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„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi,  
narodem bezdomnym, bez przyszłości.  Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce 

ludzi wielkich, kończy się.” 
 

Prymas Stefan Wyszyński 

Szanowni Państwo 
 

Nauczyciele, Katacheci, Rodzice 

Przedstawiciele edukacyjnych organizacji obywatelskich, 

Czcicgodni Księża, 

Drodzy Uczniowie 
 

 

W tych dniach obchodzimy 3. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 

roku. Doszło wtedy - jak stwierdziliśmy jednogłośnie w Oświadczeniu Posłów i Senatorów 

Rzeczypospolitej Polskiej z 13 kwietnia 2010 roku - „do największej tragedii w powojennej 

historii Polski”. Wiążę się ona nierozerwalnie ze zbrodnią katyńską, wszak cała 96-osobowa 

polska delegacja państwowa, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem 

Kaczyńskim i Jego Małżonką, przedstawicielami Parlamentu, rządu, duchowieństwa, Rodzin 

Katyńskich i innych stowarzyszeń, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami urzędów  

i instytucji państwowych, zginęła w drodze na uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu 

katyńskiego.  

W wielu miejscach w Polsce rocznicy tej zostanie nadany godny i uroczysty charakter, 

a organizowane w szkołach akademie, apele, spotkania w miejscach pamięci, programy 

artystyczne inne przedsięwzięcia rocznicowe będą miały głęboki wymiar edukacyjny  

i wychowawczy. Warto skorzystać z możliwości uczestnictwa w uroczystościach 

organizowanych przez ludzi i środowiska, którym rzeczywiście zależy na prawdzie i pamięci 

o wydarzeniach z naszej najnowszej historii.  

Zwracam się do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli, Katechetów, Rodziców, 

Czcigodnych Księży, organizacji społecznych oraz młodzieży o życzliwe przyjęcie mojej 

propozycji udziału uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w I Wojewódzkim 

Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu 

prawdy o Katyniu i Smoleńsku. Ze względu na walory edukacyjne i wychowawcze tego 

konkursu, który będzie miał swoją kontynuację w następnych latach serdecznie proszę  

o szczere nim zainteresowanie, aby Katyń i Smoleńsk - dwie bolesne karty naszych 

najnowszych dziejów stały się przedmiotem badań i głębszej refleksji młodych Polaków. 
 

W załączeniu: regulamin Konkursu. 

Z wyrazami szacunku 
 
 
 
 
 
 

Białystok, 29 marca 2013 roku 
 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

ul. Wiejska 4/6/8   00-902  Warszawa 

Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego 
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48 

15-443 Białystok, ul. Zwycięstwa  26 C,  tel. (85) 653 77 69 

16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6,  tel. (87) 644 57 73 
16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 516 21 54 

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl     www.jaroslawzielinski.pl 

http://www.jaroslawzielinski.pl/

