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80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz
obrony Białegostoku w kampanii wrześniowej
1939 r. – Białystok, 1 września 2019
Przedstawiciele IPN wzięli udział w uroczystych obchodach 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
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1 września 2019 r. przy pomniku Obrońców Białegostoku odbyły się uroczystości
upamiętniające wybuch II wojny światowej oraz obronę Białegostoku w kampanii
wrześniowej 1939 r. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz wojewódzkich,
samorządowych i miejskich, przedstawiciele instytucji kulturalnych, kombatanci,
mieszkańcy miasta. Obchody rozpoczęto odśpiewaniem hymnu, następnie odczytano Apel
Pamięci, kompania honorowa oddała salwę honorową. Przed pomnikiem usytuowanym w
miejscu, który we wrześniu 1939 r. stanowił redutę obrony miasta, przybyłe delegacje
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Inne wydarzenia upamiętniające wybuch II wojny światowej zainicjowane przez
białostocki IPN

Cykl audycji radiowych „Droga do II wojny światowej”

W oparciu o prasę z ’39 r. przypominamy czas, kiedy historia zaczynała przyspieszać, kiedy
Polska, pomimo zapewnień  sojuszniczych, sama zmuszona była stawiać zacięty opór
dwóm odwiecznym wrogom – Niemcom i Rosji. Czytają: Adriana Pływaczewska i Paweł
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Warot.

Wystawa „Ukradzione dzieciństwo”

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. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą
opowiada wystawa.

Wystawa „Polacy na Syberii”

Prezentacja wystawy podczas XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru
ma na celu pokazanie uczestnikom marszu losów Polaków wywiezionych na Syberię
podczas II wojny światowej

Wystawa „Agresja sowiecka 1939 – Polska północno-wschodnia”

Wystawa została przygotowanaprzez OBEN IPN w Białymstoku i zostanie zaprezentowana
na terenie dworca PKS w dniach 16 września - 15 października br.

Sympozjum edukacyjne ,,II wojna światowa – plany zagłady narodu polskiego’’

Podczas sympozjum, które odbędzie się w siedzibie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego
w Białymstoku zostanie zaprezentowana teka edukacyjna „Sowiecka agresja i okupacja
wschodnich terenów Polski (1939–41)”.

Projekt edukacyjny „Śladami bohaterów”

Konkurs realizowany we współpracy z samorządami. Jego uczestnicy w nagrodę, podążając
śladami bohaterów, odwiedzą m.in. cmentarze wojenne we Włoszech


