
10 listopada w odbyła się w naszej 

szkole niecodzienna uroczystość 

poświęcona Ofiarom Zbrodni Katyńskiej 

w ramach edukacyjnego programu 

sadzenia dębów  pod hasłem ,, Katyń- 

oclić od zapomnienia.  

Uroczystość rozpoczęła akademia 

poświęcona zbrodni katyńskiej 

przygotowana przez uczniów i 

nauczycieli naszej szkoły p. Elizę 

Makowską, p. Grażynę Machnicką oraz 

p. Barbarę Socha  połączona z pokazem 

edukacyjnych filmów oraz wzruszający montaż słowno - muzyczny. Przybliżył on  tragiczne losy 

tysięcy Polaków zamordowanych przez NKWD w Charkowie, Katyniu i Miednoje oraz uzmysłowił 

ogrom tragedii,  ukazując ostatnie chwile polskich żołnierzy, czekających na zdradziecki strzał w tył 

głowy, tragiczne losy matek, żon czekających na swoich synów, mężów i ojców.  

 

Po akademii głos zabrał Dyrektor Szkoły 

Paweł Żurowski  i przybliżył ideę 

sadzenia dębów oraz przedstawił 

postać porucznika Edmunda 

Staśkiewicza którego upamiętnia 

posadzony dąb.  

 

 

Edmund Staśkiewicz, urodził się 5 listopada 1908r. w Piasecznie. Był absolwentem wydziału prawa 

Uniwersytetu Warszawskiego. Gdy został zamordowany miał zaledwie 32 lata. Był jedną z wielu ofiar, 

która zmarła bezpotomnie i prawie anonimowo. Dyrektor podkreślił, że poszukiwania historii losów 

porucznika były zakrojone na szeroką skalę, ale nie natknięto się na żadne informacje dotyczące jego 

rodziny. Jedynie Centralne Archiwum Wojskowe dysponowało skąpymi informacjami dotyczącymi 

przebiegu służby.  

Jeden dąb ma symbolizować jedno nazwisko z listy katyńskiej. Przy dębie umieszczane są  informacje 

o osobie, której jest poświęcony. Wszystkie działania, wynikające z realizacji projektu, mają 

kształtować poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat 

oraz być wyrazem buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu 

Na koniec dodał, że z tym większą dumą cała społeczność szkolna się nad długowiecznym drzewem 

upamiętniającym postać porucznika Staśkiewicza.  



Później głos zabrała Pani Wójt Maria Jolanta Batycka Wąsik. 

Podziękowała szczególnie Pani dyrektor Beacie Róg, Pani 

Agnieszce Huber oraz Pani Elizie Makowskiej za inicjatywę i 

wielki trud włożony w znalezienie informacji na temat porucznika 

Staśkiewicza. Słowa uznania z Jej strony, szczere wzruszenie 

zebranych dowiodły, że osiągnięto założone cele, a włączenie się 

do akcji „Katyń - ocalić od zapomnienia" zaowocuje 

kultywowaniem przez młodzież pamięci o ofiarach Katynia. 

 

 

 

Po przemówieniach uczestnicy uroczystości przeszli przed 

budynek szkoły gdzie dokonano zasadzenia Dębu 

Katyńskiego . 

 

 

 

W uroczystościach udział wzięły władze samorządowe: Pani Maria Jolanta Batycka- Wąsik -Wójt 

Gminy Lesznowola, Pani Bożenna Korlak- przewodnicząca Rady Gminy, Pani Mariola Uczkiewicz- 

Kampczyk- sekretarz gminy, Pan Jacek Bulak- Dyrektor ZOPO, Pan Kamil Staniszak- Redaktor naczelny 

Kuriera Południowego, Dyrektorzy szkół z naszej gminy, przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół 

w Nowej Iwicznej.                     

Uroczystość była wyrazem hołdu złożonego bohaterom, którzy nie zginęli w otwartej walce, ale 

zostali skrytobójczo zamordowani na „nieludzkiej ziemi". Stała się okazją do chwili refleksji i zadumy, 

głębokich przeżyć. 

            Barbara Socha 

    


