
 
 

Sprawozdanie z uroczystości posadzenia „Dębów Pamięci” 
 

 
Dnia 21 października 2010 roku w naszej szkole odbyła się wielka 
uroczystość  posadzenia  „Dębów  Pamięci” w hołdzie zamordowanym - w 
Katyniu, w roku 1940  -       
 

kapitanowi Czesławowi Orlikowskiemu 
i porucznikowi Antoniemu Orlikowskiemu. 

 
Oficerowie Ci mieszkali przed wojną w Pyrach, przy dzisiejszej ul. Klubowej. 
Kapitan Czesław Orlikowski (s. Michała, ur. 18.07.1888 roku w Warszawie) był 
dyplomowanym lekarzem weterynarii, praktykującym najpierw w Mławie, 
później w Warszawie, a od wybuchu II wojny światowej  w Korpusie oficerów 
weterynaryjnych.  
Porucznik Antoni Orlikowski (s. Michała, ur. 7.06.1891 roku w Warszawie) 
uzyskał w 1913 roku dyplom lekarza dentysty Uniwersytetu w Warszawie. W 
czasie I wojny światowej był powołany do wojska przez władze rosyjskie. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wstąpił w styczniu 1919 r. jako ochotnik 
do polskiego wojska. W okresie międzywojennym porucznik Antoni Orlikowski 
był lekarzem dentystą w Szpitalu Ujazdowskim 
oraz w Gimnazjum Państwowym im. Tadeusza Rejtana w Warszawie, a od 
wybuchu II wojny światowej praktykował w 2 Dywizji Strzelców 1 Polskiego 
Korpusu.  
 
 
W przeddzień uroczystości, w parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Warszawie została odprawiona Msza św. w intencji zamordowanych oficerów. 
Mszy przewodniczył proboszcz parafii, ks. prałat Franciszek Ordak.  
 
W uroczystości uczestniczyli: p. Jolanta Dąbek – zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Ursynów; prezes Stowarzyszenia ,,Parafiada” – ojciec Marek Kudach; 
przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów; pracownicy Urzędu Dzielnicy 
Ursynów; ks. prałat Franciszek Ordak; dyrektorzy ursynowskich placówek 
oświatowych; Poczty Sztandarowe ursynowskich szkół; społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 96 – uczniowie, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy społeczności 
lokalnej.  
 
Gości powitała dyrektor SP96 pani Joanna Parfianowicz.   
W okolicznościowych wystąpieniach głos zabrali: 
p. Jolanta Dąbek - zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, 



o. Marek Kudach - prezes Stowarzyszenia ,,Parafiada”, 
p.Ludgarda Olbrysz – ze Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa 
Województwa Mazowieckiego.” 
 
Zgromadzeni na sali obejrzeli wzruszający montaŜ słowno- muzyczny, 
przygotowany przez uczniów klasy VIa.  
Oficjalną  część uroczystości zakończyła ceremonia odsłonięcia tablic 
pamiątkowych i posadzenia Dębów Pamięci .  
 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i  uczestniczyli w tej 
wyjątkowej uroczystości. Dziękujemy równieŜ Urzędowi Dzielnicy Ursynów, 
Stowarzyszeniu „Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego”- 
inicjatorom tej akcji.  
 
 
Jesteśmy zaszczyceni, Ŝe  mogliśmy wziąć udział w programie 
„Katy ń…ocalić od zapomnienia”.   


