Spojrzenie znad Warty

Na tropie Polaków

Materiał – drzewo, dąb (Quercus L)

Genewa
Dąb Pamięci
Antoni Nojszewski

Data - rok 2010
Warto wiedzieć
Porucznik rezerwy Antoni
NOJSZEWSKI s. Franciszka
i Zofii z Janczewskich, ur. 13
XII 1898 w Górkach, pow.
siedlecki. Absolwent Wydziału
Prawa UW. W 1919 służył w 1
pap Leg. W 1920 ukończył
SPR Art. Porucznik od 2 I
1932, przeniesiony z 29 pap do
1 pal. Aplikant sądowy.
Zamordowany w 1940 r. w
Katyniu. Pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana.

Geneza
1 marca 2010 roku był w Szkolnym Punkcie
Konsultacyjnym
w
Genewie
poświecony
projektowi edukacyjnemu „Katyń – ocalić od
zapomnienia”. Dzięki rozprowadzeniu cegiełek
okolicznościowych udało się zebrać środki na zakup
sadzonki i wykonanie tabliczki okolicznościowej. W
tym dniu posadzono młode drzewko – Dąb Pamięci –
dla uczczenia pamięci zamordowanego w Katyniu
porucznika
Antoniego
Nojszewskiego.
W
uroczystości udział brali m.in. Pan Minister Andrzej
Sadoś, ks. Rektor Sławomir Kawecki, pracownicy
Stałego Przedstawicielstwa przy Biurze ONZ w
Genewie, pracownicy CERN, Rodzice uczniów,
Grono Nauczycielskie i Uczniowie. Z tej okazji
zorganizowano
wystawę
okolicznościową
poświęconą m.in. zbrodni katyńskiej. W kwietniu, po
tragicznej katastrofie samolotu rządowego na
lotnisku w Smoleńsku, złożono kwiaty pod „Dębem
Pamięci” i odczytano przemówienie Prezydenta RP
śp. Lecha Kaczyńskiego, które zostało przygotowane
na uroczystości mające się odbyć w Katyniu 10
kwietnia 2010 roku.
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Adres i lokalizacja
Szkolny Punkt Konsultacyjny im.Wacława Micuty
Przedstawicielstwo RP przy Biurze ONZ w Genewie
1218 –Grand Saconnex (Geneve)

Chemin de l'Ancienne Route 15
Ogród Przedstawicielstwa RP na rogu
Ancienne Route i Chemin d'Ancienne Route

Dojazd
Autobusem nr 5 – (ok. 15min.) z Place de Cornavin
do Place du Grand Saconnex

Szwajcaria

Romandia

Kanton Genève

Spojrzenie znad Warty

Na tropie Polaków

Długowieczny dąb,

( Quercus L. – rodzaj drzew
zaliczony do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort)

został symbolem nieustającej pamięci o ofiarach zbrodni
katyńskiej (Dąb Pamięci). Długowieczność i okazały
wygląd dębów od wieków sprawiały na ludziach duże
wrażenie. Stare okazy czczone były jako przybytek bóstwa
przez większość pierwotnych ludów Europy. Starożytni
Rzymianie i Grecy wierzyli, że dąb jest siedzibą ich
najwyższych.Wzmianki o tych drzewach znajdują się także
w Starym Testamencie. Niektóre ludy uważały dęby za
drzewa – wyrocznie. Celtowie wierzyli również, że moc
dębu jest pomocna w zaświatach, dlatego do grobów
zmarłych wkładali gałęzie tego drzewa. Współcześnie, w
ramach programu upamiętniającego ofiary zbrodni
katyńskiej, każde posadzone drzewko upamiętnia jedno
nazwisko, konkretną osobę, która została zamordowana na
rozkaz Stalina
w
Katyniu,
Miednoje,
Twerze
lub
Charkowie
przez NKWD.
Mordu
dokonano na 21
857
polskich
obywatelach – jeńcach wojennych: oficerach Wojska
Polskiego, oficerach i podoficerach KOP, Policji
Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej osadzonych
w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie.

Szwajcaria

Romandia

Od 2008 r. Dęby Pamięci sadzono pomordowanym w
ramach apelu śp. o. Józefa Jońca SChP, prezesa
Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
realizującego społeczny program „Katyń… ocalić od
zapomnienia” - pod Honorowym Patronatem

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Idea sadzenia Dębów
Pamięci zakłada cel społeczno-edukacyjny poprzez
integrację środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, w
tym do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania
młodzieży w poczuciu przynależności do narodu i
państwa. Uroczystym dokumentem (Certyfikat Dębu
Pamięci) stwierdzającym, że został posadzony Dąb
Pamięci dla uhonorowania pamięci (Pana, stopień, ranga)
osoby (imię i nazwisko oraz imię ojca), datę i miejsce
urodzenia, sposób i miejsce zabójstwa oraz dane o
Partnerze Programu (województwo, powiat, gmina oraz
diecezję, dekanat, parafię) ponadto zawiera miejsce i datę
wystawienia.
Certyfikat
w
imieniu
Komitetu
Organizacyjnego Programu „Katyń… ocalić od
zapomnienia” podpisuje prezes Stowarzyszenia Parafiada.
Każdy wystawiony Certyfikat posiada swój kolejny numer
oraz informację o Organizatorach programu, Patronie
honorowym i medialnym. Tabliczka upamiętniająca
Bohatera zawiera dane, komu on jest poświęcony
(minimum dane osoby, która została zamordowana w
Katyniu, Charkowie, Twerze lub innym miejscu) oraz logo
i nazwę programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
Stowarzyszenie
Parafiada
pozostawia
partnerowi
programu pełną swobodę w zakresie zamieszczenia na
tabliczce dodatkowych informacji oraz wyboru kroju liter,
kolorystyki, materiału, wielkości tablicy i innych
elementów. Katyńskie Dęby Pamięci- w sumie ponad
21473 dębów z okazji 70-rocznicy Zbrodni Katyńskiej;
(jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej) posadzono
także w: USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej
Brytanii, Niemczech, na Węgrzech, Litwie, Łotwie,
Białorusi, Ukrainie i Cyprze.

Kanton Genève

