
 

 

Wojewódzkie Obchody Pamięci o Bohaterach Katynia  

i innych miejscach kaźni Polaków 
 

 

Ogólnopolski Program „Katyń…ocalić od zapomnienia” 

 

Ogólnopolski Program edukacyjny „Katyń…ocalić od zapomnienia”  

objęty jest Honorowym Patronatem  

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. 

 

ZAPROSZENIE 

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie jako współorganizator 

uroczystości pt. „Wojewódzkie Obchody Pamięci o Bohaterach Katynia i innych miejscach 

kaźni Polaków” wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Delegaturą  

w Olsztynie, Rodziną Katyńską w Olsztynie oraz Przedszkolem Miejskim Nr 37  

w Olsztynie przygotowuje uroczystość oraz konkursy, których rolą jest kształtowanie 

poczucia tożsamości narodowej oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. 

Zapraszam szkoły i placówki z województwa warmińsko-mazurskiego  

do włączenia się w program edukacyjny „Katyń…ocalić od zapomnienia”, którego 

celem jest sadzenie Dębów Pamięci Ofiarom zbrodni katyńskiej w ramach Wojewódzkich 

Obchodów Pamięci o Bohaterach Katynia i innych miejscach kaźni Polaków, które odbędą 

się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 8 kwietnia 2019 r. 

 

Patronaty Honorowe: 

                                   

Organizatorzy 

                                                   



 

I. Informacja o konkursach: 

1. Celem konkursów jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego 

pokolenia przez pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku 

Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej.  

2. Konkursy mają charakter:  

1) projektu liryczno-muzycznego pt. „Młodzi - Pamiętają…”, 

2) konkursu plastycznego pt. „Katyń – Pamiętamy”. 

      3.   Konkursy realizowane są w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. 

4. Regulaminy konkursów dostępne są: 

   http://www.ko.olsztyn.pl/ 

 https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/ 

 https://www.facebook.com/delegaturaipnolsztyn/ 

http://www.przedszkole37.olsztyn.pl/ 

 

II. Zaproszenie szkół i placówek do sadzenia Dębów Pamięci dedykowanych 

Polakom zamordowanym w Katyniu i innych miejscach kaźni Polaków  

w latach 1939-1945 r. 

Zapraszam wspólnie z Rodziną Katyńską w Olsztynie, Instytutem Pamięci Narodowej 

Delegaturą w Olsztynie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Polskim 

Radiem Olsztyn Państwa Dyrektorów szkół i placówek, Nauczycieli oraz Uczniów  

do włączenie się w akcję sadzenia Dębów Pamięci upamiętniających Polaków, którzy zginęli  

„na nieludzkiej ziemi”. Podczas uroczystości w dniu 8 kwietnia 2019 r. odbędzie się Żywy 

Apel Pamięci poświęcony Bohaterom, prezentacja zdjęć Dębów Pamięci, które zostały 

dotychczas posadzone w szkołach i placówkach, podsumowanie wyników konkursów  

oraz występy artystyczne uczniów i studentów Instytutu Sztuki UWM w Olsztynie.  

Chętnym szkołom, instytucjom zostaną przekazane nowe Dęby Pamięci, w celu zasadzenia 

ich na posesjach.  

Rodzina Katyńska wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie deklaruje pomoc w: 

- wyszukaniu Bohatera, 

- pozyskaniu noty biograficznej oraz zdjęcia Bohatera, jeśli się zachowało, 

- sprawdzeniu, czy Dąb nie został posadzony w Polsce lub za granicą,  

- uzyskaniu Certyfikatu Stowarzyszenia Parafiady potwierdzającego włączenie się szkoły  

 w Ogólnopolski Program „Katyń…ocalić od zapomnienia”. 

Ponadto każdej szkole i placówce zostanie przekazana ziemia katyńska. 

      Regionalna Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie za pośrednictwem Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie przekaże dąb, który będzie posadzony w celu upamiętnienia Bohatera  

na terenie szkół i placówek, a społeczność szkolna otoczy go należytą opieką. 

 

http://www.ko.olsztyn.pl/
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/
https://www.facebook.com/delegaturaipnolsztyn/


Szkoły i placówki oświatowe, które włączą się w obchody zostaną zaproszone  

na „Wojewódzkie Obchody Pamięci o Bohaterach Katynia i innych miejscach kaźni 

Polaków” ku czci pomordowanych Polaków, które odbędą się w dniu 8 kwietnia 2019 r.  

w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. 

 

Wszelkich informacji i pomocy udzielają: 

1) Pani Alicja Pogorzelska – tel. 89 523 24 23 – Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 

pomoc w wyszukaniu Bohatera oraz uzyskaniu Certyfikatu Stowarzyszenia Parafiady 

potwierdzającego włączenie się szkoły w Ogólnopolski Program "Katyń.......ocalić od 

zapomnienia" oraz realizacja konkursu „Młodzi – Pamiętają” 

2) Pani Danuta Podhorodecka – tel. 89 533 74 74 – Przedszkole Miejskie Nr 37  

w Olsztynie, realizacja konkursu „Katyń – Pamiętamy” 

 

 


