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Dąb pamięci

12.10.2010

Z inicjatywy grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 47 w
Szczecinie, 08.10.2010 r. odbyła się uroczystość posadzenia na
dziedzińcu tej szkoły, dębu pamięci ku czci zamordowanego w Katyniu
kapitana Antoniego Odyńca. W tej swoistej lekcji historii wzięli udział
licznie zaproszeni goście – władze miasta, Rodziny Katyńskie,
duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych. Dyrektor szkoły
podkreślał znaczenie upamiętnienia wydarzeń sprzed 70 lat dla
przyszłych pokoleń i kształtowania charakterów młodzieży. Wzruszenia
nie kryła będąca wśród zgromadzonych córka kapitana pani Danuta
Sul. Świadectwo o trudnych dniach września 1939 roku i losie Polaków
z kresów wschodnich dał członek Rodzin Katyńskich, który podobnie
jak pani Danuta stracił w Katyniu ojca.

Z inicjatywy grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 47 w Szczecinie, 08.10.2010 r.
odbyła  się  uroczystość  posadzenia  na  dziedzińcu  tej  szkoły,  dębu  pamięci  ku  czci
zamordowanego w Katyniu kapitana Antoniego Odyńca. W tej swoistej lekcji historii wzięli
udział  licznie  zaproszeni  goście  –  władze miasta,  Rodziny Katyńskie,  duchowieństwo,
przedstawiciele służb mundurowych. Dyrektor szkoły podkreślał znaczenie upamiętnienia
wydarzeń sprzed 70 lat dla przyszłych pokoleń i kształtowania charakterów młodzieży.
Wzruszenia nie  kryła będąca wśród zgromadzonych córka kapitana pani  Danuta Sul.
Świadectwo o trudnych dniach września 1939 roku i losie Polaków z kresów wschodnich
dał członek Rodzin Katyńskich, który podobnie jak pani Danuta stracił w Katyniu ojca.
Dąb pamięci został poświęcony, a pod jego korzenie wsypano garść ziemi z cmentarza
katyńskiego.

Uczestnicy  uroczystości  mogli  obejrzeć  również  ciekawy montaż  słowno muzyczny  w
wykonaniu  uczniów  szkoły  nr  47,  film  o  mordzie  katyńskim  przygotowany  przez
nauczyciela historii oraz wystawę pamiątek rodzin pomordowanych w Katyniu oficerów.

Dąb posadzony przy szkole nr 47 to kolejny, certyfikowany pomnik upamiętniający pamięć
Bohaterów Zbrodni  Katyńskiej.  W całej  Polsce  organizatorzy  akcji  chcą  ich  posadzić
21.857. Na terenie szczecińskich szkół to drugi dąb pamięci.

Patronat honorowy nad programem objęli m.in.: śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, IPN,
Komendant Główny SG. Placówkę SG w Szczecinie reprezentował Zastępca Komendanta
PSG mjr Zbigniew Włodarczyk.
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