
1 
 

Przeciw dwóm wrogom.  
Militarne dzieje Podlasia i jego mieszkańców w latach 
1939-1956 

 

Na wystawie pokazano ważne wydarzenia dla 
Podlasia. 

Podlasie to region w północno-wschodniej 
Polsce. 

Białystok jest największym miastem Podlasia. 

 

 

 

Na ścianach są duże zdjęcia 
komiksowe. 

 

 

 

W gablotach zobaczysz  broń, mundury i 
rzeczy należące do żołnierzy. 

 

Na wystawie jest 6 dioram. 

Diorama pokazuje jak wyglądało miejsce 
lub wydarzenie. 

Dzięki dioramie w Muzeum Wojska w 
Białymstoku dowiesz się jakie mundury i 
broń mieli żołnierze. 
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1.  Wrzesień 1939 

 

2  żołnierzy siedzi przy karabinie maszynowym. 

To żołnierze z 33 Pułku Piechoty. 

We wrześniu 1939 roku bronili Nowogrodu. 
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2. Dwóch wrogów  

To żołnierze z krajów, którzy walczyli podczas II Wojny Światowej na 
terenie Podlasia. 

 

 

Żołnierz Armii Czerwonej z Rosji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żołnierz  Niemieckich sił pancernych. 
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3. Monte Cassino 

 

Monte Cassino to wzgórze we Włoszech. 

W 1944 roku pod Mont Cassino była bitwa. 

W bitwie walczyli Polscy żołnierze. 

Wielu żołnierzy pochodziło z Podlasia. 

 

 

Na dioramie 2 żołnierzy ukrywa się wśród kamieni. 

Kamienie przywieziono z Monte Cassino. 

Jeden żołnierz obsługuje karabin maszynowy Bren. 
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4. Łużyce 1945  

 

9. Dywizja Piechoty to jednostka Ludowego Wojska Polskiego. 

Dywizja powstała w Białymstoku. 

W kwietniu 1945 dywizja brała udział w bitwie pod Budziszynem. 

W bitwie zginęło wielu żołnierzy pochodzących z terenów wokół 
Białegostoku. 

 

Budziszyn to miasto leżące na Łużycach. 

Łużyce znajdują się częściowo w Niemczech i 
częściowo Polsce.  

Łużyce to region historyczny. 

Ludzie mieszkający w tym regionie mieli swój język i 
kulturę. 
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5. Front Wschodni 1944-1945 

 

Front to miejsce gdzie walczą żołnierze. 

Latem 1944 roku w Białymstoku walczyli żołnierze z Rosji i Niemiec. 

 

 

 

 

Żołnierz z Rosji to artylerzysta Armii Czerwonej. 

Artylerzysta to żołnierz obsługujący działa. 

 

 

 

 

 

 

Żołnierz w zimowym mundurze to grenadier 
Wermachtu z Niemiec. 

Żołnierz walczył w 286. Dywizji Piechoty nad rzeką 
Narew w styczniu 1945 roku. 

Grenadier to żołnierz piechoty armii niemieckiej. 

 

 

 



7 
 

6. Podziemie niepodległościowe 

 

 

Ludowe Wojsko Polskie powstało dzięki wsparciu Rosji. 

Wtedy Rosja nazywała się Związkiem Socjalistycznych Republik 
Radziecki w skrócie ZSRR.  

Po zakończeniu II Wojny Światowej Polacy nie chcieli żyć w kraju pod 
rządami komunistów. 

Komuniści to zwolennicy ustroju państwa, gdzie obywatel jest 
kontrolowany przez państwo. 

Polacy dlatego stworzyli podziemie niepodległościowe. 

Nie było to mile widziane przez osoby, które rządziły Polską. 

Żołnierze musieli się ukrywać. Niektórzy ukrywali się na Podlasiu.  

Żołnierzy podziemia niepodległościowego nazwano „Żołnierzami 
Wyklętymi”. 


