SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – WSPOMNIENIA RODZIN”
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu od 2009 roku
realizowany jest ogólnopolski program „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, którego celem jest
uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich zbiorowej
pamięci poprzez posadzenie Dębów Pamięci (na terenie Ośrodka upamiętniono w ten sposób
Jana Antoniewicza, Stanisława Brzezińskiego-Dunina, Kazimierza Dukarskiego, Wilhelma
Kiczaka i Mieczysława Matraszka). Podczas rozmów z gimnazjalistami okazało się, że nie
znają oni sylwetek tych osób, posiadają również małą wiedzę na temat Zbrodni Katyńskiej.
W związku z tym, żeby upamiętnić ofiary 1940 roku oraz poszerzyć wiedzę młodzieży,
podjęto się realizacji tego projektu edukacyjnego.
Autorem i jego koordynatorem była wychowawczyni klasy IIa Monika Greluk, którą
wspierali psycholog szkolny Katarzyna Bartosiewicz oraz nauczyciele Joanna Banaszkiewicz,
Monika Momot, Maciej Moryń, Artur Wiater, Wioletta Witkowska.
Projekt został zrealizowany w terminie od 1 lutego 2014 roku do 9 kwietnia 2014
roku.

Działania realizowane przez uczniów
Luty
1. Uczniowie wyszukiwali informacje na temat Zbrodni Katyńskiej w internecie
oraz publikacjach poświęconych tej tematyce. Oglądali również film „Katyń” w reżyserii
Andrzeja Wajdy.
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2. Uczniowie zbierali informacje o osobach-bohaterach upamiętnionych dębami posadzonymi
na terenie Ośrodka. W związku z tym zostały zorganizowane spotkania z panią Mieczysławą
Bełz – siostrzenicą Jana Antoniewicza w dniu 6 lutego 2014 roku oraz panią Barbarą
Szleszyńską-Malec – wnuczką Kazimierza Dukarskiego w dniu 21 lutego 2014.

Jan Antoniewicz

Kazimierz Dukarski

Marzec
3. Kolejnym działaniem była organizacja
spotkania-pogadanki w dniu 6 marca 2014
roku. Zaproszony gość dr Marcin
Kruszyński, pracownik Instytutu Pamięci
Narodowej przybliżył młodzieży tragiczne
dzieje naszej historii. W zajęciach
prowadzonych przez niego uczestniczyli
także
uczniowie
III
Liceum
Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w
Zamościu pod opieką pana Janusza Korgi.
2

4. Uczniowie poznali losy kapelana Rodzin Katyńskich ks. Zdzisława Peszkowskiego, który
był jednym z ocalałych więźniów obozu jenieckiego NKWD dla polskich oficerów
w Kozielsku.

5. Uczniowie wyszukiwali informacje na temat miejsc związanych ze Zbrodnią Katyńską
na terenie Zamościa.
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6. Uczniowie przygotowali tablice przedstawiające sylwetki Jana Antoniewicza, Stanisława
Brzezińskiego-Dunina, Kazimierza Dukarskiego, Wilhelma Kiczaka i Mieczysława
Matraszka. Opracowując je wykorzystali informacje i pamiątki (zdjęcia, dokument)
pozyskane podczas spotkań z członkami rodzin. Sięgnęli również do materiałów otrzymanych
od rodzin w poprzednich latach oraz informacji na stronie internetowej Muzeum Katyńskiego.

Efekt ich pracy można obejrzeć na szkolnym holu.
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Kwiecień
7. 3 kwietnia 2014 roku uczniowie udali
się na wycieczkę do miejsc związanych ze
Zbrodnią Katyńską na terenie Zamościa.
Wspaniałym przewodnikiem okazał się
pan Jerzy Słupecki – sekretarz Zamojskiej
Rodziny Katyńskiej. Uczniowie mieli
możliwość oddania hołdu bestialsko
zamordowanym w 1940 roku pod
Krzyżem Katyńskim, zwiedzenia Kaplicy
Katyńskiej,
obejrzenia
tablicy
pamiątkowej.

8. Uczniowie wykonali prezentację multimedialną podsumowującą działania projektu.

Katyń… ocalić od zapomnienia
– wspomnienia rodzin
Projekt edukacyjny realizowany przez klasę II a
gimnazjum w roku szkolnym 2013 - 2014
Klasa II gimnazjum

SOSW w Zamościu

Realizacja projektu edukacyjnego 2014
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9. W dniu 9 kwietnia 2014 r. odbyło się podsumowanie projektu z udziałem zaproszonych
gości – przedstawicieli Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz
uczniów z klas gimnazjalnych oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie przygotowali
montaż słowno-muzyczny, w którym wykorzystano fragmenty „Dziadów Katyńskich”
Tadeusza Zwilnian Grabowskiego oraz wprawiające w zadumę teledyski.

Na podsumowaniu obecny był dziennikarz Zamojskiej Telewizji Kablowej, który
przygotował relację wyemitowaną w Magazynie Miejskim (9 IV 2014). Informacja
o projekcie ukazała się również w „Kronice Tygodnia” (15 IV 2014).
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