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Związek Oficerów Rezerwy RP

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU KONKURSIE
i UROCZYSTOŚCIACH
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IDEA
Celem tegorocznego programu edukacyjnego „Żołnierze wyklęci – wierni przysiędze
wobec Władz II RP na emigracji” jest kontynuacja programu historyczno –
edukacyjnego „Polskie Państwo Podziemne - Rzeczypospolita Polska 1939 – 1990”,
przybliżającego społeczeństwu, a zwłaszcza licealistom i gimnazjalistom, postaci
rezydujących poza Krajem Prezydentów II Rzeczypospolitej i Władz Państwowych RP.
Jak w okazjonalnym liście do Pani Senator Anny Marii Anders napisał Prezes Prawa i
Sprawiedliwości pan premier Jarosław Kaczyński Program pozwalał poznać dzieje
Prezydentów RP rezydujących poza Krajem w latach 1939 – 1990: Władysława
Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, Stanisława Ostrowskiego, Edwarda Hrabiego
Raczyńskiego, Kazimierza Sabatta i Ryszarda Kaczorowskiego oraz innych
wybitnych przedstawicieli władz, jak np. generał Władysław Anders. Dzisiejsza nowa
edycja programu w roku 2018 służy podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji
narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechnianiu wiedzy o funkcjonowaniu
suwerennych Władz Rzeczypospolitej poza granicami Kraju w latach 1039 – 1990,
a przede wszystkim kultywuje pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Szczególnym
wymiarem programu jest wplatanie w aktualną rzeczywistość wydarzeń publicznych,
które ukazują piękno i bogactwo tradycji Rzeczypospolitej, angażując uczestników w
osobiste przeżycie obyczajów i wydarzeń, które swym blaskiem, scenariuszami
inspirowanymi starodawnymi wzorami pozwalają czuć atmosferę pierwszej i drugiej
Rzeczypospolitej także dzisiaj. Wiedza o władzach emigracyjnych i wiernych im
Żołnierzach Wyklętych w walce o niepodległość i suwerenność RP jest skromna.
Szczególnie wśród młodego pokolenia nie ma znajomości historii sześciu polskich
Prezydentów RP rezydujących na emigracji w latach 1939 – 1990. Trzeba także szerzyć
pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Spowodowane to jest zarówno okresem PRL,
gdy informacje na ten temat były zakazane, jak i stosunkowo niewielką ilością

opracowań historycznych dotyczących tego zagadnienia,

Kazimierz Sabbat

Ryszard Kaczorowski

Skutkiem programu w roku 2018 będzie upowszechnianie i kultywowanie
tradycji walk Żołnierzy Wyklętych o niepodległość i suwerenność RP, jak
również popularyzacja obyczajów staropolskich i zachowań czerpiących z
polskiej historii, które były bliskie Bohaterom drugiej Rzeczypospolitej, jako
spadkobiercom i kontynuatorom pierwszej Rzeczypospolitej, najpierw Dwojga,
a potem Trojga Narodów. Program służy poszerzeniu wiedzy w tym zakresie.
Uczczeniu pamięci Władz Emigracyjnych oraz propagowaniu wśród młodego
pokolenia

zainteresowań

historycznych,

tudzież

rozszerzenie

edukacji

obywatelskiej i patriotycznej oraz wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
Adresatami programu są uczniowie wybranych liceów i gimnazjów z różnych
regionów kraju oraz ich nauczyciele i wychowawcy. W programie mogą jednak
także uczestniczyć wszystkie inne osoby zainteresowane poznawaniem polskiej
tradycji i historii, gotowe aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach programu oraz
pragnące kultywować i upowszechniać tradycje walk o niepodległość
i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Uroczysta Inauguracja poprzedniej edycji Programu w 2016 – Galeria Porczyńskich. Zastępca szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Paweł Szrot, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, minister Anna Maria Anders

Konkurs wariant testowy:
Eliminacje polegają na przeprowadzeniu przez Nauczyciela zainteresowanego
włączeniem do udziału w konkursie swoich wychowanków testu wyboru,
nadesłanego przez Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy, obejmującego
21 pytań. Nauczyciel zainteresowany przystąpieniem jego uczniów do konkursu
powinien nawiązać kontakt z Instytutem w celu uzgodnienia terminu realizacji
testu

lub

innej

formy

konkursu

wśród

zainteresowanych

uczniów.

Tel.: 12/422 70 76.
M E R I T U M

P R O G R A M U

Najważniejszą częścią programu są wydarzenia publiczne służące
popularyzacji historii i obyczajów patriotycznych.

Z A P R O S Z E N I E
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a także szkoły, dyrekcje,

KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH
i PREZYDENTACH RZECZYPOSPOLITEJ
REZYDUJĄCYCH POZA KRAJEM W LATACH 1939 – 1990

grona pedagogiczne, młodzież wraz z pocztami sztandarowymi na kolejne
wydarzenia Programu Edukacyjnego "Żołnierze wyklęci – wierni przysiędze

Właśnie powyższe słowa Pani Marszałek Marii Koc stały się główną inspiracją
kolejnej edycji programu edukacyjnego w roku 2018. Jego ważną częścią jest

wobec Władz II RP na emigracji":


Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i Prezydentach Rzeczypospolitej
rezydujących
z

poza

Krajem

okolicznościowymi

w

latach

uroczystościami

1939

– 1990

–

patriotycznymi

II RP rezydujących poza krajem w latach 1939 – 1990

połączony

i

związanymi

Andersie oraz o Żołnierzach Wyklętych i staropolskich obyczajach.

Władysława

Andersa

oraz

wybranych

Żołnierzy



3. maja 2018 - Uroczyste Rozpoczęcie Projektu w Warszawie –
w Sali Centralnej Biblioteki Rolniczej – Uczenie Pamięci

Zapraszamy zainteresowane szkoły – licea, technika i gimnazja do udziału

w

majowej edycji konkursu, której przeprowadzenie przewidziane jest

w

wariancie testowym lub innej formie zaproponowanej przez nauczycieli
zainteresowanych przeprowadzeniem konkursu wśród uczniów swojej szkoły.

Gen.

Wyklętych w Michałowicach w Centrum Macierz Polonii,

z upamiętnieniem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięcią
o Władzach emigracyjnych, m.in. Ryszardzie Kaczorowskim i Władysławie

2. maja 2018 - Święto Flagi i Uczczenie Pamięci Prezydentów

Żołnierzy Wyklętych Spotkanie Patriotyczno – Obywatelskie
z okazji uczczenia Żołnierzy Wyklętych – Ogólnopolskie
Spotkanie Wielkanocne



12.maja 2018 - Uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu Wiedzy

INSTYTUCJE do współkreowania kolejnych wydarzeń Programu.

o Żołnierzach Wyklętych i Prezydentach Rzeczypospolitej

Jest on w swej formule tak pojemny i szeroki, że w jego ramach

rezydujących poza Krajem w latach 1939 – 1990 – Ogólnopolskie

można wspólnie zrealizować wiele wartościowych wydarzeń,

Patriotyczne Spotkanie Wielkanocne w Krakowie w Instytucie

ukazujących miłość naszej

Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego.

oparty na fundamencie 1050-letniej historii chrześcijańskiej Polski.

Ojczyzny i współczesny patriotyzm,

Szanowni Państwo ! Folder, który trafia w Wasze ręce, to nie
tylko

materiał

informacyjno

–

promocyjny

Programu

Edukacyjnego "Żołnierze wyklęci – wierni przysiędze wobec
Władz II RP na emigracji". To przede wszystkim zaproszenie
do udziału i współorganizacji tego ważnego przedsięwzięcia
w przyszłości. ZAPRASZAMY WOJEWÓDZTWA, MIASTA,
POWIATY,
i

GRUPY

GMINY,

SZKOŁY,

REKONSTRUKCYJNE

STOWARZYSZENIA
ORAZ

WSZYSTKIE

Inauguracja poprzedniej edycji Programu w Galerii Porczyńskich - przemawia Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan

Zachęcamy Nauczycieli i Katechetów,

aby włączyli się w organizacje

dla swoich wychowanków do edycji 2018 Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
i Prezydentach Rzeczypospolitej rezydujących poza Krajem w latach 1939 – 1990.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym można nawiązać przez internet adres: instytut@2com.pl lub pod tel.12/4227076.

