
Wojewódzkie przedsięwzięcie edukacyjne:                                                  

„Ludobójstwo katyńskie: przyczyny, przebieg, skutki”  

 

I. Organizatorzy:  

*Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców   

  im. Bł. Natalii Tułasiewicz, 60-262 Poznań, ul. Głogowska 92 (dobreliceum.pl) 

*Stowarzyszenie „Katyń”, Koszuty 106, skrytka pocztowa 23, 63-000 Środa Wlkp.     

  wb@totu.com 

* Instytut Pamięci Narodowej (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu) 

 

II. Cele: 

W związku z przypadającą 80-tą rocznicą Zbrodni Katyńskiej oraz 30-leciem działania 

Stowarzyszenia „Katyń” organizatorzy pragną przybliżyć i utrwalić pamięć o bestialskich 

mordach dokonanych na przedstawicielach Narodu Polskiego na terenie ZSRR przez NKWD.  

Jednocześnie jest to wyraz realizacji Podstawy Programowej dla szkół podstawowych, której 

jednym z celów jest m. in.  

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, (…)  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości (…) kulturowej, narodowej, regionalnej                      

i etnicznej;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

Natomiast  

          „Kształcenie i wychowanie w liceum ogólnokształcącym i technikum sprzyja rozwijaniu   

           postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest  

           wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania                 

           do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania   

           działań  na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, (…) a także  

           6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji,  

           syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;  

Ponadto my – jako organizatorzy – widzimy konieczność utrwalenia pamięci o zbrodni 

katyńskiej w kontekście edukacji regionalnej oraz zaistnienia w przestrzeni publicznej. 

       

III. Uczestnicy: 

Przedsięwzięcie edukacyjne skierowane jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII                 

i VIII) oraz liceów ogólnokształcących (3- i 4-letnich) i techników (4- i 5-letnich). 
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IV. Harmonogram: 

 

1.  do 7.10.2019 – zgłoszenia do przedsięwzięcia edukacyjnego (szkoły podstawowe                                

i ponadpodstawowe), na adres sekretariat@dobreliceum.pl. (załącznik 1.) 

 

2. 20.09.2019 – rozpoczęcie obchodów 80-lecia Ludobójstwa Katyńskiego                                         

w Wielkopolsce i 30-lecia działalności Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu                                           

w związku z rocznicą utworzenia obozów dla polskich oficerów w ZSRR: Msza św.                        

w kaplicy św. Józefa w parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, której przewodniczy 

Arcybiskup Stanisław Gądecki, z udziałem członków Komitetu Honorowego: wojewody 

wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana, marszałka województwa Marka Woźniaka, 

prezydenta m. Poznania Jacka Jaśkowiaka, dowódcy Garnizonu „Poznań” gen. bryg. pil. 

Ireneusza Nowaka, komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Piotra Mąki, dyrektora IPN – 

oddział w Poznaniu – dr hab. Rafała Reczka, Przewodniczącego Stowarzyszenia 

Kombatantów – Zenona Wechmana. 

 

3.  18.10.2019, godz. 10.00-12.30 – konferencja naukowa dla nauczycieli i uczniów szkół 

biorących udział w przedsięwzięciu edukacyjnym. Organizator: IPN – Oddział IPN                     

w Poznaniu i Stowarzyszenie „Katyń”. Miejsce: kaplica św. Józefa w parafii pw. św. Jana 

Kantego w Poznaniu. 

 

4.   Konkurs Wiedzy o Ludobójstwie Katyńskim. 

 

5.  8.03.2020 – Kościół Garnizonowy, msza św. w 80-tą rocznicę podpisania przez Józefa 

Stalina rozkazu wymordowania polskich oficerów. 

 

6. 17.04.2020 – główne uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim w Poznaniu.                         

Organizator – Urząd Marszałkowski i Stowarzyszenie „Katyń”. 

 

7. 16.05.2020 – uroczysty koncert w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu.                    

Organizator – Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman, współorganizator: IPN – Oddział 

IPN w Poznaniu i Stowarzyszenie „Katyń”. Wręczenie nagród uczestnikom Konkursu 

Wiedzy o Ludobójstwie Katyńskimi oraz dyplomów uczestnictwa szkołom i nauczycielom 

biorącym udział w przedsięwzięciu edukacyjnym. 
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