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Ratujemy i uczymy ratować
Chyba nikomu nie trzeba przypominać ,jak ważna i potrzebna w życiu jest
umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy pierwsza ukazała brak tych umiejętności wśród Polaków.
Zatrważający był fakt, że udzielić pierwszej pomocy potrafiła co dziesiąta osoba.
WOŚP postanowiła przeciwdziałać tej niewiedzy, organizując kursy z zakresy
udzielania pierwszej pomocy m.in. w szkołach. Programem objętych jest ponad
milion dzieci. Na jednodniowy, sześciogodzinny kurs zapraszanych jest po
2 nauczycieli nauczania zintegrowanego z minimum 15 szkół podstawowych.
Oprócz praktycznych umiejętności Fundacja zapewnia szkołom, wszystkie
materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia lekcji. Dzięki przeszkolonym
pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy:
od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy
osobie poszkodowanej. Pierwsza pomoc nie jest trudna, wystarczy postępować
zgodnie z pewnymi ustalonymi schematami, aby udzielona pomoc była
skuteczna. W naszej szkole kurs instruktorski ukończyła Pani Anna Korneluk,
która swoją wiedzą i umiejętnościami praktycznymi podzieliła się z paniami
edukacji wczesnoszkolnej – Marią Piątek oraz Anną Warzochą oraz
przeprowadziła zajęcia praktyczne w formie zabawy wśród uczniów
najmłodszych klas. Dzieci ćwiczyły na pozyskanych przez szkołę pomocach
edukacyjnych: fantomach Miniania i Littleania. Miały możliwość obejrzenia
filmów edukacyjnych oraz przeczytania bogato ilustrowanych książeczek
instruktażowych. Realizacja w/w programu wzbogaciła ofertę zajęć dodatkowych
w szkole i cieszyła się wśród najmłodszych uczniów dużą popularnością. O czym
świadczą roześmiane buzie uczniów na zdjęciach oraz relacja uczennicy klasy II
Agaty Tomaszewskiej: „W piątek 23 marca zebraliśmy się w Sali rekreacyjnej
i zastanawialiśmy się, czy umiemy uratować komuś życie. Pani Anna Warzocha
zapoznała nas z zasadami udzielania pierwszej pomocy, potem sami
próbowaliśmy ćwiczyć na fantomach. Nie brakowało nam sił i chęci do udzielania
pierwszej pomocy. Dowiedzieliśmy się, żeby uratować komuś życie , należy umieć
odpowiednio zareagować.”

Instruktaż Pani Anny Korneluk udzielany uczniom
podczas praktycznych zajęciach udzielania
pierwszej pomocy.
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Kacper Kud i Karolina Małysa uczniowie
klasy II w akcji udzielania pierwszej
pomocy.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej już to
wiedzą- a Ty?
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Niezwykła lekcja wychowania
obywatelskiego
12 marca 2012 roku na zaproszenie
wychowawczyni i uczniów klasy szóstej
przybyli do naszej szkoły radni
z Rudołowic Panowie Grzegorz Sawa
i Jacek Zygmunt. W miłej atmosferze
potoczyła się rozmowa dotycząca
przyszłości naszej miejscowości oraz
pracy radnych i samorządu gminy.
Uczniowie
zaskoczyli
dojrzałością
zadawanych pytań, które przygotowali
w porozumieniu z rodzicami. Radni
Wspólne zdjęcie uczniów klasy 6 i wychowawczyni z radnymi
Panami Grzegorzem Sawą i Jackiem Zygmuntem.
na
wszystkie
pytania
udzielali
wyczerpujących odpowiedzi. Pomiędzy
uczniami i zaproszonymi gośćmi szybko nawiązała się miła więź i serdeczna
rozmowa.
/ Red. Paulina Kisiel/

Szóstoklasiści z Rudołowic najlepszymi strażakami w gminie i powiecie
13 marca 2012 r. przyniósł szczęście uczniom biorącym udział w Gminnym
Konkursie Pożarniczym „Młodzież zapobiega pożarom”. Nasi uczniowie byli
najlepszymi w gminie. Adam Grzeszczak szóstoklasista zajął I miejsce, natomiast
jego kolega Piotr Guziak był III. Godnie
reprezentował szkołę uczeń klasy piątej Patryk
Gilarski. W eliminacjach powiatowych, które
odbyły się 27 marca 2012 r. w Bursie
w Jarosławiu, w testach pisemnych i części
ustnej bezkonkurencyjny był również Adam
Grzeszczak. Zakwalifikował się do eliminacji
wojewódzkich w Trzcinicy. Uczniów do
zmagań konkursowych przygotowywała Pani
Maria Sęk. Gratulujemy Pani i jej
podopiecznym sukcesów. Życzymy zwycięstwa
w kolejnych eliminacjach.
/ Red. Piotr Guziak i Adam Grzeszczak/
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Na zdjęciu Pan Jan Paszczyński - przewodniczący
komisji konkursowej, Piotr Guziak zdobywca
III miejsca, Adam Grzeszczak laureat konkursu
gminnego i powiatowego, Pani Maria Sęk
przygotowująca uczniów

Sprawdzian wiedzy szóstoklasistów
3 kwietnia 2012 roku ośmioosobowa grupa szóstoklasistów przystąpiła do pierwszego
Na było
zdjęciu:
Karolina
Wajda, opanować
Piotr Gilarski,
tak ważnego egzaminu w swoim życiu. Emocji
sporo.
Należało
nieBarbara
tylko
stres, ale również rozwiązać poprawnie Biegus, Tobiasz Jabłoński, Paulina Kisiel, Damian
Biegus, Adam Grzeszczak
test. Na ośmiostronicowym arkuszu
znalazło się 26 zamkniętych i otwartych
zadań z języka polskiego, matematyki,
przyrody, badających różne standardy
wiedzy. Można było zdobyć maksymalnie
40 punktów. Na twarzy uczniów malowało
się przejęcie i odpowiedzialność. Każdy
chciał dać z siebie wszystko. Czy uda się
jednak osiągnąć tak dobre wyniki jak
w ubiegłym roku? Na odpowiedź przyjdzie
poczekać do końca maja. Zaciskamy za
Was kciuki i życzymy powodzenia.

Wielkanocny stół- konkurs
Okres przedświąteczny obfitował w wiele konkursów promujących zwyczaje i tradycje
wielkanocne. Jednym z nich był Konkurs na
najpiękniejszy wielkanocny stół organizowany
w Gminnym Gimnazjum w Roźwienicy. Tym
razem do zmagań stanęły panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z naszej i sąsiednich
gmin. Na tę okazję Pani Renata Grzeszczak
z napisała wiersz.
Panie z KGW Maria Superlak, Maria Gilarska, Renata
Grzeszczak, Dorota Zygmunt z córką i wnuczką oraz
Jolanta Huk.

Nasz stół wielkanocny w kwiaty haftowany.
Lukrowana baba rozpycha się na nim,
Sernik nie zgorzej się tu prezentuje,
może z pisankami oberka zatańcuje.
Żurek na wędzące zapach wszędzie niesie,
a jajka z chrzanem aż skosztować chce się.
Jaskółcze gniazda dziś też występują.
Mazurek w owoce pięknie już przybrany
i pieczony baranek na łące w rzeżuchy
schowany.
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Bazie w wazoniku,
palmy pachnące jak łąka,
to wszystko przypomina,
że w koszyku jest wielkanocna święconka –
jaja, wędliny, masło i inne frykasy,
a ponadto pisanki, kurczaczki,
żonkile i ptaszki.
A tak Wam zdradzę na koniec w sekrecie,
że na tę Wielkanoc
Całą robotę w kuchni za KGW z Rudołowic
„odwalił” Wielkanocny zając.

Wielkanoc - uroczysta akademia
„ Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie Chrystusie, Synu Boga –
spójrz proszę na Ziemię”
Tak pełnymi przejęcia słowami pieśni rozpoczęła się 4 kwietnia
w naszej szkole uroczystość z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Z trudną
tematyką życia i śmierci, grzechu i okupienia win wspaniale poradzili
sobie uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, którzy pod kierunkiem
swoich wychowawczyń pań: Marii Piątek, Anny Warzochy i Anny
Korneluk przygotowały nastrojową część artystyczną. Złożyły się na
nią pieśni i wiersze, które wprowadziły nas w atmosferę Wielkiego Tygodnia,
Wielkanocnej Niedzieli i Poniedziałku. Oddały tradycje i obyczaje towarzyszące tym
doniosłym wydarzeniom. Najmłodsi uczniowie popisali się nie tylko wokalnymi
umiejętnościami, ale również trudną sztuką recytatorską. Podczas uroczystości
mogliśmy zobaczyć stół wielkanocny, tradycyjny kosz z pisankami, usłyszeć kołatki
wielkopostne i ujrzeć kogutka śmigusowo-dyngusowego. Wszystko to podziwialiśmy na
tle wspaniałej dekoracji przygotowanej przez panią Annę Warzochę. Zgromadzonych
na uroczystości uczniów i nauczycieli, pracowników szkoły oraz przybyłą sporą grupę
rodziców pożegnał w atmosferze wyciszenia i zadumy Pan dyrektor składając życzenia
zdrowych i pogodnych świąt./ Red. Paulina Kisiel/

Obrzędy
ludowe
przedstawione
przez
trzecioklasistów: w roli pucheroków: Remigiusz
Zygmunt, Maksymilian Barszczak, od lewej;
Kacper Kurpiel, Bartosz Wojdyła, Dominika
Brodacka, Natalia Potoczna, Natalia Gilarska,
Arkadiusz Szczepanik, Patryk Kozdrój, Ryan Bolat
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Popisy aktorskie drugoklasistów: KurkaArleta Król i gospodarz - Michał Podpinka.

Saper myli się raz
Mieliśmy okazję przekonać się o zasadności tego przysłowia będąc z wizytą w Jednostce
Saperów w Nisku. Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni 12 kwietnia 2012 r. na
obchody święta tej jednostki. Wyruszyliśmy wcześnie rano. Już o siódmej staliśmy na
przystanku oczekując na autokar. Towarzyszyły nam dobre humory i wiosenna aura.
Na miejsce przyjechaliśmy o dziewiątej. Żołnierze oczekiwali już na nas. Na ogromnym
placu mogliśmy obejrzeć sprzęt wojskowy: czołgi, samochody opancerzone, amfibie,
ambulansy, nawet kuchnię polową, której kotły odbijały blask wiosennego słońca jak
zwierciadło. Szkoda, wolelibyśmy poczuć zapach wojskowej grochówki- wzdychali
zawiedzeni uczniowie . Ponieważ główna uroczystość miała rozpocząć się w południe,
a dwugodzinne oczekiwanie zionęło nudą uatrakcyjniliśmy naszą wycieczkę wizytą
w Bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku. Poznaliśmy historię cudownego obrazu,
obejrzeliśmy słynne organy oraz podziwialiśmy monumentalne mury i kunsztownie
rzeźbione stalle. Korzystając z bezchmurnej pogody przeszliśmy wyznaczonymi
szlakami Drogi Krzyżowej. W atmosferze skupienia zwiedziliśmy cmentarzyk, na
którym spoczywają leżajscy zakonnicy. W drodze powrotnej ze smakiem zjedliśmy
kanapki i łakocie przygotowane przez naszą szkolną kucharkę. To był naprawdę miły,
pełen atrakcji , wiosenny dzień . / Red.Piotr Gilarski/

Chłopców interesowała broń. Na zdjęciu Kamil
Kowalik-

Norbert Pinda testujący sprawność wozu bojowego.
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W Leżajsku- na tle jednej ze stacji Drogi
Krzyżowej

Saper w mundurze maskującym , a nie jak
wcześniej sądziliśmy po eksplozji niewypału ;)

Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2
Grupa kibiców z naszej szkoły wybrała się10 kwietnia
2012 r. o godz. 20:00 do Rzeszówa, Hali Podpromie na
mecz piłki siatkowej. Organizatorem wyjazdu był
dyrektor Pan Mariusz Baran, natomiast opiekunami
Pani Regina Gilarska, Panowie Tomasz Stec i Tomasz
Sawa. Atmosfera panująca na widowni urzekła
kibiców z Rudołowic. Nie mogli nadziwić się strojom,
okrzykom i skandowaniu miłośników piłki siatkowej.
Podziwiali umiejętności zawodników obydwu drużyn,
które wystąpiły w składzie Resovia: Lukas Tichacek, Olieg Achrem, Piotr
Nowakowski, Grzegorz Kosok, Georg Grozer, Paul Lotman - Krzysztof Ignaczak
(libero) - Adrian Gontariu, Marco Bojić. Trener Andrzej Kowal. ZAKSA: Paweł
Zagumny, Sergiej Kapelus, Patryk Czarnowski, Wojciech Kaźmierczak, Antonin
Rouzier, Michał Ruciak - Piotr Gacek (libero) - Dominik Witczak, Jiri Popelka,
Guillaume Samica, Grzegorz Pilarz, Sebastian Warda. Trener Krzysztof
Stelmach. Sędziowali: Krzysztof Szmydyński (Góra Śląska) i Jacek Hojka
(Wrocław). Widzów: 4500 (w tym 20 z Kędzierzyna). MVP: Georg Groze Asseco
Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (25:23, 27:29, 23:25, 25:15, 15:13)
Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 2-1.Najlepszym siatkarzem został
Georg Grozer. Po meczu poszliśmy po autografy. Pomimo, że wróciliśmy do domu
późno i zmęczeni, następnego dnia wszyscy z ochotą przyszli do szkoły, aby
podzielić się wrażeniami z wyjazdu. Prosimy Pana Dyrektora o następny wyjazd.
/ Red. Barbara Biegus/

Kibicujący uczniowie klasy czwartej: Kamil
Kucab, Kamil Łanda, Norbert Pinda, Patryk
Krzyżanowski, Kamil Kowalik,

8

Maskotka drużyny Asseco Resowia wśród naszych
kibiców , pochyla się nad Barbarą Biegus i Pauliną
Kisiel

Pierwszy Dzień Wiosny- inscenizacja
„Bogaty - to nie ten, kto ma dużo
pieniędzy, lecz ten, kto może sobie
pozwolić na życie wśród uroków, jakie
roztacza wczesna wiosna.”
Antoni Czechow

Sens tych słów poznali uczniowie dzięki inscenizacji
przygotowanej przez uczniów naszej szkoły pod
kierownictwem Pani Marii Sęk. Wiosna przybyła do
naszej
szkoły
w Dominika
barwnym
Od lewej:
Monika
Kozdrój,
korowodzie przebranych za leśne zwierzątka
Kurpiel, Gabriela Zygmunt, Gabriela
Winiarska, z tyłu Karolina Wajda.
uczniów. Przypomnieli oni, że o budzącą się
do życia przyrodę należy odpowiednio zadbać. Obwieścili głośnym śpiewem :

„ Ziemia to wyspa, wyspa zielona wśród innych planet,
To dom dla ludzi i ludzi i zwierząt, więc musi być zadbany”

Po tych właśnie słowach uczniowie przypomnieli, jak zadbać o las, przyrodę
i środowisko, w którym żyjemy. Inscenizacja obfitowała w pełne humoru wiersze,
przykuwała uwagę „wpadającymi w ucho” melodiami piosenek oraz barwnymi strojami
przygotowanymi przez uczniów i rodziców. Była to wspaniała lekcja ekologii dla
wszystkich widzów: przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i licznie przybyłych rodziców.

Scenka w lesie: od lewej Monika Kozdrój,
Agnieszka Winiarska, Gabriela Zygmunt,
Kamil Kucab, Kamil Łanda, Norbert Pinda,
Dawid Biegus, Kamil Kowalik.
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Scenka w stawie. W roli ryb: Paulina
Kisiel i Barbara Biegus. Obok drzewoKamila Fydrych oraz Piotr Guziak.

Pierwszy Dzień Wiosny
Spotkanie z panią Joanną Krzysztof- pracownikiem Schroniska dla Zwierząt
w Orzechowcach.
„My wciąż pozostajemy pełni nadziei,
że wkrótce nadejdzie czas , że wśród
nas wciąż pojawiać się będzie coraz
więcej ludzi wrażliwych na cierpienie i
skorych
do
pomocy
naszym
mniejszym braciom” - tymi słowami
wyrażającym nadzieję rozpoczęła
swoje spotkanie z uczniami naszej
szkoły pani Joanna Krzysztof.
Przyjechała
z
Orzechowiec,
schroniska
dla
zwierząt,
na
zaproszenie Pani Marii Sęk, aby
opowiedzieć o losie bezdomnych
psów i kotów, które czekają na
odrobinę czułości, miskę ciepłej
strawy i ciepły kąt. Obecnie
w Orzechowcach przebywa 175 psów
i 25 kotów. Są ofiarami wypadków,
wycieńczenia
spowodowanego
samotną tułaczką po mieście, czy
zaniedbań z winy poprzednich
właścicieli. Dla tych, które potrzebują
fachowej pomocy weterynaryjnej,
znajdują ją w kilku przemyskich
lecznicach, gdzie są kompleksowo
szczepione, odrobaczane i czipowane
. Zadbane i zdrowe zwierzęta
oczekują na adopcję. Los niechcianych i często maltretowanych zwierząt do głębi poruszył
małych słuchaczy, którzy wyrażali swoje współczucie i opowiadali naszemu gościowi
o swoich czworonożnych pupilach. Może wśród naszej społeczności znajdą się ludzie,
którzy pomogą czekającym na miłość zwierzętom odbudować zaufanie w ludzką dobroć?
Na zdjęciu od lewej: Pani Maria Sękgospodyni spotkania, Pani Joanna
Krzysztof- gość- pracownik
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Orzechowcach oraz dyrektor Pan
Mariusz Baran.
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Jeżeli chcesz przejść cało pomiędzy świata rozruchem-Bądź dla
zwierząt człowiekiem, a dla ludzi duchem”/ A.Mickiewicz/

Czasem wystarczy wykazać nasze zainteresowanie.
Teren naszego kraju zamieszkiwany jest prze wiele gatunków zwierząt.
Możemy zetknąć się z nimi niemal wszędzie- zarówno w ogrodach, łąkach,
lasach oraz w obejściach domowych. Pewna grupa zwierząt oswojonych przed wiekami
do dzisiaj towarzyszy człowiekowi w codziennym życiu. Zwierzęta najlepiej czują się we
własnym miejscu i środowisku, otoczone życzliwością ludzką. Jednak statystyki ukazują,
że każdego roku ginie z powodu bezmyślności ludzi wiele tysięcy zwierząt. Najbardziej
na okrucieństwo narażone są zwierzęta domowe: psy, koty. Przywiązane do swoich
właścicieli miłością bezwarunkową , nie potrafią się bronić przed ludzką agresją.
Przecież zwierzęta te są naszymi przyjaciółmi, czują ból , głód, pragnienie tak samo jak
człowiek. Dlatego apeluję do wszystkich czytających ten artykuł, aby godnie traktować
zwierzęta, szczególnie domowe, które ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem, ratują
ludzkie życie. Nie pozwalajmy sobie na obojętność, ponieważ aby ocalić życie jakiemuś
zwierzęciu wystarczy wykazać zainteresowanie jego losem.
/ Red. Kamil Łanda kl. IV/

Zwierzęta też czują ból, głód i pragnienie.
Bardzo boli mnie złe traktowanie psów i kotów. Wiele psów przetrzymywanych jest na
krótkich łańcuchach, a koty wywożone do lasu. Ludzie zapominają o karmieniu, często
wyładowują na nich swą złość i nienawiść. Często można spotkać psy błąkające się po
wioskach. Pamiętajmy : ZWIERZĘTA SĄ NASZYMI MNIEJSZYMI BRAĆMY
NAUCZMY SIĘ JE TRAKTOWAĆ Z GODNOŚCIĄ.
/ Michał Wajda kl. IV/

Drodzy Uczniowie !!!
Jeżeli macie psa, kota, chomika, kanarka, myszkę- traktujcie swoje zwierzątko
z szacunkiem. Pamiętajcie, że zadawany mu ból, tak samo dokucza mu, jak
i człowiekowi. Zwierzęta mają też uczucia: tęsknią, kochają, współczują. Bronią ludzi
nawet wtedy, gdy na to nie zasługują. W schronisku przybywa coraz więcej zwierząt,
a my uważamy się za szlachetne i dobre istoty. Należy pomagać zwierzętom. Dawać im
nie tylko dach nad głową, ciepłe jedzenie, ale też okazywać odrobinę czułości- chociaż
czas od czasu podrapać za uszkiem, porozmawiać i popatrzeć głęboko w pełne ufności,
oddania i wierności oczy. Wasze zwierzę odwdzięczy się wam niejednokrotnie. Dajcie
mu więc szansę!
/ Red. Kamil Wota klasa IV/
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Konkurs „Kto czyta, ten żyje wielokrotnie”
1. Pytanie na kwiecień:
Z jakiej książki pochodzi ten fragment. Podaj autora i tytuł
książki:
„ – Miło mi pana poznać- odpowiedział Staś. I rozmowa poszła dalej łatwo,
albowiem oficerowie bawili się widocznie. Pokazało się, że obaj jadą także
z Port- Saidu do Kairu dla widzenia się z ambasadorem angielskim i po ostatnie instrukcje
co do długiej podróży, która ich niebawem czekała. Młodszy z nich był doktorem
wojskowym, ten zaś, co rozmawiał ze Stasiem to kapitan Glen.”

2. Pytanie na maj:
Z jakiej książki pochodzi ten fragment. Podaj autora i tytuł
książki:

„ Kiedy dziewczynki odeszły Aslan położył łapę na ramieniu Piotra
(pazury miał oczywiście głęboko ukryte, ale chłopiec uginał się pod jej
ciężarem)
- Chodź ze mną, Synu Adama. Pokażę ci z oddali zamek, który będzie
twoją królewską siedzibą w Narnii”

Miesiąc

Imię i nazwisko
ucznia

Imię i nazwisko autora
powieści

Tytuł książki

Marzec

kwiecień

Uzupełnione kupony prosimy wrzucać do skrzynki w bibliotece
szkolnej.
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Zbrodnia katyńska
I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.
Autor: Marian Hemar, Katyń

Zbrodnia katyńska- zbrodnia stalinowska polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku
co najmniej 21 768 obywateli polskich, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na
mocy decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego zawartej w tajnej
uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska).
Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył
głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–
1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz
13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich
zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak
dotąd wyjaśnionych. Ofiarami zbrodni byli oficerowie Wojska Polskiego, częściowo
pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, artyści, przedstawiciele wolnych zawodów,
nauczyciele, urzędnicy państwowi)[ , którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej
przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po
17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię
Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni. Zamordowano
także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony
Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza tym wśród ofiar było
przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w
więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
Polskiej. Rodziny ofiar zbrodni przebywające na tych terenach – ok. 22–25 tys. rodzin
(ponad 60 tys. osób) – wysiedlono w kwietniu 1940 roku do Kazachstanu na podstawie
uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z 2 marca 1940 roku podjętej na
wniosek Ławrientija Berii i Nikity Chruszczowa. Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano
w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach
na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar
w innych nieznanych miejscach (prawdopodobnie m.in. Kuropaty na Białorusi).
Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku ujawniono zbiorowe
groby w Katyniu koło Smoleńska. Zbrodnia ta, ze względu na jej ideologiczne
umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi, masowość i ówczesny
sojusz ZSRR z III Rzeszą, jest według oceny prawnej Głównej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – pionu śledczego Instytutu Pamięci
Narodowej – uznawana za ludobójstwo, zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię
wojenną, w sprawie której od 30 listopada 2004 roku prowadzone jest śledztwo
o sygnaturze S 38/04/Zk. Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję,
następcę prawnego ZSRR.
16 kwietnia 2012 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wydanym
przez siebie wyroku nazwał zbrodnię katyńską „zbrodnią wojenną popełnioną przez
władze ZSRR”; wyrok ten nie jest jak dotąd prawomocny.
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1943, ekshumacja ciał zamordowanych polskich oficerów

Jan Paweł II, w wypowiedzi dla uczestników pielgrzymki Rodzin Katyńskich do
Rzymu 13 kwietnia 1996 r. powiedział :
„Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne
wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i
Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane.
Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń
(...). Pragnę dodać, że ja również codziennie modlę się za tych, którzy zginęli w
Katyniu
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Gen. Kazimierz Gilarski
24 kwietnia 2012 r. minęła 2. rocznica, gdy na
Cmentarzu
Wojskowym
na
warszawskich
Powązkach
pochowano
gen.
Kazimierza
Gilarskiego, dowódcę Garnizonu Warszawa, który
zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu
pod Smoleńskiem. Urodził się 7 maja 1955
w Rudołowicach. Ukończył Wyższą Szkołę
Oficerską
Wojsk
Zmechanizowanych
im.
Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 1978 roku
rozpoczął
zawodową
służbę
wojskową
w Komendzie Garnizonu m. st. Warszawy, pełniąc
funkcje dowódcy plutonu, a potem zastępcy
dowódcy kompanii wart honorowych. Do 1991
roku zajmował stanowiska pomocnika szefa wydziału do spraw uroczystości
i imprez wojskowych, starszego oficera wydziału operacyjnego oraz szefa tego
wydziału. W 1989 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Krakowie, a następnie podyplomowe studium pedagogiki
w Akademii Obrony Narodowej. W 1993 r. został zastępcą komendanta garnizonu.
Jesienią 2005 r. objął stanowisko komendanta Garnizonu Warszawa,
a 11 listopada 2006 roku otrzymał nominację na pierwszy stopień generalski
i został dowódcą tego garnizonu. Kazimierz Gilarski odpowiadał też za
uroczystości na cmentarzach polskich żołnierzy pod Monte Cassino, w Bolonii,
Anconie, w Normandii i pod Lenino. Jak wspominał płk Jerzy Pietrzak, zabiegał
o przywrócenie rogatywek w kompanii reprezentacyjnej i przedwojennej
symboliki na sztandarach - jego zasługą jest przywrócenie na Grobie Nieznanego
Żołnierza pamiątkowych tablic z wojny polsko-bolszewickiej. Wspierał powołanie
reprezentacyjnego szwadronu kawalerii i wprowadzenie salutu armatniego
podczas największych uroczystości. Swoje doświadczenia wykorzystał,
opracowując pierwszy po 1989 r. podręcznik "Ceremoniał wojskowy". To on
reguluje dziś udział wojska w uroczystościach patriotyczno-religijnych. Jako
dowódca Garnizonu Warszawa gen. Gilarski odpowiadał za największe
uroczystości – 3 maja i 11 listopada oraz ceremonie powitania najwyższych rangą
zagranicznych gości - prezydentów, premierów i koronowanych głów.
Uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
Złotym Krzyżem Zasługi. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.
10 kwietnia w Katyniu miał oddać hołd pomordowanym po raz kolejny; to on
wraz z innymi otwierał 10 lat temu cmentarz w Katyniu. Zawsze prowadził - jako
jeden z najwybitniejszych ekspertów - wojskowe uroczystości.
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Przypomnijmy słowa, które wypowiedziano podczas uroczystości pogrzebowych ,
charakteryzujące naszego wspaniałego rodaka.
- Dziękujemy, że byłeś wspaniałym człowiekiem, który posiadał miłość, wiarę
i człowieczeństwo. (...) Byłeś człowiekiem reprezentacyjnym, nie tylko przez
wygląd i elegancję. (...) Byłeś reprezentacyjny jako mąż, ojciec, katolik - człowiek
który rozumiał Kościół - powiedział w homilii mszy ks. Sławomir Żarski.
- Byłeś drogi Kaziu, wielkim ceremoniarzem. (...) Wierzymy, że jesteś teraz
wielkim ceremoniarzem boskim, że w niebie ustawiasz w szyku anioły, uczysz
prezencji przed Bogiem, mówisz, jak trzeba salutować i zachowywać godną
postawę - mówił duchowny.
Metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz powiedział, że razem z gen. Gilarskim
od dwóch miesięcy przygotowywane były czerwcowe uroczystości na pl.
Piłsudskiego, związane z beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki.
Jak mówił, gen. Gilarski był odpowiedzialny za wojskowa oprawę uroczystości
i był w ich przygotowania bardzo zaangażowany. Abp Nycz podkreślił, że część
rozwiązań opracowanych pod kątem tych uroczystości została wykorzystana
podczas uroczystości żałobnych ku czci ofiar katastrofy w Smoleńsku, które
odbyły się na Pl. Piłsudskiego.
- Byłeś energiczny, pełen gotowości do pracy (...). Jednym z ostatnich twoich dzieł
był ceremoniał wojskowy. Nikt z nas nie przypuszczał, że tak szybko będziemy cię
żegnać tym właśnie ceremoniałem - mówił nad grobem gen. Gilarskiego
wiceminister obrony narodowej gen. Czesław Piątas.
"Miałem ogromne żołnierskie szczęście i zaszczyt być przełożonym, a później
przyjacielem wspaniałego człowieka, jakim był generał Kazimierz Gilarski" napisał we wspomnieniu gen. dyw. Jan Klejszmit, który dowodził warszawskim
garnizonem w latach 2004-2006.
"To od niego uczyłem się, jak organizować, zabezpieczać i przeprowadzać
uroczystości z udziałem pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego.
Wspólnie witaliśmy koronowane głowy
świata, papieży, prezydentów, premierów
i ministrów, wstąpiliśmy do NATO i Unii
Europejskiej. Wkładał w swoją pracę całe
serce
i niepowtarzalne
umiejętności,
dlatego często mawiał: improwizować
można podczas gry na boisku i spotkaniu
przy ognisku. Ileż to razy podczas
uroczystości bacznie i czujnie wszystko
obserwował. Dzięki temu zapobiegał
poważnej
wpadce,
podejmując
błyskawicznie
decyzję
i skuteczne
działanie" - wspominał Klejszmit.
Grób gen. Kazimierza Gilarskiego
na Cmentarzu Wojskowym na
warszawskich Powązkach.
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