10 kwietnia 2015 r.
Ogólnopolska akcja sadzenia Dębów Pamięci
w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie

„Katyń... ocalić od zapomnienia” to program, którego celem
jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem
przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej
pamięci.
Społeczność szkolna Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny
w Bychawie uczestniczy dziś w Ogólnopolskiej akcji sadzenia Dębów
Pamięci na 75-lecie Zbrodni Katyńskiej.
Każdy Dąb Pamięci zawiera tabliczkę upamiętniającą Bohatera,
czyli informację, komu on jest poświęcony oraz logo i nazwę
programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
Posadzone przez społeczność szkolną Gimnazjum nr 1
w Bychawie Dęby Pamięci mają ocalać od zapomnienia trzech
zamordowanych w Katyniu bohaterów, których losy związane są
z obroną naszej Małej Ojczyzny.
 Kapitan Józef Pawlak – ur. w 1908 r. w Bychawie, s. Michała,
oficer zawodowy Wojska Polskiego 43 Pułku Piechoty „Brody”
 Porucznik Marian Kotliński - ur. w 1909 r. w Piaskach,
s. Antoniego, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Bychawie
 Kapitan Jan Staliszewski – ur. w 1904 r. w Nałęczowie,
s. Franciszka, nauczyciel – instruktor Straży Pożarnej w Bychawce

Zbrodnią Katyńską było rozstrzelanie
ponad 14 tysięcy polskich jeńców wojennych
i blisko 7 i pół tysiąca cywilnych więźniów
(razem ponad 21 tysięcy osób), dokonane wiosną 1940 r.
na
polecenie
najwyższych
władz
Związku
Socjalistycznych
Republik
Sowieckich
(ZSRS).
Za zbrodnię tę odpowiada państwo sowieckie. Nazwa
pochodzi od miejscowości Katyń koło Smoleńska, gdzie
odnaleziono pierwsze groby zamordowanych.
Rozstrzelanie ponad 21 tys. Polaków było
zbrodnią, ponieważ jej ofiarą padli bezbronni jeńcy wojenni, których prawo
międzynarodowe zabraniało mordować. Ponadto cywilni więźniowie nie
popełnili żadnych przestępstw przeciwko Związkowi Sowieckiemu, wobec
czego skazanie ich na śmierć było bezprawiem i zbrodnią. Była to jednocześnie
zbrodnia ludobójstwa (wymordowano członków określonej grupy narodowej),
zbrodnia wojenna (jej ofiarą padli jeńcy wojenni) i zbrodnia przeciwko
ludzkości (cywilnych więźniów zamordowano z przyczyn politycznych –
w oparciu o bezpodstawne oskarżenia).
KATYŃSKIE DĘBY PAMIĘCI - poza Polską - posadzono już w:
USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech,
Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Cyprze. Dęby
Pamięci to symbole „żywego pomnika”. Każdy posadzony Dąb Pamięci
upamiętnia jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została
zamordowana na rozkaz Stalina.
Dęby Pamięci sadzone są od 2008 roku w ramach programu „Katyń…
ocalić od zapomnienia”. W Bychawie posadziliśmy je dziś po raz pierwszy.
Idea Dębów Pamięci wpisuje się w cele wychowawczo-edukacyjne
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, ponadto integruje
środowisko szkolne i społeczność lokalną, ponieważ skłania do podjęcia
wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu
przynależności do narodu i państwa.

