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KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ IPN BIAŁYSTOK 

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 regionalny: Karolina Dobek 

Konkurs poetycki „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i 

młodzieży” 

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 

dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego. 

Koordynator regionalny: Patrycja Leszczyńska 

„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 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 
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Lekcje 

Zajęcia 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: 

• 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 

• 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 

• Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski 

• „A więc wojna ...” – polski wrzesień 1939 roku 

• Zbrodnia Katyńska i Zbrodnia Wołyńska 

• 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.  

• Sybir – z dziejów zesłań Polaków do Rosji i Związku Sowieckiego 

Koordynator regionalny: Paweł Murawski 
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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. 

Koordynator regionalny: Patrycja Leszczyńska 
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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 

• Olsztyn i Mrągowo: Sebastian Nowakowski 

(Delegatura IPN w Olsztynie) 

• Hajnówka: Marta Chmielińska 

• Siemiatycze: Patrycja Leszczyńska  

• Sokółka: Paweł Murawski 

• Suwałki: Karolina Dobek 

• Łomża: Monika Stalończyk 

• Wilno, Grodno i Dyneburg – Magdalena Dzienis-Todorczuk 
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Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 

Od listopada 2006 r. w Białymstoku funkcjonuje Klub Historyczny im. gen. 

Stefana Roweckiego „Grota”. Na prelekcjach, pokazach filmowych, 

spotkaniach ze „świadkami historii” poruszana jest tematyka dotycząca 

najnowszej historii Polski. 

Koordynator regionalny: Radosław Wnorowski 

Warsztaty dla nauczycieli 

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. 

Koordynatorzy regionalni: Waldemar Tyszuk, Radosław Wnorowski 

Notacje 

W roku bieżącym kontynuowany jest program notacyjny. Dotychczas w OBEN 

nagrano blisko trzystu świadków historii. Trwa indeksowanie materiału.  

Koordynator regionalny: Paweł Murawski, Paweł Bezubik 
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Poland in the Heart of European History 

Propozycja skierowana do cudzoziemców – nauczycieli historii. Jest próbą 

wypełnienia luki w pamięci historycznej społeczeństw europejskich i 

światowych oraz możliwością zmierzenia się ze stereotypami dotyczącymi 

Polski i jej roli w historii świata. Zapraszamy na szkolenia, wykłady, 

warsztaty, a także wizyty w polskich instytucjach kulturalnych i edukacyjnych. 

Koordynator regionalny: Karolina Dobek  

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, Monika Stalończyk 

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 
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Wystawy 

W roku szkolnym 2020/2021 OBEN dysponuje następującymi wystawami: 

• „Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski metropolita wileński (1876–1955)” 

• „Dla niepodległej. Tatarzy w walce o Wolną Polskę w XVIII–XIX w.” 

• „Droga na Monte Cassino w fotografii Ignacego Jaworowskiego” 

• „Nasz Duszpasterz i my. Ks. Jerzy Popiełuszko w fotografii i wspomnieniach 

Jerzego Szóstko” 

• „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna »Inka« 

1928–1946” 

• „Plebiscyt 1920 roku. Walka o polskość Warmii i Mazur” 

• „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941)”  

• „Ojcowie Niepodległości” 

•  „Policja Państwowa 1919–1939” 

• „Polska Walcząca”  

• „Polska Walcząca. Fighting Poland” 

• „Katyń 1940”  

• „Kobiety internowane. Gołdap 1982” 

• „Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939”  

• „Ks. Stanisław Suchowolec (1958–1989)” 

• „586 dni stanu wojennego” 

• „Twarze białostockiej bezpieki” 

• „Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani w latach 1944–1947” 

• „Sowiecka agresja. 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-

wschodniej” 

• „Samarytanie z Markowej” 

• „Służba alumnów w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1959-1980” 

• „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS (1939–1941)” 

• „Tak się wszystko zaczęło... Bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Wystawa w 70. 

rocznicę urodzin” 
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• „Sprawiedliwi. Kapłani archidiecezji wileńskiej ratujący Żydów w okresie 

okupacji niemieckiej (1941–1944)” 

• „»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” 

• „Zbrodnia Katyńska (wersja białostocka)” 

• „Zbrodnia Katyńska (wersja warszawska)” 

• „Zagłada dworów w woj. białostockim po roku 1939” 

• „Województwo białostockie u progu niepodległości II Rzeczypospolitej” 

• „Zbigniew Rećko »Trzynastka« (1923–1946). Bohater białostockiego 

podziemia” 

• „Żołnierze Wyklęci.- „W imieniu Rzeczypospolitej...” Skazani na karę 

śmierci w województwie białostockim w latach 1944–1956 

• „Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956” 

• „Zbigniew Rećko „Trzynastka” (1923–1946). Bohater białostockiego 

podziemia” 

• „Żołnierze Wyklęci. Polskie podziemie niepodległościowe na 

Białostocczyźnie 1944–1952” 

Koordynator (kalendarz i dystrybucja wystaw): Paweł Murawski 
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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, Monte Cassino, Loreto i Bolonia.  

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 regionalny: Magdalena Dzienis-Todorczuk 
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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. 

Kontakt w sprawie zeszytów: oben.bialystok@ipn.gov.pl 
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Gry miejskie 

OBEN IPN organizuje gry miejskie skierowane do uczniów szkół z terenów 

największych miast województwa podlaskiego i związane z historią 

najnowszą. W 2018 r. odbyły się gry związane z walką o niepodległość i 100. 

rocznicą odzyskania przez Białystok wolności, a w 2020 r. „Łomża 1946”. 

Koordynator regionalny: Radosław Wnorowski, Paweł Bezubik 
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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 źródłem działania są ojczyste dzieje i kultura 

Rzeczypospolitej. Kongres jest płaszczyzną współpracy i doświadczeń, 

przyczyniająca 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: Urszula Gierasimiuk 
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Akademia Niepodległości 

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. 

Koordynator regionalny: Radosław Wnorowski 
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Kamienie Pamięci 

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, będą 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 

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 najważniejszych aspektów tego projektu jest 

uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną 

wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej 

Ojczyzny. 

Koordynator regionalny: Magdalena Dzienis-Todorczuk  

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: Urszula Gierasimiuk, Patrycja Leszczyńska 
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Turniej Debat Historycznych 

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 

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  

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 

„Niepodległa de Novo” 

IPN w Białymstoku wydał gazetę poświęconą historii najnowszej Polski. 

Artykuły dotyczące najważniejszych wydarzeń przygotowali pracownicy 

Oddziału IPN w Białymstoku oraz Delegatury IPN w Olsztynie. Publikacja jest 

dostępna online na stronie: www.ipn.gov.pl 
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Łączka i inne miejsca poszukiwań 

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. archeologia, 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. 

Koordynator regionalny: Marta Chmielińska, Patrycja Leszczyńska 

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 umiejscowionych na terenie Nadleśnictwa Pomorze. Jej przesłaniem 

jest informowanie i przypominanie o miejscach, w których rozegrały się 

wydarzenia związane z Obławą Augustowską. 

Koordynator regionalny: Urszula Gierasimiuk 
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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. Tegoroczny 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. 

Koordynator regionalny: Radosław Wnorowski 
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„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 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 
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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 

czasu oraz promocja postawy poświęcenia dla 

ojczyzny. W serii znajdą się sylwetki znanych z kart 

podręczników oraz tych bohaterów Niepodległej, 

których nazwiska są dziś zapomniane.  

Koordynator: dr hab. Marek Gałęzowski 

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 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  

Koordynatorzy: Joanna Dutka-Kącka, dr Marcin Chorązki 
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Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989 

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: Barbara Pamrów, Renata Bieniek 

Sejm Dzieci i Młodzieży 

Organizatorem sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a 

współorganizatorami Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju 

Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Sesja SDiM w 2020 r. odbędzie się 

w czerwcu. 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. 

Koordynator: Olga Tumińska 

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 szkół od VII klasy szkoły podstawowej. 

Nagrodą w konkursie jest zagraniczny wyjazd edukacyjny. 

Koordynator: Artur Kolęda 
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BohaterOn 

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 specjalnie 

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: Olga Tumińska  

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 leży przesłać 

na adres mailowy koordynatora. 

Koordynator: Katarzyna Miśkiewicz 
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Aktualne informacje o działaniach edukacyjnych białostockiego Oddziału 

IPN można znaleźć m.in. na profilach: 

      

www.facebook.com/ipn.bialystok         www.facebook.com/przystanek.bialystok 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku 

Urszula Gierasimiuk – 

naczelnik 

       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 

 

Magdalena  

Dzienis-Todorczuk  

       85 664 57 13 magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl 

Waldemar Tyszuk         85 664 57 85 waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl 

Adriana Pływaczewska – 

urlop macierzyński 

       85 664 57 85 Adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl 

Monika Stalończyk         85 664 57 85 monika.stalonczyk@ipn.gov.pl 

Radosław Wnorowski         85 664 57 85 radoslaw.wnorowski@ipn.gov.pl 

Karolina Dobek         85 664 57 87 karolina.dobek@ipn.gov.pl 

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

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

Patrycja Leszczyńska         85 664 57 71 patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl 

 

Adres do korespondencji: 

ul. Warsztatowa 1 A, 15–637 Białystok 
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