Wystawa planszowa

Powiat ostrołęcki w walce z dwoma okupantami

Wystawa prezentuje historię walk zbrojnych i konspiracji niepodległościowej
skierowanych przeciwko okupantowi niemieckiemu oraz sowieckiemu i władzy
komunistycznej w latach 1939-1953. Jako daty graniczne przyjęte zostały: wybuch II
wojny światowej (1 września 1939) oraz 11 listopada 1953 r., kiedy w Dudach
Puszczańskich zginęli ostatni partyzanci działający na terenie powiatu ostrołęckiego.
Zakres geograficzny wystawy obejmuje powiat ostrołęcki w granicach z 1939 roku
oraz – z uwagi na specyfikę tematu – przyległe tereny powiatów ościennych.
Wystawa zawiera ponad 130 zdjęć, dokumentów, map, wydawnictw podziemnych,
druków ulotnych, wycinków prasowych a ponadto: biografie najważniejszych
żołnierzy podziemia, fragmenty raportów, relacje świadków. Zamieszczone na
wystawie materiały pochodzą głównie ze zbiorów Muzeum Żołnierzy Wyklętych
w Ostrołęce, zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, a także z udostępnionych nam
prywatnych archiwów i innych źródeł.
Autorzy wystawy: Jacek Karczewski, Jolanta Żubrowska, dr Jerzy Kurstak

Lista wątków omówionych na wystawie
1. Wprowadzenie - Ostrołęka i powiat w przededniu II wojny światowej
2. Początek okupacji na terenie powiatu ostrołęckiego
3. Początek oporu przeciwko hitlerowskiemu i sowieckiemu okupantowi
4. Polityka okupacyjna Niemiec i Związku Radzieckiego
5. Armia Krajowa na terenie powiatu ostrołęckiego
6. Narodowe Siły Zbrojne w powiecie ostrołęckim
7. Akcja „Burza” w Obwodzie AK Ostrołęka
8. Początek nowej okupacji
9. Aparat represji a tworzenie zrębów władzy ludowej
10. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrołęce: miejsca,
funkcjonariusze, metody represji
11. Armia Krajowa przechodzi do samoobrony
12. Ostrołęcki obwód Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
13. Najważniejsze postacie podziemia poakowskiego: Aleksander Bednarczyk
ps. „Adam”, Edward Filochowski ps. „San”, Kazimierz Stefanowicz ps. „As”
14. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe na terenie powiatu ostrołęckiego
15. Najważniejsze postacie podziemia narodowego: Antoni Chojecki ps.
„Ślepowron”, Józef Kozłowski ps. „Las”, Witold Borucki ps. „Dąb”, „Babinicz”.
16. Ostatni leśni
17. Zwalczanie podziemia: amnestia, agentura, sądy, egzekucje.

Dane techniczne
Wystawa składa się z 32 drukowanych jednostronnie paneli o wymiarach 100 cm
szerokości, 180 cm wysokości, 10 mm grubości. Panele okute są w ramki aluminiowe,
ich łączenie ze sobą odbywa się za pomocą zawiasów.

Instrukcja transportu i składowania oraz zalecenia dotyczące montażu wystawy
1. Przed transportem wystawy plansze należy rozłączyć, a następnie złożyć po
dwie, strony zadrukowane kierując do środka (aby chronić powierzchnię
druku przed uszkodzeniem).
2. Aby ułatwić ponowny montaż należy pogrupować plansze zgodnie
z kolejnością, tzn.: 1 + 2, 3 + 4 itd.
3. Plansze należy przenosić bądź pojedynczo, bądź złożone płasko parami
(wg opisu w punkcie 1). Nie należy przenosić plansz stojących, połączonych
zawiasami.
4. Podczas przenoszenia plansz należy zwrócić uwagę na odpowiednie ich
podtrzymywanie tak, aby nie dopuścić do deformacji lub złamania.
5. Pary plansz powinny być składowane na płaskiej, suchej i czystej
powierzchni w pozycji poziomej, ułożone jedna na drugiej i zabezpieczone
przed przemieszczaniem.
6. Transport wystawy powinien odbywać się przystosowanym do tego celu
pojazdem, w którym możliwe będzie ułożenie plansz zgodnie z wytycznymi
w punkcie 5.
7. Montaż wystawy polega na połączeniu plansz zgodnie z numeracją (numer
znajduje się w prawym dolnym rogu każdej planszy) za pomocą zawiasów
umieszczonych wzdłuż pionowych krawędzi.
8. Zalecany sposób ustawienia plansz to forma zygzaku lub pochodna (przy
zachowaniu pomiędzy sąsiadującymi planszami kąta minimum 90 stopni
w celu zapewnienia optymalnej dostępności dla oglądających).
9. W montażu i demontażu wystawy powinny uczestniczyć przynajmniej dwie
osoby.

KONTAKT
Wystawę udostępniamy bezpłatnie szkołom, placówkom kulturalnym
oraz innym podmiotom. Zainteresowane osoby i instytucje prosimy
o kontakt z biurem Muzeum:
- adres e-mail: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl
- telefon: 512 959 347

