EWIDENCJA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ
Ewidencja Miejsc Pamięci Narodowej ma na celu dostarczenie podstawowych informacji
o obiektach upamiętniających historyczne miejsca wydarzeń oraz postaci w dziejach walk
i męczeństwa Narodu Polskiego, a także innych narodów na terytorium Polski, ustanowionych na
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności o ich wartościach historycznych i
zabytkowych.
Miejscem pamięci narodowej jest każde symboliczne upamiętnienie poświęcone osobom lub
miejscom wydarzeń historycznych. Może to być pomnik, obelisk, głaz czy tablica pamiątkowa, które
nie stanowią elementu cmentarza wojennego. W przypadku, gdy pomnik bądź nagrobek kryje
pochówek, jest on obiektem cmentarnictwa wojennego i nie podlega przedmiotowemu katalogowaniu.
W ewidencji należy ująć natomiast upamiętnienia związane z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem
dnia 10 kwietnia 2010 r., w wyniku której zginęli członkowie polskiej delegacji państwowej.
Ogólne zasady dotyczące opracowywania KARTY MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ:
1) Karta służy do zewidencjonowania jednostkowego miejsca pamięci narodowej.
2) Karty sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden należy przechowywać w
urzędzie gminy, a drugi przedłożyć do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w Olsztynie (adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn).
3) Rubryki, co do których sporządzający nie uzyskał danych, należy pozostawić nie wypełnione.
4) Jeżeli materiały ilustracyjne, fotograficzne, szkice, plany czy szerszy opis, nie mieszczą się w
odpowiednich rubrykach karty, należy załączyć je do karty i opatrzyć podpisami. Adnotacje o
załącznikach należy wymienić w karcie.
5) Dokumentacja fotograficzna – odbitki fotograficzne, kserograficzne (kolorowe lub czarno-białe),
skany lub wydruki z aparatu cyfrowego. Zdjęcia należy podpisać, tj. umieścić krótką informację co
przedstawiają oraz datę ich wykonania.
6) W rubryce 1 „Nazwa obiektu/przedmiot upamiętnienia: zdarzenie, postać oraz okres historyczny,
którego dotyczy”, należy krótko scharakteryzować obiekt, by wynikała z tego forma upamiętnienia
(pomnik, głaz, tablica), przynależność oraz okres historyczny, np. „Tablica upamiętniająca
mieszkańców wsi zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej”, „Pomnik
żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939”, „Głaz z tablicą poświęcony pamięci Marszałka
Józefa Piłsudskiego”.
7) W rubryce 2: „Położenie obiektu/adres lub opis lokalizacji” należy podać dokładny, sprawdzony
w terenie adres, tj. aktualną nazwę ulicy i numer; jeżeli nie jest możliwe podanie adresu - krótko
opisać położenie np. nawiązując do układu przestrzennego ulic lub dróg, podać co w pobliżu
obiektu jest zlokalizowane. W miarę możliwości załączyć plan położenia obiektu, opcjonalnie
podać współrzędne geograficzne.
8) Rubrykę 10: „Informacja, czy dany obiekt jest wpisany do ewidencji/ rejestru zabytków
województwa /numeru rejestru/” należy wypełnić w porozumieniu ze służbami konserwatorskimi.

