.opowiedziane.ipn.gov.pl
Portal jest narzędziem, które pozwala na zapoznanie się z archiwalnym zasobem IPN w zakresie historii mówionej. Dzięki naszemu serwisowi można
spojrzeć w przeszłość oczami bardzo wielu osób. Wspomnienia, które przekazali nam Świadkowie, dotykają najważniejszych zagadnień polskiej historii,
jak: II wojna światowa, wywózki Polaków na wschód ZSRS, Zbrodnia Katyńska,
ratowanie Żydów przez Polaków w czasie Holocaustu.

www.xj.popieluszko.pl
Na portalu oprócz biogramu księdza zamieszczone są relacje, dokumenty,
galerie zdjęć, a także mapa z miejscami działalności ks. Jerzego. Internauci mogą
zapoznać się także z homiliami księdza Jerzego, wygłaszanymi podczas mszy
św. za Ojczyznę, odprawianych w warszawskim kościele pw. św. Stanisława Kostki. Kazania zostały zamieszczone zarówno w formie tekstu, jak i autentycznych
nagrań. Do dyspozycji zainteresowanych są także materiały edukacyjne (w tym
scenariusze lekcji), przybliżające postać i działalność ks. Jerzego Popiełuszki.
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www.sierpien1980.pl
Na portalu historyczno-edukacyjnym można znaleźć nieznane dokumenty
Służby Bezpieczeństwa, galerie zdjęć z narodzin i tzw. karnawału „Solidarności”,
fragmenty filmów, relacje uczestników tamtych dni, kalendarium wydarzeń – oraz
wiele innych ciekawych materiałów.
www.marzec1968.pl
Portal zawiera kompendium wiedzy na temat wydarzeń marca 1968 r. Krótkie
teksty historyczne, dużo nieznanych zdjęć, filmy operacyjne Służby Bezpieczeństwa i fragmenty ścieżki dźwiękowej z „Dziadów” Kazimierza Dejmka to niektóre
z elementów portalu.
www.13grudnia81.pl
Znajdziemy tu podane w przystępnej formie podstawowe fakty, chronologię
wydarzeń, relacje świadków, które związane są z wprowadzonym 13 grudnia
1981 r. stanem wojennym. Jest również możliwość zapoznania się z publikacjami
naukowymi i filmami dokumentalnymi.
www.pilecki.ipn.gov.pl
Strona edukacyjna poświęcona „ochotnikowi do Auschwitz” rtm. Witoldowi
Pileckiemu. To nie tylko historia jednego z najodważniejszych ludzi ruchu oporu
w II wojnie światowej, to także Pilecki nieznany – malarz, poeta.
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Portal „Giganci Nauki”
www.gigancinauki.pl
Chcemy przypominać, jak polscy wynalazcy i uczeni zmieniali świat i jak
wiele wnieśli w rozwój ludzkości. Portal prezentuje ich biografie oraz tematyczne materiały edukacyjne przygotowane na podstawie publikacji Polski
wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską
odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych
i techniki. To pięciotomowe dzieło pod redakcją prof. Bolesława Orłowskiego
zostało stworzone przez naukowców skupionych wokół Instytutu Historii Nauki PAN, a współwydane przez Instytut Pamięci Narodowej.
powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl
Portal upamiętniający zwycięskie powstanie wielkopolskie lat 1918–1919.
sw.ipn.gov.pl
Strona w atrakcyjny sposób opisuje historię jednej z najważniejszych organizacji opozycyjnych w PRL- Solidarności Walczącej.
wzz.ipn.gov.pl
Portal prezentuje historię utworzenia Wolnych Związków Zawodowych oraz
przypomina zapomnianych bohaterów (twórców, działaczy i współpracowników), którym tak wiele zawdzięczamy. Ludzi niezłomnych, którzy bardzo zasłużyli się w walce o wolną i sprawiedliwą Polskę.
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kontakty
DYREKTOR ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W LUBLINIE

Dyrektor
dr Robert Derewenda
Sekretariat:
tel. 81 536 34 01, 81 536 34 85
fax 81 536 34 02,
ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin
oddzial.lublin@ipn.gov.pl

Asystent prasowy:
Szczepan Barczyk
tel. 81 536 34 72, kom. 600 443 047
szczepan.barczyk@ipn.gov.pl

skrzynka na platformie ePUAP: /IPNLublin/SkrytkaESP
ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI NARODOWEJ IPN W LUBLINIE

Naczelnik
Magdalena Śladecka
tel. 81 53 63 473, kom. 539 529 214
magdalena.sladecka@ipn.gov.pl

Sekretariat:
dr Katarzyna Zawadka
tel. 81 53 63 415
katarzyna.zawadka@ipn.gov.pl

KONTAKTY
KSIĘGARNIA

Księgarnia umiejscowiona jest przy
ul. Staszica 22 A – u zbiegu ulic Staszica
i Szewskiej.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
10.00-15.00
Anna Dmitruk
tel. 81 53 63 480, tel. kom. 733 747 476
anna.dmitruk@ipn.gov.pl
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Instytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN
w Lublinie
20–086 Lublin, ul. Wodopojna 2
tel. 81 53 63 467, faks 81 53 63 462
www.ipn.gov.pl

Znajdziesz nas również:
IPN.Lublin
lubelskiIPN
IPN.Lublin

