Ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa
„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności,
nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta,
ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

Jan Paweł II

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Genewie włączył się w program edukacyjny
„Katyń.... ocalić od zapomnienia”. Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach
Zbrodni Katyńskiej pragniemy uświadamiać uczestnikom projektu historyczne znaczenie
przekazu pokoleniowego. Wszystkie działania, wynikające z realizacji projektu, kształtować
będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą buntu przeciw
wszelkim przejawom totalitaryzmu. Docieranie do źródeł historycznych, dających
świadectwo zbrodni, wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w
dorosłym życiu - kształtując postawy patriotyczne, uczyć będzie zdolności postrzegania i
kojarzenia, obudzi chęć poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.
Ta ogólnopolska akcja, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego, polega także na posadzeniu 21 473 z okazji 70. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej.
Za zgodą Pana Ambasadora Zdzisława Rapackiego drzewko pamięci zostało
posadzone 4 listopada 2009 r. na terenie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze ONZ w
Genewie. W porozumieniu z komitetem organizacyjnym akcji, Stowarzyszeniem Parafiada
im. św. Józefa Kalasancjusza, dąb ten został poświęcony pamięci kapitana Antoniego
Nojszewskiego zamordowanego w Katyniu.
W uroczystości uczestniczyli: Pan Minister Andrzej Sadoś, Ksiądz Rektor Polskiej
Misji Katolickiej w Szwajcarii Sławomir Kawecki, Pani kierownik SPK Małgorzata MolskaKurtyka, nauczyciele, uczniowie SPK i ich rodzice oraz pracownicy CERN-u i Stałego
Przedstawicielstwa.
Częścią uroczystości było również otwarcie wystawy na temat Zbrodni Katyńskiej,
autorska prezentacja multimedialna a także filmy dokumentalne i słuchowisko tematyczne.
Uczniowie mogli również obejrzeć 4-tomową księgę katyńską.
Realizacja projektu miała także na celu integrację środowisk edukacyjnych,
polonijnych i społeczności lokalnych. Dlatego dziękujemy za szeroki odzew wszystkim,
którzy włączyli się w akcję, a zwłaszcza rodzicom uczniów, Stowarzyszeniu Polskiemu w
Genewie oraz pracownikom CERN-u. Dziękujemy także Panu Ambasadorowi Zdzisławowi
Rapackiemu za życzliwość i przyjęcie drzewka na terenie Stałego Przedstawicielstwa.

