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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych zajęć ”Wakacje

z IPN” organizowanych przez IPN Oddział w Lublinie. Oferta
skierowana jest w szczególności do domów kultury, przedszkoli

dyżurnych oraz półkolonii.
 
 
 

Zajęcia można zarezerwować mailowo lub telefonicznie,
kontaktując się z pracownikami Oddziałowego Biura Edukacji

Narodowej: 
Katarzyną Syską (katarzyna.syska@ipn.gov.pl, tel. 81 53 63 432)

Anną Dmitruk (anna.dmitruk@ipn.gov.pl, tel. 81 53 63 480)
Należy podać wybrany temat zajęć, informację o liczebności grupy
(nie powinna przekraczać 35 osób jednocześnie), nazwisko opiekuna

i jego numer kontaktowy. 
 
 
 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od
10.00 – 15.00. Miejsce: siedziba IPN Oddział w Lublinie przy ul.

Wodopojnej 2 oraz Księgarnia IPN na rogu Szewskiej i Staszica 
w Lublinie. 

 
 
 

Zajęcia są całkowicie bezpłatne! 
 

Jak zarezerwować lekcje?

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia? 

Opłaty?



w
Zaklęci

złotych ramach



Czego możemy się dowiedzieć, oglądając ogromne
płótna historyczne autorstwa mistrza Jana Matejki?
Jakie tajemnice odkryć, bawiąc się w małych
detektywów?
 
Na wielkich płótnach mistrz Matejko ukrył tajemnicze
postacie: królów i królowe, książęta i księżniczki oraz
toczących wielkie bitwy generałów, a nawet
rozmarzonych poetów. Razem z nami odkryjesz kim
są przedstawione osobistości, a co najważniejsze, jakie
historie przekazują. 

Unia Lubelska 
Konstytucja 3 Maja 
Bitwa pod Grunwaldem 
Rejtan – Upadek Polski
Kościuszko pod Racławicami

Weź udział w zajęciach poświęconych poszczególnym dziełom
mistrza Matejki. Każde zajęcia będą poświęcone jednemu wybranemu
obrazowi mistrza: 

Lekcje będą okazją do poznania samej postaci słynnego malarza, ale
także przedstawienia w przyjemny i przystępny sposób
najważniejszych wydarzeń historii Polski. 

Zajęcia będą przeprowadzane z wykorzystaniem stołu
multimedialnego. 
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my



Zajęcia "Dzieci takie jak my" 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.
 



Kapral 

Miś 

Wojtek



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 sympatią, 

wychowany, wręcz udomowiony odpłacał się 
pomocą - najczęściej swoją siłą. 

 

Poznajcie niezwykłą historię Misia 
Wojtka, psa Ciapka, małpki Kaśki 

i wielu innych zwierząt, które 
towarzyszyły polskim żołnierzom 

w czasie II wojny światowej. 
 

Przed wami dużo malowania, 
wycinania, oglądania i opowiadania!
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