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Wojewódzkie obchody 78. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej - Olsztyn, 13 kwietnia 2018

Tegoroczne uroczystości w gmachu Urzędu
Wojewódzkiego  w  Olsztynie  przyciągnęły
gości z całego regionu - przede wszystkim
szkoły  i  placówki  oświatowe,  które
zdecydowały się na akt pamięci wobec ofiar
sowieckiej  zbrodni,  sadząc  Dęby  Pamięci.
Tym  samym,  po  raz  kolejny  oddano
pośmiertny  hołd  oficerom,  policjantom,
KOPistom oraz innym, skazanym na śmierć i
pogrzebanym  w  bezimiennych  mogiłach
Katynia,  Miednoje,  Piatichatek,  a  także
Bykowni  i  Kuropat.  Wśród  zaproszonych
gości  byli  przedstawiciele  lokalnych  władz
samorządowych,  administracji,  służb
mundurowych,  wojska,  a  także instytucji  i
stowarzyszeń.  Zebrani  wysłuchal i
przemówień  m.in.:  wojewody  warmińsko-
mazurskiego  Artura  Chojeckiego,  kuratora
oświaty  Marka  Nowackiego,  naczelnika
Delegatury IPN w Olsztynie dr hab. Karola
Sacewicza,  ks.  arcybiskupa  Edmunda
Piszcza  i  wiceprezydenta  Olsztyna
Sławomira  Słomy.  Punktem kulminacyjnym
obchodów był  Apel  Pamięci,  a tuż po nim
uroczyste przekazanie Dębów Pamięci oraz
ziemi  katyńskiej  osiemnastu  szkołom  i
placówkom. Nad oprawą artystyczną czuwali
uczniowie,  studenci,  a  także  podopieczni
olszyńskiego  Przedszkola  nr  37,  którzy
polonezem Ogińskiego otworzyli tegoroczne
obchody.  Podczas uroczystości  nagrodzono
laureatów  wojewódzkich  „konkursów
katyńskich”:  plastycznego  i  wiedzy,
współorganizowanych przez Delegaturę IPN
w  Olsztynie.  Słowa  uznania  kierujemy  do
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wszystkich, którzy w tym roku włączyli się w
program „Katyń...  ocalić  od zapomnienia”:
podopiecznym  przedszkol i  i  szkół ,
opiekunom  i  nauczycielom,  pocztom
sztandarowym, a także naszym sojusznikom
-  Stowarzyszeniu  Rodzina  Katyńska,
Kuratorium  Oświaty  i  Przedszkolu  nr  37.
Dziękujemy!  Tuż  po  obchodach,  cześć
zebranych  udała  się  do  Dobrego  Miasta,
gdzie  pamięć  o  ofiarach  Zbrodni  Katyńskiej
uczczono  w  tamtejszej  Bazylice  Mniejszej.
Przed  rozpoczęciem  mszy  św.  wykład
wygłosił Naczelnik Delegatury dr hab. Karol
Sacewicz.

Relacje z obchodów w Olsztynie i Dobrym Mieście:

http://olsztyn.tvp.pl/36788735/ocalic-od-zapomnienia-region-uczcil-ofiary-zbrodni-katynskie
j

https://ro.com.pl/to-byla-zbrodnia-ludobojstwa-i-niepamieci-w-olsztynie-uczczono-78-roczni
ce-zbrodni-katynskiej/01387833

http://olsztyn.tvp.pl/36799293/13418-godz-2100

Więcej  zdjęć  na  profilu  społecznościowym  olsztyńskiej  Delegatury  IPN:
https://www.facebook.com/delegaturaipnolsztyn/?fref=pb&hc_location=profile_browser
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