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Szanowni Państwo 
Z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa 
ręce ofertę edukacyjną Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przy-
gotowaną na rok szkolny 2022/2023. Jest to 
zbiór przedsięwzięć, które nasi edukatorzy 
będą podejmować przez cały rok, licząc oczy-
wiście na pozytywny odbiór i chęć współpra-
cy z Państwa strony.

Priorytetem In-
stytutu Pamięci 
Narodowej jest 
dbanie o wycho-
wanie młodzieży 
w poszanowaniu 
historii swojej 
Ojczyzny, jej 
kultury i tradycji. 
Pielęgnujemy i 
pomagamy roz-
wijać w młodych 
ludziach poczu-
cie patriotyzmu 
oraz tożsamości 
narodowej. 
W trosce o od-
powiednie przygotowanie młodego pokolenia 
do przyswajania wiedzy historycznej, ale także 
budowaniu szacunku do Ojczyzny, przygo-
towaliśmy 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 przygoto-
wane przez nas multimedia, z którymi można 
się zapoznać na naszych stronach interne-
towych. Odnośniki QR przeniosą Państwa 
bezpośrednio do zamieszczonych filmów czy 
publikacji. Każdą z naszych propozycji na nad-
chodzący rok szkolny wraz z jej opisem znaj-
dziecie Państwo w niniejszej ofercie.

Naszą aspira-
cją jest uka-
zanie historii 
Polski przez 
pryzmat zwy-
cięstw, chwały 
i bohaterstwa, 
nie skrywając 
jednak trudu, 
męczeństwa 
i goryczy ty-
siąca polskich 
obywateli.

W naszej 
działalności 
bezcenne są 
spotkania 
z nauczycie-

lami podczas szkoleń i warsztatów organizo-
wanych specjalne dla nich, podczas których 
możemy podzielić się zarówno naszymi no-
wymi pomysłami, projektami, jak i narzędziami 
dydaktycznymi. Niejednokrotnie dzięki na-
wiązanej wówczas współpracy możemy prze-
prowadzać liczne lekcje oraz warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodsta-

wowych. 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 szlaka-
mi wydarzeń historycznych i śledziła w real-
nym 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 niezmien-
nie od początków swojej działalności.

Cieszymy się, że możemy spotykać się także 
z lokalną społecznością naszego wojewódz-
twa pod szyldem „Przystanek Historia”, który 
organizujemy w największych miastach regio-
nu, takich jak: Białystok, Suwałki, Siemiatycze, 
Łomża czy Sokółka. 

Mam nadzieję, że oferta przygotowana przez 
pracowników OBEN IPN w Białymstoku zachę-
ci 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, stowa-
rzyszenia czy pojedyncze osoby pasjonujące 
się historią. Oddziałowe Biuro Edukacji Naro-
dowej w Białymstoku czeka na Was!

Urszula Gierasimiuk
Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej 

Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Opracowanie: Radosław Wnorowski 
Projekt graficzny: Paweł Bezubik

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 
www.instagram.com/ipn_bialystok

© Copyright by Instytut Pamięci Narodowej – 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu Oddział w Białymstoku



Kontakt

Rytmy Pamięci

Projekt edukacyjno-muzyczny „Rytmy 
Pamięci” to inicjatywa Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej IPN w Bia-
łymstoku. Tematem pierwszej edycji 
była Zbrodnia Katyńska, a dokładniej 
kłamstwo katyńskie. Głównym celem 
było wykorzystanie niekonwencjo-
nalnych metod przekazu – jakim jest 
utwór hiphopowy – do rozpropago-
wania treści historycznych wśród 
młodzieży. Projekt był realizowany 
w dwóch etapach: pierwszym z nich 
były warsztaty historyczne, podczas, 
których uczestnicy projektu usłyszeli 
o początkach i przebiegu sowieckiej 
zbrodni, ale także wysłuchali frag-
mentów wspomnień i korespondencji 
ofiar z najbliższymi. Kolejnym etapem 
były warsztaty językowo-rapowe pro-
wadzone przez Piotra Maksima do-
starczające młodzieży odpowiednich 
narzędzi i umiejętności do stworzenia 
tekstu hip-hopowego.
Koordynator:  
Patrycja Sanejko,  
patrycja.sanejko@ipn.gov.pl

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej  
w Białymstoku 
oben.bialystok@ipn.gov.pl

NACZELNIK Urszula Gierasimiuk 85 664 57 81 
urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl

Karolina Dobek – sekretariat 85 664 57 80  
karolina.dobek@ipn.gov.pl

Paweł Bezubik 85 664 57 87  
pawel.bezubik@ipn.gov.pl

Adriana Pływaczewska 85 664 57 87  
adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl

Magdalena Dzienis-Todorczuk 85 664 57 13 
magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

Patrycja Sanejko 85 664 57 71  
patrycja.sanejko@ipn.gov.pl

Paweł Murawski 85 664 57 71  
pawel.murawski@ipn.gov.pl

Marzena Zieziula 85 664 57 85  
marzena.zieziula@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

Projekty i konkursy



Regionalna Olimpiada Historyczna Wiedzy o Armii Krajowej, 
jej poprzedniczkach i następczyniach
Olimpiada corocznie organizowana we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodo-
wego w Wysokiem Mazowieckiem jest konkursem, dzięki któremu uczniowie mają 
okazję nie tylko poznać struktury organizacyjne i działalność największej organiza-
cji w polskim podziemiu niepodległościowym, ale także odwiedzić ważne miejsca 
pamięci i obiekty kultury związane z historią Polskiego Państwa Podziemnego. Zma-
gania dzielą się na dwa etapy – pierwszy, pisemny oraz drugi, ustny. Konkurs odby-
wa się pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty 
oraz Starosty Wysokomazowieckiego.
Koordynator: Marzena Zieziula, marzena.zieziula@ipn.gov.pl

Wiem, upamiętniam. Zagłada ludności żydowskiej województwa 
białostockiego w czasie II wojny światowej
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz klas VII szkoły podstawowej, 
zaś jego celem jest przywracanie pamięci o zagładzie ludności żydowskiej dokonanej 
przez Niemców w czasie II wojny światowej na terenie przedwojennego województwa 
białostockiego. Nagrodą główną w konkursie dla wszystkich finalistów i ich opiekunów 
będzie wyjazd edukacyjny do Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Muzeum Treblinka.
Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w konkursie, będą mieli za zadanie przygotowa-
nie pracy multimedialnej opisującej miejsce związane z zagładą ludności żydowskiej 
w swoim regionie oraz zrealizowanie projektu tablicy historyczno-pamiątkowej, informu-
jącej o historii danego miejsca zagłady, która mogłaby stanąć w opisywanym miejscu.
Koordynator: Magdalena Dzienis-Todorczuk, magdalena.todorczuk@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 ważny-
mi 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 wokalnoinstru-
mentalne oraz chóry reprezentujące szkoły, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury, a także inne instytucje.
Koordynator: Adriana Pływaczewska, adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl

Lekcje z historii najnowszej
Aby uczniowie mogli jesz-
cze bardziej zagłębić się 
w historię Polski w XX wieku 
edukatorzy OBEN przepro-
wadzają zajęcia edukacyj-
ne związane z rocznicami 
wydarzeń historycznych 
przypadającymi w roku 
szkolnym 2022/2023 
(w szkołach, w siedzibie 
Oddziału, w terenie). Na za-
proszenie szkół pracownicy 
IPN prowadzą zajęcia m.in. 
na temat:
• Wokół polskich symboli 
narodowych
• Walka o granice II RP

• 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 Pola-
ków do carskiej  
Rosji i Związku Sowieckiego
• Polskie Siły Zbrojne na Za-
chodzie
• Zbrodnia Katyńska
• Zbrodnia Wołyńska
• Powstanie Warszawskie
• Monte Cassino. Szlakami 

armii gen. Andersa
• Sposoby ratowania Żydów 
pod okupacją niemiecką
• Prześladowania i aparat ter-
roru lat 1944–1989
• Polskie podziemie niepodle-
głościowe po 1944 roku
• Panny Wyklęte – kobiety 
w polskim podziemiu niepodle-
głościowym
• Śladami zbrodni – prze-
wodnik po miejscach represji 
komunistycznych
• Propaganda PRL

Koordynator:
Paweł Murawski
pawel.murawski@ipn.gov.pl



Ferie z IPN
W okresie ferii zimowych pracownicy 
Oddziałowego Biura Edukacji Narodo-
wej w Białymstoku prowadzą cykl zajęć 
z historii z okresu Polski porozbiorowej. 
Warsztaty dedykowane uczniom szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
prowadzone są m.in. w Białymstoku, 
Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim.
Koordynator:
Patrycja Sanejko
patrycja.sanejko@ipn.gov.pl

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 popularyza-
cja historii Polski za pośrednictwem spotkań ze 
świadkami wydarzeń, badaczami przeszłości, 
filmami dokumentalnymi i fabularnymi.

Koordynatorzy:

Białystok
Magdalena Dzienis-Todorczuk 
magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl
Hajnówka
Marzena Zieziula  
marzena.zieziula@ipn.gov.pl
Siemiatycze
Patrycja Sanejko  
patrycja.sanejko@ipn.gov.pl
Sokółka
Paweł Murawski 
pawel.murawski@ipn.gov.pl
Łomża
Radosław Wnorowski  
radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl
Wilno, Grodno, Dyneburg
Magdalena Dzienis-Todorczuk 
magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

SYSTEM IDENTYFIKACJI 
WIZUALNEJ

ZAGRANICZNY 
PRZYSTANEK HISTORIA

Księga znaku



Notacje
W bieżącym roku kontynuowany jest program notacyjny. Dotychczas w OBEN na-
grano blisko trzystu świadków historii. Trwa indeksowanie materiału.
Koordynatorzy:
Paweł Murawski
pawel.murawski@ipn.gov.pl

Adriana Pływaczewska
adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl

Noc Muzeów
Białostocki oddział IPN cyklicznie włącza się w organizację Nocy Muzeów. Tradycyj-
nie 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 ma-
gazynowej, gdzie znajdują się najważniejsze zbory. Wszyscy chętni mogą zagrać 
w gry edukacyjne z oferty IPN wraz z pracownikami. Udostępnia się także do zapo-
znania z katalogami Biura Lustracyjnego. Podczas wydarzenia organizuje się również 
pokaz filmów historycznych. W poprzednich edycjach uczestnicy mogli również m.in. 
wziąć udział w warsztatach historyczno-plastycznych czy wygrać lot balonem.
Koordynator:
Adriana Pływaczewska
adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl



Podlaski Kongres Pamięci Narodowej
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 źró-
dłem działania są ojczyste dzieje i kultura Rzeczypospolitej. Kongres jest płaszczyzną 
współpracy i doświadczeń, przyczyniająca się do konsolidacji osób i środowisk, któ-
re 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 dzienni-
karzy.
Koordynator:
Adriana Pływaczewska
adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl

Ścieżka edukacyjna i rajd „Śladami 
Ofiar Obławy Augustowskiej”
Ścieżka przygotowana przez IPN Oddział 
w Białymstoku oraz Regionalną Dyrek-
cję Lasów Państwowych w Białymstoku 
wynosi ok. 23 km. Składa się z tablic 
umiejscowionych na terenie Nadleśnic-
twa Pomorze. Jej przesłaniem jest infor-
mowanie i przypominanie o miejscach, 
w których rozegrały się wydarzenia 
związane z Obławą Augustowską.
Koordynator:
Urszula Gierasimiuk 
urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl



Gry miejskie
OBEN IPN organizuje gry miejskie skie-
rowane do uczniów szkół z terenów 
największych miast województwa pod-
laskiego i związane z historią najnow-
szą. W 2018 r. odbyła się gra związana 
z walką o niepodległość, w 2019 r. z 100. 
Rocznicą odzyskania przez Białystok 
wolności, w 2020 r. „Łomża 1946”,
w 2021 r. „Śladami Obławy Augustow-
skiej”, a w 2022 r. „Szlakiem Polski Wal-
czącej”
Koordynatorzy:
Radosław Wnorowski 
radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl
Paweł Bezubik 
pawel.bezubik@ipn.gov.pl

Warsztaty dla nauczycieli
IPN razem z MEiN organizuje warsztaty 
dla nauczycieli prowadzone przez pracow-
ników Instytutu oraz innych placówek na-
ukowych. Odbywają się wykłady dotyczą-
ce historii Polski i świata w XX wieku oraz 
prezentowane są materiały edukacyjne 
opracowane przez IPN. Ponadto pracowni-
cy OBEN współpracują z Centrum Eduka-
cji Nauczycieli oraz Suwalskim Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.
Koordynator regionalny:
Waldemar Tyszuk  
waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl

Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej
Weź udział w konkursie edukacyjnym IPN 
Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej
i opowiedz o wyjątkowych kobietach, które 
tworzą naszą historię. Do zdobycia cenne 
nagrody rzeczowe, możliwość wzięcia udzia-
łu w dwudniowych warsztatach filmowych 
prowadzonych przez profesjonalnych edu-
katorów filmowych oraz zwiedzanie Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Koordynator regionalny:
Marzena Zieziula  
marzena.zieziula@ipn.gov.pl

PROJEKTY I KONKURSY IPN  
Z KOORDYNATORAMI REGIONALNYMI



„W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w 
dwudziestoleciu międzywojennym”
W roku szkolnym 2022/2023 uczestnicy projektu edukacyjnego poświęconego dzie-
jom ziemiaństwa skoncentrują swą uwagę na pracy ziemiaństwa na rzecz państwa 
i społeczeństwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Obiektem zaintereso-
wania będzie działalność charytatywna, organizacyjna, gospodarcza i edukacyjna 
w lokalnym środowisku wiejskim, ale także służba w dyplomacji, administracji pań-
stwowej i strukturach ówczesnego samorządu.
Koordynator regionalny:
Waldemar Tyszuk 
waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl

Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
(klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy 
o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Jednym z najważniej-
szych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków miesz-
kających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal 
są oni cząstką naszej Ojczyzny.
Koordynator regionalny:
Magdalena Dzienis-Todorczuk  
magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl



W kręgu poezji łagrowej więźniarek KL 
Ravensbrück
Konkurs jest hołdem dla zamordowa-
nych w niemieckim obozie KL Ravens-
brück oraz ocalałych byłych więźniarek 
obozu. Zadaniem uczestników jest przy-
gotowanie recytacji wybranego utworu 
poetyckiego oraz fragmentu prozy na 
bazie wspomnień więźniarek KL Ravens-
brück.
Koordynatorzy regionalni:
Patrycja Sanejko 
patrycja.sanejko@ipn.gov.pl

Policjanci w służbie historii
Projekt IPN oraz Komendy Głównej Po-
licji skierowany do uczniów policyjnych 
klas mundurowych. Celem projektu jest 
zainteresowanie uczniów najnowszą 
historią Polski ze szczególnym uwzględ-
nieniem 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

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 naj-
nowszą 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

Turniej Debat Historycznych
Projekt skierowany do uczniów szkół 
średnich. Celem turnieju jest pogłębie-
nie wiedzy dotyczącej historii Polski XX 
w. z wykorzystaniem debaty oksfordz-
kiej, która jest formą uporządkowanej 
dyskusji nad tezą – jedna drużyna wy-
stępuje po stronie tezy, druga przeciwko
niej. Bardzo duży nacisk kładzie się na 
kulturę słowa i szacunek do oponenta.
Koordynator regionalny:
Radosław Wnorowski  
radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl



Łączka i inne miejsca poszukiwań
Projekt realizowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Biuro Poszuki-
wań 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. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii po-
przez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialno-
ści za swoje czyny i decyzje. W czasie finału zadaniem uczniów jest zaprezen-
towanie swoich refleksji w postaci etiud filmowych dotyczących problematyki 
poruszanej w ramach projektu.
Koordynator regionalny:
Patrycja Sanejko 
patrycja.sanejko@ipn.gov.pl

Sejm Dzieci i Młodzieży
To przedsięwzięcie edukacyjne, które ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć 
wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji 
parlamentarnej, a także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środo-
wisk lokalnych. Projekt realizuje Kancelaria Sejmu RP we współpracy z Instytutem Pa-
mięci Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edu-
kacji. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 13 do 18 lat, którzy podejmą 
się wykonania zadania rekrutacyjnego w dwuosobowych zespołach. Każda kolejna 
edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży cieszy się niezwykłą popularnością wśród młodych 
ludzi. Należy jednak pamiętać, że SDiM jest corocznym wydarzeniem z osobnym te-
matem dedykowanym na dany rok oraz stanowi pewną, zamkniętą całość.
Koordynator regionalny:
Waldemar Tyszuk
waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl



Wystawy
Oddział IPN w Białymstoku wypożycza 
edukacyjne wystawy historyczne. Nasi 
pracownicy chętnie wezmą udział w uro-
czystości otwarcia wystawy i wygłoszą 
okolicznościową prelekcję, a także prze-
prowadzą zajęcia związane z tematyką 
prezentowanej ekspozycji. Wypożyczenie 
wystawy jest darmowe. Koszty oraz orga-
nizacja transportu oraz zwrotu wystawy 
leżą po stronie wypożyczającego. 
Koordynator:
Paweł Murawski 
pawel.murawski@ipn.gov.pl



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. powstaniach narodowych 
czy w wojnie polsko–bolszewickiej. Mimo 
różnić religijnych – cechowali się dużym 
patriotyzmem wobec Polski

Wystawa wewnętrzna, dwujęzyczna. Liczba 
paneli: 18 roll-upów. Wymiary paneli: 85 x 200 
cm

Abp Romuald Jałbrzykowski metropoli-
ta wileński 1876-1955
Wystawa przybliża postać arcybiskupa 
Romualda Jałbrzykowskiego, kapłana 
represjonowanego przez władzę komu-
nistyczną. Duchowny, który począwszy 
od wojny polsko–bolszewickiej do końca 
życia toczył walkę z komunistami został 
odznaczony Krzyżem Walecznych, Or-
derem Odrodzenia Polski oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Wystawa wewnętrzna. Liczba paneli: 27 
roll-upów. Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Ojcowie niepodległości
Wystawa przedstawia Ojców Niepod-
ległości – wojskowych, polityków, arty-
stów, 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 do-
prowadziła do odrodzenia Polski.

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



Województwo białostockie u progu nie-
podległości II Rzeczypospolitej
Wystawa powstała w związku z 100. 
rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Białystok. Nie wszystkie tereny 
współczesnej Polski odzyskały niepod-
ległość 11 listopada 1918 r. O część ziem 
trzeba było jeszcze zawalczyć, by rozpo-
cząć proces scalania trzech zaborów 
w odradzającą się Rzeczpospolitą. Wy-
stawa została objęta honorowym patro-
natem przez Wojewodę Podlaskiego 
i Marszałka Województwa Podlaskiego.

Wersja I
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

…Będzie wielka albo nie będzie jej wca-
le.
Walka o granice Polski w latach 1918-1921 
Na 19 podwójnych planszach ekspozy-
cji pokazano wysiłki Polaków żołnierzy, 
ochotników i dyplomatów w ustaleniu 
granic odrodzonej Polski. Zaprezento-
wano zagadnienia dotyczące m.in. obro-
ny Lwowa, powstania wielkopolskiego, 
sejneńskiego, powstań śląskich; osobna 

Wojna polsko–bolszewicka 1919-1920. 
Kierunek północno–wschodni.
Wystawa przedstawia regionalny wy-
miar wojny polsko-bolszewickiej. Uka-
zuje sytuację w północno-wschodniej 
Polsce w przededniu wojny, jej przebieg 
oraz postacie, które rozgrywały pierwsze 
skrzypce w konflikcie. Ekspozycja ma za 
zadanie ukazać, że wojna polsko-bol-
szewicka to nie tylko cud nad Wisłą, ale 
zmagania, które zasięgiem objęły całą 
północno-wschodnią ścianę Polski. Wy-
stawa posiada także swoją wersję anglo-
języczną.

Wystawa wewnętrzna. Liczba paneli: 13 
roll-upów. Wymiary paneli: 100 x 200 cm

część ekspozycji dotyczy powrotu Po-
morza i Kujaw do Polski oraz wojny pol-
sko-bolszewickiej.

Wystawa wewnętrzna/ zewnętrzna (niezbęd-
ny system wystawienniczy). Liczba paneli: 38 
banerów. Wymiary paneli: 100 x 200 cm



Powstanie sejneńskie 1919
Wystawa powstała w związku 
z 100. Rocznicą zwycięskiego Powstania 
Sejneńskiego. Położenie Sejneńszczyzny 
na spornym pograniczu polsko-litewskim 
stało się przyczyną konfliktów. Upamięt-
nia polskich bohaterów, którzy sto lat 
temu wystąpili przeciwko siłom litew-
skim potwierdzając tym samym przyna-
leżność Ziemi Sejneńskiej do Rzeczypo-
spolitej.

Wystawa wewnętrzna. Liczba paneli: 14 
roll-upów. Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Ukradzione dzieciństwo
Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okre-
su międzywojennego do zakończenia 
II wojny światowej. Brutalnie przerwane 
przez wojnę i okupację dzieciństwo po-
zostawiło w ich życiu ogromną traumę. 
Wystawa opowiada o wyborach między 
byciem ofiarą, biernym obserwatorem 
a obrońcą.

Wystawa wewnętrzna/ zewnętrzna. Liczba 
paneli: 30 banerów. 
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na 
ziemiach Polski północno-wschodniej
Ekspozycja poświęcona została aktowi 
agresji Związku Sowieckiego na Polskę  
17 września 1939 r. Ukazuje przebieg wy-
darzeń od momentu podpisania paktu 
Ribbentrop–Mołotow, kiedy to Rzecz-
pospolita podzielona została pomiędzy 
dwóch okupantów. Wystawa przybliża 
walki Polaków przeciwko najazdowi So-
wietów.

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna. Liczba pa-
neli: 20 banerów.  
Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. Polska 
północno-wschodnia
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 wkraczają-
cymi jednostkami Armii Czerwonej, losy 
ochotników – obrońców Grodna czy 
zajęcie Wilna.

Wystawa wewnętrzna. Liczba paneli: 12  
roll-upów. Wymiary paneli: 100 x 200 cm



`

Sybiracy. Deportacje obywateli pol-
skich w głąb ZSRS 1939-1941
Wystawa Wystawa przybliża tematykę 
deportacje na Syberię „za pierwszego 
Sowieta”. Ukazuje losy wywiezionych 
obywateli polskich – wiezionych w za-
tłoczonych wagonach w okrutnych 
warunkach tysiące kilometrów od domu. 
Po dotarciu na miejsce zsyłki zesłańców 
czekała niewolnicza praca, nędza, choro-
by i głód. Część wywiezionych nigdy nie 
wróciła do Polski. 

Wystawa wewnętrzna. Liczba paneli: 28 ram. 
Wymiary paneli: 70 x 100 cm

Polska Walcząca. Fighting Poland
Wystawa prezentuje działalność Polskie-
go Państwa Podziemnego. Rozpoczyna 
opowieść o początkach konspiracji w 
1939 r., formach oporu przeciwko oku-
pantom, powstaniu władz Rzeczpo-
spolitej na uchodźstwie, podziemnego 
sądownictwa i edukacji, przebiegu akcji 
„Burza”, wybuchu Powstania Warszaw-
skiego oraz podziemiu antykomunistycz-
nym po 1944 r.

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna, dwujęzycz-
na. Liczba paneli: 32 banery. Wymiary paneli: 
130 x 180 cm

Zagłada dworów w województwie bia-
łostockim po roku 1939
Wystawa ukazuje losy przedstawicieli 
warstwy właścicieli ziemskich, będących 
częścią elit II Rzeczypospolitej, niszczo-
nych przez okupanta sowieckiego i nie-
mieckiego w czasie II wojny światowej 
w ramach zaplanowanych akcji AB–Ka-
tyń. Opisuje ofiary deportacji, aresz-
towań, zesłań do sowieckich łagrów, 
zbrodni katyńskiej i niemieckich obozów 
koncentracyjnych. 

Wystawa wewnętrzna. Liczba paneli: 40 bane-
rów. Wymiary paneli: 100 x 200 cm



Władysław Liniarski „Mścisław"
Pułkownik Władysław Liniarski „Mści-
sław” służbę rozpoczął w szeregach 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzy-
skaniu niepodległości wstąpił do Wojska 
Polskiego. Walczył w wojnie polsko-bol-
szewickiej oraz kampanii wrześniowej, 
dowodząc wówczas I batalionem 62. pp. 
Pod koniec 1939 r. wstąpił do Związku 
Walki Zbrojnej, budując struktury pod-
ziemia niepodległościowego na Biało-
stocczyźnie. Stał na czele Okręgu Biały-
stok AK, zaś po rozwiązaniu organizacji 
kontynuował walkę na czele Armii Krajo-
wej Obywatelskiej. Był oficerem najdłu-
żej sprawującym funkcję komendanta 
okręgu AK.

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna. Liczba pa-
neli: 16 paneli. Wymiary paneli 200 x 100 cm

Katyń 1940
Wystawa upamiętnia zamordowanie oko-
ło 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 bane-
rów. Wymiary paneli: 120 x 160 cm
Wersja II
Wystawa wewnętrzna. Liczba paneli: 23 
roll-upy. Wymiary paneli: 85 x 200 cm

Zbrodnia katyńska
Ekspozycja prezentuje los ofiar zbrodni 
katyńskiej oraz jej wykonawców. Upa-
miętnia blisko 22 tysiące polskich ofice-
rów, którzy zostali zamordowani przed 
NKWD wiosną 1940 r. Ukazuje przyczy-
ny, przebieg oraz wydarzenia, które mia-
ły miejsce już po zbrodni – ekshumacje, 
„kłamstwo katyńskie”, a także współcze-
sne upamiętnienia.

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna. Liczba pa-
neli: 12 banerów. Wymiary paneli: 100 x 150 cm



Polacy ratujący Żydów podczas II wojny 
światowej
Wystawa zawiera archiwalne fotografie 
zapisy wspomnień dokumentujące przy-
padki udzielania pomocy ludności ży-
dowskiej przez Polaków podczas II wojny 
światowej. Ekspozycja ukazuje szeroki 
wachlarz działań Polaków i ich poświę-
cenie, którzy nierzadko za swoje czyny 
karani byli śmiercią.

Wystawa wewnętrzna (10 zestawów po 3 pa-
nele). Liczba paneli: 30 plansz. Wymiary pane-
li: 100 x 200 cm

Sprawiedliwi. Kapłani archidiecezji wi-
leńskiej ratujący Żydów w okresie oku-
pacji niemieckiej (1941-1944)
Ekspozycja przedstawia sylwetki księży, 
którzy włączali się w ratowanie życia 
Żydów w archidiecezji wileńskiej. Wy-
mienione są nazwiska ponad 70 księ-
ży pomagających Żydom, przybliżono 
biogramy kilkunastu z nich. Kilku z nich 
zostało odznaczonych medalem Spra-
wiedliwi Wśród Narodów Świata. Do 
dyspozycji jest również anglojęzyczna 
wersja.

Wystawa wewnętrzna.  
Liczba paneli: 24 roll-upy. Wymiary paneli:  
100 x 200 cm

Droga na Monte Cassino 1941-1944 w 
fotografii Ignacego Jaworowskiego
Wystawa jest zbiorem fotografii Ignacego 
Jaworskiego – fotografa-dokumentalisty, 
który zrelacjonował własne doświadcze-
nia 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 pa-
neli: 8 banerów. Wymiary paneli: 150 x 180 cm

Samarytanie z Markowej
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 za-
awansowanej ciąży) Ulmów oraz sze-
ścioro ich dzieci – najstarsze z nich mia-
ło 8 lat, najmłodsze – zaledwie półtora 
roku.

Wystawa wewnętrzna, dwujęzyczna. Liczba 
paneli: 20 banerów.  
Wymiary paneli: 70 x 100 cm



Zbigniew Rećko – Trzynastka (1923-1946)
Bohater białostockiego podziemia Wystawa prezentuje postać podporucznika „Trzy-
nastki” – sylwetkę żołnierza AK i WiN, który był głównym bohaterem akcji uwolnienia 
w 1942 r. z aresztu Gestapo w Białymstoku trzech członków sztabu i łączniczki okrę-
gu AK. Była to najważniejsza akcja przeprowadzona przez podziemie niepodległo-
ściowe na Białostocczyźnie podczas okupacji niemieckiej i jedna z najbardziej spekta-
kularnych 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  
Na wystawie przedstawiono akcję „Burza” na ziemiach północno-wschodnich, na-
stępnie aresztowanie i internowanie żołnierzy AK, liczebność transportów i rozmiesz-
czenie obozów NKWD w ZSRR, 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

W imieniu Rzeczypospolitej… Skazani na karę śmierci w woj. białostockim w latach 
1944-1956 
Wystawa opowiada o skazanych przez komunistyczny sąd na karę śmierci mieszkań-
ców Białostocczyzny, w większości żołnierzy podziemia niepodległościowego. Na 
wystawie przedstawiono drogę, która doprowadzała do skazania na karę śmierci 
i opisane jej kolejne etapy – zatrzymanie, śledztwo i rozprawa sądowa, pobyt skazań-
ca 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



Żołnierze Wyklęci – pamiętamy. Polskie podziemie niepodległościowe na Biało-
stocczyźnie 1944–1957
Ekspozycja ma na celu upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomunistycznego  
w północno – wschodniej Polsce. Zawiera materiały ukazujące działalność Żołnie-
rzy Niezłomnych, którzy nie mogli pogodzić 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

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

Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko 1947-1984 
Na wystawie zostało przedstawione życie i działalność duszpasterska ks. Jerzego 
Popiełuszki. Przedstawiona została również męczeńska śmierć. Ekspozycja akcentu-
je 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

Tak się wszystko zaczęło… Bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Wystawa w 70. rocznicę urodzin
Ekspozycja zapoznaje czytelnika z życiem, męczeńską śmiercią, a przede wszystkim 
przesłaniem ks. Jerzego Popiełuszki. Opiera się na licznych fotografiach dokumentują-
cych 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



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 upamięt-
nienie ks. Popiełuszki. 

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna. Liczba paneli: 14 plansz. Wymiary paneli: 100 x 150 cm

Nasz duszpasterz i my. Ks. Jerzy Popiełuszko w fotografiach i wspomnieniach  
Jerzego Szóstki  
Wystawa powstała na podstawie wspomnień i zdjęć, które zgromadził Jerzy Lech 
Szóstko, jeden z najbliższych współpracowników ks. Popiełuszki. Przedstawia sylwet-
kę kapłana „Solidarności” i jego działalność, a także ludzi skupionych wokół żolibor-
skiego kościoła po śmierci ks. Jerzego: mozolne budowanie pamięci o kapłanie, pielę-
gnowanie dziedzictwa jego idei.

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

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 du-
chowny i wedle których nauczał. Stanowi istotę jego nauki opartej o osobiste do-
świadczenia. Dysponujemy również włoskojęzyczną wersję ekspozycji.

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna (wymagany system wystawienniczy). Liczba paneli: 22 banery. 
Wymiary paneli: 100 x 200 cm



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 wrogość 
Służby Bezpieczeństwa, która nękała go i organizowała liczne prowokacje. Ciało ks. 
Suchowolec zostało odnalezione w jego pokoju na plebanii Parafii Niepokalanego 
Serca Maryi w Dojlidach.

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna (niezbędny jest system wystawienniczy). Liczba paneli: 23 ba-
nery. Wymiary paneli: 120 x 180 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. Ukazuje również po-
czątki tworzenia się NSZZ „Solidarność”.

Wystawa wewnętrzna. Liczba paneli: 18 roll-upów. Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Karnawał białostockiej „Solidarności” w obiektywie Mirosława Bujanowskiego 
Wystawa jest zbiorem fotografii Mirosława Bujanowskiego – wieloletniego pracowni-
ka Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Dokumentuje życie codzienne 
Białostoczan podczas „karnawału Solidarności”, w okresie od lata 1980 do zimy 1981 
roku. Ukazuje nielegalne zgromadzenia, zakazane święta religijne oraz strajki.

Wystawa wewnętrzna/ zewnętrzna. Liczba paneli: 20 banerów. Wymiary paneli: 100 x 200 cm

Kobiety internowane. Gołdap 1982
Wystawa przedstawia zaangażowanie kobiet w działalność związkową i opozycyjną, 
prezentuje ośrodek odosobnienia w Gołdapi, życie codzienne osób w nim zamknię-
tych 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



TU rodziła się „Solidarność”
Wystawa plenerowa IPN TU rodziła się Solidarność została przygotowana w związ-
ku z obchodami 40. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Wystawa składa się z 
części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych ukazujących powstawanie 
Solidarność w niemal każdym zakątku naszego kraju. Z województwa podlaskiego 
zaprezentowano następujące miasta: Białystok, Łomża, Suwałki, Augustów, Zambrów.

Wystawa wewnętrzna/ zewnętrzna (wymagany system wystawienniczy). Liczba paneli: 20 paneli 
(6 ogólnokrajowych, 6 regionalnych, po 3 na miasto). Wymiary paneli: 195 x 100 cm

TU rodziła się „Solidarność” Rolników 
Wystawa plenerowa IPN TU rodziła się Solidarność została przygotowana w związku z 
obchodami 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Wysta-
wa składa się z części ogólnopolskiej oraz części regionalnych ukazujących powstawanie 
Solidarności rolników w niemal każdym zakątku naszego kraju.

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna (wymagany system wystawienniczy). Liczba paneli: 9 paneli
Wymiary paneli: 195 x 100 cm

586 dni stanu wojennego 
Wystawa została wykonana w związku z 30. Rocznicą wprowadzenia stanu wojenne-
go. Ukazuje go w dwóch wymiarach – ogólnopolskim oraz lokalnym. Ukazuje sprze-
ciw społeczeństwa wobec systemu komunistycznego i brutalność działań władzy. 
Wzbogacona została fotografiami więzień, posiedzeń sądów doraźnych czy pogrze-
bów 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



"Oto czynię wszystko nowe." W rocznicę IV pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny 
Wystawa powstała na podstawie fotografii zrobionych podczas wizyty Jana Pawła II 
w Białymstoku, Łomży i Olsztynie. Podzielona została na 3 części, każda z nich odpo-
wiada innemu miastu. Uzupełnieniem zdjęć są cytaty pochodzące z homilii i przemó-
wień, które wygłosił Jan Paweł II podczas wizyty apostolskiej w tych miastach.

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna. Liczba paneli: 19 banerów. Wymiary paneli 100 x 200 cm

Wystawa „Pokolenie Baczyńskiego”
W pokoleniu Baczyńskiego były postacie znane, ale także wielu bohaterów zapomnia-
nych. Prezentowaną wystawą ich wszystkich symbolicznie upamiętniamy i przypomina-
my. Byli pierwszym pokoleniem wychowanym w niepodległej Polsce. Wyrastali w duchu 
służby bliźnim i Ojczyźnie, kształcąc się z nadzieją na przyczynienie się do rozwoju kra-
ju. Zamiast tego u progu dorosłości stanęli wobec kataklizmu II wojny światowej, który 
obrócił w gruzy ich świat i marzenia. Stali się wówczas trzonem Polski Walczącej, dając 
dowody bezprzykładnego bohaterstwa na barykadach Powstania Warszawskiego czy 
też w długotrwałej powojennej partyzantce przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. 

Wystawa zewnętrzna (wymagany specjalny system wystawienniczy). Liczba paneli: 15 paneli. 
Wymiary paneli: 200 x 100 cm



WYSTAWY ELEMENTARNE
Celem projektu „Wystawy elementarne 
IPN” jest przygotowanie wystaw, których 
narracja skupiona jest na kwestiach pod-
stawowych i ważnych dla społeczeń-
stwa. Wystawy są gotowe do samodziel-
nego wydrukowania i pobrania przez 
instytucje, szkoły i osoby fizyczne.

1. Polskie Symbole Narodowe
2. Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospoli-

tej
3. Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 

1914–1918
4. Powstanie Wielkopolskie 1918–1919
5. Powstania śląskie 1919–1921 
6. Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 

1920
7. Traktat Ryski 1921 
8. Wojsko Polskie i jego tradycje 1918–1939
9. Operacja polska NKWD 1937–1938 
10. Zbrodnia nieukarana – łagry sowieckie
11. Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i 

sowieckiej agresji 
12. Polski wysiłek zbrojny w II wojnie świato-

wej
13. Polscy robotnicy przymusowi w Niemczech 

1939-1945
14. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Pola-

kach 1939-1945
15. Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich 

elit 

16. Polacy w bitwie o Wielką Brytanię
17. Cichociemni 
18. Aktion "Reinhardt" 1942–1943
19. Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Pol-

skę 
20. Polskie Państwo Podziemne 
21. Armia Krajowa
22. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny 

światowej 
23. Zagłada Żydów europejskich 
24. Niemieckie obozy zagłady
25. Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-ga-

licyjskie 1943–1945 
26. Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległo-

ściowe 1944–1963 
27. Podziemie niepodległościowe na Kielec-

czyźnie po 1944 r.
28. Poznański Czerwiec 1956
29. Krzyż – symbol wiary i wolności
30. Walka o duszę narodu. Wokół Obchodów 

Milenium i Tysiąclecia 1956-1966/1967
31. Marzec '68
32. Bunt robotników. Grudzień '70 – luty '71
33. Krok ku wolności. Protesty robotnicze w 

czerwcu 1976 r.
34. Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność” 
35. Stan wojenny 1981–1983
36. Koniec PRL – rok 1989



WYSTAWY BIOGRAFICZNE
Celem projektu „elementarnych biogra-
fii” jest przygotowanie wystaw o po-
staciach ważnych dla polskiej historii. 
Wystawy w języku polskim i angielskim 
są gotowe do samodzielnego wydruko-
wania i pobrania przez instytucje, szko-
ły i osoby fizyczne. Uprzejmie prosimy 
o zwrotną informację i dokumentację 
zdjęciową wydarzeń i miejsc, w których 
zostały wykorzystane (na adres rado-
slaw.wnorowski@ipn.gov.pl). Zebrane 
informacje umieścimy na stronie IPN.

1. Wojciech Korfanty
2. Stefan Rowecki „Grot”
3. Tadeusz Bór-Komorowski
4. Ryszard Kukliński
5. Leopold Okulicki
6. August Emil Fieldorf
7. Władysław Sikorski
8. Michał Tokarzewski-Karaszewicz
9. Władysław Liniarski „Mścisław"
10. Stanisław Sosabowski
11. Łukasz Ciepliński
12. Józef Haller
13. Św. Maksymilian Maria Kolbe
14. Ignacy Paderewski
15. Witold Pilecki
16. Roman Dmowski
17. Józef Piłsudski

18. Marian Rejewski
19. Jan Rodowicz „Anoda”
20. Danuta Siedzikówna „Inka”
21. Stefan Wyszyński
22. Mariusz Zaruski
23. Ks. Józef Waląg
24. Kazimierz Sosnkowski
25. Jan Piwnik „Ponury”
26. Juliusz Bursche

edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy



PROJEKTY Z KOORDYNATORAMI OGÓLNOPOLSKIMI

Międzynarodowy konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”
To przedsięwzięcie edukacyjne, które ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć 
wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji 
parlamentarnej, a także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środo-
wisk lokalnych. Projekt realizuje Kancelaria Sejmu RP we współpracy z Instytutem Pa-
mięci Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edu-
kacji. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 13 do 18 lat, którzy podejmą 
się wykonania zadania rekrutacyjnego w dwuosobowych zespołach. Każda kolejna 
edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży cieszy się niezwykłą popularnością wśród młodych 
ludzi. Należy jednak pamiętać, że SDiM jest corocznym wydarzeniem z osobnym te-
matem dedykowanym na dany rok oraz stanowi pewną, zamkniętą całość.
Koordynator:
Katarzyna Miśkiewicz / katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

Historia w Wielkim Formacie
Projekt zakłada stworzenie przez Biuro Edukacji Narodowej kolekcji posterów z obra-
zami o tematyce historycznej oraz fotografiami archiwalnymi, związanymi z najnow-
szą historią Polski i wydrukowanymi w rozmiarach od 1,5 do 2 metrów. Fotografie pod-
dawane są procesowi cyfrowej koloryzacji, zatem najważniejsze postacie, symbole 
i wydarzenia historii Polski XX wieku przemawiają do nas w nowy, ekspresyjny spo-
sób, nie pozostawiając nikogo obojętnym. Projekt adresujemy do szkół, bibliotek, 
muzeów i ośrodków kultury, dysponujących powierzchniami odpowiednimi do zawie-
szenia posterów i pragnącymi je wykorzystać w zajęciach edukacyjnych.
Koordynator:
Artur Kolęda / artur.koleda@ipn.gov.pl



Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…
Konkurs adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół po-
nadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu, poświę-
conej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Wymaga to od uczestników opracowa-
nia koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszukiwanie 
informacji o wybranej przez siebie postaci. Osoby biorące udział w dotychczasowych 
jedenastu edycjach, zbierając informacje, zarówno sięgały do książek, jak i spotykały 
się z rodzinami ofiar. Dzięki temu uczestnikom udawało się zdobyć nieznane do tej 
pory pamiątki, zdjęcia i informacje. Taka forma poszerzania wiedzy była dotychczas 
szczególnie doceniana przez jury konkursowe.
Koordynator:
Artur Kolęda / artur.koleda@ipn.gov.pl

Turnieje i Olimpiada gier planszowych
Turnieje gier planszowych IPN skierowane są do uczniów wszystkich rodzajów szkół 
w Polsce i za granicą. Gra odbywa się w systemie reprezentacji szkoły. W większo-
ści turniejów są dwie kategorie wiekowe – kadeci (szkoły podstawowe) i juniorzy 
(szkoły ponadpodstawowe). Podczas zmagań obowiązują zasady fair play: „zwyciężaj 
bez pychy, przegrywaj bez urazy”. W finałach spotykają się najlepsze drużyny całe-
go świata. Turnieje mają formę stacjonarną, lub online i zależy to od etapu oraz gry 
planszowej w którą aktualnie odbywają się rozgrywki. Podczas turniejów uczestnicy 
grają w popularne tytuły takie jak: „Dywizjon 303”, „111. Alarm dla Warszawy”, „7. Obro-
na Lwowa”, „Miś Wojtek” i „Niepodległa”. Turnieje gier to dobra okazja do poznania 
nowych strategii, umiejętności oraz przyjaciół. Raz na dwa lata odbywa się Olimpiada 
gier planszowych IPN.
Koordynator ogólnopolski:
Marta Gosk, tel. 22 581 88 61
marta.gosk@ipn.gov.pl
Marta Snarska, tel. 22 581 86 31
marta.snarska@ipn.gov.pl

Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej
Celem konkursu jest zachęcenie Polaków do rodzinnych dyskusji i utrwalenie pamięci 
o losach ich przodków w trakcie II wojny światowej. Interesuje nas życie codzienne 
naszych rodaków pod okupacją niemiecką, zarówno na terenach wcielonych do 
III Rzeszy Niemieckiej, jak również w Generalnym Gubernatorstwie. Szczególnie zale-
ży nam na przypomnieniu martyrologii Polaków w obozach koncentracyjnych zlokali-
zowanych na terenie dzisiejszej Austrii i Niemiec. Czekamy także na prace opisujące, 
jak w tym dramatycznym czasie radzili sobie ludzie niezaangażowani bezpośrednio 
w działania wojenne. 
Koordynator: 
Anna Chmielewska-Metka / anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl

Łukasz Pogoda, tel. 22 581 86 70
lukasz.pogoda@ipn.gov.pl
Koordynator regionalny:
Radosław Wnorowski, tel. 85 664 57 85
radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl



  

Filmy Edukacyjne

Edukacja IPN IPN TV

Gry Edukacyjne
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku regularnie przygotowuje 
materiały filmowe oraz graficzne nawiązujące do najnowszej historii Polski i świata. 
Publikowane są na profilu Facebook Oddziału IPN w Białymstoku oraz na kanale 
IPNtv. Do tej pory udało się zrealizować filmy: Zdobycie Monte Cassino, Dla nas 
wojna trwała nadal, Bitwa Białostocka 22 sierpnia 1920 r., Wyprawa wileńska, Zbi-
gniew Rećko „Trzynastka”, Aleksander Rybnik „Jerzy”, Wielka Ucieczka 9 maja 
1945 r., Opozycja antykomunistyczna – relacje świadków

IPN od wielu lat przygotowuje oraz opracowuje gry 
planszowe dotyczące najnowszej historii Polski. 
W ostatnich latach ukazały się: Niepodległa, Bitwa 
Warszawska, ORP Orzeł, Polskie Państwo Podziemne, 
Miś Wojtek, Powstanie Wielkopolskie, First to Fight. 
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzi 1939-1945. 
W przygotowaniu są kolejne materiały edukacyjne, 
m.in. o działalności Cichociemnych na terenie Polski.Facebook




