
Propozycja działań edukacyjnych 

na rok szkolny 2016/2017 

(OBEN Białystok) 

1. Lekcje 
a) Zajęcia związane z rocznicami wydarzeń historycznych przypadającymi w roku szkolnym 
2016/2017 (w szkołach, w siedzibie Oddziału, w terenie). 
 
Koordynator: Krzysztof Jodczyk 
 
b) Zajęcia Co kryją archiwa IPN? 
 
Zajęcia składają się z dwoch części – w pierwszej uczestnicy zapoznają się ze specyfiką 
funkcjonowania 
archiwum, w drugiej odbywają się warsztaty, podczas ktorych uczniowie analizują przykładowe 
dokumenty (zajęcia w siedzibie Oddziału). 
 
Koordynator: Paweł Kalisz 
 
c) na zaproszenie szkół i w ich siedzibie pracownicy IPN prowadzą zajęcia m.in. na temat: 
 
- Prześladowani i aparat terroru 1944–1989 
- Losy Polaków pod okupacja sowiecką i 
niemieckich (1939-1945) 
- Płk. Władysław Liniarski, płk. Aleksander Rybnik, 
kpt. Kazimierz Kamieński – „żołnierze 
niezłomni-żołnierze wyklęci” 
- Danuta Siedzikówna „Inka” i żołnierze V i VI 
Wileńskich Brygad na Białostocczyźnie 
- Radio Wolna Europa 
- Historia żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie 
niepodległościowe po 1945 r. 
- PRL – państwo totalitarne? 
- Wilno – ośrodek kultury na Kresach RP 
- Kościół katolicki w Polsce i jego rola w okresach niewoli 
- Prezydenci i Rząd RP na Uchodźstwie 
- „Okrągły stół” i wybory 4 czerwca 1989 – koniec PRLu? 
- „Grudniowy wstał świt, nie widział nikt nic ...” Stan wojenny w Polsce 
- Zbrodnia Wołyńska 
- Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski 
- „A więc wojna ...” – polski wrzesień 1939 roku 
- Zbrodnia Katyńska 
- Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką 
- Nie tylko „303”. Losy polskich lotników po 1939 r. 
- Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
- Uliczka (obraz świata żydowskiego w okresie II Rzeczypospolitej, który zniknął w wyniku Holocaustu. 
Scenariusz w ramach współpracy z IPN opracował Instytut Yad Vashem) 
- Sybir – z dziejów zesłań Polaków do Rosji i Związku Sowieckiego 

 

Koordynator: Krzysztof Jodczyk 



d) Zajęcia dla maturzystów  
W okresie ferii zimowych pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji 
Narodowej w Białymstoku prowadzą cykl zajęć z historii z okresu 
Polski porozbiorowej, dedykowanych uczniom przygotowującym się 
do matury z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. 
Warsztaty prowadzone są w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku 
Podlaskim i Ełku. 
 
Koordynator: Krzysztof Jodczyk 
 

 

 

2. Warsztaty dla nauczycieli 
 
 

Warsztaty prowadzone przez 
pracowników OBEN, podczas których 
prezentowane i przekazywane są 
materiały edukacyjne opracowane w IPN. 
 
 
Koordynator: Krzysztof Jodczyk 

 

 

 

3. Przystanek Historia 
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” – Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Olsztyn, Pisz, 
Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wilno. 
 
Od trzech lat w Białymstoku, a od roku również w kilku 
miastach Polski północno-wschodniej oraz w Wilnie 
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: Krzysztof Jodczyk 
Łomża: Łukasz Lubicz-Łapiński 
Olsztyn i Pisz: Waldemar Brenda 
Bielsk Podlaski i Siemiatycze: Urszula Gierasimiuk 
Sokółka i Wilno: Jarosław Wasilewski 
Suwałki: Paweł Kalisz 
 
 
 



4. Konkurs 

Regionalny Konkurs Historyczny „Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach  
w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947 roku”  
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty. 
 
Koordynator: Urszula Gierasimiuk 

 

5. Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego 

„Grota” w Białymstoku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od listopada 2006 r. w Białymstoku funkcjonuje Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego 
„Grota” będący owocem współpracy Zarządu Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz Oddziału IPN w Białymstoku. Na prelekcjach, pokazach filmowych, spotkaniach ze 
„świadkami historii” poruszana jest tematyka dotycząca najnowszej historii Polski. 
 
Koordynator i Sekretarz Klubu: Łukasz Lubicz-Łapiński 
 
 
 
 



6. Wystawy 
 

W roku szkolnym 2016/2017 OBEN dysponuje następującymi wystawami: 
 
- 586 dni stanu wojennego 
- Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski metropolita wileński (1876–1955) 
- Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984) 
- Jerzy Korolkiewicz 1948–1995 
- Katyń 1940 
- Kobiety internowane. Gołdap 1982 
- Kościół Niezłomny. W 20. rocznicę śmierci ks. Stanisława Suchowolca. Wystawa fotografii Jerzego 
Fedorowicza 
- Ks. Stanisław Suchowolec (1958–1989) 
- Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat... Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką 
w województwie białostockim 
- Nasz Duszpasterz i my. Ks. Jerzy Popiełuszko w fotografii i wspomnieniach Jerzego Szóstko 
- Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945 
- NSZZ „Solidarność”. Region Białystok 1980–81 
- Obchody Milenium Chrztu Polski (1966 r.) – kraj i region 
- Obława Augustowska. Lipiec 1945 
- Ojciec Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941) 
- Ostatnia droga ks. Jerzego Popiełuszko w fotografii Artura Radeckiego 
- Polska Walcząca 
- Polska Walcząca. Fighting Poland 
- Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani w latach 1944–1947 
- Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989 
- Sowiecka agresja. 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej 
- Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS (1939–1941) 
- Twarze białostockiej bezpieki 
- UB w walce z opozycją i podziemiem niepodległościowym w woj. białostockim w latach 1944–1956 
- „W imieniu Rzeczypospolitej...” Skazani na karę śmierci w województwie białostockim 
w latach 1944–1956 
- Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956 
- Zagłada dworów w woj. białostockim po roku 1939 
- Zbigniew Rećko „Trzynastka” (1923–1946). Bohater białostockiego podziemia 
- Zbrodnia Katyńska (wersja białostocka) 
- Zbrodnia Katyńska (wersja warszawska) 
- Żołnierze Wyklęci. Pamiętamy. Polskie podziemie niepodległościowe na Białostocczyźnie 1944–1952 
 
Koordynatorzy (kalendarz i dystrybucja wystaw): Paweł Kalisz, Łukasz Lubicz-Łapiński 
 
 

7. Notacje 
W roku bieżącym kontynuowany jest program notacyjny. Dotychczas w OBEN nagrano blisko trzystu 
świadków historii. Trwa indeksowanie materiału. 
 
Koordynator: Tomasz Ładysław Piotrowski 
 

 

 

 



8. Śladami Bohaterów 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – czterokrotnie, Monte 
Cassino, Loreto i Bolonia – dwukrotnie. We wrześniu 2016 r. odbył się wyjazd edukacyjny 
fragmentem szlaku bojowego 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka – Belgia, Holandia, 
Niemcy.  
 
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. 
 
Koordynator: Jarosław Wasilewski 
 

9. Zeszyty 
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. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Aktualne informacje o działaniach edukacyjnych białostockiego 

Oddziału IPN znajdą Państwo m.in. na profilach: 

 

www.facebook.com/przystanek.bialystok 
 

 
 
 

www.facebook.com/ipn.bialystok 
 

 

www.facebook.com/BylemWKatyniu 
 

 
 

http://www.facebook.com/przystanek.bialystok
http://www.facebook.com/ipn.bialystok
http://www.facebook.com/BylemWKatyniu


Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej 

w Białymstoku 

 
dr Waldemar F. Wilczewski – naczelnik  85 664 57 80  waldemar.wilczewski@ipn.gov.pl 
 
Karolina Korolkiewicz-Mojsa – sekretariat  85 664 57 81  karolina.korolkiewicz@ipn.gov.pl 

fax 85 664 57 88 
 
 

Magdalena Dzienis-Todorczuk  85 664 57 85  magdalena.dzienis@ipn.gov.pl 
 
Krzysztof Jodczyk    85 664 57 87   krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl 
 
Paweł Kalisz     85 664 57 85  pawel.kalisz@ipn.gov.pl 
 
dr Łukasz Lubicz-Łapiński  85 664 57 85  lukasz.lubicz@ipn.gov.pl 
 
Tomasz Ł. Piotrowski    85 664 57 89   tomasz.piotrowski@ipn.gov.pl 
 
Urszula Gierasimiuk   85 664 57 87  urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl 
 
Jarosław Wasilewski   85 664 57 87  jaroslaw.wasilewski@ipn.gov.pl 
 

 

Adres do korespondencji: 

ul. Warsztatowa 1 A, 15–637 Białystok 
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