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IPN upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Blisko 22
tysiące Polaków – wojskowych, policjantów i cywili – zostało zamordowanych w
kwietniu i maju 1940 roku przez sowieckie NKWD. Ciała grzebano bezimiennie, w
masowych grobach w lasach tak, aby nie zostały nigdy odnalezione. W 82.
rocznicę zbrodni katyńskiej IPN podjął szereg działań upamiętniających ofiary
tego ludobójstwa.

Centrala, Oddział IPN w Warszawie
5 kwietnia 2022, Miedzeszyn – „Śledztwo katyńskie” – warsztaty edukacyjne w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Miedzeszynie (Marcin Łaszczyński)

5–9 kwietnia 2022, Warszawa – 3. Międzynarodowy Festiwal Filmowy o
Totalitaryzmach „Echa Katynia”

5–9 kwietnia 2022, Warszawa – debaty w ramach 3. Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach „Echa Katynia” 

7 kwietnia 2022, Warszawa – „Przestrzeń szkolna jako miejsce pamięci o
zbrodniach sowieckich na Polakach” – wykład dr. Dariusza Gałaszewskiego w
ramach konferencji „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie
ludobójstwa na Polakach”. Konferencję organizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji i
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, Miejsce: Aula Komendy Głównej
Policji, ul. Orkana 14 

9 kwietnia 2022, Warszawa – gra miejska „Poznajmy historię Sadyby i jej
mieszkańców – oficerów WP”

9 kwietnia 2022, Warszawa – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz
18 dębów kolumnowych ku pamięci 18 oficerów Wojska Polskiego, którzy zginęli w
Katyniu i Charkowie, a którzy wyszli 1 września ze swoich domów z warszawskiej
Sadyby. W ramach wydarzenia prelekcja dr. Dariusza Gałaszewskiego, naczelnika
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OBEN IPN w Warszawie, o zbrodni katyńskiej. Uroczystości przy Skwerze
Ormiańskim, godz. 10.00

11 kwietnia 2022, Opole – „Treny Katyńskie” – koncert upamiętniający rocznicę
zbrodni katyńskiej, organizowany przez Biuro Wydarzeń Kulturalnych 

Od 12 kwietnia 2022, Warszawa – prezentacja wystawy „Zbrodnia katyńska
1940” przed Willą Jasny Dom, ul. Świerszcza 2

13 kwietnia 2022, Gdańsk – otwarcie wystawy IPN „Ostaszków, skrzynka
pocztowa nr 37”

13 kwietnia 2022, Warszawa – prezentacja wystawy „Zbrodnia katyńska 1940”
oraz wykład Marcina Łaszczyńskiego w Areszcie Śledczym Białołęka

25–29 kwietnia 2022, Ostrołęka – warsztaty edukacyjne „Śledztwo katyńskie”
w  Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (Andrzej Kryński)

kwiecień 2022, Warszawa – „Od Katynia do Łączki” – terenowe warsztaty
edukacyjne na Powązkach Wojskowych dla uczniów szkół średnich oraz klas 7-8
szkoły podstawowej

kwiecień 2022, Biała Rawska, Ostrołęka – prezentacja wystawy „Zbrodnia
katyńska 1940” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej i Muzeum
Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

kwiecień 2022, Grodzisk Maz., Warszawa – prezentacja wystawy
elementarnej „Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939–1945” w
Grodzisku Maz. oraz przed Willą Jasny Dom przy ul. Świerszcza w Warszawie 

kwiecień/maj 2022, Warszawa – „Śledztwo katyńskie” – wykład podczas
szkolenia do konkursów „Policjanci w służbie historii” i „Żołnierze w służbie
historii” (dr Anna Maria Adamus)

Oddział IPN w Białymstoku, Delegatura IPN w Olsztynie
4–13 kwietnia 2022 – konkurs na Facebooku i Instagramie Oddziału IPN w
Białymstoku „Jak uczcisz pamięć ofiar zbrodni katyńskiej?”

7 kwietnia 2022, Sokółka – współorganizacja obchodów Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej wraz z Sokólskim Ośrodkiem Kultury, prelekcja pracownika
OBBH Pawła Niziołka poświęcona ofiarom zbrodni, pokaz filmu dokumentalnego
„Wybraniec bogów” o prof. Józefie Marcinkiewiczu – zamordowanym podczas
zbrodni katyńskiej oraz dyskusja z udziałem pracownika OBBH o filmie, historii
lokalnej i postaci, której został poświęcony

8 kwietnia 2022, Łomża – wykład naczelnika OBBH dr. hab. Krzysztofa
Sychowicza dla młodzieży na temat zbrodni katyńskiej (Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 4)

do końca kwietnia 2022 – zajęcia edukacyjne w podlaskich szkołach o zbrodni
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katyńskiej w oparciu o „skrzynkę katyńską” (uczniowie wcielają się w rolę
detektywów i na podstawie otrzymanych zdjęć skrzynek, w których znajdują się
odznaczenia, rzeczy osobiste, pagony mundurowe ofiar, które zginęły w trakcie
zbrodni katyńskiej mają za zadanie odszyfrować, do kogo one należały)

8–14 kwietnia 2022, Olsztyn – prezentacja wystawy elementarnej IPN
„Zbrodnia Katyńska” (na terenie kampusu uniwersyteckiego w Olsztynie przy al.
Ofiar zbrodni katyńskiej w okolicy tablicy pamięci ofiar zbrodni katyńskiej)

11 kwietnia 2022, Jeziorko – wykład tematyczny naczelnika OBBH dr. hab.
Krzysztofa Sychowicza podczas uroczystego nadania nowego imienia „Ofiar
Katynia” szkole podstawowej

13 kwietnia 2022, Sokółka – wykład Pawła Niziołka z OBBH  poświęcony prof.
Józefowi Marcinkiewiczowi – zamordowanemu podczas zbrodni katyńskiej oraz
tragedii jego rodziny (Zespół Szkół w Sokółce)

13 kwietnia 2022, Białystok – oddanie hołdu jeńcom polskim zamordowanym w
Katyniu przez Sowietów pod Pomnikiem Mordu Katyńskiego usytuowanym w Parku
Konstytucji 3 Maja

13 kwietnia 2022, Suwałki – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod
Pomnikiem Ofiar Katynia (ul. Grunwaldzka) 

13 kwietnia 2022, Olsztyn – udział w uroczystościach upamiętnienia ofiar
zbrodni katyńskiej. Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci ofiar zbrodni katyńskiej
zlokalizowanej na terenie uniwersytetu w Olsztynie

13 kwietnia 2022, Suwałki –  lekcje otwarte dla nauczycieli i uczniów ( (III LO
im. Alfreda Lityńskiego)

13 kwietnia 2022 – emisja na mediach społecznościowych teledysków
powstałych w ramach projektu ,,Rytmy Pamięci'' o tematyce zbrodni katyńskiej
oraz infografik z ofiarami zbrodni katyńskiej związanych z Polską północno-
wschodnią.

20 kwietnia 2022, Pasłęk – obchody upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej
połączone z prezentacją wystawy elementarnej IPN „Zbrodnia katyńska” i
odsłonięciem tablicy (Delegatura IPN w Olsztynie)

29 kwietnia 2022 – dodatek edukacyjny „W obronie pamięci i prawdy” w prasie
lokalnej: „Kurierze Porannym” i „Gazecie Współczesnej”

Oddział IPN w Gdańsku, Delegatura IPN w Bydgoszczy
13 kwietnia 2022, Gdynia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Oddziale
IPN w Gdańsku

13 kwietnia 2022, Gdynia – w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w
Gdyni uroczystość pod tablicą (zrealizowaną przez OBUWIM w Gdańsku) pamięci
Marii Odyniec, nauczycielce, która została skazana przez komunistyczny aparat
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represji za mówienie prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia odbędzie się
kolportaż folderu poświęconego Marii Odyniec

13 kwietnia 2022, Kadyny – uroczystości przy pomniku Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej (zrealizowanym przez OBUWiM) przy klasztorze Braci Mniejszych
Franciszkanów

13 kwietnia 2022, Bydgoszcz – konferencja dla nauczycieli przedmiotów
humanistycznych „Zbrodnia Katyńska. Historia – Pamięć – Edukacja”

Oddział IPN w Katowicach
8 kwietnia 2022, Katowice – gala finałowa i podsumowanie XII edycji
Wojewódzkiego konkursu historyczno-literackiego „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

11 kwietnia 2022, Tychy – 82. rocznica zbrodni katyńskiej, uroczystość pod
pomnikiem katyńskim obok kościoła bł. Karoliny, godz. 13.00. Wydarzenie
współorganizowane przez OBUWiM w Katowicach.

Film dokumentalny „Katyń. Dół nr 8”

22 kwietnia, Katowice – Marsz Katyński zorganizowany we współpracy z
Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Rodzina
Policyjna 1939

22 kwietnia 2022, Muzeum w Tarnowskich Górach – „...ofiary były całkowicie
zaskoczone śmiercią” – modus operandi zbrodni katyńskiej a pamięć zbiorowa
Polaków – wykład Ryszarda Mozgola (naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Katowicach), godz. 18.00

25 kwietnia 2022, Katowice – konferencja w Muzeum Śląskim na temat
śląskich ofiar zbrodni katyńskiej

Oddział IPN w Krakowie, Delegatura IPN w Kielcach
1 kwietnia – 6 kwietnia 2022, Gorlice – prezentacja wystawy „Zbrodnia
Katyńska 1940. Zagłada polskich elit” w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach

1 kwietnia 2022, Tymbark – prelekcja o Zbrodni Katyńskiej w Zespole Szkół im.
KEN w Tymbarku 

1–30 kwietnia 2022, Kielce – prezentacja wystawy „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy
polscy w ZSRR”

5 kwietnia 2022, Kielce – warsztaty „Śledztwo katyńskie”, CE IPN „Przystanek
Historia”

6 kwietnia 2022, Tymbark – wykład „Zbrodnia Katyńska. 1940 zagłada polskich
elit”  dla uczniów szkół  podstawowych oraz uczniów Zespołu Szkół  im. KEN w
Tymbarku

7 kwietnia 2022, Nowy Sącz – prezentacja wystawy „Zbrodnia Katyńska 1940.

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/162353,Zbrodnia-Katynska-Historia-Pamiec-Edukacja-Bydgoszcz-13-kwietnia-2022.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/162353,Zbrodnia-Katynska-Historia-Pamiec-Edukacja-Bydgoszcz-13-kwietnia-2022.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/162353,Zbrodnia-Katynska-Historia-Pamiec-Edukacja-Bydgoszcz-13-kwietnia-2022.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162266,Gala-finalowa-i-podsumowanie-XII-edycji-Wojewodzkiego-konkursu-historyczno-liter.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162266,Gala-finalowa-i-podsumowanie-XII-edycji-Wojewodzkiego-konkursu-historyczno-liter.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162266,Gala-finalowa-i-podsumowanie-XII-edycji-Wojewodzkiego-konkursu-historyczno-liter.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/95676,Film-dokumentalny-Katyn-Dol-nr-8.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162532,Marsz-Katynski-w-Katowicach-22-kwietnia-2022.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162532,Marsz-Katynski-w-Katowicach-22-kwietnia-2022.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162532,Marsz-Katynski-w-Katowicach-22-kwietnia-2022.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162532,Marsz-Katynski-w-Katowicach-22-kwietnia-2022.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162344,Konferencja-na-temat-slaskich-ofiar-zbrodni-katynskiej-Katowice-25-kwietnia-2022.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162344,Konferencja-na-temat-slaskich-ofiar-zbrodni-katynskiej-Katowice-25-kwietnia-2022.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/162344,Konferencja-na-temat-slaskich-ofiar-zbrodni-katynskiej-Katowice-25-kwietnia-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162418,Wystawa-Na-nieludzkiej-ziemi-Jency-polscy-w-ZSRR-Kielce-kwiecien-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162418,Wystawa-Na-nieludzkiej-ziemi-Jency-polscy-w-ZSRR-Kielce-kwiecien-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162418,Wystawa-Na-nieludzkiej-ziemi-Jency-polscy-w-ZSRR-Kielce-kwiecien-2022.html


Zagłada polskich elit” w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu

7 kwietnia 2022, Kielce – warsztaty „Śledztwo katyńskie”, CE IPN „Przystanek
Historia”

8  kwietnia  2022,  Gorlice  –  uroczystości  organizowane  we  współpracy  z
Zespołem Szkół nr 1 w Gorlicach, upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej

10 kwietnia  2022,  Dobrowoda (pow.  buski)  –  poświęcenie  odnowionego
nagrobka rodziny Grzegorzewskich –  Czesława Grzegorzewskiego (1913-1940),
żołnierza 6 Pułku Strzelców Podhalańskich, zamordowanego przez NKWD w 1940
r.  w  Charkowie  oraz  Bogusława  Grzegorzewskiego  (1912-1944),  żołnierza
podziemia,  zamordowanego  przez  Niemców  w  1944  r.

10 kwietnia 2022, Nowy Targ – prezentacja wystawy „Zbrodnia Katyńska 1940.
Zagłada polskich elit” na Placu Słowackiego w Nowym Targu 

10 kwietnia 2022, Tczów – prezentacja wystawy „Zbrodnia Katyńska 1940.
Zagłada polskich elit” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tczowie

11  kwietnia  2022,  Opatów  –  warsztaty  „Śledztwo  katyńskie”,  Szkoła
Podstawowa  nr  1

11 kwietnia 2022, Podzamcze Chęcińskie – warsztaty „Śledztwo katyńskie”,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

11–22 kwietnia 2022, Staszów  – prezentacja wystawy „Zbrodnia Katyńska”,
Staszowski Ośrodek Kultury

12  kwietnia  2022,  Ząb   –  wykład  „Katyń  –  1940”  w  Zespole  Szkolno-
Przedszkolnym w Zębie 

12 kwietnia 2022 – publikacja artykułu „Archiwum Pełne Pamięci. Pamiątki po
por. Romanie Stachańskim” – harcerzu, oficerze Wojska Polskiego, ofierze Zbrodni
Katyńskiej

12  kwietnia  2022,  Kielce  –  warsztaty  „Śledztwo  katyńskie”,  Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy

13 kwietnia 2022, Kraków – uroczystości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej, organizowane przez wojewodę małopolskiego, Oddział IPN w Krakowie
i Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej

13 kwietnia 2022, Kielce – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem
Katyńskim (Cmentarz Partyzancki w Kielcach) i Pomnikiem Sybiraków (Cmentarz
Stary w Kielcach), godz. 9.00

13 kwietnia 2022, Kielce – VII Kielecki Marsz Katyński (ulicami Sienkiewicza,
Małą  na  Rynek,  Dużą,  Jana  Pawła  II,  Ściegiennego,  Sołtysiaka  „Barabasza”  i
Gagarina), godz. 12.00

13  kwietnia  2022,  Kielce   –  złożenie  kwiatów  i  zapalenie  zniczy
upamiętniających  ofiary  Zbrodni  Katyńskiej,  Skwer  Pamięci  Ofiar  Katynia,

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162664,Odnowiona-mogila-w-Dobrowodzie-woj-swietokrzyskie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162664,Odnowiona-mogila-w-Dobrowodzie-woj-swietokrzyskie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162664,Odnowiona-mogila-w-Dobrowodzie-woj-swietokrzyskie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162664,Odnowiona-mogila-w-Dobrowodzie-woj-swietokrzyskie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162664,Odnowiona-mogila-w-Dobrowodzie-woj-swietokrzyskie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162664,Odnowiona-mogila-w-Dobrowodzie-woj-swietokrzyskie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162664,Odnowiona-mogila-w-Dobrowodzie-woj-swietokrzyskie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162664,Odnowiona-mogila-w-Dobrowodzie-woj-swietokrzyskie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162607,Wystawa-Zbrodnia-Katynska-Staszow-11-20-kwietnia-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162607,Wystawa-Zbrodnia-Katynska-Staszow-11-20-kwietnia-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162607,Wystawa-Zbrodnia-Katynska-Staszow-11-20-kwietnia-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/160739,Archiwum-Pelne-Pamieci-Pamiatki-po-por-Romanie-Stachanskim.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/160739,Archiwum-Pelne-Pamieci-Pamiatki-po-por-Romanie-Stachanskim.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/160739,Archiwum-Pelne-Pamieci-Pamiatki-po-por-Romanie-Stachanskim.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/160739,Archiwum-Pelne-Pamieci-Pamiatki-po-por-Romanie-Stachanskim.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/160739,Archiwum-Pelne-Pamieci-Pamiatki-po-por-Romanie-Stachanskim.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/160739,Archiwum-Pelne-Pamieci-Pamiatki-po-por-Romanie-Stachanskim.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162362,Uroczystosci-w-Dniu-Pamieci-Ofiar-Zbrodni-Katynskiej-Krakow-13-kwietnia-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162362,Uroczystosci-w-Dniu-Pamieci-Ofiar-Zbrodni-Katynskiej-Krakow-13-kwietnia-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162362,Uroczystosci-w-Dniu-Pamieci-Ofiar-Zbrodni-Katynskiej-Krakow-13-kwietnia-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162362,Uroczystosci-w-Dniu-Pamieci-Ofiar-Zbrodni-Katynskiej-Krakow-13-kwietnia-2022.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162593,VII-Marsz-Katynski-i-inne-wydarzenia-zwiazane-z-82-rocznica-zbrodni-katynskiej-K.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162593,VII-Marsz-Katynski-i-inne-wydarzenia-zwiazane-z-82-rocznica-zbrodni-katynskiej-K.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162593,VII-Marsz-Katynski-i-inne-wydarzenia-zwiazane-z-82-rocznica-zbrodni-katynskiej-K.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/162593,VII-Marsz-Katynski-i-inne-wydarzenia-zwiazane-z-82-rocznica-zbrodni-katynskiej-K.html


Monument  SEN,  godz.13.30

20 kwietnia 2022, Kielce – warsztaty „Śledztwo katyńskie”, CE IPN „Przystanek
Historia”

22 kwietnia 2022, Kielce – warsztaty „Śledztwo katyńskie”, CE IPN „Przystanek
Historia”

22  kwietnia  2022,  Huta  Szklana  –  złożenie  kwiatów  pod  pomnikiem  Ofiar
Katynia,  Charkowa  i  Midnoje  w  Hucie  Szklanej  u  stóp  Ściętego  Krzyża

27 kwietnia 2022, Kielce – wykład Marka Jończyka „Może uciekli do Mandżurii...
Analiza  zbrodni  i  sowieckiego  kłamstwa”,  CE  IPN  „Przystanek  Historia”  w
Kielcach, godz. 17.00

27 kwietnia 2022, Kielce – warsztaty „Śledztwo katyńskie”, CE IPN „Przystanek
Historia” 

kwiecień 2022, Kraków – plakat edukacyjny na słupach ogłoszeniowych oraz w
Internecie 

kwiecień 2022, Kraków – edukacyjny spot wideo na wyświetlacze w pojazdach
komunikacji miejskiej

Oddział IPN w Lublinie, Delegatura IPN w Radomiu
od 4 kwietnia 2022, Lublin – okolicznościowy baner o zbrodni katyńskiej na
fasadzie budynku IPN w Lublinie

8 kwietnia 2022, Radom – lekcje na temat zbrodni katyńskiej w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu

8 kwietnia 2022 – w TVP Lublin o blokach edukacyjnych lubelskiego IPN na
temat zbrodni katyńskiej (w programie „Poranek między Wisłą a Bugiem”)

8–13 kwietnia 2022 – konkurs internetowy Quizizz w związku z Dniem Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej

10 kwietnia 2022, Kosów – oprawa edukacyjna przy odsłonięciu tablicy
katyńczyków z Kowali w Kosowie

11 kwietnia 2022, Lublin – prezentacja wystawy „Zbrodnia Katyńska”, ul.
Staszica 22a

13 kwietnia 2022, Lublin – prezentacja wystawy  elementarnej „Zbrodnia
Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”, plac Kochanowskiego

13 kwietnia 2022, Lublin – ogłoszenie konkursu „Dęby pamięci”.
Rozstrzygnięcie konkursu 4 maja 2022 r.

22 kwietnia 2022, Radom – otwarcie wystawy plenerowej „Zbrodnia Katyńska
1940. Zagłada polskich elit”.

https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/162605,Internetowy-konkurs-Zbrodnia-Katynska-1940-Zaglada-polskich-elit-8-13-kwietnia-2.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/162605,Internetowy-konkurs-Zbrodnia-Katynska-1940-Zaglada-polskich-elit-8-13-kwietnia-2.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/162605,Internetowy-konkurs-Zbrodnia-Katynska-1940-Zaglada-polskich-elit-8-13-kwietnia-2.html


Oddział IPN w Łodzi
3 kwietnia 2022, Łódź – udział w uroczystościach w związku z 82.rocznicą
Zbrodni Katyńskiej. Złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą ku czci ofiar
„Golgoty Wschodu”

13 kwietnia 2022, Łódź – prezentacja fotografii i dokumentów dotyczących
odkrycia masowych mogił i konsekwencji głoszenia prawdy o Katyniu po 1945 r. w
formie zakładki internetowej Prawda o Zbrodni Katyńskiej w materiałach z
Archiwum łódzkiego IPN

13 kwietnia 2022, Łódź – złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem
upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. WAM oraz pod Pomnikiem Katyńskim, znajdującym się przy
kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. 

13 kwietnia 2022, Łódź – uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą
ofiarom Zbrodni Katyńskiej w Radomsku. Wykład Zbrodnia Katyńska - kłamstwo i
walka o prawdę dla młodzieży licealnej.

13 kwietnia 2022, Łódź – zapalenie zniczy na symbolicznych grobach ofiar
zbrodni katyńskiej, znajdujących się na łódzkich cmentarzach.

13 kwietnia 2022, Łódź – udostępnienie na stronie IPN Oddział w Łodzi na
portalu Facebook fotografii archiwalnych z 1990 r. z rocznicowych uroczystości
pod Pomnikiem Katyńskim w Łodzi. 

24 kwietnia 2022, Łódź – planowane odsłonięcie tablicy upamiętniającej mjr.
Ludwika Siemińskiego – dowódcy 10. batalionu saperów w Sieradzu, podczas
wojny obronnej 1939 r., ofiary zbrodni katyńskiej. Obiekt ma znaleźć się na ścianie
memorialnej na placu kościelnym parafii Najświętszego Serca Jezusowego. 

7-21 kwietnia 2022, Łódź – pomniejszona wystawa plenerowa do dwóch
ekspozytorów „Zbrodnia Katyńska”. Współpraca z Rodziną Katyńską, 

Oddział IPN w Poznaniu
2 kwietnia 2022, Wolsztyn – VIII Marsz Katyński

4–23 kwietnia 2022, Poznań – ekspozycja wystawy multimedialnej „20–40–20”
(Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”)

9 kwietnia 2022, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie –
szkolenie dla nauczycieli: „Wielkopolanki w przestworzach” o m.in. Janinie
Lewandowskiej, jedynej kobiecie, która zginęła w Katyniu

13 kwietnia 2022, Poznań – Konferencja prasowa: Płótno z katyńskiego krzyża

20 kwietnia 2022, Poznań, Kino „Rialto” – pokaz filmu „Wybraniec Bogów”

22 kwietnia 2022, Zbrudzewo – odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162182,VIII-Marsz-Katynski-Wolsztyn-2-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162182,VIII-Marsz-Katynski-Wolsztyn-2-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/161896,Wystawa-multimedialna-20-40-20-Poznan-4-22-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/161896,Wystawa-multimedialna-20-40-20-Poznan-4-22-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/161896,Wystawa-multimedialna-20-40-20-Poznan-4-22-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/161885,Szkolenie-Wielkopolanki-w-przestworzach-Lusowo-9-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/161885,Szkolenie-Wielkopolanki-w-przestworzach-Lusowo-9-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/161885,Szkolenie-Wielkopolanki-w-przestworzach-Lusowo-9-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/161885,Szkolenie-Wielkopolanki-w-przestworzach-Lusowo-9-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162835,Konferencja-prasowa-Plotno-z-katynskiego-krzyza-Poznan-13-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162835,Konferencja-prasowa-Plotno-z-katynskiego-krzyza-Poznan-13-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162677,Pokaz-filmu-Wybraniec-bogow-Poznan-20-kwietnia-2022.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/162677,Pokaz-filmu-Wybraniec-bogow-Poznan-20-kwietnia-2022.html


zbrodni katyńskiej – Jerzego Skrzydlewskiego i Tadeusza Skrzydlewskiego-Watta

26 kwietnia 2022, Przecław gm. Niegosławice – uroczystość posadzenia
Dębów Pamięci poświęconych ofiarom zbrodni katyńskiej: majorowi Wojska
Polskiego Witoldowi Andrzejewskiemu, aspirantowi Policji Państwowej Henrykowi
Stańczakowi, komisarzowi Straży Granicznej Czesławowi Gwoździowi

kwiecień 2022, Zielona Góra – zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
poświęcone zbrodni katyńskiej

kwiecień/maj 2022 – premierowy pokaz filmu przygotowanego przy współudziale
IPN „Kto nie zna ojca twarzy. Poznańskie rodziny Katyńskie”

Oddział IPN w Rzeszowie
7 kwietnia 2022, Rzeszów – zajęcia „Zbrodnia Katyńska i Kłamstwo Katyńskie”
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotce Publicznej Filia nr 7 prowadzone przez
Katarzynę Kyc z OBEN IPN w Rzeszowie 

do 30 kwietnia 2022, Jarosław – prezentacja wystawy „Zbrodnia katyńska” w
Publicznym Katolickim  Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu

11 kwietnia 2022, Rzeszów – udział dr. hab. Dariusza Iwaneczko, dyrektora IPN
Oddzial w Rzeszowie i dr Piotra Szopy, naczelnika OBUWiM w uroczystościach
upamiętniających policjantów zamordowanych w zbrodni katyńskiej (Komenda
Wojewódzka Policji w Rzeszowie)

13 kwietnia 2022, Rzeszów – złożenie kwiatów pod Krzyżem – Pomnikiem Ofiar
Komunizmu

13 kwietnia 2022, Łańcut – zapalenie zniczy na symbolicznym pomniku
nagrobnym poświęconym ofiarom zbrodni katyńskiej  oraz pod tablicą
upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej

13 kwietnia 2022, Strzyżów – zapalenie zniczy pod Pomnikiem Katyńskim

13 kwietnia 2022 – dr Piotr Szopa, naczelnik OBUWiM w programie „Historia w
pamięci zapisana”, audycja poświęcona Zbrodni Katyńskiej w Katolickim Radio Via
o godz. 19:40

30 kwietnia 2022, Raniżów – wykład Katarzyny Kyc „Zbrodnia Katyńska i
Kłamstwo Katyńskie” podczas koncertu laureatów Powiatowego Konkursu Piosenki
Patriotycznej oraz Gminnego Konkursu Piosenki Żołnierskiej  w Gminnym Osrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Wydarzeniu będzie towarzyszyć
prezentacja wystawy „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”

Oddział IPN w Szczecinie
do 31 marca 2022, Gryfice – prezentacja wystawy „Świat zgładzony w Katyniu”

do 20 kwietnia 2022, Białogard – prezentacja wystawy „Świat zgładzony w
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Katyniu”

6 kwietnia 2022, Gorzów Wielkopolski – uroczystości upamiętniające ofiary
zbrodni katyńskiej

7 kwietnia 2022, Szczecin – dyskusja „Zbrodnia katyńska. Pamiętamy!” z
udziałem dr. Witolda Wasilewskiego, dr. Artura Ochała, dyskusję poprowadzi dr
hab. S. Ligarski (CE Przystanek Historia w Szczecinie)

8 kwietnia 2022 – dodatek do „Kuriera Szczecińskiego” poświęcony zbrodni
katyńskiej

13 kwietnia 2022, Szczecin, godz. 12.00 – uroczystości przy pomniku „Krzyż
Katyński” na Cmentarzu Centralnym

19 kwietnia 2022, Gorzów Wielkopolski – wykład pracownika OBEN IPN
Szczecin w Akademii Jakuba z Paradyża „Zbrodnia i kłamstwo katyńskie”

20 kwietnia –30 czerwca 2022, Szczecin Niegosławice – prezentacja
wystawy „Świat zgładzony w Katyniu”

29 kwietnia 2022, Szczecin – uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci” oraz
prezentacja  tablicy pamiątkowej funkcjonariusza Policji Państwowej asp. Jana
Kazimierza Kowalskiego (VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, ul.
Jana Styki 13)

Oddział IPN we Wrocławiu, Delegatura IPN w Opolu
11 kwietnia 2022, Opole – „Treny Katyńskie” – koncert upamiętniający rocznicę
zbrodni katyńskiej, organizowany przez Biuro Wydarzeń Kulturalnych

13 kwietnia 2022, Wrocław – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Uroczystości wojewódzkie przed Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2022, Milicz – wykład otwarty dla dzieci i młodzieży „Zbrodnia
Katyńska – droga do prawdy” w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w
Miliczu, ul. Armii Krajowej 7 w ramach projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie
w XX w.”

13 kwietnia 2022, Wrocław – prezentacja na FB Oddziału IPN we Wrocławiu
dokumentów i fotografii nawiązującej do zbrodni katyńskiej

22 kwietnia 2022, Wrocław – uroczystość udekorowania insygnium „Ocalamy
Pamięć” symbolicznego miejsca spoczynku Komendanta Policji Państwowej
Aleksandra Kacprzyńskiego, jeńca z Ostaszkowa, który został zamordowany przez
NKWD w Twerze 22 kwietnia 1940 z ceremoniałem honorowym, który zapewni
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

27 kwietnia 2022, Wrocław – „Śledztwo katyńskie” – warsztaty
edukacyjne w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji im. nadkomisarza Piotra
Jurczaka we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Nadkomisarz
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Piotr Jurczak był ofiarą zbrodni katyńskiej.


