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Szanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa ręce
ofertę edukacyjną Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przygotowaną na rok szkolny
2020/2021. Jest to zbiór przedsięwzięć, które nasi edukatorzy będą podejmować przez cały rok, licząc oczywiście
na pozytywny odbiór i chęć współpracy z Państwa strony.
Priorytetem Instytutu Pamięci Narodowej jest dbanie
o wychowanie młodzieży w poszanowaniu historii swojej
Ojczyzny, jej kultury i tradycji. Pielęgnujemy i pomagamy rozwijać w młodych ludziach poczucie patriotyzmu
oraz tożsamości narodowej. W trosce o odpowiednie
przygotowanie młodego pokolenia do przyswajania
wiedzy historycznej, ale także budowaniu szacunku
do Ojczyzny, przygotowaliśmy szereg przedsięwzięć,
projektów edukacyjnych oraz narzędzi dydaktycznych,
które mogą być w tym pomocne.
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku
w swojej ofercie posiada liczne projekty edukacyjne, konkursy, wystawy i gry planszowe. Udostępniamy również
przygotowane przez nas multimedia, z którymi można się
zapoznać na naszych stronach internetowych. Odnośniki
QR przeniosą Państwa bezpośrednio do zamieszczonych
filmów czy publikacji. Każdą z naszych propozycji na
nadchodzący rok szkolny wraz z jej opisem znajdziecie
Państwo w niniejszej ofercie.
Naszą aspiracją jest ukazanie historii Polski przez
pryzmat zwycięstw, chwały i bohaterstwa, nie skrywając
jednak trudu, męczeństwa i goryczy tysiąca polskich
obywateli.
W naszej działalności bezcenne są spotkania z nauczycielami podczas szkoleń i warsztatów organizowanych
specjalne dla nich, podczas których możemy podzielić
się zarówno naszymi nowymi pomysłami, projektami, jak

i narzędziami dydaktycznymi. Niejednokrotnie dzięki nawiązanej wówczas współpracy możemy przeprowadzać
liczne lekcje oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na bazie tych spotkań
organizujemy coroczne wyjazdy edukacyjne, które cieszą
się popularnością wśród młodzieży. Staramy się, aby
młodzież poznawała historię nie tylko z podręczników,
ale również podążała szlakami wydarzeń historycznych
i śledziła w realnym wymiarze losy narodowych bohaterów. Dlatego też wyjazdy edukacyjne na Monte Cassino
czy do Katynia pomagają uzmysłowić odbiorcom realność
wydarzeń historycznych. Rzeczywisty wymiar historii
nakreślają także spotkania ze świadkami minionych wydarzeń, które białostocki OBEN organizuje niezmiennie
od początków swojej działalności.
Cieszymy się, że możemy spotykać się także z lokalną społecznością naszego województwa pod szyldem
„Przystanek Historia”, który organizujemy w największych
miastach regionu, takich jak: Białystok, Suwałki, Siemiatycze, Łomża czy Sokółka.
Mam nadzieję, że oferta przygotowana przez pracowników OBEN IPN w Białymstoku zachęci Państwa do
rozpoczęcia czy kontynuowania już podjętej współpracy
z naszą instytucją. Liczę, że każdy z Państwa znajdzie
w niej coś dla siebie. Do współpracy zachęcam także
inne placówki oświatowe, kulturalne, stowarzyszenia
czy pojedyncze osoby pasjonujące się historią.
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku
czeka na Was!
Urszula Gierasimiuk
Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

PROJEKTY I KONKURSY
ORGANIZOWANE PRZEZ IPN BIAŁYSTOK
Regionalna Olimpiada Historyczna
Wiedzy o Armii Krajowej,
jej poprzedniczkach i następczyniach
Olimpiada corocznie organizowana we współpracy
z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem jest konkursem, dzięki któremu uczniowie
mają okazję nie tylko poznać struktury organizacyjne
i działalność największej organizacji w polskim podziemiu niepodległościowym, ale także odwiedzić ważne
miejsca pamięci i obiekty kultury związane z historią
Polskiego Państwa Podziemnego. Zmagania dzielą się
na dwa etapy – pierwszy, pisemny oraz drugi, ustny.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej, Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego
Kuratora Oświaty oraz Starosty Wysokomazowieckiego.
Koordynator regionalny:
Karolina Dobek / karolina.dobek@ipn.gov.pl
Opracowanie: Karolina Dobek, Radosław Wnorowski
Projekt graficzny: iRem Jacek Rembowski
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A
15-637 Białystok
www.bialystok.ipn.gov.pl
www.facebook.com/IPN.Bialystok
© Copyright by Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Białymstoku

Konkurs poetycki „Historia najnowsza Polski
w poezji dzieci i młodzieży”
Konkurs organizowany wspólnie z Oddziałowym Archiwum IPN w Białymstoku. Skierowany jest do dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie
własnego utworu poetyckiego, który odnosi się do
wartości patriotycznych lub upamiętnia wydarzenie,
miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski
z lat 1918–1989, na podstawie dowolnie wybranego
źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału
źródłowego.
Koordynatorzy regionalni:
Jolanta Brzozowska / jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl
Patrycja Leszczyńska / patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

Ogólnopolski konkurs wokalno-poetycki
„Piosenką zło zwyciężaj” im. błogosławionego
ks. Jerzego Popiełuszki
Oddział IPN w Białymstoku, Fundacja im. ks. Jerzego
Popiełuszki „Dobro” oraz burmistrz Suchowoli organizują konkurs wokalno-poetycki „Piosenką zło zwyciężaj”
im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w ramach
obchodów rocznicy urodzin Błogosławionego. Konkurs
ma na celu upamiętnienie postaci ks. Jerzego.

Uczestnicy konkursu przygotowują utwory związane
z postacią Błogosławionego ks. Popiełuszki lub/i ważnymi
wydarzeniami jak również osobami, których działalność
związana była z dążeniami wolnościowymi z okresu PRL.
Mogą to być utwory innych wykonawców lub skomponowane samodzielnie. Do konkursu mogą zostać
przygotowane także wiersze o ks. Jerzym Popiełuszce
lub innych wydarzeniach patriotycznych z historii Polski
w formie piosenki poetyckiej. W konkursie mogą brać
udział: soliści, zespoły wokalnoinstrumentalne oraz
chóry reprezentujące szkoły, uczelnie wyższe, parafie,
ośrodki kultury, a także inne instytucje.
Koordynator regionalny:
Patrycja Leszczyńska / patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

Lekcje z historii najnowszej
Aby uczniowie mogli jeszcze bardziej zagłębić się w historię Polski w XX wieku edukatorzy OBEN przeprowadzają zajęcia edukacyjne związane z rocznicami wydarzeń historycznych przypadającymi w roku szkolnym
2020/2021 (w szkołach, w siedzibie Oddziału, w terenie).
Na zaproszenie szkół pracownicy IPN prowadzą zajęcia
m.in. na temat:
●● Wokół polskich symboli narodowych
●● Walka o granice II Rzeczypospolitej
●● Zapomniane, a zwycięskie – Powstanie Sejneńskie
1919 roku
●● „A więc wojna ...” – polski wrzesień 1939 roku
●● Losy Polaków pod okupacja sowiecką i niemiecką
●● Propaganda niemiecka i sowiecka do 1945 roku
●● Sybir – z dziejów zesłań Polaków do carskiej Rosji
i Związku Sowieckiego
●● Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
●● Zbrodnia Katyńska
●● Zbrodnia Wołyńska

●● Powstanie Warszawskie
●● Monte

Cassino. Szlakami armii gen. Andersa
●● Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką
●● Prześladowania i aparat terroru lat 1944–1989
●● Polskie podziemie niepodległościowe po 1944 roku
●● Panny Wyklęte – kobiety w polskim podziemiu
niepodległościowym
●● Śladami zbrodni – przewodnik po miejscach represji
komunistycznych
●● Propaganda PRL
●● Stan wojenny w Polsce
●● NSZZ „Solidarność” – geneza i działalność
●● „Okrągły stół” i wybory 4 czerwca 1989 roku
Koordynator regionalny:
Paweł Murawski / pawel.murawski@ipn.gov.pl

Ferie z IPN
W okresie ferii zimowych pracownicy Oddziałowego
Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku prowadzą
cykl zajęć historycznych z okresu Polski porozbiorowej.
Warsztaty dedykowane uczniom szkół podstawowych
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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i ponadpodstawowych prowadzone są m.in. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim.

Hajnówka
Marta Chmielińska / marta.chmielinska@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Patrycja Leszczyńska / patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

Siemiatycze
Patrycja Leszczyńska / patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl
Sokółka
Paweł Murawski / pawel.murawski@ipn.gov.pl
Suwałki
Karolina Dobek / karolina.dobek@ipn.gov.pl
Wilno, Grodno i Dyneburg
Magdalena Dzienis-Todorczuk
/ magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

Warsztaty dla nauczycieli

Notacje

IPN razem z MEN organizuje warsztaty dla nauczycieli
prowadzone przez pracowników Instytutu oraz innych
placówek naukowych. Odbywają się wykłady dotyczące
historii Polski i świata w XX wieku oraz prezentowane są
materiały edukacyjne opracowane przez IPN.

W roku bieżącym kontynuowany jest program notacyjny.
Dotychczas w OBEN nagrano blisko trzystu świadków
historii. Trwa indeksowanie materiału.
Koordynatorzy regionalni:
Paweł Murawski / pawel.murawski@ipn.gov.pl
Paweł Bezubik / pawel.bezubik@ipn.gov.pl

Koordynatorzy regionalni:
Waldemar Tyszuk / waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl
Radosław Wnorowski / radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl

Noc Muzeów
Białostocki oddział IPN cyklicznie włącza się w organizację Nocy Muzeów. Tradycyjnie zwiedzający mogą dotrzeć
do siedziby IPN przy ul. Warsztatowej 1A darmowym
zabytkowym autobusem, który kursuje z centrum miasta
przez cały wieczór. Goście mogą zapoznać się z funkcjonowaniem Archiwum oraz odbyć spacer po części
magazynowej, gdzie znajdują się najważniejsze zbiory.

Przystanek Historia
Od kilku lat w miastach Polski północno-wschodniej
oraz za granicą odbywają się, we współpracy z lokalnymi
organizacjami, cykliczne spotkania pod wspólnym szyldem Przystanku Historia. Ich celem jest popularyzacja
historii Polski za pośrednictwem spotkań ze świadkami
wydarzeń, badaczami przeszłości, filmami dokumentalnymi i fabularnymi.
Koordynatorzy:
Białystok
Waldemar Tyszuk / waldemar.tyszuk.ipn.gov.pl
Olsztyn i Mrągowo
Sebastian Nowakowski (Delegatura IPN w Olsztynie)
/ sebastian.nowakowski@ipn.gov.pl

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

8

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

9

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

Wszyscy chętni mogą zagrać w gry edukacyjne z oferty
IPN wraz z pracownikami. Udostępnia się także do zapoznania katalogi Biura Lustracyjnego. Podczas wydarzenia odbywa się również pokaz filmów historycznych.
W poprzednich edycjach uczestnicy mogli także m.in.
wziąć udział w warsztatach historyczno-plastycznych
czy wygrać lot balonem.

Niezwyciężeni 1920.
Obrońcy Ojczyzny
Projekt edukacyjny ma za zadanie upamiętnić osoby
uhonorowane Krzyżem bądź Medalem Niepodległości,
jest okazją do poznania historii Polski przez pryzmat
indywidualnych biografii.
Koordynator regionalny:
Marta Chmielińska / marta.chmielinska@ipn.gov.pl

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Ziemiańscy
obrońcy Ojczyzny
– ofiary Akcji AB
i Katynia
Projekt poświęcony polskiemu ziemiaństwu ma charakter ogólnopolski i skierowany
jest do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem projektu edukacyjnego jest
przypomnienie zaangażowania ziemiaństwa w obronę
Polski we wrześniu 1939 r., następnie w działalność
konspiracyjną i walkę na wszystkich frontach II wojny
światowej. Ważnym elementem jest również wkład
przedstawicieli środowiska w tworzenie władz polskich
na emigracji. Zjawiskiem, które nie może zostać pominięte w trakcie analizy sytuacji ziemiaństwa w tym
czasie, były represje okupantów wobec przedstawicieli
tej grupy, a więc wywłaszczenia, rabunki, aresztowania,
deportacje, lincze i egzekucje.
Koordynator regionalny:
Waldemar Tyszuk / waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl

WYSTAWY
Oddział IPN w Białymstoku wypożycza edukacyjne wystawy historyczne. Nasi pracownicy chętnie wezmą
udział w uroczystości otwarcia wystawy i wygłoszą
okolicznościową prelekcję, a także przeprowadzą zajęcia
związane z tematyką prezentowanej ekspozycji.
Wypożyczenie wystawy jest darmowe. Koszty oraz organizacja transportu oraz zwrotu wystawy leżą po stronie
wypożyczającego.
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586 dni stanu wojennego
Wystawa została wykonana w związku z 30. rocznicą
wprowadzenia stanu wojennego. Ukazuje go w dwóch
wymiarach – ogólnopolskim oraz lokalnym. Relacjonuje
sprzeciw społeczeństwa wobec systemu komunistycznego i brutalność działań władzy. Wzbogacona została
fotografiami więzień, posiedzeń sądów doraźnych czy
pogrzebów zamordowanych opozycjonistów.
●● Wersja I
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 36 banerów
Wymiary paneli: 150 x 180 cm
●● Wersja II
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 36 roll-upów
Wymiary paneli: 85 x 200 cm
●● Wersja III
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 36 bannerów
Wymiary paneli: 80 x 135 cm

Abp Romuald Jałbrzykowski
metropolita wileński 1876-1955
Wystawa przybliża
postać arcybiskupa
Romualda Jałbrzykowskiego, kapłana
represjonowanego
przez władzę komunistyczną. Duchowny,
który począwszy od
wojny polsko–bolszewickiej do końca życia

toczył walkę z komunistami został odznaczony Krzyżem
Walecznych, Orderem Odrodzenia Polski oraz Złotym
Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 27 roll-upów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Sowiecka agresja 17 września 1939 r.
na ziemiach Polski północno-wschodniej
Ekspozycja poświęcona
została agresji Związku
Sowieckiego na Polskę
17 września 1939 r. Ukazuje przebieg wydarzeń od
momentu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow,
kiedy to Rzeczpospolita
podzielona została pomiędzy dwóch okupantów
oraz walki z Armią Czerwoną.
Wystawa wewnętrzna/
/zewnętrzna
Liczba paneli: 20 banerów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Anna Walentynowicz. Legenda Solidarności
1929-2010
Wystawa przedstawia odbiorcom postać Anny Walentynowicz. Opowiada o latach jej młodości, pracy w Stoczni Gdańskiej
oraz działalności opozycyjnej.

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Ukazuje również początki tworzenia się NSZZ „Solidarność”.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 18 roll-upów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Polska Walcząca.
Fighting Poland
Wystawa prezentuje działalność
Polskiego Państwa Podziemnego.
Rozpoczyna opowieść o początkach konspiracji w 1939 r., formach
oporu przeciwko okupantom, powstaniu władz Rzeczypospolitej
na uchodźstwie, podziemnego sądownictwa i edukacji, przebiegu
akcji „Burza”, wybuchu Powstania
Warszawskiego oraz podziemiu antykomunistycznym
po 1944 r.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna, dwujęzyczna
Liczba paneli: 32 banery
Wymiary paneli: 130 x 180 cm

Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci.
Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-1946

Zagłada dworów w województwie białostockim
po roku 1939
Wystawa poświęcona jest losom właścicieli ziemskich,
będących częścią elit II Rzeczypospolitej, niszczonych
przez okupanta sowieckiego i niemieckiego w czasie
II wojny światowej w ramach zaplanowanych akcji AB–
Katyń. Opisuje ofiary deportacji, aresztowań, zesłań do
sowieckich łagrów, zbrodni katyńskiej i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz powojenne losy majątków.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 40 banerów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Ekspozycja przedstawia postać Danuty Siedzikówny
„Inki”, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
Po aresztowaniu przez funkcjonariuszy UB przeszła ciężkie śledztwo. Za swoją
podziemną działalność
mimo niepełnoletności
została skazana na karę
śmierci.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli:
18 roll-upów
Wymiary paneli:
85 x 200 cm
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Katyń 1940
Wystawa upamiętnia zamordowanie około 22 tysięcy polskich obywateli wiosną 1940 r.
na polecenie najwyższych
władz ZSRS. Ofiarą zbrodni
padli jeńcy wojenni, wzięci do
niewoli po agresji sowieckiej
na Polskę oraz osoby cywilne aresztowane przez NKWD.
Zbrodnia katyńska miała na
celu wyeliminowanie elit II Rzeczpospolitej.
●● Wersja I
Wystawa zewnętrzna
Liczba paneli: 12 banerów
Wymiary paneli: 120 x 160 cm
●● Wersja II
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 23 roll-upów
Wymiary paneli: 85 x 200 cm

Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko 1947-1984
Na wystawie zostało przedstawione życie i działalność
duszpasterska ks. Jerzego Popiełuszki oraz jego męczeń-

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

ska śmierć. Przedstawiona została również męczeńska
śmierć. Ekspozycja akcentuje represje, które dotknęły
kapłana: nękanie, inwigilację, przesłuchania i prowokacje.
Opowieść kończy uprowadzenie oraz zamordowanie ks.
Jerzego 19 października 1984 r.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 29 paneli PCV
Wymiary paneli: 70 x 100 cm

Ojcowie niepodległości
Wystawa przedstawia Ojców
Niepodległości – wojskowych,
polityków, artystów, którym
zawdzięczamy odzyskanie
niepodległości po 123 latach
zaborów. Poza przybliżeniem
ich sylwetek jej celem jest
ukazanie, że chociaż wszyscy
pochodzili z różnych środowisk
i piastowali różne stanowiska
dopiero ich współpraca w imię
sprawy polskiej doprowadziła
do odrodzenia Rzeczypospolitej.
Wersja I
Wystawa zewnętrzna/wymagany
system wystawienniczy
Liczba paneli: 20 banerów
Wymiary paneli: 100 x 160 cm
Wersja II
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 20 roll-upów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm
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Polacy ratujący Żydów
podczas II wojny światowej

Zbigniew Rećko-Trzynastka (1923–1946).
Bohater białostockiego podziemia

Wystawa zawiera archiwalne
fotografie, zapisy wspomnień
dokumentujące przypadki
udzielania pomocy ludności
żydowskiej przez Polaków
podczas II wojny światowej.
Ekspozycja ukazuje poświęcenie i szeroki wachlarz działań
Polaków, którzy nierzadko
za swoje czyny karani byli
śmiercią.
Wystawa wewnętrzna (10 zestawów po 3 panele)
Liczba paneli: 30 plansz
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Wystawa prezentuje postać
podporucznika „Trzynastki”
– żołnierza AK i WiN, który był
głównym bohaterem akcji
uwolnienia w 1942 r. z aresztu Gestapo w Białymstoku
trzech członków sztabu
i łączniczki okręgu AK. Była to
najważniejsza akcja przeprowadzona przez podziemie
niepodległościowe na Białostocczyźnie podczas okupacji niemieckiej i jedna z najbardziej spektakularnych
akcji podziemia w kraju w czasie II wojny światowej.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 20 ram
Wymiary paneli: 70 x 100 cm

Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas…
Internowani w latach 1944-1947

Samarytanie z Markowej

Na wystawie przedstawiono
akcję „Burza” na ziemiach północno-wschodnich, następnie
aresztowanie i internowanie
żołnierzy AK, liczebność transportów i rozmieszczenie obozów NKWD w ZSRS, w których
więziono internowanych Polaków oraz losy poszczególnych
osób. Omawia również kwestię
powojennych repatriacji.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 27 banerów
Wymiary paneli: 70 x 100 cm

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Wystawa powstała w związku z 73. rocznicą zamordowania rodziny Ulmów. Ulmowie dawali schronienie
żydowskim rodzinom Didnerów, Grünfeldów i Goldmanów. 24 marca 1944 r.
żandarmi niemieccy otoczyli
ich zabudowania, po czym
zamordowali ukrywających
się, a także Józefa i Wiktorię (była w zaawansowanej
ciąży) Ulmów oraz sześcioro
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ich dzieci – najstarsze z nich miało 8 lat, najmłodsze –
zaledwie półtora roku.
Wystawa wewnętrzna, dwujęzyczna
Liczba paneli: 20 banerów
Wymiary paneli: 70 x 100 cm

W imieniu Rzeczypospolitej... Skazani na karę
śmierci w woj. białostockim w latach 1944–1956
Wystawa opowiada o skazanych przez komunistyczny
sąd na karę śmierci mieszkańcach Białostocczyzny,
w większości żołnierzach
podziemia niepodległościowego. Na wystawie
przedstawiono drogę, która
doprowadzała do skazania
na karę śmierci i opisano jej
kolejne etapy – zatrzymanie, śledztwo i rozprawę sądową, pobyt skazańca w celi
śmierci, wykonanie na nim wyroku oraz postępowanie
organów represji ze zwłokami pomordowanych.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 20 banerów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb
ZSRS 1939–1941
Wystawa przybliża tematykę deportacji na Syberię „za
pierwszego Sowieta”. Ukazuje losy wywiezionych obywateli polskich – wiezionych w zatłoczonych wagonach
w okrutnych warunkach tysiące kilometrów od domu. Po
dotarciu na miejsce zsyłki zesłańców czekała niewolnicza
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

praca, nędza, choroby i głód.
Część wywiezionych nigdy nie
wróciła do Polski.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 28 ram
Wymiary paneli: 70 x 100 cm

Dla Niepodległej. Tatarzy
w walce o wolną Polskę
w XVIII–XX w.
Ekspozycja udowadnia wkład
Tatarów w walki o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą.
Tatarzy, którzy na ziemiach polskich pojawili się już w XV wieku
przez wieki wspomagali Polaków
m.in. w powstaniach narodowych
czy w wojnie polsko–bolszewickiej. Mimo różnic religijnych cechowali się dużym patriotyzmem
wobec Polski
Wystawa wewnętrzna, dwujęzyczna
Liczba paneli: 18 roll-upów
Wymiary paneli: 85 x 200 cm

Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego
1953–1956
Ekspozycja przybliża postać kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Zawiera liczne fotografie
miejsc uwięzienia, fotokopie dokumentów i osobistych
zapisków. Dotyczy okresu, kiedy wyrażający sprzeciw
wobec łamania przez rząd zawartych wcześniej porozumień kardynał przebywał w miejscach odosobnienia

15

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

nego współwięźnia Franciszka
Gajowniczka.
Wystawa zewnętrzna
Liczba paneli: 12 banerów
Wymiary paneli: 150 x 200 cm

w Rywałdzie, Stoczku Klasztornym, Prudniku i Komańczy.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 50 ram
Wymiary paneli: 70 x 100 cm

się z faktem, że po zakończeniu II wojny światowej
Polska nie odzyskała pełnej,
prawdziwej niepodległości.
Wystawa zewnętrzna
Liczba paneli: 29 banerów
Wymiary paneli:
150 x 180 cm

Powstanie sejneńskie
1919

Zbrodnia katyńska

Wystawa powstała w związku
z 100. rocznicą zwycięskiego Powstania
Sejneńskiego. Położenie Sejneńszczyzny
na spornym pograniczu polsko-litewskim
stało się przyczyną konfliktów. Upamiętnia
polskich bohaterów, którzy sto
lat temu wystąpili przeciwko
siłom litewskim potwierdzając tym samym przynależność
Ziemi Sejneńskiej do Rzeczypospolitej.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 14 roll-upów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Ekspozycja prezentuje los
ofiar zbrodni katyńskiej oraz
jej wykonawców. Upamiętnia blisko 22 tysiące polskich oficerów, którzy
zostali zamordowani przez NKWD wiosną 1940 r.
Ukazuje przyczyny, przebieg oraz wydarzenia,
które miały miejsce już po zbrodni – ekshumacje,
„kłamstwo katyńskie”, a także
współczesne upamiętnienia.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 12 banerów
Wymiary paneli: 100 x 150 cm

Ojciec Maksymilian Maria
Kolbe (1894-1941)
Ekspozycja zawiera zdjęcia
przybliżające sylwetkę o. Rajmunda Kolbego (Maksymiliana Marii Kolbego). Ojciec Kolbe – franciszkanin, misjonarz,
założyciel „Rycerstwa Niepokalanej” oraz budowniczy
klasztoru franciszkańskiego w Niepokalanowie poniósł
męczeńską śmierć w w niemieckim obozie w Auschwitz.
Dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazaIPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Żołnierze Wyklęci
– pamiętamy.
Polskie podziemie
niepodległościowe
na Białostocczyźnie
1944–1957
Ekspozycja ma na celu upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomunistycznego
w północno-wschodniej Polsce. Zawiera
materiały ukazujące działalność Żołnierzy
Niezłomnych, którzy nie mogli pogodzić
OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

Województwo białostockie u progu
niepodległości II Rzeczypospolitej
Wystawa powstała w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Białystok. Nie wszystkie
tereny współczesnej Polski odzyskały niepodległość
11 listopada 1918 r. O część ziem trzeba było jeszcze
zawalczyć, by rozpocząć proces scalania trzech zaborów
w odradzającą się Rzeczpospolitą.
Wersja I

Sprawiedliwi. Kapłani archidiecezji wileńskiej
ratujący Żydów w okresie okupacji niemieckiej
(1941–1944)
Ekspozycja przedstawia sylwetki księży, którzy włączali
się w ratowanie życia Żydów
w archidiecezji wileńskiej. Wymienione są nazwiska ponad
70 księży pomagających Żydom, przybliżono biogramy
kilkunastu z nich. Kilku z nich
zostało odznaczonych medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Do dyspozycji
jest również anglojęzyczna wersja wystawy.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 24 roll-upy
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on
przeszedł do nieśmiertelności
Wystawa ukazuje najważniejsze momenty życia ks. Jerzego Popiełuszki – od jego młodości poprzez działalność duszpasterską i w „Solidarności”, aż po męczeńską
śmierć z rąk SB. Zawiera zbiór
fotografii dokumentujących
życie, śmierć oraz upamiętnienie ks. Popiełuszki.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 14 plansz
Wymiary paneli: 100 x 150 cm

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna (niezbędny jest system wystawienniczy)
Liczba paneli: 15 plansz
Wymiary paneli: 100 x 200 cm
Wersja II
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 15 roll-upów
Wymiary paneli: 85 x 200 cm

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Tak się wszystko zaczęło…
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko.
Wystawa w 70. rocznicę
urodzin

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 29 banerów
Wymiary paneli: 150 x 250 cm

Ekspozycja zapoznaje odbiorcę
z życiem, męczeńską śmiercią,
a przede wszystkim przesłaniem ks. Jerzego Popiełuszki.
Opiera się na licznych fotografiach dokumentujących życie
i posługę kapłańską kapelana
„Solidarności”. Wystawa powstała w związku z 70. urodzinami
pochodzącego z Okopów duchownego zamordowanego
w 1984 r. przez oprawców z SB.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 18 roll-upów
Wymiary paneli: 85 x 200 cm

Nasz duszpasterz i my. Ks. Jerzy Popiełuszko
w fotografiach i wspomnieniach Jerzego Szóstki

Wystawa przedstawia zaangażowanie kobiet w działalność związkową i opozycyjną, prezentuje
ośrodek odosobnienia w Gołdapi,
życie codzienne osób w nim osadzonych oraz ich opór. Ośrodek
odosobnienia dla kobiet w Gołdapi istniał w okresie od stycznia do
lipca 1982 r. Internowano w nim
w tym okresie co najmniej 392
kobiety.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 23 banery
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Ukradzione dzieciństwo

Wystawa powstała na podstawie wspomnień i zdjęć,
które zgromadził Jerzy Lech
Szóstko, jeden z najbliższych
współpracowników ks. Popiełuszki. Przedstawia sylwetkę
kapłana „Solidarności” i jego
działalność, a także ludzi skupionych wokół żoliborskiego
kościoła po śmierci ks. Jerzego: mozolne budowanie pamięci o kapłanie, pielęgnowanie dziedzictwa jego idei.

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Kobiety internowane. Gołdap 1982
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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. Wystawa
opowiada o wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem
a obrońcą.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 30 banery
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

Ks. Stanisław Suchowolec 1958–1989
Wystawa zapoznaje z życiem oraz posługą ks. Stanisława
Suchowolca. Kapłan był przyjacielem ks. Jerzego Popiełuszki i po jego śmierci kontynuował prowadzenie Mszy
za Ojczyznę, które gromadziły tłumy wiernych. Zwracało
to uwagę i potęgowało wrogość Służby Bezpieczeństwa,
która nękała go i organizowała liczne prowokacje. Ciało
ks. Suchowolca zostało odnalezione w jego pokoju na
plebanii Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna (niezbędny jest system wystawienniczy)
Liczba paneli: 23 banerów
Wymiary paneli:
120 x 180 cm

Droga na Monte Cassino 1941-1944
w fotografii Ignacego Jaworowskiego
Wystawa jest zbiorem fotografii Ignacego Jaworskiego
– fotografa-dokumentalisty, który zrelacjonował własne
doświadczenia z lat 1941–1944. Opowieść rozpoczyna się
w Tatiszczewie, miejscu formowania 5. Dywizji Piechoty,
do słynnej bitwy o klasztor na Monte Cassino.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna
Liczba paneli: 8 banerów
Wymiary paneli: 150
x 180 cm

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dekalog księdza Jerzego.
Wystawa o błogosławionym
księdzu Jerzym Popiełuszce
Ekspozycja szczegółowo
zapoznaje czytelnika z życiem, męczeńską śmiercią,
a przede wszystkim z przesłaniem, które niósł ze sobą
ks. Jerzy Popiełuszko. Wystawa podzielona jest na wzór
dekalogu – zawiera dziesięć
prawd, wedle których żył
duchowny i wedle których
nauczał. Stanowi istotę jego
nauki opartej o osobiste doświadczenia. Dysponujemy
również włoskojęzyczną wersją ekspozycji.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna (wymagany system
wystawienniczy)
Liczba paneli: 22 bannery
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Karnawał białostockiej „Solidarności”
w obiektywie Mirosława Bujanowskiego
Wystawa jest zbiorem fotografii Mirosława Bujanowskiego – wieloletniego wykładowcy Wydziału Elektrycznego
Politechniki Białostockiej. Dokumentuje życie codzienne
podczas „karnawału Solidarności”, w okresie od lata 1980
do zimy 1981 roku. Ukazuje nielegalne zgromadzenia,
zakazane święta religijne oraz strajki.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: roll-upów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm
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Agresja sowiecka
17 IX 1939 r.
Polska północno-wschodnia

jej przebieg oraz postacie, które rozgrywały pierwsze
skrzypce w konflikcie. Ekspozycja ma za zadanie ukazać, że wojna polsko-bolszewicka to nie tylko Cud nad
Wisłą, ale także zmagania, które zasięgiem objęły całą
północno-wschodnią ścianę Polski. Wystawa posiada
także wersję anglojęzyczną.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 12 roll-upów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Ekspozycja poświęcona
została agresji Armii Czerwonej na Polskę w czasie
II wojny światowej. Przedstawiono m.in. sowiecko-niemiecką współpracę we wrześniu 1939 r.,
tragiczny los osadników
wojskowych na Kresach
Wschodnich, walki oddziałów polskich z wkraczającymi jednostkami
Armii Czerwonej, losy
ochotników – obrońców
Grodna czy zajęcie Wilna.
Wystawa wewnętrzna
Liczba paneli: 12 roll-upów
Wymiary paneli:
100 x 200 cm

Wystawy elementarne

…Będzie wielka albo nie będzie jej wcale.
Walka o granice Polski w latach 1918-1921
Na 19 podwójnych planszach ekspozycji pokazano
wysiłki Polaków – żołnierzy, ochotników i dyplomatów
w ustalaniu granic odrodzonej Polski. Zaprezentowano
zagadnienia dotyczące m.in. obrony Lwowa, powstania
wielkopolskiego, sejneńskiego, powstań śląskich; osobna
część ekspozycji dotyczy powrotu Pomorza i Kujaw do
Polski oraz wojny polsko-bolszewickiej.
Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna (niezbędny system
wystawienniczy)
Liczba paneli: 38 banerów
Wymiary paneli: 100 x 200 cm
Koordynator (kalendarz
i dystrybucja wystaw):
Paweł Murawski / pawel.
murawski@ipn.gov.pl

Wojna polskobolszewicka 1919-1920. Kierunek
północno-wschodni
Wystawa przedstawia
regionalny wymiar wojny polsko-bolszewickiej.
Ukazuje sytuację w północno-wschodniej Polsce w przededniu wojny,

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Celem projektu „Wystawy elementarne IPN” jest przygotowanie wystaw, których narracja skupiona
jest na kwestiach podstawowych i ważnych dla społeczeństwa. Wystawy są gotowe do samodzielnego
wydrukowania i pobrania przez instytucje, szkoły i osoby fizyczne.
Do tej pory przygotowane zostały następujące wystawy:
●● Krzyż - symbol wiary i wolności
●● Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit
●● Zagłada Żydów europejskich – PL/EN
●● Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
●● Powstanie Wielkopolskie 1918–1919
●● Stan wojenny 1981–1983
●● Polskie Państwo Podziemne – PL/ENG
●● Bunt robotników. Grudzień ‚70 – luty ‚71
●● Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji
●● Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność” PL/ENG
●● Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę
●● Krok ku wolności. Protesty robotnicze w czerwcu 1976 r.
●● Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie 1943–1945
●● Poznański Czerwiec 1956
●● Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963 – PL/ENG
●● Powstania śląskie 1919-1921
●● „Operacja polska” NKWS 1937-1938
●● Polskie Symbole Narodowe
●● Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920
Przygotowane przez IPN wystawy elementarne można pobrać ze strony
www.edukacja.ipn.gov.pl w zakładce Wystawy.
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Śladami Bohaterów

Zeszyty

Gry miejskie

Podlaski Kongres Pamięci Narodowej

Oddziałowy projekt edukacyjny „Śladami Bohaterów”
jest kontynuacją przedsięwzięcia „Katyń – w rocznicę
Zbrodni”. W ramach projektu uczniowie podlaskich
szkół biorą udział w wyjazdach do miejsc związanych
z historią najnowszą.
Projekt składa się z trzech elementów:
a) cyklu spotkań edukacyjnych z uczniami,
b) wyjazdu edukacyjnego – do tej pory uczniowie odwiedzali polskie cmentarze wojenne w Katyniu, na Monte
Cassino, w Loreto i Bolonii,
c) podsumowania projektu – uczniowie w ramach projektu przygotowują prace w dowolnej technice (najczęściej
filmy i prezentacje multimedialne) poświęcone tematyce
poruszanej w projekcie. Przedsięwzięcie realizowane jest
dzięki wsparciu finansowemu samorządów udzielanemu
podległym szkołom.

Nową publikacją białostockiego oddziału IPN jest seria
zeszytów, których celem jest przybliżenie wiedzy na
temat wybranych postaci zasłużonych dla Polski.
W pierwszej serii pojawili się żołnierze podziemia niepodległościowego, działającego po zakończeniu II wojny światowej na terenie ówczesnego województwa
białostockiego. Zeszyty na wewnętrznych okładkach
zawierają krótkie kalendarium, biogram jednego z żołnierzy „wyklętych” oraz mapkę ilustrującą lokalizację
największych oddziałów.
W kolejnej serii planowane jest wydanie zeszytów poświęconych wybranym Prezydentom RP na Uchodźstwie
oraz żołnierzom Wojska Polskiego walczącym w czasie
II wojny światowej i ofiarom zbrodni katyńskiej.
Kontakt
w sprawie
zeszytów:
Sekretariat
OBEN / oben.
bialystok@ipn.
gov.pl

OBEN IPN organizuje gry miejskie skierowane do uczniów
szkół z terenów największych miast województwa podlaskiego i związane z historią najnowszą. W 2018 r. odbyła
się gra związana z walką o niepodległość, w 2019 r. z 100.
rocznicą odzyskania przez Białystok wolności, a w 2020 r.
„Łomża 1946”.

Co roku, w związku z obchodami rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości Oddział IPN w Białymstoku
organizuje Podlaski Kongres Pamięci Narodowej.
Kongres jest okazją do spotkania podlaskich środowisk
samorządowych i współpracujących z nimi osób oraz
stowarzyszeń, organizacji i instytucji, dla których inspiracją i źródłem działania są ojczyste dzieje i kultura
Rzeczypospolitej. Kongres jest płaszczyzną współpracy
i doświadczeń, przyczyniającą się do konsolidacji osób
i środowisk, które w samorządach niestrudzenie pracują
na rzecz pamięci historycznej niepodległej Rzeczypospolitej. Wydarzeniu towarzyszą wykłady poruszające
tematykę pamięci narodowej oraz debaty z udziałem
historyków, samorządowców, nauczycieli i dziennikarzy.

Koordynator regionalny:
Magdalena Dzienis-Todorczuk
/ magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Koordynatorzy regionalni:
Radosław Wnorowski / radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl
Paweł Bezubik / pawel.bezubik@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Urszula Gierasimiuk / urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl
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Akademia Niepodległości

Kamienie Pamięci

Akademia jest obliczonym na cztery lata (od grudnia
2017 do połowy 2021 r.) cyklem spotkań, w czasie
których w całej Polsce pracownicy IPN oraz zaproszeni
reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawiają – w formie popularnych wykładów
– drogę do niepodległej Polski. Prelegenci sięgają do
wątków lokalnych, podejmują dyskusję, pogłębiają
wybrane kwestie, odsyłają do literatury przedmiotu.
Poszczególnym wykładom towarzyszy konkretne przesłanie, cały cykl został bowiem pomyślany nie tylko jako
poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania
postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązaniu do ojczyzny.
Uczestnicy Akademii otrzymują indeksy, dzięki którym
będą mogli potwierdzić swój udział w kolejnych spotkaniach. Na zakończenie nastąpi uroczyste wręczenie
dyplomów ukończenia całego cyklu.

Projekt służy szerszemu przypomnieniu o lokalnych
bohaterach. „Kamienie” są metaforą trwałości naszej
pamięci o tych osobach. Pragniemy utrwalić ich imiona,
by przypomnieć, że historię często tworzą zwykli ludzie.
Każda edycja ma innych bohaterów. W jedenastej, realizowanej w roku szkolnym 2019/2020, byli nimi bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej. Uczestnikami projektu
mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela,
drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła kombatantów. Zadaniem osób i grup
biorących udział w projekcie jest odnalezienie postaci
zasługującej na upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy
o niej w wybrany przez siebie sposób.
Koordynator regionalny:
Paweł Murawski / pawel.murawski@ipn.gov.pl

Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią
granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni
cząstką naszej Ojczyzny.
Koordynator regionalny:
Magdalena Dzienis-Todorczuk
/ magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

Projekt skierowany do uczniów szkół średnich. Celem
turnieju jest pogłębienie wiedzy dotyczącej historii Polski XX w. z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej, która
jest formą uporządkowanej dyskusji nad tezą – jedna
drużyna występuje po stronie tezy, druga przeciwko
niej. Bardzo duży nacisk kładzie się na kulturę słowa
i szacunek do oponenta.
Koordynator regionalny:
Karolina Dobek / karolina.dobek@ipn.gov.pl

W kręgu poezji łagrowej więźniarek
KL Ravensbrück
Konkurs jest hołdem dla zamordowanych w niemieckim
obozie KL Ravensbrück oraz ocalałych byłych więźniarek
obozu. Zadaniem uczestników jest przygotowanie recytacji wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu
prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.

Koordynator regionalny:
Radosław Wnorowski / radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl

Turniej Debat Historycznych

Koordynatorzy regionalni:
Urszula Gierasimiuk / urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl
Patrycja Leszczyńska / patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

Kresy – polskie ziemie
wschodnie w XX w.

Policjanci w służbie historii
Projekt IPN oraz Komendy Głównej Policji skierowany
do uczniów policyjnych klas mundurowych. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią
Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii policji
państwowej w czasach II RP i II wojny światowej oraz
jej wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości
i odbudowę państwa polskiego.
Koordynator regionalny:
Radosław Wnorowski / radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do
uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II
Rzeczypospolitej. Jednym z najważniejszych aspektów
tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Żołnierze w służbie historii
Projekt prowadzony jest we współpracy z Departamentem Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON i skierowany
jest do uczniów klas mundurowych. Jego celem jest
zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski z uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX w.
oraz jego roli w budowie niepodległego i niezależnego
państwa polskiego.
Koordynator regionalny:
Radosław Wnorowski / radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl

cheologia, antropologia, genetyka),
zdobywają wiedzę
o historii poprzez
losy ludzi, uczą się
poszanowania dla
życia ludzkiego
i odpowiedzialności za swoje czyny
i decyzje. W czasie finału zadaniem uczniów jest zaprezentowanie swoich refleksji w postaci etiud filmowych
dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu.
Koordynatorzy regionalni:
Marta Chmielińska / marta.chmielinska@ipn.gov.pl
Patrycja Leszczyńska / patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

Ścieżka edukacyjna i rajd „Śladami
Ofiar Obławy Augustowskiej”
Ścieżka przygotowana przez IPN Oddział w Białymstoku oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Białymstoku wynosi ok. 23 km. Składa się z tablic

Łączka i inne miejsca
poszukiwań

Koordynator regionalny:
Urszula Gierasimiuk / urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl

Ogólnopolskie Turnieje Gier
Planszowych IPN
Turnieje gier planszowych przeznaczone są dla uczniów
każdego rodzaju szkół. W turnieju obowiązują dwie
kategorie wiekowe – kadetów i juniorów. Gra odbywa
się w systemie reprezentacji szkoły złożonej z trzech
„pilotów” – graczy. Turnieje mają dwa etapy: regionalny
i ogólnopolski. Zeszłoroczny finał turnieju „Gwiaździstej
Eskadry” miał miejsce w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie uczestnicy mieli okazję zwiedzić nie tylko
Muzeum, lecz także wojskowe Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego. Nagrodą główną był lot samolotem
sportowo-turystycznym
nad Kazimierzem i stolicą polskiego lotnictwa.

Niezłomnych za pomocą muzyki oraz zachowanie od
zapomnienia piosenek (melodii i tekstów) śpiewanych
w oddziałach partyzanckich w latach 1939–1956. Temat
festiwalu stanowią pieśni i wydarzenia umiejscowione
w kontekście II wojny światowej oraz dekady po jej
zakończeniu.
Projekt ten stanowi doskonałe interaktywne narzędzie
zachęcające młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy na temat najnowszej historii Polski. Dla ostatnich
żyjących kombatantów – świadków tamtych dni, jest
spełnieniem i doskonałą okazją do przekazania testamentu Polskiego Państwa Podziemnego i etosu Armii
Krajowej młodemu pokoleniu.
Inicjatorami festiwalu są Stowarzyszenie Passionart
oraz Fundacja Armii Krajowej wspólnie z Oddziałem
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Festiwal
składa się z dwóch etapów: przesłuchań wojewódzkich
oraz eliminacji na szczeblu ogólnopolskim.
Koordynator regionalny:
Patrycja Leszczyńska / patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny:
Radosław Wnorowski /
radoslaw.wnorowski@
ipn.gov.pl

Projekt realizowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji
IPN, poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych
miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego.
Uczestnicząc w spotkaniach, uczniowie poznają
rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny
nauki (m.in. arIPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

umiejscowionych na terenie Nadleśnictwa Pomorze.
Jej przesłaniem jest informowanie i przypominanie
o miejscach, w których rozegrały się wydarzenia związane z Obławą Augustowską.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Niezłomnej i Niepodległej
im. Henryka Rasiewicza „Kima”
Festiwal to przedsięwzięcie, któremu przyświecają dwa
najważniejsze cele – upowszechnianie wiedzy o Polskim
Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Żołnierzach
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PROJEKTY Z KOORDYNATORAMI
OGÓLNOPOLSKIMI
Bohaterowie Niepodległej
Seria publikacji przedstawia postacie, które uczestniczyły
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej i jej
granice w latach 1914–1921. Jej celem jest upamiętnienie
osób i wydarzeń tego okresu oraz promocja postawy
poświęcenia dla ojczyzny. W serii znajdą się sylwetki
znanych z kart podręczników oraz tych bohaterów
Niepodległej, których nazwiska są dziś zapomniane.

i obrazów pojawiających się w filmie, oraz klasyczne
puzzle. Na naszej stronie można znaleźć scenariusze zajęć
edukacyjnych dla przedszkolaków i uczniów klas I–III
szkoły podstawowej. Wszystkie materiały edukacyjne
powstałe w ramach projektu „Historia w kolorach” można
bezpłatnie wykorzystywać podczas samodzielnych zajęć
z dziećmi. www.historiawkolorach.pl

Instytut Pamięci Narodowej. W projekcie mogą wziąć
udział dwuosobowe zespoły złożone z uczniów w wieku
13–17 lat. W każdym roku trzeba zmierzyć się z innym wyzwaniem. Tematem ostatniej edycji byli „Posłowie Sejmu
II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej
i okupacji”. Swój zespół należy zarejestrować na stronie
sdim.sejm.gov.pl, a pracę umieścić na swoim koncie.

Koordynatorzy centralni:
Joanna Dutka-Kącka / dutka.joanna@ipn.gov.pl
dr Marcin Chorązki / marcin.chorazki@ipn.gov.pl

Koordynator:
Maryla Czupryńska-Szczupak / maryla.szczupak@ipn.gov.pl

szkół od VII klasy szkoły podstawowej. Nagrodą w konkursie jest zagraniczny wyjazd edukacyjny.
Koordynator:
Artur Kolęda / artur.koleda@ipn.gov.pl

Koordynator centralny:
dr hab. Marek Gałęzowski / marek.galezowski@ipn.gov.pl

BohaterOn

Dzieje polskiej emigracji
niepodległościowej 1939–1989

Historia w kolorach
„Historia w kolorach” to projekt edukacyjny IPN skierowany do najmłodszych odbiorców. Jego głównym celem
jest zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków
oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie,
polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu.
W ramach projektu powstał m.in. krótki film animowany
„Polskie symbole narodowe”, trójwymiarowa książeczka
i kolorowanki. Jako materiały uzupełniające proponujemy także gry internetowe, nawiązujące do postaci
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Czteroletni projekt poświęcony jest polskiej emigracji
niepodległościowej XX w. Pierwsza edycja w 2018 r.
poświęcona była ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej
Brytanii, czyli polskiemu Londynowi. Kolejne edycje –
planowane na lata 2019–2021 – przybliżą losy polskiej
emigracji politycznej w Nowym Jorku, Paryżu i Rzymie.
Koordynatorzy centralni:
Barbara Pamrów / barbara.pamrow@ipn.gov.pl
Renata Bieniek / renata.bieniek@ipn.gov.pl

Sejm Dzieci i Młodzieży
Organizatorem sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz
OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

Konkurs „Sprzączki i guziki
z orzełkiem ze rdzy…”
Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu
poświęconej konkretnej ofierze zbrodni katyńskiej.
Zadanie to wymaga od uczestników zaangażowania
w poszukiwanie informacji o wybranym przez siebie
bohaterze oraz opracowania koncepcji plastycznej pracy. Osoby biorące udział w dotychczasowych edycjach
sięgały do książek, ale też spotykały się z rodzinami ofiar.
Dzięki temu udawało im się zdobyć nieznane do tej pory
pamiątki, zdjęcia oraz informacje od ich najbliższych.
Konkurs adresowany jest do uczniów różnych rodzajów
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Instytut Pamięci
Narodowej dołącza do kampanii
„BohaterOn. Włącz
Historię” organizowanej przez Fundację SENSORIA i Fundację ROSA. Akcja to nie tylko
wysyłanie do powstańców warszawskich kartek, rozprowadzanych w całym kraju. Projekt ma edukować
Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej,
krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość
społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów
– polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia
do świadomości społecznej historii powstańców poprzez
nowoczesny patriotyzm. Każdy może wysłać specjal-
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nie zaprojektowaną, bezpłatną kartkę z życzeniami do
wybranego uczestnika walk o stolicę. Mapa punktów
dystrybucji oraz możliwość wysłania online dostępne
są od 1 sierpnia na stronie bohateron.pl.
Koordynator centralny:
Marek Kozubel / marek.kozubel@ipn.gov.pl

Konkurs „Epizody z najnowszej
historii Polski w komiksie”
Jest to ogólnopolski konkurs polegający na wykonaniu
komiksu (maksimum 8 stron formatu A4) przedstawiającego epizod z udziałem realnego lub fikcyjnego
bohatera, rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych
dla dziejów Polski XX w. Nadesłane prace komiksowe
oceniane są w trzech kategoriach wiekowych: 11–13,
14–16 i 17–19 lat, a najlepsze z nich pokazane zostaną
na wystawie w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” podczas Festiwalu Komiksów.
Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres mailowy
koordynatora.

Multimedia

Baranowicz. Rozpoczęcie działań na wschodzie nie byłoby możliwe bez zdobycia Wilna.

Filmy produkowane przez białostockich edukatorów
można obejrzeć na profilu Facebook oddziału oraz na
kanale YouTube. Dotychczas ukazały się:

Dla nas wojna trwała nadal
Film powstał na podstawie notacji – wspomnień świadków wydarzeń. Opowiadają oni o początkowej euforii związanej z zakończeniem II wojny światowej oraz
o uczuciach, jakie towarzyszyły im, kiedy zrozumieli, że
rozpoczyna się nowa okupacja – sowiecka. Mimo zakończenia konfliktu, wiele polskich rodzin nie mogło czuć
się bezpiecznie. Wciąż trwały aresztowania i obławy…

Wielka ucieczka
9 maja 1945 r., dzień po oficjalnym zakończeniu II wojny
światowej w Europie, ponad 100 więźniów osadzonych
w białostockim więzieniu podjęło udaną próbę ucieczki.
Zorganizowali ją żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego na czele z Tadeuszem Gołaszewskim ps.
„Lis” oraz Stanisławem Hrynkiewiczem. Dogodną datą
okazał się 9 maja, kiedy większość kadry kierowniczej
więzienia świętowała w mieście zakończenie wojny.
Powodem podjęcia decyzji o ucieczce była informacja
o zbliżającej się wywózce więźniów w głąb ZSRS.

Obejrzyj na

Obejrzyj na

Dzieci o…
Z okazji Dnia Dziecka prezentujemy wspomnienia osób,
których dzieciństwo przypadło na lata II Rzeczypospolitej. Co najbardziej utkwiło dzieciom w pamięci, jak
wspominają szkołę i zabawy? Obejrzyj film, aby poznać
ich historię.

Koordynator:
Katarzyna Miśkiewicz / katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

Gen. Bronisław Bohaterewicz
Obejrzyj na

Obejrzyj na

Generał Bronisław Bohaterewicz (1870–1940) był jednym
z założycieli Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej, która
broniła Ziem Wschodnich zarówno przed Niemcami,

Obejrzyj na

Obejrzyj na

Wyprawa wileńska
W ramach wojny polsko-bolszewickiej 16 kwietnia 1919 r.
rozpoczęła się „wyprawa wileńska” – polska ofensywa
dowodzona przez Józefa Piłsudskiego. Jej celem było
zdobycie Wilna i wyzwolenie Lidy, Nowogródka oraz
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

30

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

31

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

jak i Sowietami. Brał też udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w której dowodził oddziałami podczas ofensywy
wileńskiej i w Bitwie Warszawskiej. Aresztowany i internowany przez Sowietów po agresji ZSRS 17 września
1939 r. Zginął prawdopodobnie 9 kwietnia 1940 r. Był
najstarszym polskim generałem, który został rozstrzelany w Katyniu.

powstałych podczas pobytu w białostockim więzieniu,
trzecia zaś jest zbiorem fotografii ukazujących życie i walkę Kazimierza Chmielowskiego. Broszura opracowana
została przez historyka IPN, Michała Ostapiuka, autora
bestsellera „Komendant Bury. Biografia kpt. Romualda
Adama Rajsa „Burego” 1913–1949”.

Bitwa pod Monte Cassino
Po wielu miesiącach ciężkich walk, 18 maja 1944 r. polscy żołnierze wraz z sojusznikami zdobyli klasztor na
Monte Cassino. To właśnie wtedy armia z gen. Andersem
na czele, pomimo wielu strat, rozsławiła imię polskiego żołnierza. Otworzyło to Aliantom drogę do Rzymu
i ostatecznego pokonania Niemców i ich sojuszników.

Psalmy dla Niezłomnych

Obejrzyj na

Podporucznik Kazimierz Chmielowski
„Rekin” 1925-1950
W 2020 r. mija 70 lat od zamordowania na mocy wyroku
komunistycznego sądu ppor. Kazimierza Mariana Chmielowskiego „Rekina”, dowódcy 3. Wileńskiej Brygady NZW.
Broszura składa się z trzech części. Pierwsza, tekstowa,
opisuje życie oraz podziemną działalność ppor. „Rekina”,
dzieląc się na podrozdziały mówiące o dzieciństwie,
walkach pod komendą kpt. Gracjana Fróga „Szczerbca”,
tworzenia 3 Wileńskiej Brygady NZW oraz aresztowania i procesu. Druga część zawiera wybór archiwaliów,
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Na płycie „Psalmy dla Niezłomnych” zebrano utwory
wykonane przez Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica”
oraz Orkiestrę Kameralną „La Notte” z Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach będące wyrazem
pamięci i szacunku dla postawy Żołnierzy Niezłomnych.
Wydawnictwo jest pokłosiem zorganizowanego przez
Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Marszałka
Województwa Podlaskiego i Polskie Radio Białystok
koncertu w Operze i Filharmonii Podlaskiej z okazji
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Przeżyć Sybir
Materiał edukacyjny
„Przeżyć Sybir” w reżyserii Magdaleny Wasik
i Karola Babiela bazuje na filmie na kanwie
wspomnień Sybiraków,
pomocnym w edukacji
szkolnej. Oddział IPN
w Białymstoku podjął
współpracę przy powstałym materiale i został producentem filmu
„Przeżyć Sybir”, z nadzieją, że przyczyni się on do uwrażliwienia młodego
pokolenia na zesłańcze doświadczenia Polaków na
nieludzkiej ziemi. Pozycję wzbogaciło opracowanie
historyczne opisujące deportacje autorstwa Magdaleny
Dzienis-Todorczuk. Materiały zawierają także propozycje
zadań edukacyjnych oraz małych projektów badawczych
skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Gry edukacyjne
Instytut Pamięci Narodowej tworzy również własne serie
gier edukacyjnych. Prezentujemy niektóre z popularnych
planszówek:

Gry lotnicze
W serii gier lotniczych znajdują się trzy wersje.
●● Pierwsza z nich, dwuosobowa „7. W obronie
Lwowa” występuje w dwóch wersjach: łatwiejszej
i trudniejszej. Zadaniem 7. Eskadry Myśliwskiej jest
powstrzymanie 1. Armii Konnej, która w 1920 r.
galopuje w kierunku Lwowa.
OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021
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Liczba graczy: 2 | Wiek: 10+ | Czas gry: 30 minut
●● Druga, „111. Alarm dla Warszawy” przeznaczona
dla dwóch graczy rozgrywa się we wrześniu 1939
r. i odtwarza walkę w obronie polskiego nieba,
gdzie walczyła 111. Eskadra Myśliwska. Załoga musi
obronić Warszawę przed niemieckim Luftwaffe.
Liczba graczy: 2 | Wiek: 10+ | Czas gry: 30 minut
●● Ostatnia, „303. Bitwa o Anglię” to wojenna gra
przeznaczona dla dwóch graczy imitująca bitwę
o Anglię. Jeden z graczy dowodzi RAF-em, drugi
atakuje Luftwaffe. Czy niemieckim lotnikom uda się
zbombardować Londyn? Czy polskim lotnikom uda
się obronić stolicę Anglii?
Liczba graczy: 2 | Wiek: 10+ | Czas gry: 15 minut

ZnajZnak
Gra edukacyjna przeznaczona dla dwóch graczy, w której wiedza przychodzi samoistnie podczas rozgrywki.
W trakcie zmagań gracze uczą się rozpoznawać symboliczne dla polskiej historii znaki, daty, postacie, miejsca
i przedmioty.
Liczba graczy: 2-16 | Wiek: 10+ | Czas gry: 15 minut

Polak Mały
Za pomocą mechanizmu memory oraz puzzli gracz
zapoznaje się z polskimi symbolami narodowymi: flagą,
godłem i słowami hymnu. Grę polecamy nauczycielom
nauczania zintegrowanego.
Liczba graczy: 2-8 | Wiek: 4+ | Czas gry: 15 minut

Miś Wojtek
Odwołująca się do realiów II wojny światowej gra ukazuje dzieje Polaków wywiezionych z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki i ich długą wędrówkę

33

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

z Rosji przez Iran, Palestynę, Egipt, Włochy aż do Szkocji.
W grze, podążając szlakiem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, zbieramy pamiątki związane z losami żołnierzy i ich
słynnego niedźwiedzia Wojtka. Kto zbierze najlepszy
zbiór pamiątek, wygrywa.
Liczba graczy: 2-5 | Wiek: 6+ | Czas gry: 30 minut

we, zabiegać o narodową zgodę oraz umacniać pozycję
Polski na świecie. Jeśli spełnią określone warunki, Polska
odzyskuje niepodległość w wielkim finale roku 1918.
Epilogiem gry jest jednak wojna polsko-bolszewicka
i konferencja w Paryżu.
Liczba graczy: 2-5 | Wiek: 12+ | Czas gry: 30 minut

Niepodległa

Aktualne informacje o działaniach edukacyjnych
białostockiego Oddziału IPN można znaleźć
m.in. na profilach:

Akcja gry rozpoczyna się w 1914 r. i trwa do 1920 r.
Plansza przedstawia obszar przyszłej Polski. Gracze podejmują działania właściwe bohaterom czasów walk
o niepodległość: starają się szerzyć idee niepodległościo-

www.facebook.com/IPN.Bialystok
www.facebook.com/Przystanek.Bialystok

Adres do korespondencji:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku
NACZELNIK
Urszula Gierasimiuk

85 664 57 81

urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl

Marzena Zieziula
– sekretariat

85 664 57 80
fax 85 664 57 88

marzena.zieziula@ipn.gov.pl

Paweł Bezubik

85 664 57 87

pawel.bezubik@ipn.gov.pl

Karolina Dobek

85 664 57 87

karolina.dobek@ipn.gov.pl

Magdalena Dzienis-Todorczuk

85 664 57 13

magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

Patrycja Leszczyńska

85 664 57 71

patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

Paweł Murawski

85 664 57 71

pawel.murawski@ipn.gov.pl

Adriana Pływaczewska
– urlop macierzyński

85 664 57 85

adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl

Waldemar Tyszuk

85 664 57 85

waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl

Radosław Wnorowski

85 664 57 85

radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl

IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
– KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1 A, 15–637 Białystok
www.bialystok.ipn.gov.pl
oben.bialystok@ipn.gov.pl
tel. 85 664 57 80

ZAPRASZAMY NA NASZE PORTALE EDUKACYJNE
●● Od

niepodległości do niepodległości
www.polska1918-89.pl

●● „Zaplute

karły reakcji...” Polskie podziemie
niepodległościowe 1944–1956
www.zkr.ipn.gov.pl

●● Poszukiwania

●● Grudzień ‚70

www.grudzien70.ipn.gov.pl
●● Rok

1989
www.rok1989.pl

●● Ksiądz

Jerzy Popiełuszko
www.popieluszko.ipn.gov.pl

www.poszukiwania.ipn.gov.pl

●● Grudzień

1981
www.13grudnia81.pl

●● Gen.

Leopold Okulicki
www.okulicki.ipn.gov.pl
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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●● Polskie

Państwo Podziemne
www.ppp.ipn.gov.pl

●● Centrum

informacji o ofiarach II wojny światowej
www.ofiary.ipn.gov.pl

●● Obława

●● Czerwiec ‚56

Augustowska
www.oblawaaugustowska.pl

www.czerwiec56.ipn.gov.pl

●● Zbrodnia

wołyńska
www.zbrodniawolynska.pl

●● Sfałszowane

wybory do Sejmu – 19 stycznia 1947
www.wybory1947.pl

●● Czerwiec

`76
www.czerwiec76.ipn.gov.pl

●● Feliks

Selmanowicz „Zagończyk”
www.zagonczyk.ipn.gov.pl

●● Kultura

Niezależna
www.kultura-niezalezna.pl

●● Pierwsza

pielgrzymka papieża Jana Pawła II do
Polski w dokumentach zasobu IPN
www.pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl

●● Sierpień

1980
www.sierpien1980.pl

●● III

pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski
w dokumentach zasobu IPN
www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl

●● Śladami

zbrodni
www.slady.ipn.gov.pl

●● Danuta

Siedzikówna „Inka”
www.inka.ipn.gov.pl

●● „Operacja

polska” NKWD 1937–1938
www.operacja-polska.pl

●● Wilcze

tropy
www.wilczetropy.ipn.gov.pl

●● Wolne

Związki Zawodowe 1978–80
www.wzz.ipn.gov.pl

●● Truth

about camps
www.truthaboutcamps.eu

●● Solidarność Walcząca

w dokumentach

www.sw.ipn.gov.pl

●● Życie

za życie
www.zyciezazycie.pl

●● Moja

Niepodległa
www.mojaniepodlegla.pl

●● Wrzesień

1939
1wrzesnia39.pl
1september39.com

●● Powstanie Wielkopolskie

www.powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl

●● Stefan

Korboński
www.korbonski.ipn.gov.pl

●● Zbrodnia

pomorska
www.zbrodniapomorska1939.pl

●● Marzec

1968
www.marzec1968.pl

●● Korpus

Ochrony Pogranicza
www.kop.ipn.gov.pl

●● Rotmistrz Witold

Pilecki
www.pilecki.ipn.gov.pl

●● Przystanek

Historia Centrum Edukacyjne IPN
im. Janusza Kurtyki
www.centrumedu.ipn.gov.pl

●● Podziemie

zbrojne
www.podziemiezbrojne.ipn.gov.pl
IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
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Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok
www.bialystok.ipn.gov.pl
www.facebook.com/IPN.Bialystok
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