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XI Marsz Pamięci  młodzieży polskiej i rosyjskiej

stacja Gniezdowo – Las Katyński

XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

w Białymstoku

Pamięci nie da się 
zgładzić!



Mądra, dojrzała decyzja Rodzin Katyńskich, podjęta na początku lat dziewięćdziesiątych w sprawie 

budowy polskich cmentarzy w miejscach ukrycia zwłok przez sowieckich zbrodniarzy (…) spowodowa-

ła, iż Katyń nie stał się jedynie pojęciem historycznym. (…) Spoczywający na katyńskich cmentarzach 

służyli Polsce za życia, wybrali śmierć zamiast zdrady, służą Jej sprawom również po śmierci. Miejsca te, 

także Charków i Miednoje - świadczą, uczą i ostrzegają.

(Andrzej Przewoźnik - sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w latach 1992–2010. 

Jego największą zasługą jest wynegocjowanie zgody Rosji i innych państw poradzieckich na utworzenie na 

ich terenie Polskich Cmentarzy Wojennych - w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Koordynował też i organizował 

renowację Cmentarza Orląt we Lwowie i wielu innych miejsc pochówków Polaków na świecie. Zginął w kata-

strofi e samolotu TU-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.)

 Andrzej Przewoźnik

Katyń- zbrodnia, prawda, pamięć. Warszawa 2010
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Przedmowa

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu w mijającym roku szkolnym re-

alizowało projekt edukacyjny Trwała pamięć pokoleń XI - Katyń - Białystok.  We współpracy z Domem 

Polskim w Smoleńsku, zorganizowało XI  Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniez-

dowo - Las Katyński. Prezentowana publikacja stanowi relację z tego wydarzenia. Przedsięwzięcie 

to wspierali ze strony polskiej: Narodowe Centrum Kultury w  Warszawie, Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Miasto i  Gmina Murowana Goślina, Starostwo Powiatowe w Oborni-

kach Wielkopolskich oraz Starostwo Powiatowe w Kościanie. Podczas XI Marszu Pamięci oraz pobytu 

w Smoleńsku byliśmy otoczeni opieką władz federalnych Obwodu Smoleńskiego oraz pracowników 

Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”.  

  

 Wszystkim wyżej wymienionym Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowanie. 

W XI Marszu Pamięci w Katyniu wzięła udział 130-osobowa grupa polskich uczniów wraz z nauczycie-

lami oraz podobnie liczna grupa rosyjskiej młodzieży. W tegorocznym Marszu Pamięci nie brał udzia-

łu - po raz pierwszy od zainicjowania tego wielkiego przedsięwzięcia - Wincenty Dowojna, który jest 

inicjatorem i inspiratorem działań MEMORAMUSA. Wśród uczestników Marszu była Lilia Turczenkowa 

- prezes smoleńskiego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofi ar Bezprawnych Represji Politycznych, 

a ze strony polskiej Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty.

Młodzież stowarzyszona w MEMORAMUSIE brała również - jak corocznie - udział w XVII Międzynaro-

dowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Jest to swoisty hołd współczesnych pokoleń 

złożony tym, którzy zginęli na „nieludzkiej ziemi”.  Na to szczególne wydarzenie przyjeżdżają Sybiracy 

z kraju i zagranicy oraz młodzież, w tym uczniowie z Wielkopolski; liczba uczestników to kilkanaście 

tysięcy osób. 

Prezentowana publikacja stanowi relację z powyższych wydarzeń.

Prezes Stowarzyszenia

 Karol Seifert 
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Drodzy młodzi Przyjaciele 

W tym roku uczestniczyliście w Katyniu w XI Marszu Pamięci.  Byliście w miejscu, gdzie wspólnie 

z rosyjskimi koleżankami i kolegami oddaliście hołd ofi arom stalinowskiego totalitaryzmu. Cieszę 

się, że idea naszego Stowarzyszenia, którą jest ocalenie pamięci o  losach Polaków na Wschodzie 

w latach II wojny światowej, a także wzajemne kontakty młodych ludzi z Polski i krajów byłego Związku 

Radzieckiego, jest bliska wielkopolskim uczniom.  Wasze zaangażowanie świadczy o tym, że rosyjska 

i polska młodzież, poznając trudną przeszłość, może jednocześnie budować porozumienie i nawiązy-

wać przyjaźnie. Kiedy kilkanaście lat temu rozpoczynałem nawiązywanie kontaktów między szkołami 

w Smoleńsku i Poznaniu, nie przypuszczałem, że moje marzenie spełni się w takim wymiarze, że na 

grobie mojego ojca będę zapalał znicze razem z młodymi Wielkopolanami. 

Mam nadzieję, że będziecie - wraz z  Waszymi nauczycielami - orędownikami pamięci Golgoty Wscho-

du, której symbolem jest Katyń. 

Wincenty Dowojna – pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem 

MEMORAMUS, do marca 2017 roku Prezes Stowarzyszenia (obecnie członek Zarządu MEMORAMUSA), syn 

ofi cera Wojska Polskiego zamordowanego w Katyniu. W 1940 roku, jako trzymiesięczne niemowlę, wywie-

ziony wraz z matką i najbliższą rodziną do Kazachstanu.

Wincenty Dowojna
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DZIEŃ POLSKI

Trzecim dniem wyjazdu był ,,dzień polski” w Memoriale Katyńskim. Memoriał położony jest w odległo-

ści ok. 20 km od centrum Smoleńska między miejscowościami Gniezdowo i Katyń, w  Lesie Katyńskim. 

Na miejsce dotarliśmy ok. godziny 17.00. Zostaliśmy podzieleni na grupy; pilot przybliżył nam historię 

tego miejsca oraz wyjaśnił symbolikę niektórych elementów.

Przechodząc przez główne wejście, wykonane w kształcie rozkopanego kopca, którego obydwie części 

łączy szklana brama symbolizująca kruchą granicę między światem teraźniejszym a światem tragicznej 

przeszłości, weszliśmy na teren uroczyska ,,Kozie góry”. Miejsce to było świadkiem śmierci nie tylko 

polskich ofi cerów, ale także wielu Rosjan - ofi ar stalinowskich represji. Za bramą zaczynała się aleja 

prowadząca do Pierwszego Placu Żałobnego, na którym postawione zostały dwa skrzyżowane meta-

lowe portale, skierowane w dwie strony: ku Polskiemu Cmentarzowi Wojennemu oraz ku rosyjskiemu 

cmentarzowi. Jest to tzw. Brama Przyjaźni. Właśnie na tym placu słuchaliśmy historii, jak i skąd byli 

transportowani na teren tego miejsca polscy ofi cerowie oraz w jaki sposób zostali zamordowani.

Następnie udaliśmy się w stronę miejsca pochówku polskich żołnierzy. Zatrzymaliśmy się przed wej-

ściem, tuż obok umieszczonego na ziemi napisu: ,,Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu”. Po obu stronach 

inskrypcji znajdowały się dwa rdzawe słupy z orzełkami, takimi jak te, które polscy ofi cerowie nosili 

na czapkach, a rdzawy kolor symbolizował krew Polaków. Dalej zobaczyliśmy sześć masowych gro-

bów, w których spoczywają pomordowani  ofi cerowie , a także dwa imienne groby na tym cmentarzu, 

w których pochowani są generałowie Bronisław Bohaterewicz i Mieczysław Smorawiński. Widzieliśmy 

również początkowe miejsca pochówku żołnierzy - ,,doły śmierci”. Później zobaczyliśmy rdzawy ołtarz, 

za którym znajdowała się ściana z krzyżem katolickim i z nazwiskami więźniów obozu w Kozielsku, 

rozstrzelanych przez NKWD właśnie w Lesie Katyńskim. Warto również wspomnieć o Dzwonie Katyń-

skim umieszczonym poniżej poziomu ziemi, aby przypominać o tych, którzy tu zginęli oraz by być 

ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń. 

Następnie mieliśmy czas, aby pośród imiennych tabliczek odnaleźć ofi cerów z Wielkopolski, których 

imiona i nazwiska dostaliśmy wcześniej oraz zapalić przy tych tabliczkach znicze. Był to też czas na 

osobiste refl eksje, znalezienie na tabliczkach epitafi jnych kogoś z rodziny czy z rodzinnych stron albo 

absolwentów szkół,  do których uczęszczamy. Później rozległ się dźwięk Dzwonu Katyńskiego, który 

zwoływał wszystkich uczestników na Mszę Świętą. Po Mszy udaliśmy się w kierunku wyjścia,  gdzie 

znajdowała się wystawa poświęcona polskim ofi cerom oraz pamiątki po nich. Była to ostatnia część 

,,dnia polskiego” w Memoriale.

                                                                                                               

     

     Kinga Kaczmarek, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu
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SPRAWOZDANIE Z WIZYTY W DOMU KULTURY W SMOLEŃSKU

Trzeciego dnia wycieczki (8 kwietnia), po zwiedzeniu Smoleńska, udaliśmy się do Domu Kultury. Przed 

budynkiem smoleńska Polonia powitała nas chlebem i solą. Mogliśmy również zobaczyć szóstkę wy-

chowanek Domu Polskiego przebranych w tradycyjne polskie stroje ludowe.

Weszliśmy do środka i udaliśmy się na spotkanie. Uroczystość prowadzona była przez dwie panie 

w dwóch wersjach językowych – polskiej i rosyjskiej.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą przemową Prezesa Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem 

„Memoramus” – pana Karola Seiferta oraz podziękowaniami z obu stron.

Potem przeprowadzono IV Smoleńskie Dyktando ku pamięci zmarłej w katastrofi e smoleńskiej Kry-

styny Bochenek. Brali w nim udział przedstawiciele wielkopolskich szkół oraz Domu Polskiego. Tekst 

pochodził z noweli „Janko Muzykant” H. Sienkiewicza.

Część artystyczna na prośbę p. Wincentego Dowojny zaczęła się od śpiewu jednej z nauczycielek szkoły 

nr 8 w Smoleńsku. Występy wykonywane były na zmianę przez uczniów z Polski oraz Rosji. Rozpoczęły 

się od piosenki „Kocham cię życie”, po której nastąpił występ pięciu kadetów. W dalszej kolejności mo-

gliśmy usłyszeć hymn Szarych Szeregów, który z towarzyszeniem gitary przedstawiła Emilia z VI LO w 

Poznaniu. Kolejny występ należał do trójki uczniów ze szkoły nr 8 w Smoleńsku, którzy zaprezentowali 

piosenkę Adele – „Send My Love”. Następnie Polak zaśpiewał rosyjski utwór „Jeśli w sercu mieszka mi-

łość” („Если В Сердце Живет Любовь”). 

Po krótkiej przerwie przedstawiony został przez piątkę kadetek taniec Balalaika (do utworu „Балалайка” 

А. Панайотовa oraz А. Чумаковa), który wywołał wśród widzów ogromne poruszenie.

Powrót do śpiewów zainaugurował polski uczeń piosenką „Cud i miód”. Później jeszcze wielokrotnie na 

scenę wychodzili młodzi artyści z Polski i Rosji, by zaprezentować m.in.: „Mój jest ten kawałek podłogi”, 

„Trzy miłości” czy „Pójdę boso”.

Kolejnym punktem spotkania w smoleńskim Domu Kultury było ogłoszenie wyników dyktanda, które 

przedstawiła Wielkopolska Kurator Oświaty, pani Elżbieta Leszczyńska. Przyznano kilka wyróżnień, 

a następnie obwieszczono miejsca na podium – trzecie miejsce w konkursie ortografi cznym zajęła 

Polka, drugie - dziewczyna ze smoleńskiej Polonii. Konkurs wygrała Katarzyna Chmielewska.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, wspólnym tańcem i rozmowami pomiędzy uczest-

nikami XI Marszu Pamięci.
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XI MARSZ PAMIĘCI

XI Marsz Pamięci… Wydawałoby się, że taki sam jak dziesięć poprzednich. A jednak nie, bo droga do 

Katynia wiodła tym razem przez Litwę i Łotwę, bo przecież większość z nas była tu pierwszy raz. 

W ten niedzielny poranek pojechaliśmy na stację kolejową Gniezdowo, jako symbolu tragedii katyń-

skiej. Wiemy przecież, że z tego miejsca samochodami więziennymi polscy żołnierze byli przewożeni 

do Lasu Katyńskiego i tam zabijani strzałem w tył głowy.

Stojący w czworoboku na stacji Gniezdowo uczniowie szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z Poznania i Wielkopolski oraz uczniowie Korpusu Kadetów i Szkoły nr 8 ze Smo-

leńska wraz ze swoimi nauczycielami wiedzą, że nie jest to dla nich zwyczajna stacja. Prowadzą między 

sobą rozmowy, na twarzach wielu z nich widać zadumę i przemyślenia, powiewające biało-czerwone 

fl agi rodzą naszą dumę. Szum przejeżdżających pociągów i komunikaty wydawane przez głośniki, to 

wszystko robi na nas ogromne wrażenie. Potem krótkie przemówienia tłumaczone z języka polskiego 

na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski.

Wsiadamy znowu do autokarów, by po kilku minutach jazdy wysiąść i uformować kolumnę XI Marszu 

Pamięci. Krótkimi, ale rytmicznymi krokami idziemy w zadumie do Memoriału Katyńskiego. Wchodzi-

my szklaną bramą i drogą kierujemy się na część rosyjską. Tu odbyła się uroczystość, podczas której 

oddano hołd ofi arom zbrodni katyńskiej i ofi arom stalinowskich represji.

Głos zabierają przedstawiciele strony rosyjskiej i będąca z nami pierwszy raz wielkopolska kurator 

oświaty oraz przedstawiciele młodzieży rosyjskiej i polskiej.

Następuje moment szczególny, w którym uczniowie polscy i rosyjscy podają sobie ręce, wymieniają się 

adresami, a wszystko po to, aby pamiętać o tym, co tu się wydarzyło. Ma to być znak, że pamięć o na-

rodowym dramacie będzie trwała, ale celem jest budowanie wzajemnego zrozumienia bez podziałów 

i świata polityki.

Składane są kwiaty i zapalane znicze w rosyjskiej części Zespołu Memorialnego i na Polskim Cmentarzu 

Wojennym, gdzie wrażenie robi wejście z dwoma stojącymi pylonami z polskimi orłami wojskowymi. 

Jeszcze raz spoglądamy na tabliczki epitafi jne z imieniem i nazwiskiem, datą 

i miejscem urodzenia oraz zawodem i pełnioną funkcją każdej z ofi ar.

Za rok kolejne grupy uczniów przyjadą w to miejsce, bo musimy o nim pamiętać.
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Stłumiwszy w sobie oddech, który troską płynie,

Westchnąć w ciszy za wszystkich, co prześladowani

Za tych co uwięzieni i którzy wygnani,

Za tych, co leżą teraz na deskach cierpienia

Z otwartymi oczami, na nieludzkiej ziemi ........... .

Ten fragment wiersza Stanisława Balińskiego napisanego w 1941 roku mocno wpisał się w pamięć 

Polaków poprzez umieszczenie go jako motto w niesamowitym świadectwie prześladowań i zbrodni 

jakiej dokonano na Polakach na Wschodzie, a mianowicie w książce „ Inny świat” Gustawa Herlinga - 

Grudzińskiego.

Autor był świadkiem apokalipsy XX wieku, człowiekiem , który bezskutecznie poszukiwał w 1941 roku 

- nieświadomy jeszcze zbrodni katyńskiej - polskich ofi cerów zaginionych w Rosji, a następnie jako 

jeden z pierwszych mówił prawdę o totalitaryzmie i zbrodniach komunistycznych.

Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop - Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły 

swoją wstrząsającą kulminację wiosną 1940. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie 

i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli 11 Rzeczypospo-

litej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie Ojczyzny.

W czasie gdy dokonywano Mordu Katyńskiego tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były 

zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej 

Golgoty Wschodu.

W Katyniu wymordowano polskich ofi cerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy 

straży granicznej i służby więziennej . Unicestwiono ich strzałem w tył głowy i pochowano w bezimien-

nych mogiłach. Ziemia miała na zawsze skryć ślady zbrodni.

Tragedią tej zbrodni jest także i to, że musieliśmy wspominać ją w samotności, czcić jej ofi ary w ukryciu.

Jednak w końcu udało się ocalić ten waży wymiar polskiej świadomości historycznej.

Stojąc tutaj, na tej Golgocie Wschodu ogarnijmy pamięcią i wspomnieniem ofi ary i zanieśmy modlitwę

Za tych, co leżą teraz na deskach cierpienia

Z otwartymi oczami, na nieludzkiej ziemi ........... .

Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Leszczyńska
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PRZYJACIELE!

„Przebaczenie nie wymaga od nas, abyśmy przymknęli na coś oczy, a raczej abyśmy je tak naprawdę 

otworzyli” - tak o wybaczeniu powiedział Richard Paul Evans. 

Stojąc tu razem z Wami, dajemy świadectwo, że pamiętamy o zbrodniach w katyńskim lesie. Stojąc tu 

ramię w ramię, w miejscu, gdzie zginęli nasi rodacy i Wasi współbracia, świadczymy, że Ci, którzy oddali 

swoje życie za ojczyznę, ideały i honor - wbrew decyzjom stalinowskich władz - nie zostali zapomniani. 

Dziś możemy oddać im hołd i podziękować za odwagę i bohaterstwo.

Patrząc w przeszłość, myślmy o teraźniejszości. Nie dopuśćmy, aby człowiek człowiekowi zgotował 

podobny los. Tylko przebaczenie może otworzyć drzwi do dalszej współpracy i przyjaźni między naszy-

mi narodami. W imieniu polskiej młodzieży dziękuję Wam, że już po raz jedenasty wspólnie możemy 

Marszem Pamięci w Katyniu uczcić pamięć pomordowanych. 

To, że jesteście z nami w tym dniu, świadczy, że jesteśmy ponad podziałami i możemy śmielej patrzeć 

we wspólną przyszłość. 

Zapraszamy Was serdecznie do Polski!

          Martyna Panek, IV LO w Poznaniu

 

WIZYTA NA LOTNISKU WOJSKOWYM SMOLEŃSK-SIEWIERNYJ

Zanim wyruszyliśmy do Katynia, czyli do celu XI Marszu Pamięci, jednym z punktów programu było 

odwiedzenie lotniska Smoleńsk-Siewiernyj i uczczenie pamięci ofi ar katastrofy polskiego samolotu 

rządowego, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezy-

dent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osoby, stanowiące delegację polską na uro-

czystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. To tragiczne 

w skutkach wydarzenie miało miejsce zaledwie siedem lat temu, dlatego wizyta na lotnisku wojsko-

wym Smoleńsk-Siewiernyj wzbudziła w nas silne emocje. Na miejscu w ciszy mogliśmy przyjrzeć się 

miejscu, o którym każdy z nas wiele słyszał, ale nikt nie spodziewał się tego, jak duże wrażenie zrobi 

na nas pobyt na tym nieczynnym już lotnisku. Na symbolicznej brzozie przy miejscu katastrofy wisiały 

już biało-czerwone fl agi i wstążki. W tym miejscu odmówiliśmy modlitwę i oddaliśmy hołd ofi arom 

katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, zapalając znicze przy głazie i drewnianym krzyżu upamiętniającym 

tragedię. Bogatsi o nowe wspomnienia,  i przede wszystkim o nowe przemyślenia, wróciliśmy do au-

tokarów.
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NOWOGRÓDEK 

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! (…)

Tymczasem, przenoś moją duszę utęsknioną

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem (…)

     Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Białoruskie miasteczko w obwodzie grodzieńskim, pełne uroku, otoczone łąkami. Tam właśnie zatrzy-

maliśmy się w drodze powrotnej z XI Marszu Pamięci. Od samego początku naszej wizyty za sprawą 

cudownej Pani Stanisławy, naszej przewodniczki, historia Adama Mickiewicza przeplatała się z historią 

żydowskich i polskich mieszkańców tego miasta. Zobaczyliśmy najważniejsze miejsca związane z ży-

ciem i twórczością wieszcza. Tutaj się urodził i został ochrzczony w kościele Przemienia Pańskiego, tutaj 

uczył się w szkole dominikańskiej i tutaj także przeżył śmierć ojca. 

Chcielibyśmy podzielić się kilkoma refl eksjami dotyczącymi naszego pobytu w Nowogródku. 

Nowogródek – miasto bardzo mocno związane z Mickiewiczem. Jest tam dokładnie tak, jak opisuje 

sam wieszcz. (Basia)

Po przyjeździe do Nowogródka byłam mile zaskoczona, ponieważ miasto świetnie się prezentowało 

i było bardzo czyste - na ziemi nie zobaczyłam ani jednego papierka. Zwiedziliśmy ruiny zamku, ko-

ściół, pomnik Adama Mickiewicza i kopiec, który najbardziej mi się podobał, ponieważ można było 

stamtąd zobaczyć panoramę miasta. Wieczorem poszliśmy na zakupy do lokalnego marketu. Sprze-

dawczyni była bardzo miła - z moimi przyjaciółkami dogadywałyśmy się z nią bez słów dosłownie i w 

przenośni, ponieważ nie znałyśmy żadnego wspólnego języka. Nasza pani przewodnik wypowiedziała 

jedno zdanie, nad którym musiałam się chwilę zastanowić. Brzmiało ono tak: „Adam Mickiewicz był 

Białorusinem”. Pomyślałam sobie, że przecież tyle razy słyszałam, że Mickiewicz był Polakiem. Jednak 

nasz nauczyciel miał rację, mówiąc, że Adam Mickiewicz jest zarówno Polakiem, jak i Białorusinem 

oraz Litwinem, ponieważ jego życie i twórczość związana jest z kresami, których historia jest bardzo 

skomplikowana. To jest bardzo dobry przykład na to, że wyjazdy edukacyjne oraz projekty rozwijają 

naszą wiedzę i pomagają lepiej odnaleźć się we współczesności. (Maja)

Nowogródek - małe, urokliwe miasteczko na Białorusi. Ludzie są tam niezwykle mili, uprzejmi i gościn-

ni. Zobaczyłam tam wiele pięknych krajobrazów oraz ciekawe zabytki, niektóre z nich mają związek z 

Adamem Mickiewiczem. Chętnie pojechałabym tam po raz drugi. (Ala)
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W Nowogródku podobały mi się dom Adama Mickiewicza, który został przekształcony w muzeum, 

pomnik poety, przy którym zrobiłem sobie zdjęcia na pamiątkę oraz kopiec, z którego można było 

zobaczyć panoramę miasteczka. Zaimponowało mi też jezioro Świteź, przy którym Mickiewicz pisał 

swoje wiersze. Tam razem z naszymi nauczycielami odczytaliśmy balladę pt. „Świtezianka”. Dzięki wizy-

cie w Nowogródku dowiedziałem się więcej o Mickiewiczu i o miejscu, w którym się urodził i się uczył. 

(Maksymilian)

Niedawno miałam okazje zobaczyć i zwiedzić Nowogródek. Poznałam historię Adama Mickiewicza oraz 

jego pomnika znajdującego się w tym miasteczku. Dowiedziałam się, że ostatecznie nie da się określić 

jednoznacznie narodowości naszego wieszcza i można mówić, że jest osobą z pogranicza. Zobaczyłam 

również ruiny zamku oraz dworek, w którym znajduje się muzeum poświęcone poecie. W Nowogródku 

bardzo mi się podobało i gdybym mogła, chętnie pojechałabym tam kolejny raz. (Zosia)

Serdecznie dziękujemy organizatorom – poznańskiemu Stowarzyszeniu Współpracy ze Wscho-

dem „Memoramus” za możliwość uczestniczenia w tym wyjeździe.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie wraz 

z nauczycielami Sandrą Sobalak oraz Jakubem Niewińskim 
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Kuropaty - poniedziałek 25 kwietnia

 Piąty dzień wyjazdu. Wsiadamy rano do autokarów ze świadomością, że zaczynamy wracać. Zmę-

czeni, ale pełni emocji i przeżyć związanych z X Marszem Pamięci, który odbył się dnia poprzedniego. 

Już trochę tęskniący do bliskich. Jedziemy, przejeżdżamy Mińsk – miasto europejskie, wydawałoby się, 

w pełni tego słowa znaczeniu. I nagle, bez zapowiedzi, przy drodze wyłania się las. Ale to nie zwykły 

las- to Las Krzyży. Kuropaty.

 

Ci, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tym wyjeździe nie byli chyba na to gotowi.  Ja na pewno nie 

byłam. Krzyże, rzędem oddzielające drzewa  od drogi, tworzą granicę między dwiema rzeczywistościa-

mi, granicę między życiem a śmiercią, między zapomnieniem a pamięcią. To nie miejsce dla wszystkich. 

Ten, kto przypadkiem znajdzie się na tej drodze nie zjedzie ot tak, zainteresowany tym, co zobaczył. 

Nie ma możliwości zatrzymania autokaru przy lesie, pomimo że jest miejsce wydzielone do postoju. To 

miejsce dla tych, którzy wiedzą, że można przejść tam z pobliskiej stacji paliwa. 

 

 Zabieramy z autokaru znicze i idziemy w kierunku lasu. Z nieba pada deszcz, jakby płakał nad losem 

tam pochowanych. Ale nikt z uczestników nie zwraca na to uwagi. Cisza zdominowała pobyt w Kuropa-

tach. Chwila modlitwy i uświadomienie sobie po raz kolejny na tym wyjeździe wielkości stalinowskich 

zbrodni powoduje, że chcemy być tam dłużej niż przewiduje plan. Nie możemy odejść, bo to miejsce 

przyciąga ogromem cierpienia, niesprawiedliwości, kar za niepopełnione winy. Krzyże bezimienne, tak 

inne od tablic w Katyniu, utrwalają się na zawsze w naszej pamięci. Pochylone, spróchniałe i te stojące 

prosto, niedawno wbite w ziemię w miejscu, które istnieje tylko dzięki zwykłym, niezwykłym ludziom- 

ofi cjalnie na Białorusi nie upamiętnia się takich miejsc, nie próbuje się ich lokalizować. Ofi cjalnie tych 

grobów nie ma. 

 Powoli wracamy do autokaru, powoli zaczynamy rozmowy, powoli wracamy myślami do teraźniej-

szości. Mamy jednak świadomość tego, że PAMIĘĆ POKOLEŃ TRWA. I że to od nas zależy, czy trwać 

będzie zawsze.
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Nowogródek - poniedziałek 25 kwietnia

W czasie drogi do Nowogródka mieliśmy okazję przenieść się w odległą przeszłość. Zatrzymaliśmy się 

w Mirze i podziwialiśmy przebudowany w stylu renesansowym zamek Radziwiłłów. Te stare mury były 

świadkiem wielu walk z okresu potopu szwedzkiego; odwiedzał je, znany z kart trylogii Sienkiewicza, 

Bogusław Radziwiłł. Baszty i fortyfi kacje zdobywał w wojnie z Rosją niejaki Samuel Kmicic. Dla nas 

jednak, jak sugerował przewodnik, miejsce te wiąże się z kartami Pana Tadeusza.[...]

Głównym celem naszej podróży był Nowogródek. W czterech grupach zwiedziliśmy miejsca pełniące 

ważną funkcję w budowaniu polskości. Oprowadzała nas Pani Jadwiga Sienkiewicz, która z pięknym, 

kresowym zaśpiewem, opowiedziała nam o inicjatywie, której celem miało być powstanie Kopca Mic-

kiewicza. Budowany był on przez wiele lat dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ nowogród-

czanie pragnęli usypać go z ziemi wszystkich miejsc, w których przebywał poeta. Wspinając się na jego 

szczyt, mogliśmy podziwiać nie tylko widok okolic Nowogródka, ale czuć się tak, jak byśmy podążali 

nieustannie śladami artysty. Nieopodal Kopca znajduje się Góra Zamkowa, tam także udaliśmy się, by 

posłuchać opowieści o legendarnych czasach księcia litewskiego Mendoga. 

Stary zamek, z którego dziś pozostały już tylko ruiny, był świadkiem wielu ważnych wydarzeń z prze-

szłości; przetrwał najazd średniowiecznego mistrza krzyżackiego Konrada Wallenroda, uświetnił ślub 

Władysława Jagiełły z Sonką Holszańską, ale nie oparł się najazdom Szwedów w czasie potopu. 

Prosto z Góry Zamkowej udaliśmy się do Białej Fary- kościoła, który powstał na miejscu drewnianej 

świątyni ufundowanej przez księcia Witolda. Obecny kształt świątyni został prawie w całości zachowa-

ny tak, jak wyglądał w XVIII wieku. Szczególne miejsce zajmuje

w kościele obraz Matki Boskiej Nowogródzkiej. To tutaj był ochrzczony poeta i tu też został przyniesio-

ny przez matkę, by szukać ratunku po nieszczęśliwym upadku.

Miejsce to zasłynęło cudem także w XX w., a to za sprawą modlitwy 11 nazaretanek, które ofi arowały 

swoje życie w zamian za 120 osób uwięzionych przez gestapo. Siostry zostały uznane za błogosławione 

przez Papieża Jana Pawła II. Niestety, nie mieliśmy już czasu, by zwiedzić Kościół Dominikanów, choć 

warto wspomnieć, że przy jego murach znajdowała się szkoła, do której uczęszczał Adam Mickiewicz 

i (prawdopodobnie z powodu słabego zdrowia) w której powtarzał trzecią klasę. Czas zweryfi kował 

jednak talenty artysty. Przekonaliśmy się o tym, gdy udaliśmy się z wizytą do Dworku Mickiewicza, 

w którym znajduje się obecnie muzeum poety. Poszczególne sale zaprezentował nam dyrektor pla-

cówki, a jego opowieść podporządkowana została biografi i poety. Mikołaj Gajba zwrócił uwagę na fakt, 

że autor Ballad i romansów mieszkał w Nowogródku jedynie kilkanaście lat, a wszystkie zgromadzone 

eksponaty są próbą odzwierciedlenia dzieciństwa i młodości artysty, a także jego późniejszych losów. 

Nam szczególnie podobała się kuchnia, która mieściła się w podziemiach dworku, a jej wyposażenie 

pochodziło z okolicznego dworku w Tuhanowiczach.[..]

      VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu
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Refleksje uczestników Marszu 

Dla mnie wyjazd do Rosji był niesamowitym doświadczeniem. Możliwość poznania nowych kultur oraz 

zobaczenie takich krajów jak Litwa, Łotwa, Rosja, Białoruś jest czymś naprawdę wspaniałym. Mocno 

zapadła mi w pamięci wizyta w Domu Polskim w Smoleńsku, gdzie odbył się m.in. wspólny koncert 

młodzieży z Polski i Rosji, najbardziej poruszyło mnie tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz to, jak 

ważny dla Polonii w Smoleńsku był nasz przyjazd i nasza obecność w Rosji. Jednak największe wra-

żenie wywarła na mnie wizyta w Memoriale w Katyniu oraz wspólne składanie kwiatów na rosyjskiej 

i polskiej części cmentarza. Trudno nazwać uczucia, które towarzyszyły mi w tamtym miejscu, lecz ich 

nigdy nie zapomnę. Również słowa skierowane do nas - młodego pokolenia, by nie dopuścić do takiej 

zbrodni, zapisały się mocno w mojej pamięci i dla takich wspomnień warto było jechać.

Kinga Kaczmarek, I LO

Wyjazd na Kresy Wschodnie zorganizowany przez Stowarzyszenie „Memoramus” był dla mnie piękną 

a zarazem najdoskonalszą lekcją historii, jaką miałam okazję doświadczyć. Jestem bardzo wdzięczna za 

to, że miałam możliwość wzięcia udziału w tej „podróży w czasie”. Czytanie  o masowych mordach na 

naszym narodzie, oglądanie na zdjęciach mogił tak wielu pomordowanych w brutalny sposób, nie daje 

takiej świadomości, jak pojawienie się w tym miejscu, w Lesie Katyńskim. Trudno jest opowiedzieć, 

opisać, co się czuło, stojąc na tej ziemi ze świadomością tego, co się na niej wydarzyło, trzeba to po 

prostu przeżyć. Odwiedzenie takich miejsc jak Smoleńsk, Katyń czy też Nowogródek, miejsc, w których 

rodziła się historia narodu polskiego, pozwoliło mi docenić i pokazać tak naprawdę, jak bardzo jestem 

dumna z tego, że jestem Polką.

Katarzyna Kasińska, I LO

Katyń - miejsce masowej zbrodni ofi cerów polskich. Żaden podręcznik czy fi lm nie potrafi  oddać tego, 

co tam się wydarzyło. Dzięki możliwości udziału w XI Marszu Pamięci w Katyniu doświadczyłam jednej 

z najważniejszych lekcji historii mojego życia. Pomimo tego, że od początku nie znałam osób biorących 

udział w tym wydarzeniu, jeszcze nigdy nie przeżyłam tak emocjonalnej  integracji  między uczest-

nikami.  Mieliśmy wspólny cel - oddać hołd naszym rodakom, a wszystko umocniła jeszcze wspólna 

modlitwa. Również rosyjscy rówieśnicy przeżywali to spotkanie równie głęboko jak my. Na znak zgody 

i pokoju uścisnęliśmy sobie dłonie z wiarą, że nigdy więcej nie dopuścimy do takich wydarzeń. Był to 

czas pełen refl eksji i zadumy, dzięki któremu dotknęłam historii bardziej niż przez pryzmat opowiadań 

nauczyciela. Trzeba tu po prostu być, zobaczyć, poczuć, przeżyć… - dzięki temu wiem, że tę lekcję 

historii zapamiętam do końca życia.

Joanna Wicenta,  I LO

Myślę, że na początku muszę powiedzieć o tym, że długo przed wyjazdem zastanawiałam się,  jak to 

będzie pojechać w tak ważne miejsca dla narodu polskiego, miejsca,  do których nigdy sama bym nie 

pojechała. Ten wyjazd przybliżył mi tragedie, jakie spotkały Polaków w Smoleńsku w 2010 r. i w Katyniu 

w 1940 r., lecz również zapoznał mnie z kulturą wschodnią, a dzięki spotkaniu młodzieży rosyjskiej 

i wspólnej rozmowie wydarzenie to na zawsze zostanie w mojej pamięci.

Zofi a Szkwarek,  I LO

Wyjazd na XI Marsz Pamięci dostarczył niezwykle intensywnych przeżyć, które trudno streścić w kilku 

zdaniach. Wyjazd był dla mnie możliwością poznania zupełnie innego świata. Duże wrażenie zrobił na 

mnie pobyt w Domu Kultury w Smoleńsku, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z młodzieżą rosyjską 

i odkryć, że tak naprawdę wcale się od nas nie różni. Jednak najważniejszym elementem wyjazdu, 

który równocześnie zrobił na mnie największe wrażenie, było zwiedzenie Memoriału Las Katyński, 

który był świadkiem ogromnego dramatu poległych ofi cerów - polskiej inteligencji, ale także widział 

dramat tych, których często obwiniamy za tamte zbrodnie, Rosjan - ofi ar okrutnego ustroju. Wyjazd ten 



17

pokazał mi, że szacunek do drugiego narodu jest podstawową kwestią, o której w dzisiejszych czasach 

często zapominamy. Budowanie nowej, lepszej przyszłości  wymaga pojednania. I pamiętania o tym, 

co się stało. 

Wiktoria Grochowska, I LO

XI Marsz Pamięci był  dla mnie pierwszym wyjazdem za granicę na Wschód. Była to tajemnicza i niezwy-

kła przygoda, każdy dzień obfi tował w zupełnie nowe dla mnie doświadczenia. Szczególnie podobało 

mi się spotkanie z rosyjską młodzieżą, koncert oraz przemarsz ze stacji Gniezdowo do Lasu Katyńskie-

go. Przypomniało nam to o potrzebie integracji z rówieśnikami oraz o tym, że pomimo licznych różnic 

kulturowych, w gruncie rzeczy jesteśmy tacy sami. Myślę, że zwiedzanie Memoriału Katyńskiego po-

zwoliło nam w pełni uświadomić sobie, co tam się wydarzyło. Było to przeżycie, które będę pamiętała 

zawsze.

                   Hanna Gulaczyk, I LO

Podróż na Wschód była z pewnością wyjazdem szczególnym, innym niż przeciętna wycieczka szkolna. 

Oprócz integracji uczestników z całej Wielkopolski, nasz wyjazd był wyjątkowy ze względu na jego 

główny cel - wizytę w lesie katyńskim. Staliśmy w tym samym miejscu, co nasi rodacy przed laty, aby 

uczcić ich pamięć. Najbardziej poruszający był dla mnie fakt, że ten piękny, a równocześnie tak zwy-

czajny las w Katyniu, był świadkiem tak tragicznych zbrodni. Opuszczając go, po raz pierwszy byłam 

bardziej świadoma historii oraz pewna, że musimy zadbać o to, aby nigdy się ona nie powtórzyła. 

Ważnym elementem naszego pobytu w Rosji była również integracja międzynarodowa. Nasi rosyjscy 

rówieśnicy nie różnili się wcale od nas, byli tak samo otwarci na świat i spragnieni odkrywania go. 

Refl eksje, które zrodziły się podczas pobytu na Wschodzie, towarzyszą mi do dziś. To nie był luksusowy 

wyjazd wypoczynkowy, lecz wyjazd, który uczy, otwiera oczy na losy świata, tego z przeszłości, jak 

i dzisiejszego, i właśnie takie podróże mają prawdziwą wartość.

 Aleksandra Piskorska, I LO

Las Katyński to miejsce z pozoru zwyczajne i spokojne, jednak w głębi skrywa swoją tajemnicę. Tą 

tajemnicą była zatajana przez dziesiątki lat prawda o wydarzeniach, jakie rozgrywały się poza zasię-

giem wzroku mieszkańców miasta. Las bohaterów, o których Polska miała zapomnieć. Mimo czasu, 

który upłynął, uczucie niepokoju i wszechogarniająca melancholia wciąż są obecne. Tysiące nazwisk 

poległych i drzewa, które były świadkami tej okrutnej zbrodni, nie dadzą o sobie nigdy zapomnieć. 

Jadąc do Katynia na Marsz Pamięci warto pamiętać, że jest to jedna z niewielu okazji, aby dotknąć 

i doświadczyć żywej historii naszego narodu, ale również przeżyć jeszcze raz, na swój sposób tragedię, 

która przed prawie 80 laty dotknęła rodziny wielu z nas, uczestników marszu.  Dziś dla nas to nie tylko 

miejsce tragicznej zbrodni, ale także ziemia, na której jednają się dwa narody - polski i rosyjski.

Aleksandra Sobczak, I LO

XI Marsz Pamięci i wyjazd do wschodnich sąsiadów Polski były przede wszystkim bardzo cenną 

i niezwykłą lekcją historii, której mogliśmy doświadczyć „na żywo”. Oddaliśmy hołd polskim ofi cerom, 

którzy zginęli w Katyniu oraz odwiedziliśmy inne, ważne dla Polaków miejsca - były to m.in. pomnik 

Legionów Polskich w Dyneburgu na Łotwie i dom Adama Mickiewicza w Nowogródku na Białorusi. 

Zarówno spotkanie z młodzieżą rosyjską w Domu Polskim, jak i wspólny marsz w Katyniu były świetny-

mi przykładami pojednania polsko-rosyjskiego oraz nawiązania zwykłych kontaktów międzyludzkich. 

Wspólny pobyt na Polskim Cmentarzu Wojennym oraz w części rosyjskiej Memoriału potwierdza, że 

Polacy i Rosjanie pamiętają o przeszłości i chcą budować dobre relacje na przyszłość. Moim zdaniem 

wyjazd ten był poruszającym przeżyciem, okazją do głębszego zapoznania się z historią oraz zdoby-

ciem niezapomnianych doświadczeń.

         Bartosz Nowicki, IV LO
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Wizyta na cmentarzu w Katyniu uświadomiła mi, że przeszłość jest zawsze żywa. Zbrodnie przeciw-

ko ludzkości to bardzo ważna a zarazem przerażająca część historii, dlatego żadne statystyki nie są 

w stanie zilustrować tragedii, jaka wydarzyła się w kwietniu 1940 roku. Czas spędzony w Lesie Ka-

tyńskim pozwolił mi docenić pojęcie patriotyzmu oraz bohaterstwa Polaków, którzy stracili życie za 

Ojczyznę. Jestem dumna, że mogłam być w tym miejscu i zapalić znicz przy tablicy epitafi jnej, a przede 

wszystkim dokonać osobistej refl eksji na temat Zbrodni Katyńskiej. Bardzo ważnym elementem XI 

Marszu Pamięci było odśpiewanie polskiego i rosyjskiego hymnu na terenie Memoriału. Spotkanie 

z Rosjanami zjednoczyło nas, pozwoliło poznać inną, niezwykłą kulturę i zawrzeć nowe znajomości. 

Wyjazd do Rosji był żywą lekcją historii, która na zawsze pozostanie w mojej pamięci. 

Erika Konieczyńska, IVLO

Wyjazd do Rosji wspominam z radością i uśmiechem. Jednocześnie zachowuję zadumę oraz skupie-

nie. Wizyta w Katyniu to przeżycie dające wiele przemyśleń. Kiedy na cmentarzu odnalazłam tablicę 

z nazwiskami swoich przodków, trudno było opanować wzruszenie. Szum drzew przeplata się z ciszą. 

Dziesiątki lat temu spokój ten zakłóciły zabójcze strzały. Głównym celem wyjazdu młodzieży z Wielko-

polski był XI Marsz Pamięci. Wyruszając ze stacji Gniezdowo, przeszliśmy na Katyński Memoriał. Młodzi 

Polacy i Rosjanie zjednoczyli się. Podaliśmy sobie dłonie  i otworzyliśmy na siebie, gdyż nasze serca 

niczym się nie różnią. Każdy ma jedno, wrażliwe i zasługujące na zrozumienie. Historia, która tyle na-

uczyła oba narody, postanowiła je zjednoczyć za naszym pośrednictwem. Rosjanie przyjęli nas bardzo 

gościnnie. Czułam się jak na swojej ojczystej ziemi. Nigdy nie zapomnę tych wspaniałych chwil spędzo-

nych zarówno w przytulnym sanatorium Kristal, jak i w Domu Polskim w Smoleńsku. Kolorowe występy 

w smoleńskim Domu Kultury nie tylko wzmocniły naszą integrację, ale i na zawsze skradły moje serce.  

Monika Spychała, IVLO

Coroczny wyjazd, zorganizowany przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus” do 

Rosji rozpoczął się 6 kwietnia 2017 i trwał pięć dni. W tym godnym zapamiętania wydarzeniu brały 

udział szkoły z Poznania oraz uczniowie ze szkół w Smoleńsku. My jako młodzież uczestniczyliśmy 

między innymi w XI Marszu Pamięci, który miał swój początek na stacji „Gniezdowo”, skąd w 1940 roku 

polscy ofi cerowie zostali przewiezieni na teren Katyńskiego Lasu i z rozkazu Stalina zabici strzałem 

w tył głowy. Następnie zakopano ich z nadzieją, że świat nie dowie się o tej zbrodni. Przez Marsz Pa-

mięci chcieliśmy pokazać światu, że my, młodzież polska i rosyjska pamiętamy i możemy żyć ze sobą 

w zgodzie, mimo tego, co zdarzyło się między naszymi narodami 77 lat temu. Nie było to tylko zapa-

miętywanie historii, ale również zacieśnianie wzajemnych relacji.

Patrycia Skopinski, IVLO

Do wyjazdu skłoniła mnie zwykła ciekawość przeżycia czegoś nowego, czegoś, co prawdopodobnie, 

nigdy już mi się nie przytrafi . Zderzenie z zupełnie odmienną dla mnie rzeczywistością było wspa-

niałym doświadczeniem. Spotkanie z rosyjską młodzieżą i pobyt w Smoleńsku pozwoliły mi na wyro-

bienie własnego zdania o tym propagandowym kraju, który po tym wyjeździe odbieram pozytywnie. 

Uważam, że kontakt z młodymi ludźmi był bardzo ważnym punktem programu, gdyż osobiście do-

świadczyliśmy rosyjskiej gościnności i otwartości. Jestem pewna, że znajomości zawarte podczas tego 

krótkiego spotkania przetrwają długi czas i przyniosą pozytywne efekty. Pobyt w Memoriale „Katyń” 

wywarł na mnie ogromne wrażenie. Jeszcze niedawno historia tamtego miejsca była dla mnie zwykłą 

opowieścią z lekcji historii. 21 tysięcy poległych wydawało mi się pustą statystką. Dopiero stojąc nad 

„czarnymi dołami” i próbując wyobrazić sobie, jak wiele niewinnej krwi przelano za ojczyznę, uświado-

miłam sobie powagę tej tragedii. Tam trzeba po prostu być.

Martyna Panek, IVLO

W Marszu Pamięci brałam udział pierwszy raz. W sobotę 8 kwietnia 2017 r. byliśmy na spotkaniu 

z młodzieżą rosyjską w Domu Kultury. Odbyły się występy artystyczne. Integrowaliśmy się. Następnie 
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Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

I LO w Kościanie

I LO w Poznaniu
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II LO w Poznaniu

LO Oborniki

IV LO w Poznaniu
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V LO w Poznaniu

VI LO w Poznaniu

VIII LO w Poznaniu
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XIV LO w Poznaniu

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu
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Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu
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Przedstawiciele Domu Polskiego witają przybyłych gości chlebem i solą

Uczestnicy Marszu podczas tradycyjnego spotkania z Ojcem

Pamiątkowe zdjęcie ze Smoleńska, a w tle przepiękny Sobór Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
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Dyktando

Przekazanie nagród dla mistrzów ortografi i na ręcę Prezesa Karola Seiferta

Tradycyjne występy młodzieży w smoleńskim domu kultury
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Tradycyjne występy młodzieży w smoleńskim domu kultury

Tradycyjne występy młodzieży w smoleńskim domu kultury

Spotkanie młodzieży polskiej i rosyjskiej w smoleńskim domu kultury
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Młodzież oddaje hołd pomordowanym ofi cerom

Uroczyste rozpoczęcie XI Marszu Pamięci na stacji kolejowej Gniezdowo

Uczestnicy XI Marszu podczas mszy św. ku czci zamordowanych ofi cerów
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Rusza XI Marsz Pamięci

Przemówienie uczennicy IV LO na Placu Pojednania 

Przemówienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Leszczyńskiej
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Wspólny udział młodziezy polskiej i rosyjskiej w XI Marszu Pamięci

Uczestnicy XI Marszu Pamięci w ciszy przechodzą przez rosyjską część cmentarza w Katyniu

Pan Karol Seifert i Pani Lilia Turczenkowa w geście pojednania narodów polskiego i rosyjskiego



Pamiątkowe zdjęcie z uczniami Szkoły Kadetów w Smoleńsku

 Przed pomnikiem wieszcza Adama w Nowogródku

 Lotnisko Siewernyj - tablica poświęcona ofi arom  katastrofy smoleńskiej 



Ruiny Zamku Giedymina w Nowogródku

Lotnisko Siewiernyj
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Pamiątkowe zdjęcie przed Kopcem Adama Mickiewicza w Nowogródku

Kościół farny p.w. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku
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Dworek Adama Mickiewicza w Nowogródku

Nad Świtezią
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Zdjęcie grupowe Białystok
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przejechaliśmy na Polski Cmentarz Wojenny, tam zapaliliśmy znicze pod tabliczkami epitafi jnymi i od-

była się Msza Święta. Był to czas na indywidualną refl eksję. 9 kwietnia rozpoczęliśmy Marsz ze stacji 

Gniezdowo, skąd transportowano Polaków na miejsce straceń karetkami więziennymi. Dotarliśmy na 

Plac Pojednania w Memoriale „Katyń”, gdzie zostały odegrane hymny państwowe Polski i Rosji. Odbyły 

się przemówienia nie tylko dorosłych, ale również przedstawicieli młodzieży ze strony polskiej i rosyj-

skiej. Z całej uroczystości najbardziej podobało mi się, że mogliśmy pojednać się z młodymi Rosjanami 

poprzez gest uścisku i podania dłoni, był to symbol zrozumienia, współczucia, szacunku, zgody  i przy-

jaźni. Nastąpiło złożenie kwiatów pod krzyżem prawosławnym i przed Ścianą Pamięci. Emocje, jakie 

mi tam towarzyszyły są nie do opisania. Wyjazd do Rosji to jedno z tych wydarzeń, których nigdy nie 

zapomnę. Chciałabym przeżyć to jeszcze raz. 

Daria Ignac, IVLO

Niedawno odbył się XI Marsz Pamięci, w którym miałam przyjemność uczestniczyć. Wyjazd na Wschód 

budził we mnie pewne obawy, lecz szybko okazały się one niepotrzebne. Ludzie tam żyjący są pełni 

ciepła i otwarci na nowe przyjaźnie. Przywitali nas uroczyście według polskiej tradycji. Ten gest wzbu-

dził we mnie podziw, ponieważ wymagało to przygotowania i sądzę, że nie każdy potrafi łby tak uro-

czyście przywitać swoich gości. Moment, w którym spotkaliśmy się wszyscy na stacji Gniezdowo był 

według mnie najważniejszym momentem z całego wyjazdu, ponieważ tam pierwszy raz zobaczyliśmy, 

że Rosjanie również łączą się z nami w żalu. Moim zdaniem swoją obecnością udowodnili, że mimo 

tragicznej przeszłości, przyjazna przyszłość nadal jest możliwa. Przemowy na cmentarzu katyńskim 

były obietnicą lepszej przyszłości, ale także opowiadały o smutku, który jest spowodowany tamtymi 

wydarzeniami. Moment, w którym młodzież polska miała podać dłonie młodzieży rosyjskiej był wzru-

szającą chwilą. Wyjazd do Rosji pozytywnie mnie zaskoczył i mam nadzieję, że przyjaźnie, które tam 

zawarliśmy będą trwać długie lata.

Weronika Idziorek, IVLO

Podczas wyjazdu do Rosji zobaczyłam wiele miejsc, które zmusiły mnie do głębszych przemyśleń, zastanowienia 

się nad sensem życia i skutkami dawnych politycznych decyzji. Marsz Pamięć oraz wizyta na cmentarzu w Katyniu 

pokazały, jak mało wiem o następstwach wojny. Zachęciły mnie do poszerzenia wiedzy historycznej. Pokazały, 

jak ona jest ważna, jak ważna jest pamięć o poległych w walce. Spotkanie z rosyjską młodzieżą uświadomiło mi, 

jak wiele mamy wspólnego z naszym sąsiadem. Ukazało również, że możemy się z nimi przyjaźnić, pomagać 

sobie nawzajem. Każdy z nas boryka się z jakimiś problemami, ale nie każdy chce je zwalczyć, pokonać. Ta podróż 

pokazała, jak łatwo można nawiązywać nowe stosunki.

Maria Głowacka, IVLO

Pamięć po ofi arach katyńskich była żywa we wszystkich słowach i gestach. Natłok emocji i wrażeń sprawił, że 

długo po powrocie do domu nie wiedziałam, co myśleć. Żadne z wypowiedzianych i niewypowiedzianych 

słów nie było w stanie wyrazić naszego smutku, żalu, tęsknoty i szacunku do tych, którzy polegli i trwają w 

spokoju. Każde zwiedzone miejsce wyryło się na stałe odmiennym piętnem w mojej pamięci.

Alicja Przybylska, I LO Kościan

Podczas całego wyjazdu, nic nie poruszyło mnie tak bardzo, jak zadanie, które otrzymaliśmy na cmen-

tarzu w Katyniu. Każda grupa dostała karty ze szczątkowymi informacjami o konkretnych ofi cerach, 

którzy polegli w Katyniu. Naszym zadaniem było odnaleźć tablice z ich nazwiskami i umieścić tam 

znicz. W tym momencie uświadomiliśmy sobie, jak blisko nas jest ta tragedia, polegli w Katyniu byli 

z naszej okolicy, byli niewiele od nas starsi, zajmowali się tym, czym my chcemy się zajmować. Gdy 

w szkole obcujemy z historią, jest ona dla nas często odległą datą czy wydarzeniem, tutaj niemal nama-

calnie doświadczyliśmy wydarzeń, które miały miejsce ponad 70 lat temu, a nadal są tak bardzo żywe 

i bliskie.

Wojciech Grupiński, I LO Kościan
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To była moja pierwsza podróż do Rosji. O Katyniu słyszałam w dzieciństwie od ojca, który słuchał trzesz-

czącego i zagłuszanego Radia Wolna Europa. W szkole nie mówiło się o tej tragedii ani słowa. Być na 

miejscu, widzieć wjeżdżający na stację Gniezdowo pociąg z czerwoną gwiazdą, chodzić wzdłuż ścian 

z ogromną liczbą tabliczek epitafi jnych, słuchać dźwięku dzwonu spod ziemi, „dotknąć” tragicznej 

historii - wrażenia niezapomniane. Niewyobrażalny dramat ofi ar i ich rodzin. Próbowałam, jako nauczyciel, 

policzyć, czytając tabliczki, ilu wśród ofi ar, było przedstawicieli mojego zawodu, nie byłam w stanie... 

A jednocześnie tak pięknie mówili kadeci z Korpusu im. Gen. Kutuzowa o pamięci i przebaczeniu. 

I tak wzruszająco, chlebem i solą,  witali  nas rodacy w Domu Kultury  w Smoleńsku. Bardzo miło będę 

wspominać urokliwy Nowogródek i przyjazną atmosferę u sióstr Nazaretanek. 

Danuta Jesiak, nauczyciel LO Oborniki 

Pokonajmy nienawiść

Jestem z pokolenia, które nie uczyło się o zbrodni katyńskiej na lekcji historii. Jestem z pokolenia, które 

było wychowywane w milczeniu. Prawdę poznałem dopiero na studiach i później, już w trakcie pracy 

naukowej. W Katyniu byłem pierwszy raz. Znałem to miejsce z literatury, wspomnień, opisów, map 

i archiwalnych zdjęć, dlatego tak ważne było dla mnie, by zobaczyć to wszystko, o czym czytałem na 

własne oczy. Dzięki uprzejmości organizatorów - udało się. 

Stałem pośrodku otoczony szokująco cichym lasem, bezszelestnym i bezdźwięcznym, bez śladu wio-

sennego ptactwa. Chodziłem wokół alejek, dotykając drzew i chwytając w garść piaskowo-brunatną 

ziemię. Każdy z nas chyba zadawał sobie to samo pytanie: co musieli czuć Oni, kiedy stawali nad krawę-

dzią dołów śmierci szarpani przez enkawudzistów... Spoglądałem też na miejsca w głębi lasu, pokryte 

mchami, gdzieniegdzie zalane roztopami, gdzie nie było nigdy prowadzonych prac archeologicznych. 

Świadomość, że leży tam bezimiennie tysiące Rosjan i innych narodów, ofi ar stalinowskich zbrodni, 

potęgowała przeżycie. 

Jest dla mnie oczywistym, że „Katyń” musimy postrzegać jako miejsce pamięci, ale przede wszystkim 

pojednania, choć wiem, że to trudne. Zbrodnia katyńska okaleczyła i zatruła Polaków i Rosjan, dlatego 

tak ważne jest, by każdego roku przy dołach śmierci spotykali się młodzi Rosjanie i Polacy, by razem 

szli, nieśli kwiaty i znicze, by razem składali hołd pod krzyżem prawosławnym i na polskim cmentarzu 

wojennym. Jednak być może ważniejsze jest, by potem, młodzież razem poznawała się, wspólnie roz-

mawiała ze sobą, zaprzyjaźniła się, by mogła odwiedzać się wzajemnie w Polsce i w Rosji. Jeśli zadbamy 

o to i damy im szansę pielęgnować wzajemne koleżeńskie kontakty, to wierzę, że pokonamy pokole-

niową nienawiść.  

Bartłomiej Garczyk, Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

XI Marsz Pamięci w Katyniu. Kiedy go wspominam, mam mieszane uczucia. Nie da się go tak po prostu 

opisać. Przez całą podróż do tego miejsca zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądać, czego możemy 

się spodziewać. Natomiast droga powrotna, pełna była refl eksji i przemyśleń. Dla każdego z nas była to 

też bardzo osobista podróż w głąb siebie. 

Ciężko opisać wszystkie emocje, jakie targały mną podczas pobytu na ziemi katyńskiej. Z pewnością 

byłem rozdarty; między dumą z zachowania ofi cerów, strachem, który musiał towarzyszyć ich trans-

portowi do miejsc zagłady, a nieopisanym smutkiem, kiedy zdałem sobie sprawę, ze ich losu nie miał 

nikt poznać. Tak tez musieli się czuć ci, którzy zostali w Polsce.  Wyprawa do Katynia to jedno z ważniej-

szych wydarzeń w moim życiu. 

Tomasz Linke, LO Oborniki 

Długo szukałam słów, które opisałyby uczucia i wrażenia towarzyszące mi podczas pobytu w Katyniu. 

W końcu znalazłam: czekanie, zaskoczenie i wzruszenie. Podróż wymagała od nas dużej cierpliwości, 

ale warto było czekać, bo u celu czekało nas zaskoczenie tym, jak naprawdę wygląda Las Katyński, 

miejsce okrutnej śmierci Polaków. Żadna lekcja historii nie była w stanie pokazać nam, co widzieli 

i słyszeli nasi rodacy zanim stracili życie, dopiero będąc tam doświadczyliśmy wzruszenia, które wywo-

łała przejmująca cisza i przytłaczająca prawda o tym, jak długo żyliśmy w nieświadomości o zbrodni, 



37

która nigdy nie miała prawa się wydarzyć. A jednak... Teraz my, młodzi Polacy, stojąc tam oddaliśmy 

hołd, złożyliśmy modlitwę i przeżyliśmy emocjonujące chwile, dzięki którym nigdy nie zapomnimy 

i nie pozwolimy, by historia się powtórzyła.  

Kinga Wojtkowiak, LO Oborniki 

Niewiele jest słów, które mogłyby opisać, jak wielkie emocje towarzyszyły mi podczas podróży do Katy-

nia. Był to jeden z najważniejszych wyjazdów w moim życiu, którego nigdy nie zapomnę. Szczególnych 

wrażeń dostarczyły mi chwile spędzone w lesie katyńskim. Atmosfera spokoju, smutku i bólu, która 

tam panowała, zmieniła mnie i  już nigdy nie spojrzę na historię tak samo. Wyjazd ten dostarczył mi 

także wiele pozytywnych wrażeń na temat ludzi mieszkających w Rosji, na Białorusi. Wspólne rozmowy 

z młodzieżą rosyjską na długo zapadną mi w pamięci. 

Marcin Chudziński, LO Oborniki 

Katyń - miejsce pamięci, miejsce wspomnień, które nadal bolą. Stojąc na ziemi lasu katyńskiego czy 

na peronie stacji Gniezdowo, doświadczyliśmy emocji, które każdy z nas zapamięta na bardzo długo. 

Refl eksje, wzruszenie, lekcja żywej historii. 

Przejeżdżający pociąg podczas pobytu na stacji był wzruszającym i emocjonującym przeżyciem. Mo-

gliśmy przenieść się w czasie i poczuć to, co czuli jeńcy czekający na egzekucję. Żadna książka nie odda 

tego, co przebywanie w tamtym miejscu. Trudny fragment naszej historii, tysiące tabliczek epitafi jnych 

uzmysławiają nam ogrom tych okrutnych wydarzeń. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamię-

ci wszystkich pomordowanych na tej okrutnej ziemi. Jestem bardzo wdzięczny i dumny, że miałem 

możliwość wzięcia udziału w XI Marszu Pamięci i uczczenia ludzi, których wiara w wielkie ideały została 

ukarana śmiercią.

Daniel Dobiegała, LO Oborniki 

Dzięki Stowarzyszeniu Memoramus miałam okazję doświadczyć żywej lekcji historii. Jestem za to bar-

dzo wdzięczna. Udział w XI Marszu Pamięci to wspomnienie na całe życie. Jestem dumna, że miałam 

okazję uczcić pamięć ludzi, którzy tam polegli. Każdy powinien odwiedzić  Katyń, żeby zrozumieć 

i zdać sobie sprawę z wielkości zbrodni, która została tam popełniona. Jest to bardzo wstrząsające 

uczucie i wzbudziło we mnie wiele emocji. Mogłam również zobaczyć skrawek kultury Wschodu i po-

znać rosyjską młodzież, która okazała się bardzo otwarta i sympatyczna. Zachęcam wszystkich, którzy 

mają możliwość do wzięcia udziału w tym wyjeździe. 

Magdalena Mazur, LO Oborniki 

Katyń – to miejsce skłania nas do myślenia. Kiedy patrzyłam na te wszystkie nazwiska na tablicach 

upamiętniających ofi ary zbrodni katyńskiej, dotarło do mnie, że ta tragedia naprawdę się wydarzyła. 

W szkole, na historii, uczymy się o niej, ale dopiero w Katyniu uświadomiłam sobie, jak wiele osób 

tam zginęło. Prawdziwych ludzi! To nie tylko kolejne nazwiska do zapamiętania na sprawdzian. To byli 

ludzie, którzy naprawdę żyli, mieli swoje rodziny, pracę, troski i problemy.

Maria Połczyńska, V LO

XI Marsz Pamięci pozostanie ze mną na zawsze. Było to niesamowite przeżycie. Trudno opisać słowa-

mi emocje, które wtedy odczuwałam, myśli, które krążyły mi po głowie. Marsz rozpoczął się na stacji 

kolejowej Gniezdowo, gdzie można było sobie wyobrazić moment, w którym przywożono polskich 

ofi cerów. Uważam, że każdy, kto ma szansę pojechać do Memoriału Katyńskiego, powinien się tam 

udać, ponieważ to wszystko trzeba zobaczyć na własne oczy.

Zuzanna Cykowiak, V LO

XI Marsz Pamięci na zawsze pozostanie w mojej głowie. Było to bardzo piękne, głębokie i wzruszające 

doświadczenie. Stojąc w Lesie Katyńskim, pośród drzew, pustki i chłodu uświadomiłem sobie cierpie-
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nie i ból polskich rozstrzelanych ofi cerów, poczułem wszystko na własnej skórze. Marsz to bardzo pięk-

na inicjatywa, integrująca młodzież polską i rosyjską. To dziewczyny i chłopcy, którzy mają ambicje, 

marzenia i nie różnią się niczym od nas. Dlatego należy stawiać mosty, wspólnie budować i patrzeć 

w przyszłość i zgodnie iść w jednym kierunku, szanując każdego człowieka.

Jakub Jankowski, V LO

Pierwszy raz na Wschodzie. Pierwszy raz w Rosji. Pierwszy raz w Katyniu, miejscu dla Polaków szcze-

gólnym i symbolicznym. Kiedy staliśmy na stacji Gniezdowo i minął nas przejeżdżający właśnie pociąg, 

poczułam się tak, jakbym wsiadła do wehikułu czasu. Wystarczyło zamknąć oczy, żeby wyobrazić sobie 

ostatnią drogę polskich ofi cerów. Co czuli? Czy wiedzieli? Czy mieli jeszcze nadzieję? O czym myśleli? 

Kogo wspominali? Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Uderzyły 

mnie panujące tam cisza i spokój. Mam poczucie, że jest on rzeczywiście miejscem wiecznego odpo-

czynku. Cieszę się, że podczas przemówień inaugurujących XI Marsz Pamięci podkreślano potrzebę 

współpracy, wzajemnego szacunku, wspólnego budowania przyszłości. Na zawsze pozostanie ze mną 

zdanie, że nawet słaby pokój jest lepszy niż wojna.

Izabela Lenartowicz, V LO, nauczyciel

Wyjazd do Rosji był bardzo emocjonującym wydarzeniem. Nie tylko Marsz Pamięci będę bardzo dłu-

go wspominać, ale także spotkanie z młodzieżą rosyjską w Domu Polskim w Smoleńsku, jak również 

zwiedzanie Nowogródka. Przeżycia związane z pobytem w lesie Katyńskim, zdecydowanie zapamię-

tam najdokładniej. Był to dla mnie najbardziej wstrząsający moment. Mieliśmy okazję poczuć historię 

w sposób, w który nie moglibyśmy tego zrobić przy pomocy książek czy na lekcjach. Wyjazd dostarczył 

mi również dużej wiedzy na temat tego, jak wygląda życie za wschodnią granicą naszego kraju. Każde-

mu kto jest - choć trochę - ciekawy świata, sugeruję rozważenie wyjazdu takiego, jak ten.

Olga Hemmerling, VI LO

Pobyt na terenie Cmentarza w Katyniu to ogromne przeżycie. Co innego czytać lub słuchać o tej 

zbrodni na lekcjach historii, a co innego być tam, zobaczyć, jak wielką skalę miał ten mord. Ofi arujmy  

zamordowanym w Katyniu Polakom naszą pamięć i szacunek, taki wyjazd to jeden ze sposobów, aby 

to okazać.  W katyńskim lesie, na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego, znajduje się ściana pamięci, 

na której przymocowano tabliczki z nazwiskami ofi ar. Oni nie zginęli w walce, nie mieli takiej szansy, 

zostali zamordowani! Liczba tych tabliczek, wyglądających na poplamione krwią, budzi silne emocje. 

W tym miejscu czuje się, że stało się coś złego. Kiedy idzie się wzdłuż muru, chce się wyjść, odetchnąć 

,ale to niemożliwe; wydaje się, że mur ciągnie się w nieskończoność. Gdy wreszcie kończą się tablice 

z nazwiskami, widzimy miejsca po dołach, w których zakopano ofi ary. To właśnie zrobiło na mnie naj-

większe wrażenie. 

Emilia Przybył, VI LO

Wyjazd na wschód Europy był dla mnie pouczającym i nietypowym wydarzeniem. Podczas podróży 

zwiedziłam wiele przepięknych miejsc takich jak np. Nowogródek na Białorusi oraz poznałam dużo 

wartościowych i interesujących ludzi, z którymi mam kontakt do dziś. Chwile spędzone w Katyniu 

wywarły na mnie ogromne wrażenie i natchnęły do refl eksji. Była to wspaniała przygoda, która spowo-

dowała, że zwiększyła się moja świadomość i duma, że jestem Polką.

Izabela Wenderska, VI  LO

Kilka lat temu miałem możliwość pojechać do Włoch, aby brać udział w 70. rocznicy bitwy pod Monte 

Cassino. Chodząc po tamtych wzgórzach i ścieżkach, czułem dumę, że Polacy, mimo swojej ofi ary, tak 

chwalebnie odznaczyli się na kartach historii II Wojny Światowej. Miałem szczerą nadzieję, że i ten „pa-

triotyczny” wyjazd na „XI Marsz Pamięci” ze Stowarzyszeniem Memoramus, wywoła u mnie podobne 

emocje. Okazało się, że odczucia miałem zupełnie inne. Stojąc przy „dołach śmierci”, otoczony całą 
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masą nazwisk, które w okrutny sposób, poprzez strzał w tył głowy i zakopanie w zbiorowych mogiłach 

(bo pochówkiem tego nazwać nie można) miały zostać wymazane z naszej pamięci, zamiast dumy 

poczułem coś pomiędzy smutkiem a gniewem. Nie wiedziałem, jak mam się zachować, krzyczeć, czy 

może cicho rozważać całą katastrofę, jaką niewątpliwie był mord polskich ofi cerów. Mieszane odczucia 

towarzyszyły mi aż do następnego dnia, kiedy to mieliśmy okazję iść we wspólnym marszu pamięci 

i podać sobie ręce z uczniami smoleńskiej szkoły. Zdałem sobie wówczas sprawę z tego, że śmierć na-

szych rodaków i tym razem ma swój pozytywny wydźwięk, ponieważ ten skromny gest, spowodowany 

jakby ciepłym krzykiem z tych przerażających i zimnych „dołów śmierci”, daje nadzieję na przyszłość, na 

to, że tak straszna historia więcej się nie powtórzy. Bo to właśnie ta młodzież (my) budujemy przyszłość.

Jan Biber, VI LO

W szkołach uczą nas o zbrodni katyńskiej, a jednak nie możemy  odczuć koszmaru polskich żołnierzy, 

dopóki tam się nie znajdziemy… Las, w którym Polacy oddali życie za ojczyznę zmusza do głębokich 

refl eksji. Oddałem hołd poległym w zamyśleniu, cicho przemierzając to miejsce, spoglądając na za-

rdzewiałe tabliczki i memoriały. Wszystkie opowieści i fi lmy o tym wydarzeniu stały się dla mnie nagle 

bardziej realne, przestały być jakąś oddaloną fi kcją i uświadomiłem sobie, jak ważne jest pamiętać 

o tych wyjątkowych chwilach i bohaterach.

Marcin Siemiątkowski, VI LO

Cmentarz w lesie Katyńskim sprawiał przytłaczające wrażenie. Choć długie przejazdy i rytm wyjazdu nie 

sprzyjał refl eksji, pozostawi on u mnie niesamowite wspomnienia. Cieszę się, że odwiedziliśmy także 

miejsce współczesnej polskiej katastrofy, miejsce rozbicia samolotu w 2010 roku. Pewnie już nigdy nie 

będę miał okazji tu być, więc jestem wdzięczny organizatorom za umożliwienie mi wyjazdu. Mogłem 

zbliżyć się do tych wydarzeń i dobrze je poznać, być w tych miejscach i chodzić po tej ziemi, po której 

byli prowadzeni na śmierć Polacy. Teraz jest to dla mnie nie tylko jakaś odległa historia, ale okrutna 

rzeczywistość, którą mogłem dotknąć i poczuć. Dzięki temu nigdy nie zapomnę o tym, co się tam 

wydarzyło. Nie zwiedzaliśmy dużo, ale przejazd przez kresowe wsie i miasteczka, spotkania w Smoleń-

sku i nocleg w Nowogródku pozwoliły mi poznać, jak wyglądają te ziemie i kto tam mieszka. Historia 

nasza i naszych sąsiadów była trudna, ale teraz najważniejszym, co było wielokrotnie podkreślane, jest 

pojednanie i właśnie to jest najlepszym podsumowaniem naszego Marszu Pamięci.

Michał, VIII LO

XI Marsz Pamięci w Katyniu był moim pierwszym wyjazdem za wschodnią granicę. Bardzo cieszę się, 

że wziąłem w nim udział, ponieważ była to unikalna okazja do poznania kultury naszych wschodnich 

sąsiadów, nawiązania znajomości, oraz oczywiście uczczenia tysięcy ofi ar zbrodni katyńskiej. Najcie-

kawszym elementem wycieczki była dla mnie możliwość zobaczenia życia codziennego w byłych 

republikach sowieckich oraz porównanie jej z moimi wcześniejszymi, często nietrafnymi, wyobraże-

niami. Urzekła mnie rosyjska architektura w postaci zwiedzanej przez nas Smoleńskiej Cerkwi. Miłym 

zaskoczeniem było także bardzo przyjazne nastawienie obywateli Łotwy, Białorusi i Rosji względem 

nas. Sam widok Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu wywarł na mnie niezapomniane, przygnę-

biające wrażenie. Żeby to zrozumieć, trzeba tam być i to wszystko widzieć. Podsumowując – XI Marsz 

Pamięci uważam za jeden z lepszych wyjazdów dydaktycznych, na jakich byłem.

Andrzej, VIII LO

Dzień przed XI Marszem Pamięci mieliśmy czas na złożenie zniczy, zatknięcie fl ag, obejście murów 

z tabliczkami zawierającymi nazwiska. Bardzo długich murów. Potem była msza. Patrzyłam na drzewa 

poruszające się na wietrze… Czułam nostalgiczny spokój. Sama uroczystość była dla mnie piękna. 

Smutna, ale piękna. Po jednej stronie młodzież ściskająca fl agi biało-czerwone. Po drugiej – trójkoloro-

we. Był moment czegoś w rodzaju pojednania między nami – podanie dłoni. Czuło się jednak rezerwę 

ze strony rosyjskiej. Najbardziej wstrząsnął mną nie fakt bycia w Katyniu, uczestniczenia w Marszu 
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Pamięci, ale… reporter, który zapytał młodych kadetów, czy wiedzą, dlaczego są w tym miejscu. Obok 

stał tłumacz. Zadał im to pytanie po rosyjsku i przetłumaczył ich odpowiedź. Brzmiała ona: „Nie, nikt 

nam o tym nie mówił”. Poruszyło mną to, że mimo bycia z nami, nie widzieli w tym idei.

Justyna, VIII LO

Bardzo cieszę się, że wzięłam udział w projekcie zwieńczonym XI Marszem Pamięci organizowanym 

przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus. Wyjazd przybliżył mi losy osób pomor-

dowanych podczas II Wojny Światowej, ofi ar stalinowskich zbrodni. Szczególne wrażenie zrobiły na 

mnie odwiedziny cmentarza w Katyniu. W miejscu tym panuje niezwykła cisza, która przeraża. Równie 

wstrząsający jest widok tysięcy tabliczek, które zapisane są tysiącami nazwisk. Ich liczba uświadomiła 

mi, jak wiele osób zostało tam zabitych, a wiem, że to i tak nie wszyscy zamordowani. Cieszę się, że 

w Marszu brała udział także młodzież rosyjska, dzięki czemu miałam okazję choć trochę poznać swoich 

rówieśników ze Wschodu. Myślę, że utrzymanie wzajemnych, przyjaznych stosunków jest ważne, by 

w przyszłości uniknąć podobnego nieszczęścia i cierpienia. 

Karolina, VIII LO

Od najmłodszych lat mówiono mi, że jedyny słuszny kierunek to Zachód, nawet kilka dni przed wyjaz-

dem niektórzy próbowali przekonać mnie, żebym nie jechał. Na przekór wszystkim pojechałem i nie 

żałuję. Podróż na polskie Kresy Wschodnie była długą podróżą zarówno pod względem czasu jazdy, jak 

i historii, której mogliśmy doświadczyć. Odwiedzone podczas wyjazdu miejsca znałem z książek czy 

lekcji języka polskiego i historii. Były to dla mnie puste nazwy, niekiedy okraszone jakąś datą czy obraz-

kiem, a dzięki stowarzyszeniu Memoramus, mogłem zobaczyć i dotknąć ogromnego kawałka historii. 

Smoleńsk, Katyń, Dyneburg - te miejsca noszą w sobie ponad 1000 lat historii ważnej dla wszystkich. 

Wyjazd do Katynia uważam za jedno z najciekawszych i ważniejszych wydarzeń mojego relatywnie 

niedługiego życia. 

Wojtek, VIII LO

Wyjazd do Katynia był dla mnie szczególnym przeżyciem. Nie każdy ma okazję obejrzeć miejsca zbrod-

ni, uhonorować zamordowanych ofi cerów oraz zobaczyć kawałek Rosji. Szczególnie przygnębiający 

jest fakt, iż większość Rosjan, obecnych razem z nami na cmentarzu, nie wiedziała o tym, co się tam 

wydarzyło. Poza tym wyjazd był dla mnie okazją do poznania smaków rosyjskiej kuchni oraz krótkiego 

pobytu w ośrodku uzdrowiskowym, położonym w smoleńskich lasach. 

Maciej Chruściel, XI LO

Wyjazd do Katynia i pobyt na samym cmentarzu katyńskim, uświadomiły mi ogrom tragedii, jaką 

popełnili Rosjanie – zarówno na naszych rodakach, jak i również swoich braciach. Wzięcie udziału 

w projekcie Stowarzyszenia Memoramus dało mi wiele do myślenia, uświadomiło mi, że nadal powin-

niśmy walczyć o prawdę – niestety, wciąż zatajaną przez Rosjan. Teraz wiem, że my, Polacy, pamiętając 

o wydarzeniach kwietnia 1940 roku, nie powinniśmy składać broni, lecz nadal walczyć. Ażeby pojąć te 

słowa, należy tam pojechać, stanąć przed tysiącami tabliczek z nazwiskami, pomyśleć, zapalić znicz, 

pomodlić się. Stojąc wśród swoich kolegów,  przyjaciół, rodziny, rodaków powinniśmy być dumni, 

że możemy w samym centrum cmentarza, kierując słowa prosto do nieba, odmówić modlitwę „Ojcze 

nasz…” w naszym pięknym języku, za który polscy ofi cerowie oddawali życie. Uważam, że  jesteśmy to 

winni Ich pamięci.

Mateusz Dmochowski, XI LO

Dla mnie wszystko zaczęło się od nieszczególnych chęci do wyjazdu; początkowo nie traktowałam go 

zbyt poważnie. Z czasem, zagłębiając się w historię, moje nastawienie zmieniło się. Dla mnie najważ-

niejszą i zarazem najbardziej poruszającą częścią programu był Marsz Pamięci, spotkanie z młodzieżą 

rosyjską i – zdecydowanie – wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Emocje, jakie w nas 
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wywołały te wydarzenia, są trudne do opisania. Towarzyszył nam smutek i łzy, ale także duma za po-

ległych rodaków. Niezwykłym doświadczeniem było wczuć się w panujący tam nastrój i – czasami 

aż przytłaczającą – ciszę. Dopiero składając hołd na cmentarzu zrozumiałam, co znaczy prawdziwe 

poświęcenie. Ogrom wspomnień i wrażeń już na zawsze pozostanie w moich myślach, a ja jestem 

całkowicie pewna, że mogłabym przeżyć to wszystko jeszcze raz.

Aleksandra Florczak, XI LO

Kwietniowy wyjazd do Katynia, będący uczczeniem pamięci pomordowanych polskich ofi cerów oraz 

ludności wschodniej, m.in. Ukraińców, Białorusinów, a także Rosjan, był pewnego rodzaju poznaniem 

naszej przeszłości, jak również misją zakorzenienia jej w naszej młodej świadomości. Marsz oraz uro-

czystości miały na celu pokazanie, jakie jest to dla nas ważne, żeby pamiętać o tamtej strasznej zbrodni, 

a także ustalenie dla nas nowego celu, jakim będzie przekazywanie tej wiedzy kolejnym pokoleniom. 

Martwi mnie jednak to, że – pomimo tylu lat - nadal część rosyjska cmentarza nie jest tak zadbana jak 

polska. Mimo to, warto wstąpić tam na parę chwil i w ciszy pomyśleć nad tym, co tam miało miejsce. 

Podsumowując, XI Marsz Pamięci był wspaniałym przeżyciem, dzięki któremu poznałem interesujących 

ludzi, zobaczyłem na własne oczy cmentarz katyński, a także kontynuowałem tradycję nawiązywania 

nowych znajomości z młodzieżą rosyjską.

Stanisław Mirzyński, XI LO

Zawsze chciałem pojechać na Wschód, a wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Memoramus 

dał mi taką możliwość. Nie była to łatwa podróż, gdyż z powodu politycznych zawirowań zmuszeni 

byliśmy jechać do Smoleńska nie bezpośrednio przez Białoruś, lecz  przez Litwę i Łotwę. Pomimo prze-

ciwności, dotarliśmy do Memoriału Katyńskiego. Już przed wejściem na teren cmentarza czuć było 

dziwny klimat, zrobiło się chłodniej. Las katyński jest strasznym miejscem. Myśl o tym, że jesteśmy 

w miejscu, gdzie ponad 70 lat temu zamordowano tysiące osób sprawiała, że – choć wcześniej dużo 

ze sobą rozmawialiśmy, śmialiśmy się – milczeliśmy. Atmosfera tego miejsca przytłaczała wszystkich. 

Chodząc wzdłuż rzędów tablic z nazwiskami ponad 4000 polskich ofi cerów, widząc masowe groby, 

w których po ekshumacji złożono tysiące ciał, człowiek nie mógł pozostać obojętny. Podczas Marszu 

Pamięci uczciliśmy pomordowanych najgodniej, jak potrafi liśmy. 

Dawid Nowak, XI LO

Wyjazd był dla mnie niezwykłym przeżyciem, a największe wrażenie wywarł na mnie las w Katyniu. 

Przechodząc przez cmentarz, poczułam dreszcze na swoim ciele. Nie potrafi łam sobie wyobrazić, ilu 

ludzi cierpiało i ginęło w tym miejscu. Czułam się zaszczycona, mogąc zapalić znicz w miejscu zbrodni. 

Cieszę się, że mogłam przeżyć tak poruszającą lekcję historii na żywo oraz zobaczyć, jak ludzie żyją na 

Wschodzie. Mieliśmy także okazję poznać rosyjską młodzież. Myślę, że wspomnienia z tego wyjazdu 

pozostaną na zawsze w mojej pamięci i mam nadzieję, że więcej młodzieży będzie miało okazję prze-

żyć to samo, co ja.

Karolina Sobańska, XI LO

Co zrobiło na mnie największe wrażenie i najbardziej utkwiło w pamięci z wyjazdu do Rosji? Przede 

wszystkim katyński cmentarz, przytłaczający, pełny grozy i strachu, który swoim rozmiarem i wizerun-

kiem tak bardzo różnił się od tego, z czym spotykamy się na co dzień. Szeregi cmentarnych tabliczek 

z imionami i nazwiskami zamordowanych zdawały się nie mieć końca. To właśnie one uświadomiły 

mi ogrom tej brutalnej zbrodni. Wtedy słychać było tylko powiew wiatru i szelest liści… Tego miejsca 

po prostu nie da się zapomnieć. Przed wyjazdem nie zdawałam sobie sprawy, jak ważne jest to, by 

oddać hołd pomordowanym w Katyniu, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny. Dziś już wiem, że Marsz 

Pamięci był niepowtarzalnym wydarzeniem w moim życiu i zdecydowanie pogłębił mój szacunek dla 

wszystkich niewinnych osób, które tam zginęły.

Karina Zborowska, XI LO
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Początkowo, kiedy przy wjeździe do Rosji długo czekaliśmy na granicy, był taki moment, w których 

chciałam, aby ta podróż jak najszybciej się skończyła. Ale jak to zwykle bywa w ostatnim dniu – pragnę-

łam zostać, by jeszcze móc cieszyć się pobytem, nie tylko w Nowogródku, gdzie spędziliśmy ostatnią 

noc, ale ogólnie na Białorusi, Łotwie i w Rosji... Najtrudniejszą chwilą dla mnie była wizyta na cmen-

tarzu, gdzie każdy z nas dostał kartki z danymi osoby zamordowanej w Katyniu... Ja dostałam kartkę 

upamiętniającą mężczyznę o takim samym nazwisku, co ja... Gdy już odnalazłam tabliczkę, poczułam, 

jak ogarnia mnie paraliż: po prostu stałam i patrzyłam, aż w końcu emocje wzięły górę i wpadłam 

w rozpacz... Po powrocie zapytałam mojego dziadka i dowiedziałam się, że prawdopodobnie nie je-

stem spokrewniona z tą osobą. Poza tym trudnym momentem reszta wyjazdu minęła w przyjemnej 

atmosferze i mam nadzieję, że uda mi się wyjechać do Katynia w przyszłym roku.

Patrycja Żak, XI LO

Tegoroczna wyprawa na XI Marsz Pamięci okazała się szczególnie trudnym wyzwaniem. Z powodu za-

wirowań politycznych trasa musiała przebiegać okrężną drogą, przez Litwę i Łotwę. Podróż nastręczyła 

sporo trudności, wśród których największą uciążliwością okazało się wielogodzinne oczekiwanie na 

przejściach granicznych. Nie wpłynęło to jednak na realizację głównego celu naszego wyjazdu: uczest-

niczyliśmy w Marszu Pamięci w Katyniu, czcząc pamięć polskich ofi cerów zamordowanych w okolicz-

nych lasach. Biorąc pod uwagę wciąż niejednoznaczną interpretację po stronie rosyjskiej wydarzeń 

z kwietnia 1940 r. oraz przesłanie stojące za powstającym na terenie Memoriału Katyńskiego obiektem 

muzealnym dedykowanym „Wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921”, wysiłek włożony w tę wyprawę 

miał głęboki sens, wykraczający daleko poza symboliczny gest patriotyzmu polskiego. 

Agnieszka Hrynyk, nauczycielka XI LO w Poznaniu

Jeśli o nich zapomnę,  Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie

Adam Mickiewicz

Wyjazd na Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej jest żywą lekcją historii. Uważam, że każdy Polak choć 

raz powinien odwiedzić ten zakątek świata. Las Katyński –  to zupełnie inny las niż pozostałe. Dopiero 

stojąc przed mogiłami polskich ofi cerów, którzy zostali pomordowani w tak brutalny sposób, możemy 

zrozumieć to, co wydarzyło się w poprzednim stuleciu.  Dzięki takim wyjazdom pamięć o przodkach 

nie zginie, nawet w najmłodszym pokoleniu. Jest to doskonała lekcja historii, gdyż w szkole, na zaję-

ciach, nie jesteśmy w stanie do końca odczuć tego, co tam się zdarzyło. Istotnym akcentem wyjazdu 

było spotkanie z młodzieżą rosyjską, gest jedności oraz braterstwa na Placu Pojednania ukazał chęć 

przebaczenia, jak również tworzenia nowej, wolnej od wojen, historii.

Joanna Przybylska, XIV LO

Katyń… Mała wieś w Rosji, w obwodzie smoleńskim. Jednak nie jest to zwyczajne miejsce. Właśnie 

tam zginęło wiele tysięcy naszych rodaków. Marsz Pamięci to oddanie hołdu tym, którzy oddali życie 

za naszą Ojczyznę. Ten wyjazd był dla mnie wyjątkowy pod wieloma względami. Słyszałam opowieści, 

oglądałam zdjęcia i fi lmy – ale dopiero ujrzenie tego miejsca na żywo, zapalenie znicza i modlitwa, 

pomogły mi zrozumieć szczególne znaczenie tej tragedii. Osobnym doświadczeniem było też spo-

tkanie z młodzieżą rosyjską. Poznanie nowej kultury okazało się dla mnie prawdziwą inspiracją. Czas 

tam spędzony pomógł mi zrozumieć, że naszym obowiązkiem jest właśnie PAMIĘTAĆ, aby nigdy nic 

takiego się już nie wydarzyło i że paradoksalnie takie wydarzenia łączą narody, a nie dzielą.

Marta Warzych,  XIV LO

Podczas XI już Marszu Pamięci w Katyniu, mimo że uczestniczyłam w nim już po raz drugi, przeżycia 

były nie do opisania. Ponowny widok Memoriału (tych tabliczek pokrytych rdzą) wywołał we mnie 

emocje, które trudno opisać słowami - to po prostu trzeba przeżyć i doświadczyć samemu. Po tegorocz-

nym wyjeździe w pamięci zostanie mi także atmosfera, którą stworzyliśmy (także z młodzieżą rosyjską) 
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i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, a ten wyjazd nie był ostatnim, który przeżyliśmy w tak świet-

nie dobranym towarzystwie.

Rita Rausz, XIV LO 

Niech On sprawi swoją łaską, 

aby każdy Polak w każdym Rosjaninie 

i każdy Rosjanin w każdym Polaku

widział przyjaciela i brata.

- Patriarcha Cyryl i Arcybiskup Józef Michalik

Wizyta w Katyniu – w miejscu zbrodni na narodzie polskim, jak i rosyjskim - jest chwilą, o której nigdy 

nie zapomnę. W tej krótkiej chwili z naszych serc znika złość, nienawiść oraz chęć zemsty. Pojawia się 

natomiast chęć budowania zgody i braterstwa pomiędzy młodym pokoleniem Polaków i Rosjan.

Mikołaj Weinert, XIV LO

Wyjazd do Katynia był dla mnie nowym doświadczeniem. Będąc w Rosji, poznałam wyjątkową kulturę 

i zobaczyłam miejsca, które wywołały we mnie ogromne emocje. XI Marsz Pamięci, w którym miałam 

okazję wziąć udział wywarł na mnie bardzo duże wrażenie. Będąc w Lesie Katyńskim. mogłam niemal-

że dotknąć kawałka historii naszego narodu.

Patrycja Wróblewska, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

Z wyjazdu jestem zadowolona. Przywiozłam z niego dużo pozytywnych wrażeń. Najintensywniej 

wspominam chwile, kiedy po przemówieniach  w Katyniu, na znak przyjaźni uściskaliśmy sobie dłonie 

z młodzieżą rosyjską. Bardzo podobały mi się występy w Domu Polskim w Smoleńsku, w szczególności 

wielobarwne stroje tancerzy i pasja, z jaką występowali rosyjscy uczniowie. W Smoleńsku na śniadania 

i obiadokolacje panie codziennie dokładały starań, by posiłki nam smakowały. Podróż autokarem, choć 

długa, dzięki mijanym krajobrazom oraz towarzystwu sympatycznych ludzi upłynęła dość szybko. 

Barbara Śpikowska, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

Wyjazd bardzo mi się podobał. Przesuwające się za oknami widoki były wspaniałe. Obcokrajowcy 

byli bardzo mili, zwłaszcza panie w Nowogródku. Miałam możliwość spróbować potraw z krajów, 

w których jeszcze nie byłam. Jestem bogatsza o nowe doświadczenia i emocje, jakich dotychczas nie 

przeżyłam. Uczestnicząc w Marszu, czułam, że uczniowie rosyjscy solidaryzują się z nami w pragnieniu 

pielęgnowania pamięci o zamordowanych. Cieszę się, że mogliśmy z nimi porozmawiać, poznać ich, 

opowiedzieć też o sobie. Nie przeszkadzał mi długi czas spędzony w podróży, gdyż w autokarze mo-

głam zaprzyjaźnić się z koleżankami i kolegami z innych szkół. 

Katarzyna Śpikowska, , Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

Rosja – piękno, które zachwyca i przeraża. Po wyjeździe mam poczucie spełnienia patriotycznego obowiązku 

odwiedzenia Polskiego Cmentarza Wojennego. Jestem dumna, że młodzież pamięta o swoich przodkach. Oni 

oddali swoje „dzisiaj” za nasze „jutro”. Pamiętajmy o tym i nigdy nie pozwólmy wmówić sobie, że było inaczej. 

Eliza Żymałkowska, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

Myślę, że wyjazd na wschód Europy uświadomił mi, jak bardzo rozwinął się nasz kraj. Już z okien auto-

karu można było zaobserwować różnice między poziomem gospodarczym Polski i Rosji czy Białorusi. 

Memoriał Katyń to ciekawy projekt architektoniczny, dzięki niemu pobyt w Lesie Katyńskim staje się 

jeszcze bardziej poruszający, mocniej odczuwamy specyfi czną, przygnębiającą aurę, charakterystycz-

ną dla takich miejsc, miejsc pamięci. XI Marsz Pamięci nie należał do łatwych – wywołał wiele skrajnych 

emocji i skłonił do refl eksji. 

Klaudyna Noszczyk, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
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Pobyt w Katyniu był dla mnie ogromnym przeżyciem. Mimo że wśród zamordowanych w Lesie Katyń-

skim nie ma nikogo z mojej rodziny, bardzo odczułam tragizm tego miejsca. Mogę jedynie wyobrazić 

sobie, jakie emocje i uczucia targają tymi, którzy zapalają świeczkę pod tablicą epitafi jną swojego 

przodka. Ściany pamięci, tysiące nazwisk wyrytych na rdzawo-brązowych tabliczkach. Każda z nich to 

jeden człowiek: syn, mąż, ojciec, dziadek, pradziadek, żołnierz, Polak… Został tu, w lasku katyńskim, 

nie wrócił…

Beata Zagawa-Cywińska, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

Wyjazd na XI Marsz Pamięci był dla mnie ogromnym przeżyciem emocjonalnym. Szczególne wrażenie 

zrobił na mnie ogrom zbrodni dokonanej przez Armię Czerwoną. Ucząc się na lekcjach historii o zbrod-

ni katyńskiej, nie do końca rozumiałem wymiar tej tragedii. Dopiero, gdy zobaczyłem tysiące tabliczek 

z nazwiskami pomordowanych ofi cerów, pojąłem, jak straszne musiało być to dla ich rodzin. Stalin 

powiedział kiedyś „Śmierć jednego człowieka to tragedia. Śmierć milionów ludzi to statystyka”. Ze słów 

tych bije totalny brak empatii dla rodzin zabitych. Dyktator pokazuje nimi swoją bezwzględność i brak 

uczuć. Marsz Pamięci jest lekcją historii, którą powinien odbyć każdy. Dzięki takim inicjatywom może-

my nauczyć się, jakich błędów nie popełnić w przyszłości.

Paweł Palacz, ZSK

Będąc w Lesie Katyńskim, mocno odczułem martwą ciszę, która tam panowała. Spojrzałem na tabliczki 

zamordowanych Polaków. Byłem zdumiony, gdy czytałem każdą kolejną: imię, nazwisko, data urodze-

nia, wykształcenie. Najczęściej ich wykształcenie nie miało nic wspólnego z wojskiem. Był weterynarz, 

nauczyciel WF, prawnik, pediatra, itp. Uświadomiło mi to jeszcze większą absurdalność popełnionej 

tam zbrodni. Okrutną śmierć ponieśli tam ludzie, którzy po prostu ukończyli studia, a nie jak myślałem, 

wyłącznie ci, którzy zawodowo, świadomi ryzyka, łączyli swoje życie z wojskiem. Niewątpliwe ten wy-

jazd pozwolił mi zobaczyć historię Zbrodni Katyńskiej z innej perspektywy...

Franciszek Arciszewski, ZSK

Żadne liczby, żadne statystyki – nic nie jest w stanie opisać tego, co się Tam wydarzyło. To miejsce 

trzeba zobaczyć na własne oczy. Dopiero, gdy spojrzymy na to wszystko będąc w Katyniu, uświada-

miamy sobie ogrom tej zbrodni. Chwila refl eksji w tym miejscu, wręcz pozwala poczuć to wszystko, 

co przeżywali ludzie, których prowadzono na śmierć. Nie mordowano tam tylko Polaków, ale również 

ludzi innych narodowości. Właśnie w trakcie Marszu czuć było tę solidarność – mimo różnic narodo-

wościowych byliśmy tam razem, by podtrzymywać o nich pamięć. Katyń nie jest miejscem, o którym 

należy tylko pamiętać. To miejsce trzeba zobaczyć.

Grzegorz Jaskuła, ZSK

Wyjazd na XI Marsz Pamięci był niezapomnianym przeżyciem, a atmosfera podczas wyjazdu, jak 

i samego Marszu była bardzo podniosła. Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani w samo wydarzenie. 

O zbrodni katyńskiej słyszałem wiele na lekcjach historii, ale trudno było mi to sobie wyobrazić. Bardzo 

ważne jest, aby młodzież polska i rosyjska pamiętała o zbrodni katyńskiej, aby nigdy podobna sytuacja 

nie powtórzyła się. Historia mordu katyńskiego była od samego początku wielką tajemnicą. Osobiście 

zawsze chciałem pojechać do Rosji do Memoriału, aby zobaczyć miejsce zbrodni oraz sam Memoriał. 

Będę wyjazd pamiętał aż do śmierci.

Jan Biały, ZSK

Wyjazd do Rosji wywarł na mnie ogromne wrażenie. Zobaczyłem na własne oczy miejsca związane 

w sposób szczególny z historią Polski. Widok Lasu Katyńskiego utkwił mi najbardziej w pamięci. Spacer 

między zbiorowymi mogiłami pomordowanych ofi cerów rozbudzał skrajne uczucia. Bardzo zaimpono-

wała mi postawa młodzieży rosyjskiej, która w licznym gronie przybyła na XI Marsz Pamięci, aby wspól-

nie uczcić pamięć ofi ar stalinizmu. Zdaję sobie sprawę, że konfrontacja z prawdą historyczną swojego 
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narodu nie zawsze bywa łatwa. Uroczystości zakończyły się symbolicznym pojednaniem. Młodzież z 

dwóch krajów podała sobie dłonie oraz wymieniła refl eksje. Taka postawa młodego pokolenia może 

być zalążkiem do wiecznej przyjaźni między naszymi narodami. Mam nadzieję, że nadarzy się jeszcze 

okazja do powrotu na Wschód. 

Kuba Wojtyś, ZSK

Usłyszawszy o możliwości wyjazdu do Rosji i ujrzenia na własne oczy miejsca kaźni polskich ofi cerów, 

obudziło się we mnie pragnienie oddania hołdu tym ludziom, którzy stracili życie za naszą ojczyznę. 

Stwierdziłem, że w ten sposób będę mógł uczcić ich pamięć oraz poznać historię tego miejsca inaczej, 

niż jedynie na kartkach podręcznika. Jednak dopiero wtedy, gdy zobaczyłem te wszystkie tablice z 

nazwiskami ofi ar, zrozumiałem ogrom tej zbrodni. Bez doświadczenia, jakim była podróż do Katynia, 

nigdy bym tego nie odczuł i nigdy bym również nie poczuł tych wszystkich niezrozumiałych, lecz wy-

jątkowych emocji, których doznałem, będąc na „nieludzkiej ziemi…”.

Mikołaj Woźniak, ZSK

Będąc w Katyniu, widząc tysiące tabliczek, z których każda upamiętnia pojedynczą ofi arę, człowiek 

zdaje sobie sprawę, jaką wielką tragedią była zbrodnia katyńska. Będąc tam uzmysławiamy sobie ból 

nie tylko polskich ofi cerów, ale również ich rodzin, które oczekiwały w domach, rozpacz dzieci, żon oraz 

innych członków rodzinny. Był to nie tylko cios w Wojsko Polskie, ale przede wszystkim cios moralny, 

który podburza wiarę w ludzkość.

Olgierd Grochowski, ZSK

Muszę zacząć od refl eksji z dzieciństwa. Otóż pierwsze informacje o Katyniu, jakie usłyszałem w domu 

rodzinnym to lata 70. XX wieku. Były to informacje przekazywane przez dziadków, rodziców i Radio 

Wolna Europa (dość duży radioodbiornik pod nazwą „Stolica” z migającym oczkiem). Nie bardzo wie-

działem, dlaczego to tak ważne, ale czułem, że stało się wtedy coś złego. 

W 1977 roku jako uczeń jechałem na wycieczkę trasą Mińsk-Mogilew-Lenino i wtedy pojawiła się na-

zwa Katyń (od wychowawczyni-historyczki ze szkolnego internatu Anny Krywiel zdobyłem szeroką 

wiedzę o zbrodni katyńskiej), ale - jak później okazało się - chodziło o wieś Chatyń na Białorusi.

W październiku 1988 roku na łamach gazety szkolnej „Kolejarka” informowałem o „Odkrywaniu białych 

plam”, pisząc o grobach katyńskich i rysując osobiście schemat tego miejsca.

Koniecznie chciałem pojechać na marsz w 2015 roku, ale wtedy nie udało się. Chciałem osobiście być 

w miejscach, gdzie zostali pomordowani polscy żołnierze i nie tylko z nadzieją, że już nigdy taka sytu-

acja nie powtórzy się. 

Udział w XI Marszu Pamięci, który wyruszył ze stacji Gniezdowo, miejsca, do którego pociągami wię-

ziennymi NKWD przywoziło polskich ofi cerów, a kończył się w pobliskim lesie katyńskim, gdzie strza-

łem w tył głowy ich zabijano i chowano w bezimiennych dołach, uświadomił mi tragizm tych ludzi i ich 

rodzin, ale jednocześnie zrozumiałem, że słowo „polegli” może oznaczać tylko jedno - „zginęli na polu 

chwały”.

Wrażenie zrobiło samo miejsce spoczynku, gdzie rosną drzewa jakby inne niż w pobliskich lasach, cisza 

i setki tabliczek z nazwiskami pomordowanych, z mojego punktu widzenia nie wiadomo dlaczego. 

I jeszcze jedno, nasi żołnierze mają tabliczki, ale setki Rosjan tam wymordowanych ich nie mają i nie 

wiadomo, czy kiedykolwiek mieć będą…?

Niech zatem kompleks cmentarny zwany Memoriałem Katyń z muzeami, cmentarzem rosyjskim 

i Polskim Cmentarzem Wojennym stanie się przestrogą dla następnych pokoleń, ale też miejscem 

przyjaźni, w którym pamiętać musimy o przeszłości po to, aby budować lepszą, bez wojny i morderstw 

przyszłość.

Marek Grzegorz Nowak

Nauczyciel ZSK
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Byłem w Katyniu i Smoleńsku. Jeszcze niedawno fakt iż doświadczę kiedyś możliwości osobistej obec-

ności w miejscach, które tak tragicznie zapisały się w świadomości kilku pokoleń Polaków był dla mnie 

niemożliwym. Miałem zaszczyt wziąć udział w Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej Stacja 

Gniezdowo - Las Katyński. Wyjazd ten nie był-tak jak przypuszczałem- wycieczką do kraju sąsiadów, 

lecz swoistą pielgrzymką do miejsc, gdzie w okrutny sposób przelano krew tych, którzy stanowili na-

dzieję narodu polskiego na odzyskanie niepodległości. Z każdym kolejnym kilometrem w dotarciu do 

celu naszej podróży w Rosji rodziła się refl eksja: Ich wiozły pociągi... Żołnierzy było tysiące... Wiedzieli, 

że już nie wrócą?... Dla nas Polaków obecnie żyjących pomnik Katyński to milczące świadectwo marty-

rologii narodu polskiego: tych którzy zginęli i tych którzy czekali. Ktoś wydał rozkaz, ktoś go wykonał... 

Oni, żołnierze polscy zostali... martwi, milczący, na wiele lat przemilczani. Dziś w świecie rozedrganym 

mnogością konfl iktów, w odległej Rosji natura sama zbudowała pomnik. Wiosenna zieleń budzących 

się do życia drzew, tak bujnych bo czerpiących przez lata swe soki ze szczątków synów ziemi polskiej 

zdaje się krzyczeć: NIGDY WIĘCEJ BEZWZGLĘDNEMU REŻIMOWI, DOŚĆ WOJNY I KŁAMSTWA, KONIEC 

OKRUTNEJ NIEWOLI. Katyń, Smoleńsk, Gniezdowo to dla nas młodych ludzi, bez względu na narodo-

wość ponure świadectwo prawdy iż zło, które wymyka się spod kontroli nie zna granic...

Marcin Chojnacki,  Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

Moim zdaniem, całą wycieczkę pod względem organizacyjnym jak i biorąc pod uwagę miejsca w jakie 

zwiedziłem, mogę ją jak najbardziej zaliczyć do tych „udanych”. Wycieczka tak była dla mnie czymś 

nowym, nigdy wcześniej nie wybierałem się poza wschodnie granice naszego kraju. Najbardziej spo-

śród wszystkich atrakcji jakie mogliśmy zobaczyć, bądź obok których przejeżdżaliśmy była Białoruś, 

a dokładnie małe miasteczko o nazwie Nowogródek. Położenie tego miasta, wygląd było dla mnie 

czymś czego w Polsce jeszcze nie widziałem. Dzięki temu wyjazdowi zaprzyjaźniłem się z wieloma 

nowymi osobami, a nawet spotkałem znajome mi już wcześniej twarze. Podsumowując wycieczka ta 

była jedyna w swoim rodzaju, na pewno będę miał miłe wspomnienia co do niej na przyszłość.

Michał Włodarczak, Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

Byłem już na wielu wyjazdach, na których poznawałem wielu ludzi i widziałem nowe miejsca, ale ten  

mogę spokojnie uznać za najbardziej wyjątkowy. Pobyt tam zmienił moje spojrzenie na wydarzenia, 

które miały miejsce podczas II wojny światowej za wschodnią granicą Polski. Co innego słyszeć o historii 

od nauczycieli w szkole, a co innego widzieć to na własne oczy. Cisza i tajemnicza atmosfera skłaniała 

do przemyśleń i refl eksji, każdy postawiony krok pokazywał skalę okrucieństwa, jaka tam miała miej-

sce. Cieszyłem się, że to obraz dalekiej przeszłości, a nie z mojej teraźniejszości. Wielkie podziękowania 

dla organizatorów, przeżycia te na długo pozostaną mojej pamięci.

Marcin Kurek, Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

Wyjazd do Rosji był dla mnie niesamowitym przeżyciem. Mogłem na własne oczy zobaczyć to czego 

uczymy się na lekcjach historii w szkole. Była to też okazja aby poznać nowe osoby oraz zwiedzić kraje 

Europy Wschodniej. Jednak największe emocje wzbudził we mnie pobyt w Memoriale Katyń. Cisza 

i ponura atmosfera jaka panuje w Katyniu nakłania do zadumy i refl eksji.  Wchodząc do lasu katyńskie-

go nasuwało mi się na myśl jedno pytanie: „Jak można zabić tylu niewinnych ludzi?”. Byli to przecież 

głównie ludzie młodzi, którzy mieli jeszcze całe życie przed sobą, a zostali zamordowani za miłość do 

ojczyzny. Jednak Marsz Pamięci daje nadzieje na braterskie stosunki z Rosjanami i na to, że nigdy nie 

powtórzy się podobna historia.

Eryk Dręg, Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1
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Pamiętamy o Sybirakach

Syberia to miejsce, na które przymusowo przesiedlano ludność w czasie II wojny światowej. 

W 1940 roku na Syberii znalazło sie ok 47 tys osób, w tym prawie 79 % Polaków. Liczba jest porażająca 

i z pewnością daje do myślenia…

Jednak pamięć o przesiedleńcach nigdy nie zniknie, a aby ją kultywować i przekazywać z pokole-

nia na pokolenie organizowany jest Marsz Żywej Pamięci Sybiraków mający miejsce w Białymstoku, 

w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć jako przedstawiciele stowarzyszenia Współpracy ze Wscho-

dem  MEMORAMUS.

Jako grono nielicznych uczniów naszej szkoły pod przewodnictwem pani profesor Joanny Frankiewicz  

wrześniowego poranka udaliśmy się autokarami z Dworca Letniego w Poznaniu z ponad 10 innymi 

szkołami w podróż do Białegostoku. Zanim dojechaliśmy na miejsce mieliśmy okazje zapoznać się 

z secesją w Płocku i kulturą tego miasta. Akademik Politechniki Białostockiej przywitał nas serdecznie 

wieczorem.

Środa rozpoczęła się od zapoznania z językiem esperanto oraz zwiedzeniem muzeum jego twórcy 

– Centrum Zamenhoff a. Dla wielu z nas było to pierwsze zetknięcie się z tym językiem. Następnie spo-

tkaliśmy się w przepięknym Pałacu  Branieckich i znajdującym się w tym budynku Muzeum Medycyny.

Każdy z nas mógł poczuć się jak w starej aptece czy gabinecie lekarskim, czasem przypominającym 

niestety miejsce tortur. Nie możemy zapomnieć również o przepięknym Pałacu Ślubów, należącym 

niegdyś do Izabeli Branickiej, w którym królował ogromny przepych. Po tym czekał na nas, znany 

już z wyjazdu do Katynia, cichy, spokojny Tykocin-miasteczko żyjące własnym rytmem i wraz z nim 

Synagoga. Krótką chwile poświęciliśmy także Karczmie Rzym-oddalonym od miast i zgiełku miejsce 

odpoczynku i wyciszenia. Nieco głodni i zmęczeni ok 18 udaliśmy się do akademiku aby odpocząć 

i nabrać sił .

  Kolejny poranek zaczął się pozornie klasycznie: pobudka, śniadanie, zbiórka, wyjazd. Jednak mimo 

deszczowej pogody dzień miał swój specyfi czny klimat. Rozpoczęliśmy od Kruszynian i spotkania 

z przemiłym Tatarem w meczecie. Przybliżył nam kulturę, religie muzułmanów a także wyjaśnił różnice 

między ortodoksyjnymi wyznawcami islamu ze wschodu a Tatarami zamieszkującymi po części także 

Polskę. Wspomniany przeze mnie klimat nadała temu dniu Jurta Tatarska. Spędziliśmy tam sporo czasu, 

ponieważ nikt nie miał serca pożegnać się z tak wspaniałymi ludźmi i miejscem. Następnie czekał na 

nas Supraśl i Muzeum Ikon oraz Cerkiew. Przed obiadokolacją udaliśmy się jeszcze do Muzeum Wojska 

Polskiego, zainteresowały nas głównie eksponaty dotyczące zmieniającego się wyposażenia żołnierzy 

oraz tematyka Sybiraków i ich losów. Jednak to nie koniec atrakcji, ok. 20 na jednej ze ścian Politechniki 

wyświetlony został krótki fi lm przybliżający historie II wojny światowej, a szczególnie przesiedleń na 

Sybir, wykonany przez studentów tejże uczelni. Zadziwił chyba każdego oglądającego nowoczesnym 

zastosowaniem grafi ki, niezwykłego przekazu, a przede wszystkim wpasowaniem ekranizacji w prze-

strzeń budynku.

Nadszedł najważniejszy moment-dzień marszu. Ubrani w galowe stroje, przygotowani merytorycznie, 

ze zniczami w rękach maszerowaliśmy ulicami miasta spod Pomnika Katyńskiego pod kościół Świętego 

Ducha. Ku naszemu zdziwieniu udział wzięło ok 10 tys. ludzi. Była to patriotyczno-religijna uroczystość 

upamiętniająca tych, którzy z zesłania nie wrócili. Po marszu odbyła się jeszcze msza święta a także 

zapierające dech w piersiach odegranie Hymnu Sybiraków.

Wycieczka pokazała nam jak wielokulturowa i ciekawa może być Polska. Nikt z nas nie znał Podlasia 

od tej strony, nikt nie spodziewał się tak ogromnego zróżnicowania religijnego. Sam marsz pobudził 

w każdym poczucie przynależności do kraju i zachęcił do obcowania z historią, nieco tragiczną lecz nad 

wyraz interesującą.  

    

       Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
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Historia i współczesność na Podlasiu

Na początku września uczniowie V LO w Poznaniu udali się w podróż do Białegostoku. Co roku orga-

nizowany jest tam Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. Duże wrażenie wywarła na nas 

idea marszu, którą jest upamiętnienie tragicznych losów obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej zesła-

nych na Sybir w latach 40 i 50 XX w.

W drodze do Białegostoku zatrzymaliśmy się w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie, odwiedzi-

liśmy Muzeum Ikon w Supraślu, w którym mieliśmy okazję zobaczyć wiele unikatowych dzieł i do-

wiedzieliśmy się jak one powstają oraz dlaczego zaczęto je pisać. Później udaliśmy się do meczetu 

w Kruszynianach, gdzie rozmawialiśmy z przedstawicielem Tatarów - Dżamilem, który opowiedział nam 

o ich zwyczajach oraz życiu codziennym, po czym zaprowadził nas na cmentarz tatarski i opowiedział 

o tradycji pochówku. W Jurtcie Tatarskiej, poczęstowano nas drożdżówkami z cynamonem i rodzyn-

kami, które w ich rejonach są tradycyjnym przysmakiem. Właścicielka Jurty opowiedziała nam o tym 

jak ludzie początkowo zareagowali na wieść o tym, że ich sąsiadami są Tatarzy i o nieprzyjemnościach 

jakie mieli z powodu stereotypów związanych z ich pochodzeniem i wiarą.  

W czwartek zwiedziliśmy Centrum Zamenhofa, gdzie dowiedzieliśmy się sporo o życiu i tworzeniu  

języka esperanto. Kolejnym miejscem, które zwiedzaliśmy był Pałac Branickich. Piękna, zjawiskowa, 

bogato zdobiona rezydencja magnacka z epoki saskiej, a za nią spektakularny ogród. Na terenie po-

siadłości mieści się również Muzeum Medycyny i Farmacji, do którego przeszliśmy po zapoznaniu się 

z przestronnym wnętrzem budynku. Kustosz zademonstrował nam jak produkowano lekarstwa 

w przeszłych czasach oraz jak wyglądały gabinety lekarskie. Ostatnim punktem zwiedzania było Mu-

zeum Wojska Polskiego i Muzeum Katyńskie, tu każdy mógł zwrócić uwagę na eksponaty, które go 

interesowały. Wieczorem oglądaliśmy pięknie podświetlony pałac, zwiedzany w ciągu dnia.

Ostatniego, najważniejszego dnia wzięliśmy udział w XVII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłań-

ców Sybiru w Białymstoku. Zanim trafi liśmy, wraz tysiącami ludzi w różnym wieku, pod Pomnik Sybira-

ków, zapaliliśmy znicze na cmentarzu żołnierzy poległych w walkach w 1920 roku. Na miejscu zbiórki 

odśpiewaliśmy hymn, powitano poczty sztandarowe i wszystkich zebranych. Przyjechali ludzie nie tyl-

ko z całego kraju, ale też z różnych stron świata. Chwilę później rozpoczął się uroczysty marsz. Szliśmy 

ulicami Białegostoku w zadumie, razem, poświęcając myśli tym, którzy tyle wycierpieli . Oddawaliśmy 

hołd wspaniałym ludziom, niektórzy swoim przodkom. Wszyscy biorący udział w marszu chcieli w ten 

sposób uczcić ich pamięć. Wspólnie dotarliśmy do kościoła  p.w. Ducha Świętego, gdzie biskup od-

prawił mszę świętą. Po ceremonii odśpiewaliśmy hymn Sybiraków i ruszyliśmy w drogę do Poznania. 

Udział w tym wydarzeniu był dla nas wielki przeżyciem i cieszymy się, że mogliśmy w nim uczestniczyć. 

Uważamy, że trzeba przekazywać młodym ludziom ważne fakty związane z historią naszego kraju.

  

    

          Uczniowie V LO w Poznaniu 
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Szkoły zrzeszone w MEMORAMUSIE

II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu 

XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu 

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu 

Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu 

Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskich

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie

Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
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Adamczak Klaudia Anna

Anglart Weronika

Antkowiak Adrian

Antkowiak Aleksandra

Arciszewski Franciszek Antoni

Banaś Wiesław

Bartkowiak Malwina

Bartosz Nowicki 

Bednarek Barbara Maria

Biały Jan Andrzej

Biber Jan Józef

Błachowiak Zofi a

Borkiewicz Jakub

Brodzińska Patrycja Elżbieta

Brych Agnieszka Elżbieta

Chmielewska Katarzyna

Chojnacki Marcin

Chruściel Maciej Tomasz

Chudziński Marcin

Cykowiak Zuzanna Magdalena

Dmochowski Mateusz Antoni

Dobiegała Daniel

Drąg Eryk

Duplicka Barbara Anna

Dziupińska Romana Maria

Fabisz Jakub

Florczak Aleksandra

Gabriel Weinert Mikołaj

Gacioch Alicja Anna

Garczyk Bartłomiej Jan

Głowacka Maria

Głowacka-Wieczorek Joanna

Góra Anna

Górniaczyk Patrycja

Grochowska Wiktoria Teresa

Grochowski Olgierd Bartosz

Grupiński Wojciech

Grzemska Małgorzata

Gulaczyk Hanna Barbara

Hemmerling Olga Maria

Hrynyk Agnieszka Karolina

Ignac Daria

Jajor Krzysztof Zygmunt

Jankowski Jakub Jacek

Jarmuż Anna

Jaskuła Grzegorz

Jastrzębska Martyna Anna

Jesiak Danuta Irena

Józefi ak Paulina

Kaczmarek Kinga

Kasińska Katarzyna Maria

Kędracki Andrzej Maria

Kledzik Justyna Joanna

Kłos Wojciech

Konieczyńska Erika 

Kundera Maksymilian

Kurek Jakub

Kwiatkowski Adrian

Lasko-Janas Renata

Leciński Maciej

Lehmann Karol

Lenartowicz IzabelaJoanna

Leszczyńska Elżbieta

Lijewski Mieszko

Linke Tomasz

Magdalena Joanna Zmudzińska 

Małecka Renata

Markiewicz Miłosz

Marta Gajewska

Mazur Magdalena

Minksztym Jan Kazimierz

Mirzyński Stanisław

Naskrętska Agnieszka

Niewiński Jakub

Noszczyk Klaudyna Monika

Nowak Dawid

Nowak Marek Grzegorz

Obałek Lechosław 

Okopska Sara Dominika

Olejniczak Agnieszka

Palacz Paweł

Panek Martyna

Parniewicz Krystian

Paweł Emanuel Saneluta

Perlicjan Natalia Katarzyna

Piechowiak Zofi a Anna

Piskorska  Aleksandra Julia

Pokrywka Angelika

Połczyńska - Rolek Iwona

Połczyńska Maria Zofi a

Przybylska Alicja Anna

Przybylska Joanna

Przybylski Hugo Jakub

Przybył Emilia Helena

Racka Zuzanna

Radke Michał

Rausz Rita

Rekiel Miłosz

Rochowiak Maja Maria

Rubaszewska Zuzanna

Rybczyńska Adrianna Barbara

Rybczyńska Magdalena

Sadkowski Maksymilian

Seifert Karol

Siemiątkowski Marcin Adam

Skitek Łukasz Marek

Skopinski Patrycia

Skuza Emilia

Słoński Hubert Jan

Sobalak Sandra Maria

Sobańska Karolina Daria

Sobczak  Aleksandra Weronika

Sprawka Barbara

Spychała Monika

Stachowiak Karolina

Steinke Jordan Krzysztof

Stępniewski Jacek

Szczepaniak Weronika

Szermer Ludwik Roman

Szkwarek  Zofi a  Maria

Szygenda Magdalena

Śpikowska Barbara Gabriela

Śpikowska Katarzyna

Talaga Zbigniew

Tomczak Katarzyna Anna

Walewicz Stanisław

Warzych Marta Wiktoria

Wenderska Izabela

Weronika Idziorek

Wicenta Joanna Barbara

Witczak Anna Oliwia

Włodarczak Michał

Wojtkowiak Kinga Antonina

Wojtyś Kuba

Woźniak Mikołaj

Wróblewska Patrycja

Wytyk  Krzysztof       

Zagawa – Cywińska Beat

Zborowska Karina

Zienkowicz –Wożniak Katarzyna

Żak Patrycja

Żymałkowska Eliza Maria

Lista uczestników XI Marszu Pamięci w Katyniu
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