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13 kwietnia 2012 r. w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się uroczystość podsumowania 
i rozdania nagród laureatom  XIV Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego – Gdynia 
2012.

Tegoroczna edycja gdyńskiego konkursu, tak jak i poprzednie, miała na celu 
popularyzację wśród młodzieży wiedzy o losach Polaków na „nieludzkiej ziemi”, 
zbrodniach dokonanych na Wschodzie w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza 
pielęgnowanie pamięci o historii zbrodni katyńskiej i jej ofiarach. 

Co roku organizatorzy konkursu proponują młodzieży szkół średnich inne 
zadanie i 14. edycja obejmowała wykonanie strony internetowej dla wybranej 
Rodziny Katyńskiej, działającej w dowolnym mieście w Polsce. Spośród 36 
prac nadesłanych z całej Polski, I nagrodę przyznano Sylwii Iwanickiej i 
Kasprowi Mikiewiczowi, uczniom z Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach, 
II nagrodę otrzymał  Damian Iwański i Bartłomiej Marcinkiewicz, uczniowie 
z IV LO w Radomiu, zaś III nagrodę wręczono Michalinie Soitz, uczennicy VI 
LO w Gdyni. Ponadto przyznano cztery równorzędne wyróżnienia dla uczniów  
z X LO w Katowicach, V LO w Bielsku Białej, IV LO w Radomiu i Technikum Nr 4 
w Częstochowie.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane na www.
rodzinykatynskie.pl, domenie będącej własnością  Wyższej Szkoły Komunikacji 
Społecznej w Gdyni. Oprócz tego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Urząd Miasta Gdyni, a osoby które uzyskały I miejsce  zdobyły główną nagrodę 
tj.  rejs na żaglowcu „Gedania” z Gdyni do Kristiansand w Norwegii. Fundatorem 
tej nagrody jest STAP i nasza uczelnia, która od wielu lat jest zaangażowana w to 
ogólnopolskie przedsięwzięcie.  Poza fundowaniem nagród, uczelnia ma swojego 
przedstawiciela w komisji oceniającej prace i jest aktywna w propagowaniu założeń 
konkursowych, biorąc wcześniej udział w ich formułowaniu i konkretyzowaniu w 
formie corocznych regulaminów. Np. tegoroczny regulamin został przygotowany 
przez współpracowników WSKS, Mikołaja Iwaszko i Pawła Klimkowskiego, którzy 
byli  także członkami komisji oceniającej. Obaj na co dzień wspólnie prowadzą 
agencje reklamową  i Gdyńską Akademię Sztuki, funkcjonującą od 4 lat w 
pomieszczeniach uczelni. Tak więc czternastoletni gdyński projekt w sporej części 
kontynuowany jest przez ludzi młodych, dla których losy Polaków na „nieludzkiej 
ziemi” i zbrodnia katyńska  jest historią żywą, pomimo kłamstwa katyńskiego, jakie 
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przez wiele lat towarzyszyło nam w szkołach i w życiu publicznym. Warto przy tym 
dodać, że inicjatorem konkursu był śp. Andrzej Spanily, prezes Gdyńskiej Rodziny 
Katyńskiej, zaś oficjalnym patronem - śp. Andrzej Przewożnik, Sekretarz Generalny 
Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa, który zginął w katastrofie smoleńskiej, 
lecąc w delegacji prezydenckiej na uroczystości 70. rocznicy zbrodni w Katyniu.  
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