
Dz-09.0021.49.2018 

 

Uchwała Nr XLIX/ 326 /2018  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 20.02.2018r.  

 
w sprawie: posadzenia na terenie Parku Solvay „ dębów katyńskich”. 

 
Na podstawie §3 pkt. 3  1it. k  uchwały nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa 

z dnia12marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki –

Borek Fałęcki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 

1845), Rada Dzielnicy IX Łagiewniki –Borek Fałęcki uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

            Wnioskuje się o posadzenie na terenie Parku Solvay w Krakowie, w części pomiędzy 

ulicą Kościuszkowców i ulicą Żywiecka Boczną, oraz stosowne ich oznakowanie ( tabliczki 

ze standardowym opisem) dwóch „dębów katyńskich”, poświęconych pamięci mieszkańców 

Dzielnicy IX, którzy zginęli w Katyniu. 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

UZASADNIENIE: 

1. Dąb Pamięci  jest symbolem „żywego pomnika” według zasady, że każdy posadzony Dąb 

Pamięci upamiętnia jedno nazwisko, czyli konkretną osobę,która została zamordowana na 

rozkaz Stalina w Katyniu, Miednoje , Twerze lub Charkowie przez NKWD. Mordu 

dokonano na 21857 polskich obywatelach. Wśród nich byli także mieszkańcy obecnej 

Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, aktywni działacze ZHP. 

2. Rada Dzielnicy IX wnioskując o posadzenie „dębów katyńskich” wpisuje się w inicjatywę 

IPN wspierającą program edukacyjny „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Głównym celem 

tej inicjatywy jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie jeszcze  

21473 Dębów Pamięci. Każde z drzew będzie upamiętniało jedną zamordowaną osobę, 

stanie się swoistym żywym pomnikiem. 

3. Edukacyjny i społeczny wymiar tego programu, który polega także na integracji   

środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych, staje się szczególnie 

ważny w roku 100 lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Ma zachęcać 

do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych                   

i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa. 
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