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Konkurs katyński „Dęby Pamięci w mojej okolicy”
Konkurs katyński „Dęby Pamięci w mojej okolicy”. Stwórz wideo i ocal
bohatera od zapomnienia – przesyłanie prac do 10 czerwca.

Celem konkursu „Dęby pamięci w mojej okolicy” jest poznawanie i popularyzowanie życiorysów
polskich oficerów, policjantów i funkcjonariuszy innych służb – ofiar zbrodni katyńskiej, znajdujących
się na liście Bohaterów zgłoszonych w Programie „Katyń… Ocalić od zapomnienia”. Konkurs
adresowany jest do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowowych oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w tym roku 80. rocznicy
zbrodni katyńskiej.

Warunki udziału w konkursie:

Zapoznanie się z regulaminem konkursu.1.
Odnalezienie bohatera, którego nazwisko znajduje się na liście Bohaterów zgłoszonych w2.
Programie „Katyń… Ocalić od zapomnienia”.
Zebranie jak największej ilości informacji o bohaterze (np. zdjęcia, pamiątki, relacje i3.
wspomnienia bliskich, informacje w literaturze).
Nagranie wideo (maks. do 10 minut), w którym zostanie przedstawiony życiorys bohater.4.

Harmonogram konkursu:

Nadsyłanie prac – 10 czerwca 2020 r.1.
Ogłoszenie wyników – 16 czerwca 2020 r.2.
Rozstrzygnięcie konkursu – lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej:3.
lublin.ipn.gov.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

koordynator: Agnieszka Skura 81 53 63 458 / agnieszka.skura@ipn.gov.pl

Konkurs organizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Stowarzyszenie
Rodzina Katyńska Lublin.

Klauzula informacyjna dla nauczycieli
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Pani/Pana
uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej –
Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
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