”KATYŃ... ocalić od zapomnienia”
Ogólnopolska akcja posadzenia 21.857 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej
(PROGRAM EDUKACYJNY)

RAPORT Z UROCZYSTOŚCI POSADZENIA DĘBU
W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO

”KATYŃ... ocalić od zapomnienia”
1. Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie
Pełna nazwa
INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI
Adres
INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI
Imię i Nazwisko
KOORDYNATORA LOKALNEGO

Zespól Szkól w Damnicy
ul. Marii Konopnickiej 1 , 76-231 Damnica
Andrzej Kordylas – dyrektor szkoły

2. Miejsce i data posadzenia DĘBU PAMIĘCI
Ogólna liczba posadzonych DĘBÓW PAMIĘCI:

LP.

1

1

BOHATER – Ofiara Zbrodni
Katyńskiej, któremu poświęcono DĄB
PAMIĘCI (imię i nazwisko)

Boleslaw Konrad Rodkiewicz

Miejsce posadzenia DĘBU
(dokładny adres, zawierający ulicę, numer
posesji i kod pocztowy )

ul. Marii Konopnickiej 1, 76-231 Damnica
przed szkolą kolo masztu do flagi
narodowej

2
3
3. Relacja z UROCZYSTOŚCI posadzenia DĘBU PAMIĘCI
Data UROCZYSTOŚCI
Miejsce UROCZYSTOŚCI

17 września 2009
ul. Marii Konopnickiej 1, 76-231 Damnica przed
szkolą kolo masztu do flagi narodowej
1. Wprowadzenie sztandarów szkół wchodzących w
skład Zespołu - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II i Gimnazjum Nr 1

2.Przedstawienie rysu historycznego 70. rocznicy
wybuchu II Wojny światowej oraz losu Ŝołnierzy
września z uwzględnieniem Ŝyciorysu Bolesława
Rodkiewicza
Ramowy Program UROCZYSTOŚCI

3.Posadzenie dębu przez uczniów, dyrektora , i
sekretarza gminy Damnica i przewodniczącej Rady
Rodziców
4.Poświęcenie drzewa przez księdza dziekana
Henryka Jareczka

5.Zakończenie uroczystości

Ogólna liczba uczestników UROCZYSTOŚCI

Krótka relacja z przebiegu UROCZYSTOŚCI

254 uczniów, 20 nauczycieli, 3 przedstawicieli
Rady Rodziców i 2 przedstawicieli Urzędu
Gminy w Damnicy, 1 ksiądz z parafii Zagórzyca
W tym roku mija siedemdziesiąta rocznica wybuchu II
wojny światowej. W całym kraju w dniu 1 września
rozpoczęły się uroczystości upamiętniające atak wojsk
niemieckich na Polskę. Nieco mniej się mówi i pisze o
agresji radzieckiej, która miała miejsce ponad 2 tygodnie
później.
W celu przybliŜenia uczniom wydarzeń sprzed 70 lat,
17 września b.r., w Zespole Szkół w Damnicy odbyła się
uroczystość, w trakcie której posadzono dąb pamięci
poświęcony jednej z ofiar zbrodni katyńskiej.
Mord katyński to największa zbrodnia na Ŝołnierzach
wojska polskiego w czasie II wojny światowej .Około 15
tysięcy polskich oficerów wziętych do niewoli przez Armię
Czerwoną we wrześniu 1939 r., zostało rozstrzelanych
przez NKWD na polecenie Stalina wiosną 1940r. Ich groby
odnaleziono w wielu miejscach, m.in.: Katyniu pod
Smoleńskiem i Miednoje kolo Tweru.
W 2008 roku gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie,
jako jedno z nielicznych w regionie, przystąpiło do
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Katyń… ocalić
od zapomnienia.” W ramach tego programu, podczas
czwartkowej uroczystości dyrektor szkoły, przedstawiciele
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz
sekretarz Urzędu Gminy w Damnicy posadzili przed
budynkiem szkoły „dąb pamięci” poświęcony pułkownikowi
Bolesławowi Rodkiewiczowi, który został zamordowany
strzałem w tyl głowy w roku 1940, w Twerze . Przed
drzewem umieszczono tabliczkę z certyfikatem
poświadczającym udział szkoły w programie.
„Niech to drzewo będzie świadectwem naszej pamięci
o tamtych wydarzeniach i dowodem naszego patriotyzmu”.
– zwrócił się na zakończenie do zaproszonych gości ,
grona pedagogicznego i uczniów dyrektor ZS w Damnicy
Andrzej Kolrdylas.

4. W uroczystości udział brali (najwaŜniejsi Goście):
LP.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Instytucja

1

Henryk Jareczek

Ksiądz dziekan

Parafia w Zagórzycy

2

Angelika Harmacińska

Sekretarz

Urząd Gminy w Damnicy

3

Monika Najmrocka

Przewodnicząca

Rada Rodziców przy
Zespole Szkól w Damnicy

4

Andrzej Kordylas

Dyrektor

Zespól Szkól w Damnicy

5
5. Osoby i środowiska/instytucje współpracujące z ORGANIZATOREM UROCZYSTOŚCI
LP.

1
2
3

Imię i Nazwisko

Funkcja

Instytucja

6. Obecność mediów na UROCZYSTOŚCI

LP.

Imię i nazwisko

Instytucja

Rodzaj mediów
(prasa, radio, TV, elektroniczne)

1
2
3
4
5
7. Relacje z UROCZYSTOSCI w internecie
Czy na stronie internetowej
ORGANIZATORA lub
WSPÓŁORGANIZATORÓW znajduje się
relacja z UROCZYSTOŚCI?
Jeśli TAK – naleŜy podać adres strony
ORGANIZATORA/WSPÓŁORGANIZATORÓW

Inne strony internetowe, na ewentualnie
których znajduje się relacje/wzmianki
z uroczystości

TAK
www.gimdamnica.interenetdsl.pl

www.damnica.pl/aktualności.html

8. Potencjalni Partnerzy Programu „Katyń... ocalić od zapomnienia”
Proszę wskazać INSTYTUCJE/ŚRODOWISKA z Państwa terenu, które mogą być zainteresowane
uczestnictwem w Programie ”KATYŃ... ocalić od zapomnienia”

LP.

Instytucja

Dyrektor/Prezes

Adres Instytucji

1
2
3
4
5
przesłać
Przekazane w ramach niniejszego RAPORTU informacje, dane, dokumenty i zdjęcia zostaną wykorzystane
do celów programowych Projektu ”KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” i nie wymagają dodatkowych
zezwoleń emisyjnych i publikacyjnych. Ewentualne roszczenia związane z prawami autorskimi do
przekazanych materiałów pozostają/spoczywają na INSTYTUCJI/PODMIOCIE/PLACÓWCE nadsyłającej
materiały
Akceptuję powyŜsze warunki oraz wyraŜam zgodę na umieszczenie nazwy podmiotu na internetowych stronach i portalach
organizatorów programu oraz w materiałach raporcie nt. realizacji projektu ”KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. oraz na
przetwarzanie pozyskanych danych i informacji niezbędnych dla potrzeb realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, zgodnie
z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

STOWARZYSZENIE PARAFIADA IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3

