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PODSUMOWANIE KONKURSUPODSUMOWANIE KONKURSU



  



  

"Policjanci w służbie historii" - konkurs, "Policjanci w służbie historii" - konkurs, 
który miał za zadanie zmobilizować nas, który miał za zadanie zmobilizować nas, 
młodych i żądnych wiedzy ludzi, do młodych i żądnych wiedzy ludzi, do 
odkrycia na nowo katyńskiej historii.odkrycia na nowo katyńskiej historii.

Czy odniósł sukces?Czy odniósł sukces?



  

Warsztaty w Muzeum KatyńskimWarsztaty w Muzeum Katyńskim



  

Wywiady ze świadkami historii w siedzibie Wywiady ze świadkami historii w siedzibie 
Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w WarszawieStowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Warszawie



  

Odwiedziny na Powązkach i złożenie Odwiedziny na Powązkach i złożenie 
hołdu poległym policjantomhołdu poległym policjantom



  

Znalezienie miejsca pamięci poświęconego Znalezienie miejsca pamięci poświęconego 
ofiarom Katynia w Jabłonnieofiarom Katynia w Jabłonnie



  

Podzielenie się z innymi zdobytą wiedzą na Podzielenie się z innymi zdobytą wiedzą na 
zorganizowanym przez nas spotkaniu z żywą historiązorganizowanym przez nas spotkaniu z żywą historią



  

Intensywne poszukiwania, ciekawe rozmowy z nieznanymi ludźmi Intensywne poszukiwania, ciekawe rozmowy z nieznanymi ludźmi 
czy odkrycie całkiem nowych dla nas miejsc - to wszystko czy odkrycie całkiem nowych dla nas miejsc - to wszystko 
zyskaliśmy dzięki temu konkursowi.zyskaliśmy dzięki temu konkursowi.

Gdyby nie on, nie poznalibyśmy pani Haliny oraz pani Beaty, nie Gdyby nie on, nie poznalibyśmy pani Haliny oraz pani Beaty, nie 
mielibyśmy okazji dogłębniej poznać historii zbrodni katyńskiej, a mielibyśmy okazji dogłębniej poznać historii zbrodni katyńskiej, a 
także nie rozwinęlibyśmy umiejętności miękkich, które są w także nie rozwinęlibyśmy umiejętności miękkich, które są w 
dzisiejszym świecie niezwykle istotne.dzisiejszym świecie niezwykle istotne.



  

Nauczyliśmy się, co powinniśmy cenić w życiu oraz co Nauczyliśmy się, co powinniśmy cenić w życiu oraz co 

jest w nim najważniejsze, czyli:jest w nim najważniejsze, czyli:

 ⦁ świat zmysłów,świat zmysłów,

 ⦁ ⦁ pamięć o przodkach;pamięć o przodkach;

a także to, że:a także to, że:

 ⦁ ⦁ nasze czyny mówią o nas więcej, niż słowa.nasze czyny mówią o nas więcej, niż słowa.



  

Jesteśmy dozgonnie wdzięczni wszystkim Jesteśmy dozgonnie wdzięczni wszystkim 
osobom, które pomogły nam w realizacji osobom, które pomogły nam w realizacji 
naszego projektu. Bez nich nie zaszlibyśmy naszego projektu. Bez nich nie zaszlibyśmy 
tak daleko.tak daleko.



  

Dziękujemy także policjantom, którzy Dziękujemy także policjantom, którzy 
stracili swoje życia dla naszej ojczyzny. stracili swoje życia dla naszej ojczyzny. 
Gdyby nie Wy, nie bylibyśmy tutaj. Gdyby nie Wy, nie bylibyśmy tutaj. 



  

SPOCZYWAJCIE W SPOKOJU!SPOCZYWAJCIE W SPOKOJU!
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 Reszta zdjęć wykonane przez autorów pracy.Reszta zdjęć wykonane przez autorów pracy. 
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