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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 minionym roku szkolnym 

2017/2018 realizowało projekt edukacyjny Trwała pamięć pokoleń XII - Katyń - Białystok. Uczniowie 

szkół zrzeszonych w MEMORAMUSIE realizowali w projekcie zadania poszerzające ich wiedzę o losach 

Polaków, którzy doświadczyli okrucieństwa stalinowskiego terroru. Przygotowywali się również do 

udziału w XII Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniezdowo - Las Katyński oraz XVIII 

Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Wyjazd do Smoleńska i Katynia 

możliwy był dzięki pełnej zaangażowania współpracy z Domem Polskim w Smoleńsku. Członkowie 

i sympatycy tej polskiej organizacji w Rosji umożliwiają również wspólne spotkania polskich uczniów 

z rosyjską młodzieżą. 

 Młodzież brała także udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białym-

stoku, który jest swoistym hołdem współczesnych pokoleń złożony tym, którzy zginęli na „nieludzkiej 

ziemi”. Na to szczególne wydarzenie przyjeżdżają Sybiracy z kraju i zagranicy oraz młodzież - liczba 

uczestników to kilkanaście tysięcy osób. 

 Prezentowana publikacja stanowi relację z tych wydarzeń. Wyjazd do Katynia i Białegostoku wspie-

rali ze strony polskiej: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Samorząd Województwa Wielkopol-

skiego, Miasto Poznań, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Starostwo Powiatowe w Obornikach Wielko-

polskich, Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Miasto i Gmina Swarzędz. Podczas XII Marszu Pamięci 

w Katyniu oraz pobytu w Smoleńsku byliśmy otoczeni opieką władz federalnych Obwodu Smoleńskie-

go oraz pracowników Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”. 

  

 Wszystkim wyżej wymienionym Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowanie. 

Prezes Stowarzyszenia

 Karol Seifert 
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DZIEŃ POLSKI

Dzień Polski podczas tegorocznego Marszu Pamięci 14 kwietnia 2018 roku był dla nas wspomnieniem 

o Wincentym Dowojnie. Po raz pierwszy pana Wincentego nie było wśród nas. 

Przez dwanaście lat towarzyszył młodzieży polskiej w spotkaniach katyńskich będąc wzorem pamięci 

o tych, którzy pozostali na Wschodzie, wśród nich byli również jego rodzice. Ojciec zginął w Katyniu, 

matka zmarła w Pawłodarze. 

Symbolem XII Marszu pozostanie puste miejsce pozostałe po zdjęciu tablicy z napisem Gniezdowo. 

Ciekawe, jaką przyszłość naszym marszom zwiastuje to puste białe pole na budynku wyjątkowej stacji 

w polskiej historii. 

Marian Fik

nauczyciel VI LO

WIZYTA W DOMU KULTURY W SMOLEŃSKU

Smoleńsk. Katyń. Miejsca, które na trwałe wpisały się w polską historię. Łączą one dzisiaj traumę straty 

z podziwem, z jakim spoglądamy na Polaków tam mieszkających. Nasz podziw wzrasta z każdą chwi-

lą spędzoną wśród nich. Pomimo wielu nacisków, pomimo wielu przeciwności, wbrew wszystkiemu, 

utożsamiają się z Polską, przekazują kolejnym pokoleniom polską tradycję, pamiętają, gdzie pozostały 

ich korzenie. 

Spotkanie w domu Polskim 14 kwietnia 2018 roku rozpoczęło się wzruszającym momentem wspo-

mnienia pana Wincentego Dowojny.  Twórca MEMORAMUSA odszedł od nas w lutym tego roku.

Następnie przyszedł czas na wiele podziękowań, życzeń i zapewnień o wzajemnej współpracy pomię-

dzy działaczami i działaczkami obu stron, dbającymi o to, by dzieło pana Wincentego trwało nadal. Na 

wręczenie prezentów i okolicznościowych pamiątek. 

Po części ofi cjalnej nastąpiła zachwycająca, chwytająca wzruszeniem za gardło, część artystyczna. 

Małe dzieci tańczące ludowe tańce, śpiewająca i roztańczona młodzież prezentująca wysoki poziom 

artystyczny i brylujące na scenie solistki. Wszystko budziło podziw. Tym bardziej, gdy zdaliśmy sobie 

sprawę, że tan przepiękny koncert polskości odbywa się tak daleko od polskich granic.

Nie zapomnimy gościnności i ciepła, z jaki przyjęli nas gospodarze Domu Polskiego w Smoleńsku. 

Z wielkim żalem opuszczaliśmy to niezwykłe miejsce.

Barbara Bednarek

koordynator projektu w  XIV LO
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XII MARSZ PAMIĘCI

W niedzielny poranek na stacji Gniezdowo pojawił się tłum ludzi, różnorodnych wiekiem, ubiorem, 

z powiewającymi fl agami. Widać było barwy polskie i rosyjskie.  

To tu właśnie w 1940 roku z transportów kolejowych wysiadali polscy żołnierze. To właśnie 

w tym miejscu, pod lufami karabinów wsiadali do więziennych aut. To stąd przewożono ich 

do pobliskiego lasu. O tym wszystkim przypominał nam Karol Seifert - prezes Memoramusa. Przemó-

wienia w języku polskim, rosyjskim i stacja z napisem Gniezdowo potęgowały wrażenie. 

Po części ofi cjalnej, wsiedliśmy do autokarów, by po chwili z nich wysiąść i uformować kolumnę. Ko-

lumnę XII Marszu Pamięci. W ciszy, zadumani, maszerujący Polacy i Rosjanie, a nad nami fl agi obu 

państw. Idziemy w stronę Memoriału. Marsz Pamięci trwa.

Mijamy w ciszy bramę z polskim napisem. Na placu rozpoczynają się ofi cjalne uroczystości, oddany zo-

staje hołd ofi arom zbrodni katyńskiej, ale też innym ofi arom stalinowskich represji. Młodzież, nauczy-

ciele, zastępca Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Krzysztof Błaszczyk, przedstawiciele Gubernatora 

Obwodu Smoleńskiego, przypadkowi ludzie. Przypomniana zostaje również postać pana Wincentego 

Dowojny, pomysłodawcy i współzałożyciela Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem, syna ofi cera 

Wojska Polskiego zamordowanego w Katyniu.

Po przemówieniach następuje piękny moment. Miesza się cały tłum, młodzież obydwu narodów wy-

mienia uściski rąk, zaczynają się rozmowy. Ma to jeden cel. Młodzież ma się poznać i rozmawiać. Łatwiej 

będzie im patrzeć i budować przyszłość, kiedy lepiej poznali przeszłość.

Kwiaty, znicze, modlitwy - najpierw po stronie rosyjskiej Memoriału, a po krótkich uroczystościach na-

stępuje przejście na Polski Cmentarz Wojenny. Przerażająca liczba tabliczek epitafi jnych w kolejności 

alfabetycznej. Na nich: imię i nazwisko, data i miejscu urodzenia, zawód oraz stopień każdej z ofi ar. Za-

palone znicze, biało czerwone chorągiewki. My po uroczystościach i chwili zadumy po stronie polskiej 

odchodzimy, ale za rok przyjadą następni, by pamiętać, wiedzieć, przekazywać prawdę historyczną 

kolejnym pokoleniom. 

GUZIKI

Tylko guziki nieugięte 

przetrwały śmierć świadkowie zbrodni 

z głębin wychodzą na powierzchnię 

jedyny pomnik na ich grobie (…)

                                                     

     Zbigniew Herbert

V LO w Poznaniu
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WIZYTA NA LOTNISKU WOJSKOWYM SMOLEŃSKU 

Lotnisko Siewiernyj... Kilkanaście lat temu nazwa znana nielicznym. 

10 kwietnia 2010. Dzień, jakich w tym rejonie, o tej porze roku, wiele - chłodny, wilgotny, mglisty… 

A jednak zapadnie w pamięci milionów ludzi. Na zawsze.

14 kwietnia 2018. Nasz autokar powoli zbliża się do terenu lotniska. W autobusie coraz ciszej. Wszyscy 

z nosami przylepionymi do szyby. Pani pilot informuje nas, że tuż za budynkami – głównie siedzibami 

różnych fi rm - jest pas startowy lotniska. Widać niewiele, a jednak na twarzach uczestników maluje się 

skupienie… Wspomnienia wracają. 

Po opuszczeniu autokaru zmierzamy do miejsca, w którym złożymy hołd ofi arom katastrofy.  Za brzo-

zami, których są tu setki, w odległości kilkuset metrów od nas, jest TO MIEJSCE. Nie widzimy go dobrze, 

zresztą nie pozostał tam żaden ślad po tym zdarzeniu – wrak samolotu wywieziono, pamiętną brzozę 

wycięto… Oczami wyobraźni widzę płonącą maszynę, słyszę dźwięki syren alarmowych. Koszmar tego 

dnia powraca. 

Zginęli ludzie. To fakt, którego nic już nie zmieni. Ten niewielki kamień, ze skromną tablicą, która 

informuje o tym, co się zdarzyło 10 kwietnia 2010 roku oraz stojąca w pobliżu symboliczna brzoza, 

w którą wbiła się jakaś niewielka część feralnego samolotu - to, wydawać by się mogło, tak niewiele. 

Ale czy na pewno stawianie wielkich pomników znaczy więcej? Czy najpiękniejszym POMNIKIEM nie 

jest nasza pamięć o tych ludziach, o zdarzeniu? Czy świadectwem najszczerszego, płynącego prosto 

z serc, hołdu, nie jest fakt, że wciąż, mimo upływającego czasu, mnóstwo ludzi przemierza setki, tysiące 

kilometrów, by zapalić znicz w miejscu katastrofy?

Wracamy do autokaru. Rozmawiam z uczniem z mojej szkoły. Jego siostra była w tym miejscu kilka dni 

po katastrofi e. Przy drodze, którą się teraz poruszamy, 8 lat temu, uczestnicy wyjazdu znajdowali jeszcze 

drobiazgi należące do ofi ar… Krzyżyk, strony z modlitewnika… Niewyobrażalne, jakie emocje musiały im 

towarzyszyć w dniu ich wizyty w tym miejscu, skoro nasze, 8 lat później nadal są tak silne. 

PRZEMÓWIENIE ANTONIEGO STROIŃSKIEGO NA PLACU POJEDNANIA

 Młodzi Polacy i Rosjanie pamiętają o Katyniu. Dziś wspólnie oddają hołd ofi arom stalinowskiego ter-

roru. Marsz Pamięci organizowany jest przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus 

z Poznania od 2006 r. Dzisiejszy XII Marsz Pamięci, w którym polscy i rosyjscy uczniowie oddają cześć za-

mordowanym przez sowiecki totalitaryzm, ma szczególny charakter, gdyż w tym roku odszedł do Boga 

założyciel Stowarzyszenia Memoramus, wieloletni prezes pan Wincenty Dowojna. Będziemy pamiętać, 

żeby zgodnie z Jego wolą budować więź między narodami, współpracować, ale też nie zapominać 

o trudnej przeszłości, odkrywać prawdę, wyciągać wnioski. Pan Wincenty Dowojna wiele serca, czasu 

i uwagi poświęcił upamiętnieniu ofi ar stalinowskiego terroru, swą otwartą postawą i ogromnym zaan-

gażowaniem inspirował od lat młodych ludzi do poznawania historii. Wspólny dziś XII Marsz Pamięci 

młodzieży polskiej i rosyjskiej w Memoriale Katyńskim jest wypełnianiem obowiązku pamięci żywych 

o zmarłych.
Antoni Stroiński

Uczeń VIII LO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka 

w Poznaniu
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Refleksje uczestników Marszu 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 MUROWANA GOŚLINA 

Katyń jest wyjątkowym miejscem. Ucząc się na lekcji historii o zbrodni katyńskiej, nie rozmyślałam 

o niej. Traktowałam ją jak fakt historyczny, bez większych emocji. Chodząc wzdłuż tabliczek z nazwiska-

mi zamordowanych ludzi, myślałam o tym, jak wiele osób zostało straconych. Zastanawiałam się, co oni 

czuli i czego doświadczyły ich rodziny. Dopiero będąc w Katyniu, zdałam sobie tak naprawdę sprawę 

z tego, co się wydarzyło w Lesie Katyńskim. Chodząc po cmentarzu, wzruszyłam się i doświadczyłam 

różnych emocji, nie tylko smutku.

Ania Bernard

Wyprawa do Katynia była dla mnie wyjazdem pełnym emocji. Czymś dotąd nieznanym. Towarzyszyło 

mi wiele emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Myśl o tym, ile osób zginęło w Katyniu 

zrodziła we mnie uczucie dojmującego smutku. Przyjemne doznania przyniosło natomiast zwiedzanie 

Smoleńska, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Wyjazd do Katynia jest dla mnie jednym z najważ-

niejszych przeżyć w życiu. Nie wiem, czy kiedyś nadarzy się jeszcze okazja, aby po raz kolejny zobaczyć 

miejsce kaźni polskich ofi cerów.

Weronika Kośmicka

Wyjazd do Katynia pomógł mi zrozumieć, co tak naprawdę się tam wydarzyło, co niewinni ludzie ska-

zani na śmierć musieli czuć w ostatnich sekundach swojego życia oraz jak bardzo ludzie potrafi ą być 

okrutni dla siebie nawzajem. Nauczyłam się również, że nie można wszystkich ludzi oceniać tak samo 

i obwiniać o to, co zrobili ich przodkowie. W smoleńskim Domu Kultury miałam okazję obejrzeć fan-

tastyczne występy młodych ludzi oraz zauważyć, jak serdecznie i miło nas powitali. Bardzo spodobał 

mi się moment w czasie Marszu Pamięci, gdy wraz z rosyjską młodzieżą podaliśmy sobie ręce na znak 

przyjaźni. Pomimo utrudnień związanych z awarią autokaru, wyjazd uważam za bardzo wartościowy 

i udany. Na pewno nie zapomnę go do końca życia. Jeśli tylko nadarzy się ku temu okazja, z ogromną 

chęcią udam się w podróż do Katynia ponownie.

Nicole Ławniczak

Niedawno wróciłam z Katynia i uważam, że każdy powinien tam pojechać. Jest to niezwykle porusza-

jąca przestrzeń. W końcu, czego innego po miejscu kaźni tysięcy polskich ofi cerów można się spo-

dziewać? Po Lesie Katyńskim chodziłam z moją koleżanką, widziałyśmy mnóstwo tabliczek z imionami 

i nazwiskami polskich ofi cerów. Nie czułam się tam zbyt dobrze, w pewnym momencie zakręciło mi 

się w głowie. Na szczęście szybko ustało. Po mszy świętej, gdy już szliśmy do wyjścia, odwróciłam się 

za siebie i zobaczyłam te drzewa… Pomyślałam, jak dużo one mogłyby nam powiedzieć i jak dużo 

widziały […].

Michalina Michalska

Wizyta w miejscu zbrodni katyńskiej to niesamowite przeżycie, a uczuć mu towarzyszących nie da się 

opisać słowami, trzeba doświadczyć tego na własnej skórze. Liczba tabliczek z nazwiskami powala na 

kolana, a przecież na terenie Rosji to tylko jedno z takich cmentarzysk. Miejsce kaźni polskiej i rosyjskiej 

ludności powinno na zawsze pozostać przestrogą dla następnych pokoleń, by już nigdy nie dopuściły 

do podobnych zbrodni.

Zofi a Piechowiak

Miejsce, które najbardziej mnie poruszyło w czasie wyjazdu, to Las Katyński. Krzyże powieszone na 

drzewach, Doły Śmierci, z których wyciągano ciała pomordowanych żołnierzy i świadomość tego, że 

parę metrów pod stopami mogą jeszcze leżeć szczątki nieodnalezionych i niezidentyfi kowanych ludzi 
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sprawia, że to miejsce ma niesamowity i niepowtarzalny klimat. Dziś znajdują się tam tabliczki upa-

miętniające zabitych ludzi. Ludzi, których najpierw przewożono wagonami, a później ciężarówkami do 

miejsca, które za chwilę miało się stać ich grobem. Ludzi pełnych nadziei, że wrócą do domów, rodzin 

i że będą mogli normalnie żyć. Ludzi, którzy nie wiedzieli, jak straszny czeka ich los. Ludzi takich samych 

jak my. Żadne słowa, zdjęcia i opisy nigdy nie oddadzą tego, co czuje się, będąc tam samemu.

Liliana Plewa

Ze wszystkich odwiedzonych w Rosji miejsc największe wrażenie wywarło na mnie lotnisko Siewiernyj. 

Gdy przemierzaliśmy je, na moich ramionach pojawiły się ciarki, a przez ciało przechodziły dreszcze. 

Jest to przestrzeń wywołująca niezwykły smutek. Mieliśmy także okazję obejrzeć interesujące przed-

stawienie taneczno-wokalne w wykonaniu polskiej i rosyjskiej młodzieży w Domu Kultury w Smo-

leńsku. Zwiedziliśmy najważniejsze zabytki Smoleńska, m.in. Sobór Uspienskij, a wracając do Polski, 

zobaczyliśmy Kowno, niezwykłe i piękne miasto na Litwie, w którym Adam Mickiewicz zaczynał swoją 

pracę nauczyciela. Program wyjazdu był bardzo wzruszający. Wspomnienia, zdjęcia zostaną pamiątką 

na wiele długich lat. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w takim projekcie.

Oliwia Ratajczak

Możliwość odwiedzenia tak istotnego dla naszego narodu miejsca pojawia się bez wątpienia rzadko, 

dlatego też zdecydowałam się na ten wyjazd. Kiedy postanowiłam pogłębić swoją wiedzę na temat 

zbrodni katyńskiej i poznałam brutalną prawdę, było już za późno na zmianę zdania […]. Las w Katy-

niu na pewno nie jest ani ślepy, ani niepamiętny. […] Nie byłam jednak pewna, co powinnam w tym 

miejscu czuć…  Na pewno pustkę. Żal do ludzi, którzy dokonali tej zbrodni. Czy to na pewno był tylko 

żal, czy może już nienawiść? Miałam mieszane odczucia. Cisza w lesie pogłębiła uczucie dezorientacji. 

Jakby drzewa nadal składały hołd żołnierzom, jakby ktoś kazał im milczeć. 

Zuzanna Sawicka

II LO POZNAŃ

Wizyta w Katyniu na bardzo długo zapadnie w mojej pamięci. Zawsze chciałem odwiedzić to tragiczne 

dla naszego narodu miejsce, oddać cześć zamordowanym tam polskim ofi cerom, okazać swoją pamięć 

i szacunek dla ich poświęcenia. Wyjazdy do Katynia i Marsze Pamięci organizowane przez Stowarzy-

szenie Memoramus mają poza złożeniem hołdu ofi arom ludobójczych zbrodni jednak jeszcze jeden, 

zapewne ważniejszy, cel. Chodzi o wygłoszenie głośnego, polsko-rosyjskiego apelu: „NIGDY więcej 

wojny”. Wizyta w Memoriale nauczyła mnie, że warto, a nawet trzeba pamiętać, ale nie możemy rów-

nież zapomnieć o pojednaniu, a nade wszystko o wspólnym budowaniu przyszłości, tak aby już nigdy 

więcej takie okrucieństwa nie miały miejsca.

Krzysztof Jajor

Dziękuję Panu Bogu za możliwość oddania hołdu zamordowanym polskim ofi cerom w Lesie Katyń-

skim. To było przejmujące i wzruszające przeżycie móc w tym niezwykłym i jakże ważnym dla naszego 

Narodu miejscu pamięci odprawić ofi arę Mszy św. Marsze Pamięci organizowane przez Stowarzyszenie 

Memoramus wpisują się w tak dzisiaj potrzebną młodemu pokoleniu Polaków świadomość historycz-

ną. Trzeba uczyć i pokazywać prawdę historyczną i wychowywać w duchu patriotyzmu i szacunku do 

poprzednich pokoleń Polaków, którzy oddali życie z miłości do Polski. Wyjazd do Katynia i do Smoleń-

ska na długo pozostanie w mojej pamięci. Cześć i chwała Bohaterom!

Ks. Tomasz Brussy 
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V LO POZNAŃ

Tegoroczny wyjazd do Smoleńska i Katynia był dla mnie momentem refl eksji. Zdjęcia czy fi lm nie od-

dają atmosfery tych miejsc. Na lotnisku smoleńskim i na cmentarzu katyńskim nie była mi obojętna 

myśl, jak wielu ludzi tam zginęło. Nic nas na to nie przygotuje, na tak nagłą śmierć. Przyjeżdżając do 

Katynia, byłam pewna, że to miejsce, które zapamiętam na całe życie. Idąc lasem katyńskim w ciszy, 

nietrudno było sobie wyobrazić, jak setki ludzi szły między tymi drzewami, będąc pewnymi, że to ich 

ostatni marsz. Byli gotowi oddać życie za ojczyznę, w której dzisiaj żyjemy. Byłam pełna podziwu dla 

ofi cerów, których nazwiska mijałam na tabliczkach. Poczułam się dumna z mojego pochodzenia, wszak 

pomordowani żołnierze byli tej samej narodowości, co ja. Walczyli nie tylko dla siebie i swoich rodzin, 

ale i dla przyszłych pokoleń, także dla mnie. Warto pielęgnować pamięć o nich, oddając im należny 

hołd.        

Julia Wilińska 

Kiedy jest się w lesie katyńskim, czuć bijącą z niego zadumę. Dopiero wchodząc bezpośrednio na część 

polską, można poczuć, czym właściwie było to wydarzenie. Sama lektura materiałów dotyczący zbrod-

ni katyńskiej jest niczym. Gdy zobaczy się kilka tysięcy imiennych tablic, można poczuć wzbierający 

smutek, że aż tylu Polaków zginęło w tym miejscu, na obcej ziemi, właściwie w środku lasu i naprawdę 

niewiele brakowało, by pamięć o nich zaginęła. Sama tablica, na której wypisane są wszystkie ofi ary 

w rdzawo-czerwonym kolorze wręcz uderza w serce, bo można poczuć, że właściwie ziemia, po której 

chodzimy jest przesiąknięta krwią. Idąc przy tablicach z wypisanymi imionami i nazwiskami polskich 

ofi cerów, można poczuć, że to nie były bezimienne ofi ary. Każdy miał za sobą historię, rodzinę i przy-

szłość, którą mu odebrano, bo większość ofi ar to młodzi ludzie, którzy mogli przeżyć swoje życie, ale 

oddali je krajowi.

Filip Pawlak

Udział w wyjeździe na XII Marsz Pamięci pozostanie na zawsze w mojej świadomości i życiu. Wyjazd 

do Smoleńska i Katynia wiązał się z ogromnymi emocjami, które ciężko opisać czy nawet opowiedzieć. 

Zwiedzanie Memoriału było dla mnie silnym i osobistym przeżyciem, ponieważ w lesie katyńskim za-

mordowany został mój pradziadek - Marceli Dajewski. Dzięki temu wyjazdowi mogłem oddać hołd 

jemu oraz innym zamordowanym - personalnie przy tabliczkach z nazwiskami oraz podczas głównego 

celu tej wycieczki – Marszu Pamięci wraz z młodzieżą polską i rosyjską.  

Tomasz Furmanowski 

VI LO POZNAŃ

Uderza zwyczajność lasu katyńskiego. A jednak jest w nim coś niepospolitego. W Marszu Pamięci poko-

nywaliśmy być może tę samą trasę, co polscy ofi cerowie – mijaliśmy te same drzewa. Jednak tak bardzo 

różniły się nasze drogi: my, idąc w powadze i skupieniu, wiedzieliśmy, że niedługo nastąpi powrót do 

domu, dla nich był to szlak w jedną stronę – bez powrotu. Jakie uczucia towarzyszyły im na tej drodze?

Przytłacza liczba tablic z imionami i nazwiskami zamordowanych, które ułożone są tak, że można je 

okrążać, przez co zdają się ciągnąć w nieskończoność. Wobec hekatomby zamordowanych łatwo za-

gubić tu świadomość podmiotowości ofi ar, jednak zdjęcie konkretnego ofi cera, które każdy uczestnik 

otrzymał, pozwala uzmysłowić sobie wymiar indywidualny tragedii. Każdy spośród tych ludzi miał 

swoją przeszłość i historię, każdy z nich szedł odważnie i z nadzieją w przyszłość, którą tak gwałtow-

nie i okrutnie przerwał strzał... Jak łatwo jedną decyzją zniszczyć coś, co było budowane przez wieki 

i będzie musiało być odbudowywane przez pokolenia, a czego wyrazem były elity państwa polskiego 

wymordowane w Katyniu. 

Być może trzeba zapytać, co dla mnie wynika z tej ich ofi ary. Czy wspomnienie o bohaterach ma realny wpływ na 

sposób życia, spełnianie obowiązków, postawy patriotyczne, a może tylko chwilowo mnie porusza? 
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Czy to przesłanie ma charakter „sprawczy”, czy może dzisiaj już jedynie „informujący” – choć wzrusza, 

jest tylko wspomnieniem, pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie? Można rozważać, co dodało 

im siły i odwagi, by pozostać wiernym własnym zasadom, honorowi, ojczyźnie, by nie zgodzić się 

na współpracę ze zbrodniczym reżimem, za co ponieśli najwyższą cenę. Ceną tą była ofi ara z ich ży-

cia, rozłąka z rodzinami na zawsze, zgoda na to, że być może nikt nigdy nie dowie się o ich śmierci. 

A jednak, PAMIĘTAMY.

Paweł Izydorczyk

Miejsce zbrodni katyńskiej odwiedziłem w 75. rocznicę odkrycia masowych grobów ofi cerów wojska 

polskiego w lesie katyńskim. Udział w obchodach rocznicowych tego wydarzenia to niezwykłe przeży-

cie. Największe wrażenie zrobił na mnie dzień, w którym wszyscy uczestnicy XII Marszu Pamięci razem 

ze stacji Gniazdowo ruszyli z polskimi i rosyjskimi fl agami na Plac Pojednania w Memoriale ,,Katyń”. 

O katyńskim ludobójstwie wiedziałem wiele z lekcji historii, jednak prawdziwy obraz tragedii uświado-

miłem sobie dopiero, gdy zobaczyłem na własne oczy tysiące tabliczek w kolorze krwi z wypisanymi 

nazwiskami osób, które zostały tam pochowane. 

Był to czas zadumy, zamyślenia i refl eksji nad tym, do czego tam doszło. O tym wydarzeniu nie należy 

zapominać. Jednak nie możemy żyć przeszłością. Musi nadejść czas wybaczenia i próby wspólnego 

spojrzenia w przyszłość.

Wojciech Lesiewicz

Na Cmentarzu Wojennym w Katyniu stoi ołtarz z wyrytymi nazwiskami wszystkich poległych ofi ar. 

Uczestnictwo we Mszy Świętej odprawionej w tak ważnym dla historii Polski miejscu było dla mnie 

wielkim przeżyciem. Słowa „Przekażcie sobie znak pokoju” w tym miejscu zabrzmiały szczególnie. Za 

każdym razem, kiedy moje myśli zaczynają błądzić po tym cichym, wręcz głuchym, Lesie Katyńskim, 

w uszach słyszę bicie dzwonu, którego stłumiony dźwięk wydobywał się spod ziemi. Najważniejszy 

był dla mnie moment, w którym uświadomiłam sobie, że stoję na miejscu zbrodni, o której do tej pory 

czytałam tylko w książkach. Ten wyjazd był dla mnie szansą na zobaczenie tego, czego nie można sobie 

wyobrazić.

Julianna Szwed

Nasz Marsz nie mógł równać się z tym, w którym 78 lat temu uczestniczyło tysiące polskich ofi cerów, 

ofi ar zbrodni. Żadna z naszych modlitw nie miała takiej mocy jak te wypowiadane na minuty przed 

śmiercią. Żadne źródło czy podanie nie przedstawi nam pełnego obrazu tego, co wydarzyło się kiedyś 

w Lesie Katyńskim. Jednak byliśmy tam. Szliśmy tą samą drogą, modlitwy były te same, a nasze na-

zwiska brzmiały tak podobnie do tych wypisanych na tablicach. 78 lat temu, w Lesie Katyńskim, nikt 

nie postawił znicza, nie zostawił fl agi. Przez wiele lat nikt nie powiedział: „Tu leży mój ojciec, dziadek, 

mąż, wujek”. Myślę, że naszym obowiązkiem jest jeździć tam i robić to, co przez dziesiątki lat było na-

leżne tym, z którymi dzielimy język, historię i patriotyzm […]. Dlatego jestem niezwykle dumna z tego, 

że mogłam tam być i oddać cześć poległym, najlepiej jak potrafi łam.

Julia Kłodzińska

Stojąc na peronie dworca kolejowego w Gniazdowie, czas jakby stanął w miejscu. Starałem się prze-

nieść myślami do roku 1940 i wczuć w sytuację moich rodaków, często także rówieśników. Poznać każ-

dy ich krok, oddech, modlitwę. Pragnąłem razem z nimi przejść ten marsz, by oddać należny szacunek, 

pamięć oraz cześć. „Słowa, słowa, słowa”. Oczywiście bardzo łatwo z perspektywy czasu mówić o takich 

rzeczach.

Wysokie świerki okalające pobliski cmentarz są niemym świadkiem minionych zdarzeń. Ileż by mogły 

powiedzieć, zdradzić tajemnic, odpowiedzieć na nurtujące pytania – gdyby tylko umiały… Z pewno-

ścią pamiętają wystrzał z karabinów, a teraz płaczą nad ofi arami tragicznej zbrodni. 

Niosąc w ręku biało-czerwoną fl agę i stąpając po deskach przechodziły po mnie ciarki, ponieważ 
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zdawałem sobie sprawę, iż pode mną wciąż mogą spoczywać szczątki polskich ofi cerów. Szczególną 

uwagę przykuły imienne tabliczki, pokryte rdzawym nalotem. Pomyślałem sobie, że nie godzi się, by 

elita przedwojennego państwa, była upamiętniona w taki sposób. Dopiero po słowach przewodnika, 

zrozumiałem, że był to kluczowy zamysł, który odwzorowywał ich losy. Wywózka do lasu, strzał w tył 

głowy, a następnie zepchnięcie do bezimiennego dołu…

Filip Borszlak

Jeszcze zanim gdziekolwiek wyjechałam, wszyscy powtarzali mi, że ten wyjazd mną wstrząśnie, ukaże 

coś, czego inaczej nie byłabym w stanie dostrzec i co zmieni moje życie. Wobec tych wszystkich opo-

wieści spodziewałam się po tej wizycie w Lesie Katyńskim... właściwie sama nie wiem czego. Że zmieni 

moje postrzeganie polskiej historii? Że sprawi, że stanę się całkiem nowym człowiekiem? Oczekiwania 

miałam ogromne. Gdy zajechaliśmy na miejsce odkryłam, że nie czuję obiecanego szoku i nie zmie-

niam całkowicie swojej perspektywy. Myślę, że jest to spowodowane faktem, iż znam historię zbrodni 

katyńskiej i już przed wyjazdem doskonale wiedziałam, co tam się wydarzyło. Jest jednak jedna rzecz, 

która zrobiła na mnie wrażenie. Gdy weszliśmy do Lasu Katyńskiego i ulokowanego w nim Memoriału 

pogoda była piękna. Ciepły wiat owiewał moją twarz. Czułam przyjemny zapach mchu i nagrzanego 

piasku. Idąc przygotowaną ścieżką, obserwowałam malowniczy las pełen drzew i porostów, który wy-

glądał wręcz bajkowo. No właśnie bajkowo ... Wtedy z pełną siłą dotarło do mnie, że ten śliczny las, 

który mógłby posłużyć za scenografi ę jakiejś baśni, był miejscem kaźni ponad czterech tysięcy osób. 

W tym miejscu zamordowano i „pochowano” polskich ofi cerów tylko dlatego, że nie chcieli współpra-

cować ze Związkiem Radzieckim. W tym miejscu został pozbawiony życia wuj mojej babci, którego 

losów przez lata rodzina nie mogła ustalić. Refl eksja ta spowodowała, że zaczęłam czuć się dziwnie w 

tym otoczeniu. Cała ta bajkowość zdawała się być nie na miejscu. A ja nie byłam już w stanie patrzeć na 

te drzewa w ten sam sposób.

Julia Kaszyńska

Przed wyjazdem nie miałam żadnych oczekiwań. Owszem, zdawałam sobie sprawę z tego, dokąd je-

dziemy i co się w tym miejscu wydarzyło. Kiedy nauczyciel przedstawiał suche fakty na ten temat, 

przyjmowałam je z dystansem, jak do kolejnej ,,rzeczy, którą trzeba będzie wkuć”. Dopiero, kiedy 

w końcu znalazłam się w Katyniu zaczynało do mnie docierać znaczenie owych ,,informacji do wyucze-

nia”. Był piękny, ciepły, słoneczny dzień, ptaki śpiewały wśród niepozornych drzew. Zwykły las jakich 

wiele, jednak ze świadomością, do jakich potworności tu doszło ten spokojny zagajnik wywoływał nie-

pokój. Podczas mszy, odprawianej za dusze pomordowanych tu obywateli Polski, nie mogłam przestać 

o tym myśleć. Wyobrażałam sobie krzyki radzieckich oprawców poganiających więźniów, tupot tysięcy 

stóp, a w końcu huk wystrzałów, które tutejsze drzewa musiały słyszeć dziesiątki lat temu. Moje myśli 

wypełniały domysły tego, co mogły czuć ofi ary na chwilę przed rozstrzelaniem. Przerażenie, pustka, 

złość na oprawców, ale i na Boga, że pomimo swojej wszechmocy pozwala na to, by ludzie mordowali 

się nawzajem, żal, że już nigdy nie ujrzą swoich rodzin, pogodzenie z losem, a także bezsilny opór. 

Zginęli za „zbrodnie”, jakimi były brak zgody na kolaborację, bycie polskim ofi cerem lub wyższe wy-

kształcenie. Wyjazd do Katynia sprawił, że zamiast bezrefl eksyjnie przyswajać fakty historyczne, zaczy-

nam zastanawiać się, co mogły czuć osoby, o których się uczymy i uświadamiam sobie, że za każdym 

wielkim nazwiskiem, a także każdą liczbą statystyczną stoją zwykli ludzie.   

Iza Dutkiewicz

Atmosfera lasu katyńskiego, tak przesiąkniętego polską historią, jest niezwykła. W momencie, gdy do 

niego wkroczyliśmy, ustały żarty, śmiechy i rozmowy, a wszyscy oddali się kontemplacji tego miejsca. 

Miesza się tam ze sobą tak wiele uczuć i emocji – duma i smutek, żal i gniew. Uczucia te potęgują szcze-

gólnie tabliczki upamiętniające poległych Polaków. Fakty podawane w podręcznikach mogą mówić 

wiele, ale dopiero, gdy zobaczy się ciągnące się rzędy nazwisk i zrozumie, że pod każdym z nich kryje 

się nieopowiedziana ludzka tragedia, można wyobrazić sobie ogrom tragedii, której świadkiem był ten 
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las. Myślę, że to właśnie jest nasza rola jako młodego pokolenia patriotów – zadbanie o to, by historia 

każdego z tych ponad dwudziestu tysięcy bohaterów została zapamiętana.

Szymon Gojtowski

Wyjazd do Katynia nie jest zwykłą wycieczką szkolną – jest to żywa lekcja historii. Jest to miejsce jednej 

z wielu tragedii, utożsamiane ze zbrodnią popełnioną na ofi cerach polskich na rozkaz władz Związku 

Radzieckiego. Miejsce to jest symbolem wierności i walki za ojczyznę. Pobyt w Katyniu był dla mnie 

niezapomnianym przeżyciem, które będzie mi towarzyszyć do końca życia. Uważam, że każdy Polak, 

przynajmniej raz w życiu powinien pojechać na Cmentarz Katyński i uczcić pamięć ofi ar, bez których 

nie mielibyśmy dziś ojczyzny.

Mikołaj Strzelecki

W 2018 roku obchodzimy 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, która do dziś pozostaje sporną kwestią 

w polsko-rosyjskiej historii. Wydarzenia z 1940 r. niewątpliwie mają wpływ na obecne relacje obu państw. 

Podczas XII Marszu Pamięci była mowa m.in. o jedności. Pewna starsza kobieta poprosiła nas, młodych 

Polaków oraz młodych Rosjan o porzucenie stereotypów. Symboliczny uścisk dłoni pomógł zrozumieć 

cel oraz sens spotkania w miejscu, które krwawymi barwami zapisało się na kartach historii obu naro-

dów. „Historia magistra vitae est”, jak mawiał słynny mówca oraz fi lozof rzymski, Cyceron. Ta „nauczy-

cielka życia” powinna pobudzić nas, młode pokolenie, do integracji i pielęgnowania pamięci o takich 

miejscach jak Katyń, aby historia nie zatoczyła koła. Nigdy nie zapominajmy o poświęceniu Polaków, 

którzy na śmierć szli po kolei, „jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Zbrodnia katyńska powin-

na łączyć Polaków i Rosjan, a nie dzielić oraz skłonić do podejmowania działań w celu zapobiegania 

w przyszłości podobnym masakrom. 

Dominika Szajda

VIII LO POZNAŃ

Mówiąc „zbrodnia katyńska”, mamy zazwyczaj na myśli tysiące poległych polskich ofi cerów, naukow-

ców, profesorów. Jednak dla wielu młodych ludzi w Polsce jest to tylko liczba zapisana na papierze.  

Dzięki mojemu wyjazdowi do Katynia i odwiedzeniu Memoriału, dostrzegłam  prawdziwe oblicze 

zbrodni katyńskiej. Kiedy szłam przez Memoriał, symbolicznym tabliczkom z imionami poległych nie 

było końca. Przy wielu z nich włożone były zdjęcia zmarłych, polskie fl agi oraz poustawiane znicze. 

Wzruszył mnie fakt, że pomimo tylu lat od czasu zbrodni katyńskiej, nie pozostaje ona zapomniana, 

a młodzież polsko-rosyjska utrzymuje ze sobą przyjazne kontakty. Myślę, że warto pamiętać, iż nie 

tylko Polaków zamordowano w Katyniu, lecz także wielu Rosjan, więc cierpienie, które odczuwamy, 

jest współdzielone także ze stroną rosyjską.

Jagoda Pieńkowska

Marsz Pamięci był dla mnie ogromnym przeżyciem. Rozpoczęcie marszu od stacji Gniezdowo pozwala 

lepiej zobrazować ówczesne wydarzenia. Podczas pobytu w Lesie Katyńskim nie mogłem uwierzyć, 

że to właśnie tu miała miejsce taka zbrodnia. Moje wyobrażenia podczas lektury dokumentów o Ka-

tyniu znacząco różniły się od tego, co widziałem. Dzisiaj dziwnie spokojne miejsce pamięci i refl eksji, 

kilkadziesiąt lat temu miejsce ostatnich chwil życia polskich ofi cerów. Spacer po cmentarzu był pełen 

przemyśleń oraz prób odtworzenia przeżyć i uczuć umierających tam żołnierzy. Przykre jest to, że spo-

ra część Rosjan nie jest świadoma tego ludobójstwa i lekceważy to wydarzenie. Przeżycia z marszu 

zapamiętam na całe życie.

Mateusz Stawski

Myślę, że jadąc do Katynia, nie zdawałam sobie w pełni sprawy z tego, co się w tym miejscu wydarzyło. 

Oczywiście, wiedziałam o zbrodni katyńskiej i byłam w stanie o niej opowiedzieć, ale to obecność 
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w Memoriale Katyńskim pozwala w pełni uświadomić sobie ogrom zbrodni popełnionej przez Związek 

Radziecki. Zaskoczyło mnie to, że w Katyniu byli pomordowani również Rosjanie. Wcześniej myślałam, 

że wywożono i mordowano tam tylko Polaków. Pobyt na terenie Cmentarza Polskiego uświadomił mi 

również, że oprócz wielu narodowości ginęli tam ludzie różnych wyznań: katolicy, ale też prawosławni, 

muzułmanie i Żydzi. Każdy z nas miał złożyć znicz pod tablicą z nazwiskiem zamordowanego. Mieliśmy 

odszukać na terenie Memoriału tablice z imionami i nazwiskami podanymi na kartkach, które otrzy-

maliśmy. Szukałam tabliczki Tadeusza Żurawskiego, który był lekarzem. Tablice na terenie Memoriału 

ułożone są alfabetycznie. Zatrzymałam się gdzieś w okolicach litery „L”. Wtedy zdałam sobie sprawę 

z ogromu zbrodni katyńskiej. Z każdą kolejną ścianą tablic mówiłam sobie: „za zakrętem pewnie się 

kończą”, a tablice zdawały się ciągnąć w nieskończoność. Setki nazwisk pomordowanych ludzi, cześć 

z nich pewnie nie chciała mieć nic wspólnego z wojną. Każdy z tych ludzi ma swoją własną, tragiczną 

historię, a części z nich może nigdy nie uda się poznać. 

Weronika Świergiel

Odwiedzenie Memoriału w Katyniu w ramach XII Marszu Pamięci było dla mnie głębokim przeżyciem. 

Jest to szczególne miejsce, które na stałe wpisało się na karty polskiej historii.  Uwiecznia pamięć o kil-

ku tysiącach polskich ofi cerów zamordowanych przez NKWD. Gdy stałem przed pomnikiem na Polskim 

Cmentarzu Wojennym, zdałem sobie sprawę z ofi ary, jaką złożyli ci ofi cerowie. Ofi ary najcenniejszej 

– oddali życie za ojczyznę, będąc niewinnymi ludźmi, którzy w żaden sposób nie zasługiwali na to, co 

ich spotkało. Patrząc na ten cmentarz, myślałem tylko o jednym – taka zbrodnia nigdy więcej nie może 

się powtórzyć. Ważnym czynnikiem, który może zapewnić taki stan rzeczy jest przebaczenie. Wspólne 

marsze młodzieży polskiej i rosyjskiej z pewnością służą temu przebaczeniu i jednoczą w dążeniu do 

pokoju. Uważam, że odwiedzenie cmentarza w lesie katyńskim jest obowiązkiem każdego Polaka, 

gdyż pozwala docenić poświęcenie rodaków w walce o wolność naszej ojczyzny.

Paweł Strzelczyk

Wyjazd na XII Marsz Pamięci pomógł mi poznać tragiczną historię naszego narodu. Dzięki niemu 

mogłem z bliska zobaczyć miejsca mordu dokonanego na polskich patriotach, co skłoniło mnie do 

głębokich refl eksji. Dopiero obecność tam uświadomiła mi, jak wielu wartościowych ludzi straciliśmy. 

Kto wie, ile lat wcześniej udałoby się nam wyswobodzić spod radzieckiej okupacji, gdyby nie zginę-

li. Cieszę się również, iż mogłem spotkać rówieśników z Rosji, którzy także potępiają tę stalinowską 

zbrodnię. To dla mnie bardzo ważne, aby zacieśniać więzi między narodami i dążyć do zrozumienia i 

wybaczenia błędów przeszłości, aby ich więcej nie powtórzyć. Uważam, że powinno powstawać coraz 

więcej organizacji takich, jak Memoramus, aby dążyć do zachowania prawdy i kultywowania pamięci 

o polskich patriotach.

Mateusz Frąckowiak

Wyjazd do Rosji umożliwił mi uświadomienie sobie wymiaru tragedii katyńskiej. Uzmysłowiłem sobie 

ogrom tej zbrodni właśnie tam na cmentarzu, kiedy składając kwiaty i zapalając znicze, czytałem na-

zwiska ludzi, którzy stracili swoje życie. Stwierdzenie, że Rosjanie wymordowali polską inteligencję, 

stało się dla mnie wtedy jeszcze bardziej realne. Tylko nieliczne tablice nie zawierały przed nazwiskiem 

stopnia wojskowego. To niezwykłe miejsce jest w stanie pogodzić dwa narody z trudną i skomplikowa-

ną historią. Właśnie tam my - młodzież polska i nasi rówieśnicy - młodzież rosyjska, co roku oddajemy 

hołd zamordowanym. Katyń opuszcza się w ciszy i zadumie, by każdy miał czas na własne refl eksje 

i uhonorowanie zmarłych.

Antoni Stroiński

Podczas Marszu Pamięci w Katyniu, organizowanym przez Stowarzyszenie Memoramus, miałem oka-

zję zobaczyć wiele miejsc ważnych dla historii Polski. Pobyt w Lesie Katyńskim był dla mnie dużym 

przeżyciem. Widok niekończącej się listy nazwisk pomordowanych Polaków i myśl o wieloletnim cier-
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pieniu ich rodzin to bardzo bolesne doświadczenie. Memoriał przypomina Polakom i Rosjanom, jak 

straszliwej zbrodni dokonano w Katyniu w czasie II wojny światowej. Przypomina również o tym, jak 

trudno było nam dojść do prawdy o mordzie i jak wiele lat trwała niezgoda między naszymi narodami. 

Mam nadzieję, że takie inicjatywy pomogą w polepszeniu stosunków i połączą nas w upamiętnianiu 

ludzi, którzy oddali życie za swoje ojczyzny – zarówno Polskę, jak i Rosję.

Wiktor Jankowski

XI LO POZNAŃ

Słowo Katyń…  budzi we mnie wiele emocji, jednak dopiero na miejscu można zrozumieć, co to zna-

czy. Marsz Pamięci od stacji Gniezdowo pokazał nam dramatyczną drogę ofi cerów na śmierć, to była 

ich ostatnia droga w życiu. Drzewa, które znają historię, mogłyby wykrzyczeć całą prawdę. Może to 

przyniosłoby ulgę naszym myślom o tym, co stało się w 1940 roku. Pojednanie jest kluczem do pokoju. 

Historia jest matką życia i nauką, byśmy nie powielali tych samych błędów. 

Marysia Banaś

Moja delegacja w Smoleńsku i Katyniu w Rosji była jakby cofnięciem się w czasie i próbą wyobrażenia 

tamtych tragedii. Marsz Pamięci w Lesie Katyńskim nauczył mnie, że żaden konfl ikt nie powinien być 

rozwiązywany siłą. Marsz Pamięci pozwolił mi także zżyć się z polską przeszłością, pozwolił oddać hołd 

Polakom, bohaterom tamtych czasów. Wizyta w Katyniu zawsze będzie dla mnie jednym z najważ-

niejszych wspomnień. Flagi biało-czerwone, bukiety kwiatów, patriotyczne odczucia… to jest to, co 

możemy pozostawić tam dla pamięci tych, którzy już nie wrócą do Ojczyzny. Uważam, że warto odbyć 

tak daleką podróż dla upamiętnienia ofi ar stalinowskich zbrodni.

Wiktoria Kołodziej 

Ludzie często uważają, że o wszystkich złych chwilach należy zapomnieć. Powinno się jednak upamięt-

niać ważne momenty dla nas, dla kraju, ponieważ dzięki nim stoimy tu, gdzie stoimy i wiemy co jest do-

bre, a co nie powinno się wydarzyć. Pan Wincenty Dowojna przez realizację swojego szczytnego celu, 

pokazał nam, czym jest ból i nie pozwolił polskiej młodzieży zapomnieć o wydarzeniach z przeszłości. 

Dzięki niemu poczułam i zrozumiałam cierpienie, jakie przeżywały rodziny Polaków zamordowanych 

w Katyniu. Bardzo mu za to dziękuję.

Karina Osiewicz

W kwietniu wzięłam udział w XII Marszu Pamięci poświęconym ofi arom zbrodni katyńskiej. Marsz roz-

poczęliśmy na stacji Gniezdowo, skąd w 1940 roku byli wywożeni polscy ofi cerowie na pewną śmierć. 

Następnie przemaszerowaliśmy na Cmentarz Katyński, gdzie zapaliliśmy znicze oraz złożyliśmy kwiaty. 

Był to szczególny moment w moim życiu, który głęboko poruszył moje serce. Emocje, jakie wywołał 

Marsz to wzruszenie, smutek, a przede wszystkim refl eksje nad historią mojej Ojczyzny […].

Adrianna Łukanus

XIV LO POZNAŃ

Tegoroczny wyjazd do Katynia był moim pierwszym tak poważnym, patriotycznym wyjazdem. Nie 

potrafi łam wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądać. Z przyjemnością mogę przyznać, że byłam za-

skoczona. Wcześniej miałam wiedzę historyczną, ale była to tylko wiedza książkowa. Stając twarzą 

w twarz z historią, mogłam jej dramat dogłębniej przeżyć i uświadomić sobie, że to nie jest tylko tekst 

w książce, ale prawdziwe wydarzenia. Wyjazd do Katynia był dla mnie ważną, żywą lekcją historii, której 

na pewno nie zapomnę.

Aleksandra Lewandowska
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Cisza, zaduma i wielkie wzruszenie. Zadziwienie nad ogromem cierpienia, które człowiek wyrządził 

człowiekowi. I obawa… To od nas zależy przyszłość.

Barbara Bednarek

XII Marsz Pamięci był moim pierwszym wyjazdem za naszą wschodnią granicę. Była to lekcja historii 

pozwalająca nam lepiej zrozumieć zbrodnię z 1940 roku. Była to także okazja do poznania innego 

państwa od środka i spotkania naszych rówieśników z Rosji. Wspólne przejście z Gniezdowa na Me-

moriał Katyński było upamiętnieniem wydarzeń sprzed 78 lat, ale również symbolizowało przyjazne, 

niezależne od polityki relacje między naszymi narodami.

Kamil Socha

ZSB NR 1 POZNAŃ

Wyjazd do Katynia na XII Marsz Pamięci był doskonałą okazją do refl eksji nad ulotnością i kruchością 

ludzkiego życia. Memoriał w Lesie Katyńskim to miejsce na wskroś przesiąknięte patriotyzmem. Nie 

sposób pozostać obojętnym, będąc świadomym wydarzeń, jakie rozegrały się na tej ziemi. Zatrważa-

jąca jest liczba osób, która straciła swoje życie tylko dlatego, że nie wyrzekła się swojego pochodzenia.

Jakub Porysek

Wyjazd do Katynia na XII Marsz Pamięci był dla mnie niesamowitym, patriotycznym przeżyciem. Na 

własne oczy zobaczyłem i poczułem, jaką cenę musieli ponieść polscy ofi cerowie za swoją niezłomną 

postawę. Najważniejszym elementem uroczystości stało się pojednanie z uczniami rosyjskimi. Był to 

moment, w którym młodzi ludzie połączyli się razem w bólu powodowanym stratą i cierpieniem zada-

nym przez stalinowski terror. Chwila ta wypełniła nasze dusze uczuciem solidarności.

Amadeusz Izydorek

Podczas wyjazdu do Federacji Rosyjskiej doświadczyłem wielu nowych wrażeń. Ogromne przeżycie 

– Katyń. Miejsce, gdzie leżą obywatele polscy i radzieccy, zamordowani bez sądu, bez honoru przez 

ustrój, który przez cały okres swojego istnienia traktował własnych obywateli jak wrogów. Straszne, 

a zarazem pouczające doświadczenie, jak nie powielać błędów przeszłości.

Marcin Góralik

Obawiałem się wyjazdu do Katynia. Na kilka dni przed podróżą zastanawiałem się, jakie emocje wzbu-

dzi we mnie uczestnictwo w Marszu Pamięci. W autokarze obejrzeliśmy fi lm „Katyń”, który miał nas 

przygotować do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Po przekroczeniu bram cmentarza ogarnęło mnie 

przerażenie, któremu towarzyszyła „gęsia skórka”. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że ziemia, 

po której stąpam pełna jest ciał ofi ar zbrodni katyńskiej.

Szymon Perz

XX LO POZNAŃ

Zaduma i szacunek to najważniejsze słowa, które cisną mi się na usta po wyjeździe do Rosji na XII Marsz 

Pamięci. Możliwość zobaczenia takiego miejsca na żywo, posłuchania i przeczytania o nim, a co najważniej-

sze, możliwość złożenia hołdu, była warta każdej sekundy tam spędzonej. Tragiczna historia tego miejsca 

powinna być znana każdemu Polakowi, a każdy poległy tam żołnierz zasługuje na najwyższy szacunek. Było 

to zdecydowanie niesamowite uczucie móc być tam, na miejscu i poczuć się tak blisko tamtych wydarzeń.

Marcin Ebel
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Wyjazd do Katynia nie był dla nas zwykłą wycieczką, ale patriotyczną delegacją. Pobyt w lesie katyńskim 

umożliwił nam oddanie hołdu poległym ofi cerom. To wspaniałe spotkanie z historią dało nam chwilę 

refl eksji, podczas której zastanawialiśmy się, jak mogło dojść do takiej tragedii. Myślę, że każdy patriota 

powinien odwiedzić to miejsce, aby móc przeżyć równie niezapomniane emocje, które towarzyszyły 

nam podczas Marszy Pamięci.

Adrianna Czaińska

Sama myśl o wyjeździe do Rosji była dla mnie niezwykle ekscytująca. Był to mój pierwszy pobyt w kra-

ju tak zdumiewająco pięknym, ale i nieprzyjaznym, wciąż żyjącym iluzją wielkomocarstwowości. Wy-

jazd do Katynia zmienił wszystkie moje wyobrażenia o tym miejscu. Cieszę się, że prawda o mordzie 

w lesie katyńskim stała się powszechnie znana. Mogę powiedzieć, że dotknęłam historii. Podróż obudziła we 

mnie nowe uczucia i emocje. Wiadomości zasłyszane w szkole czy obejrzane w telewizji stały się dla mnie 

„krwią świeżą mego narodu”. Jestem dumna z faktu, że byłam w tym miejscu uświęconym łzami, w którym 

tylko „tylko guziki nieugięte, świadkowie zbrodni, przetrwały śmierć”. Marsz Pamięci natomiast skłonił mnie 

do refl eksji: Dlaczego ludzie ludziom zgotowali ten los? Integracja z Rosjanami była dla mnie równie waż-

nym elementem wycieczki, ponieważ pokazała, że nie różnimy się od siebie aż tak bardzo…

Weronika Kożusznik

Wyjazd do Rosji był dla mnie miejscem refl eksji oraz głębokich przemyśleń. Miałam okazję przeżyć 

żywą lekcje historii, która utkwi mi na zawsze w głowie. Poznawałam fakty, o których nie mówi się na 

co dzień oraz mogłam pożegnać się z bliskimi w lesie katyńskim. Jednak najważniejszym punktem tej 

wyprawy był XII Marsz Pamięci, którego celem była integracja młodzieży rosyjskiej z polską, abyśmy 

wspólnie upamiętnili poległych w lesie katyńskim mężczyzn wraz z Janiną Antoniną Lewandowską. Ta 

wspaniała inicjatywa z pewnością trwale zacieśni nasze więzi ze Wschodem.

Natalia Muszyńska

Wyjazd ten był dla mnie ogromną lekcją historii, podczas której zobaczyłam „inny świat”.  Mogłam prze-

konać się i zobaczyć na własne oczy, jak żyją i funkcjonują tam ludzie. Posmakować trochę ich kultury, 

zwiedzić Smoleńsk oraz zobaczyć ważne dla Polaków miejsca, upamiętniające patriotów walczących 

o wolność naszego kraju. Najważniejszym wydarzeniem podczas tego wyjazdu był XII Marsz Pamięć, 

który miał na celu połączenie młodzieży polskiej i rosyjskiej, byśmy razem uczcili pamięć poległych 

w lesie katyńskim żołnierzy. Przebywanie w miejscach tak ważnych dla naszego narodu skłania nas, 

młodych Polaków, do pewnych przemyśleń, uświadamia nam, jak wiele ludzie byli w stanie poświecić, 

by odzyskać kraj, który kochają, który był ich domem.

Roksana Knasiak

TECHNIKUM ENERGETYCZNE POZNAŃ

W dziejach Rzeczypospolitej miejsce na mapie oznaczone podpisem „Katyń” pojawiło się bardzo 

późno. Będzie ono stanowić miejsce masowego, zaplanowanego i wyjętego z cech człowieczeństwa 

mordu, którego ofi arami z rąk NKWD byli obywatele Związku Radzieckiego i II Rzeczypospolitej. Ofi ary 

łączy opór i niezłomność wobec totalitarnego reżimu Stalina. To miejsce i ludobójstwo z nim związane 

nie powinno być jednym z punktów w dziejach, a formą przestrogi i nauki dla innych społeczeństw. 

Zawsze osłabienie społeczeństwa rozpoczyna się od wyeliminowania inteligencji, czyli pozbawienia 

zdolności do samostanowienia, a w dalszej perspektywie do całkowitego zniewolenia. 

Marek Matuszewski

Wyjazd na XII Marsz Pamięci w Katyniu był niezwykłym przeżyciem. Dzięki temu wyjazdowi mogłem 

lepiej zapoznać się z historią naszego kraju, gdyż czytanie, oglądanie fi lmów nie daje nam tego, co po-

jechanie i zobaczenie miejsc wydarzeń tak ważnych dla nas Polaków. Dzięki temu, że pojechałem na XII 
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Tradycyjne występy młodzieży rosyjskiej w smoleńskim Domu Kultury Szarm

Uczestnicy Marszu podczas tradycyjnej wizyty w parafi i katolickiej w Smoleńsku 

Pamiątkowe zdjęcie ze Smoleńska, a w tle przepiękny Sobór Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
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Tradycyjne występy młodzieży rosyjskiej w smoleńskim Domu Kultury Szarm

Tradycyjne występy młodzieży rosyjskiej w smoleńskim Domu Kultury Szarm

Uczniowie ZSB nr 1 na widowni podczas występów w Domu Kultury
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 Zarząd Stowarzyszenia Memoramus składa życzenia z okazji Jubileuszu 20-lecia Domu Polskiego w Smoleńsku

Msza św. ku czci zamordowanych ofi cerów

Młodzież oddaje hołd pomordowanym ofi cerom
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Zarząd Stowarzyszenia MEMORAMUS

Uroczystości na Placu Pojednania w Memoriale Katyńskim

Uroczyste rozpoczęcie XII Marszu Pamięci na stacji kolejowej Gniezdowo
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Przemówienia podczas uroczystości rozpoczęcia XII Marszu Pamięci na Placu Pojednania

Uczestnicy XII Marszu Pamięci w ciszy przechodzą przez rosyjską część cmentarza w Memoriale Katyńskim

Młodzież polska i rosyjska w geście pojednania
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Młodzież z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu przy tablicy poświęconej pamięci 
ofi ar katastrofy smoleńskiej

Młody uczestnik XII Marszu Pamięci

Pamiątkowe zdjęcie uczestników przed wejściem do Memoriału Katyń



Msza św. w Białymstoku

Lotnisko Siewernyj 

XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku



Młodzież z XI LO zapala znicze pamięci w Białymstoku

Pamiątkowe zdjęcie przed Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Białymstoku

Uczestnicy XVIII Marszu  Pamięci Zesłańców Sybiru
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Wielokulturowość Polski w Kruszynianach

Przed Zamkiem w Oporowie
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V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

 XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
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XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Technikum Energetyczne w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące  w Obornikach Wielkopolskich

Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
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Szkoła Podstawowa nr 1 w  Murowanej Goślinie

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Brzechwy w Swarzedzu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu
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Marsz Pamięci mogłem oddać hołd polskim ofi cerom zamordowanym w Katyniu, mogłem zapoznać 

się z niezwykle ciekawą kulturą rosyjską poprzez obejrzenie występów w domu kultury w Smoleńsku 

oraz zwiedzanie Smoleńska, a także miałem możliwość poznania młodzieży rosyjskiej, która okazała się 

niezwykle życzliwa. Wyjazd moim zdaniem był bardzo udany.

Łukasz Maciejewski

Katyń - słysząc to słowo, na myśl przychodzi mi tylko jedno określenie - miejsce ludobójstwa.  Nic 

dziwnego więc, że ten obszar kojarzy nam się z przygnębiającym nastrojem. To straszne, że to ludzie 

ludziom zgotowali ten los. Wyjazd do tego miejsca był dla mnie przeżyciem bardzo krytycznym. Wy-

wołał we mnie wiele sprzecznych emocji. Jednakże cieszę się, że Polacy i Rosjanie potrafi li podać sobie 

ręce nawet po takich wydarzeniach.

Wiktor Pawlak

LO KOŚCIAN

W trakcie pobytu w Smoleńsku i Katyniu w dniach 12 – 16 kwietnia 2018 r. największe wrażenie na 

mnie wywarła wizyta w Lesie Katyńskim. Odwiedziny cmentarza pozwoliły obcować bezpośrednio 

z historią Polski. Nie każdy docenia wolność, którą możemy cieszyć się na co dzień. Zamordowani ge-

nerałowie i żołnierze oddali życie w imię ideałów i przyszłych pokoleń. Nie mieli wyboru. Modlitwa 

i oddanie hołdu poległym pozwoliły mi dostrzec, jak ważna jest pamięć, którą należy pielęgnować. Sta-

rałem się również odnaleźć swojego przodka, który został zamordowany w Katyniu, dlatego wyjazd do 

Katynia był dla mnie też wielkim, osobistym przeżyciem. Konkluzją refl eksji może być zasłyszany przez 

nas podczas mszy świętej na cmentarzu cytat z utworu Adama Mickiewicza „Dziady”: „Jeśli zapomnę 

o Nich, Ty Boże na Niebie, zapomnij o mnie!”.

Wojciech Kapusta

W trakcie pobytu w Smoleńsku i Katyniu w dniach 12 – 16 kwietnia 2018 r. największe wrażenie wywarł 

na mnie Dzień Polski w Memoriale. Kultura rosyjska jest jedną z bardziej kolorowych i interesujących, 

z jaką się spotkałam. Bezpośredni kontakt pozwolił poznać bliżej naszych wschodnich sąsiadów i od-

kryć nieczęsto ukazywane elementy ich kultury. W ten sposób mogliśmy dostrzec analogie między 

naszą, nasyconą Zachodem kulturą a tajemniczą - rosyjską. Dwie uczestniczki naszej wyprawy również 

przedstawiły piękno polskich utworów oraz zaśpiewały aktualne przeboje w języku angielskim. Mo-

ment wzruszenia wydarzył się podczas zakończenia koncertu, gdy jedna z Polek prowadzących kon-

cert powiedziała, że mamy pamiętać o rodakach, znajdujących się w Rosji, jak i poza całą wschodnią 

granicą. W tamtej chwili nie mogłam opanować łez wzruszenia.  

Aleksandra Nowacka

LO OBORNIKI

Wyjazd do Rosji był dla mnie czymś niesamowitym i zapadającym w pamięć do końca życia. Był to czas 

pełen nowych doświadczeń, emocji, wzruszeń, a także poznawania tamtejszej kultury. Szczególnie 

w mojej pamięci pozostanie XII Marsz Pamięci, dzięki któremu mogłam uczcić pamięć poległych ofi -

cerów.  Żadne słowa nie są w stanie opisać emocji, które towarzyszyły mi podczas pobytu na Polskim 

Cmentarzu Wojennym. Uczucia ogromnego smutku i żalu. Podczas tego wyjazdu, ważne dla mnie były 

również spotkania z rosyjską młodzieżą, czy to w Domu Kultury w Smoleńsku, gdzie oglądaliśmy jej 

wspaniałe występy, czy to podczas wspólnego Marszu Pamięci. Dzięki takim spotkaniom mogłam “do-

tknąć” tamtejszej kultury, poznać ją z bliska i zaciekawić się nią. 

Anna Strzępka

Mój wyjazd do Katynia nie był najzwyczajniejszym wyjazdem szkolnym. Był wyjątkową wyprawą, nasy-
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coną całą paletą emocji. Gdy przekroczyłam próg cmentarza katyńskiego, wyobraziłam sobie ten tra-

giczny los, który spotkał naszych przodków. Przeraziła mnie myśl, iż po tylu tysiącach wymordowanych 

ludzi, zostały tylko rodziny, które latami nie miały pojęcia, co stało się z ich najbliższymi. Spacerowałam 

po cmentarzu katyńskim w zadumie, w smutku, ze współczuciem dla wszystkich, których dotknęła ta 

tragedia. Pobyt na terenie Memoriału pozostanie w mojej pamięci na zawsze. 

Wiktoria Roguszka 

Myślę, że Katyń jest miejscem szczególnym w życiu każdego Polaka, powinien takim być. Mimo trage-

dii, która się tam rozegrała i stała się strasznym doświadczeniem Polaków i Rosjan, dziś jest to miejsce 

pojednania. Mimo ogromu smutku, który towarzyszył mojemu pobytowi w Memoriale, jestem dumna, 

że miałam okazję uczestniczyć w Marszu Pamięci i że mogłam zapalić znicze na grobach poległych 

ofi cerów. Wyjazd ten był ważną lekcją historii w moim życiu, o której nigdy nie zapomnę.

Marcelina Grupa

Wyjazd do Rosji, na XII Marsz Pamięci był dla mnie niesamowitym przeżyciem, pełnym wrażeń i emocji. 

Jestem dumna, że dane było mi w nim uczestniczyć – oddać hołd zamordowanym tam przed laty 

ofi cerom oraz spotkać się z młodzieżą rosyjską. Podkreślano wiele razy wspólne łączenie się w bólu 

Polaków i Rosjan, wynikające z tragedii, których nasze narody doświadczyły. Obecność w Memoriale 

Katyńskim, modlitwa i zapalenie zniczy pomogły mi zrozumieć znaczenie tego miejsca. Spędzony tam 

czas uświadomił mi także, że obowiązkiem każdego z nas jest pamięć. Należy zbrodnię z kwietnia 1940 

zapamiętać, aby wydarzenia z tamtych lat już nigdy nie mogły się powtórzyć. Ważnym przeżyciem było 

dla mnie poznawanie nowej kultury i obyczajów. Fascynującą lekcję historii przeżyłam także w Kownie, 

kiedy podróżowaliśmy po śladach Adama Mickiewicza. 

Konstancja Kuźniak

Udział w Marszu Pamięci był dla mnie ogromnym przeżyciem. Chwile, kiedy mogłam zapalić znicz ofi arom 

katyńskiej tragedii, pomodlić się w ich intencji, w miejscu tak szczególnym pozostaną niezapomniane. 

Klaudia Wicherek

DĘBINKA

Perspektywa wyjazdu do Federacji Rosyjskiej w celu złożenia hołdu zabitym w lesie katyńskim była 

dla mnie czymś niechcianym, budzącym obawy. Wyjazd wiązał się z podjęciem wysiłku zrozumienia 

sprawy odległej czasowo mojemu pokoleniu, jednak wciąż obecnej i oddziałującej na nasz sposób 

postrzegania relacji polsko-rosyjskich. Po przybyciu na miejsce dawnej kaźni chciałem odczuć coś nad-

zwyczajnego. Zastałem cichy las schowany za cerkwią, z podłożem upstrzonym krzewami, w których 

wzrok widział jagody a umysł maliny... Zwyczajność tego miejsca oraz wszechobecna cisza zakłócana 

jedynie ptasim śpiewem, skłaniają do przemyśleń o przewrotności natury ludzkiej, nie tylko w kontek-

ście tej jednej tragicznej zbrodni. 

Jakub Jończyk

Wyjazd do Katynia był dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Poznałem wiele ważnych faktów na temat zbrodni 

w Lesie Katyńskim. Największym przeżyciem było dla mnie składanie hołdu przed grobami ofi cerów pomordowa-

nych w Katyniu. Cieszę się także, że mogliśmy spotkać się i porozmawiać z młodzieżą rosyjską. Uważam, że było to 

dla mnie bardzo ważne wydarzenie i nie zapomnę go do końca życia.

Łukasz Pietrulewicz

Bardzo się cieszę, że wziąłem udział w tym wyjeździe. Uważam, że niektóre miejsca trzeba koniecznie zoba-

czyć, aby w pełni zrozumieć fałsz stwierdzenia, że „zabójstwo jednego człowieka to wydarzenie, natomiast 

tysięcy to już statystyka”.

Adam Herman 
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Wyjazd do Katynia rozpocząłem z nastawieniem: jadę na normalną wycieczkę… Bardzo szybko zdałem 

sobie sprawę z tego, że to niezwykły wyjazd. To był przejmujący powrót do historii. W samym Memo-

riale czułem się dziwnie, jakby to bezpośrednio mnie dotyczyło […].                  

Rafał Zawisza

Moje pokolenie nie uczyło się o zbrodni katyńskiej na lekcjach historii, ale mówiło się o tym w ukry-

ciu w domu. Wyjazd do Katynia traktowałam jako symboliczny gest patriotyzmu polskiego, ale także 

- coraz trudniejszego ze względu na zawirowania polityczne - pojednania Polaków i Rosjan.  Pobyt 

w katyńskim lesie i świadomość, że leżą tam tysiące pomordowanych Polaków, ale także bezimiennych 

Rosjan, była porażająca. Znalazłam tabliczki z bliskimi mi nazwiskami oraz z nazwiskami innych ofi ar 

z naszego regionu. Był czas na refl eksję…  Podczas przemówień w trakcie Marszu Pamięci podkreślano 

potrzebę współpracy, szacunku: to dobrze; dobrze, że wszyscy wspólnie się pomodliliśmy, dobrze, 

że mogliśmy spotkać się z rosyjskimi uczestnikami. Widziałam młodzież rozmawiającą ze sobą. Ja roz-

mawiałam z rosyjską nauczycielką, z kilkoma starszymi kobietami; wszystkie mówiły o trudnym życiu, 

ale także o swoich radościach i o tym, że trzeba pamiętać o historii i nie pozwolić, aby się powtórzyła. Bo 

Katyń to miejsce, które świadczy, uczy i ostrzega. Dzięki organizatorom, Stowarzyszeniu Memoramus 

i jego działaniom, my dorośli, my nauczyciele możemy zadbać o wzajemne kontakty między młodzieżą 

obu krajów, starać się pokonać pokoleniową wrogość i zamienić ją na pojednanie i współpracę.

Krystyna Augustyniak – Przybył, nauczycielka Kolegium Edukacyjnego Dębinka

Katyń. W blasku słońca, pośród ptasich treli i szumu drzew, tak łatwo zapomnieć o tragicznej przeszło-

ści… Marsz Pamięci… Zapadające głęboko w serce słowa ludzi, którzy stracili w tym miejscu swoich 

bliskich, a jednak wybaczyli i którzy od lat robią wszystko, by tę pamięć o zbrodni zachować.  Samotny 

spacer wśród tablic z nazwiskami ofi ar. Samotny a jednak wśród tłumu … Tłumu poległych, których  

nie sposób zliczyć… Msza polowa, w czasie której każde wypowiedziane słowo miało szczególne zna-

czenie, a „Boże coś Polskę” wybrzmiewające pośród  mogił pomordowanych wstrząsało i wzruszało do 

głębi… Spotkanie z młodymi Rosjanami, które napełniło moje serce nadzieją, że powtórki z historii nie 

będzie... Rozmowa z Walą, której rodzina na własnej skórze doświadczyła represji stalinowskich, która 

nie zapomniała a wybaczyła, która doznała zła, a nie straciła wiary w drugiego człowieka... Smutek, 

wzruszenie, radość… Chwile, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

Beata Chudziak

SP nr 4 SWARZĘDZ

Wyjazd do Katynia był dla mnie przepięknym przeżyciem. Wyprawa miała na celu zapoznanie się z historią 

ofi cerów, którzy zostali zabici w Katyniu. W zadumie i w skupieniu przeżywałam Mszę Świętą w lesie katyń-

skim, podczas której miałam okazję zaśpiewać psalm. Dzięki temu mogłam oddać hołd pomordowanym 

Polakom. Cieszę się, że wzięłam udział w Marszu Pamięci dedykowanym ofi arom zbrodni. Niesamowite 

było to, że mogliśmy iść drogami, którymi maszerowali niegdyś polscy ofi cerowie, żołnierze i nauczyciele. 

Bardzo podobało mi się spotkanie z rosyjską młodzieżą w domu kultury, w którym mogłam zaśpiewać im 

dwie piosenki. Wyjazd ten był dla mnie niezwykle wartościowy i na długo utkwi w mojej pamięci.

Julia Mężyńska

W dniach 12-16 kwietnia 2018 roku uczestniczyłem w wyjeździe do Katynia. 14 kwietnia w Smoleńsku 

odbył się Dzień Polski, gdzie razem z młodzieżą rosyjską oglądaliśmy występy młodzieży. Następnie 

pojechaliśmy do Memoriału w Katyniu, gdzie szukaliśmy grobów polskich żołnierzy i zapaliliśmy zni-

cze. Następnie odbyła się krótka Msza Święta. Kolejnego dnia również pojechaliśmy do Katynia na „XII 

Marsz Pamięci” wraz z młodzieżą rosyjską, gdzie oddaliśmy hołd żołnierzom poległym w tym lesie. 

Ksiądz podczas Mszy zacytował słowa Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże zapomnij 
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o mnie!”. Myślę, że te słowa trafnie odwołują się do tej sytuacji, chociaż zostały napisane 200 lat wcześniej.

Karol Ścibek

Dzięki projektowi szkolnemu „Katyń, ocalić od zapomnienia” miałem możliwość pojechać do Rosji, żeby 

upamiętnić polskich ofi cerów poległych w Katyniu, a także ofi ary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Wraz 

z innymi uczestnikami tego wyjazdu brałem udział w marszu pamięci ze stacji kolejowej na cmentarz ka-

tyński. Na miejscu uczestniczyliśmy w spotkaniu z młodzieżą rosyjską. Braliśmy też udział w koncercie zor-

ganizowanym specjalnie dla nas przez tamtejszą młodzież. Bardzo ciekawe były też liczne zabytki i piękne 

cerkwie. Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu i mam nadzieję, że w przyszłości wrócę w to miejsce.

Tomasz Kominek

Podczas wyjazdu do Katynia najbardziej przeżyłam Marsz Pamięci. Uświadomiłam sobie tragiczne losy 

naszego kraju. Dowiedziałam się, że w tym samym miejscu podobny los spotkał wielu Rosjan, którzy 

byli mordowani przez swoich pobratymców. Zrozumiałam, jak bardzo nasze kraje są do siebie podob-

ne pod względem historycznym i że dzieje naszych narodów są ze sobą splecione. Gdy zobaczy się 

miejsca, w których miały kiedyś miejsce tragiczne wydarzenia, nie zapomni się tego do końca życia. 

Spotkanie z młodzieżą rosyjską było dla mnie również niesamowitym przeżyciem. Chwilą ogromnej 

zadumy był też dla mnie pobyt na terenie lotniska w Smoleńsku, gdzie tragicznie zginęli moi rodacy, 

którzy chcieli oddać hołd ofi arom Katynia.

Nikola Piechowiak

Celem naszej dalekiej pięciodniowej wyprawy było dotarcie na miejsce zbrodni katyńskiej i uczczenie 

ofi ar polskiej elity sprzed 78 lat. Przez ten czas, w którym byliśmy w lesie katyńskim, mogliśmy się 

skupić, pomodlić za dusze ofi ar oraz pogłębić wiedzę na temat tak ważnych i wstrząsających wydarzeń 

historycznych. Wzruszającym momentem było odnalezienie grobów ofi ar katyńskich, którzy pocho-

dzili z naszego regionu, m.in. grobu Tadeusza Majchrzaka. Podczas XII Marszu Pamięci i Dnia Polskiego 

w Memoriale wspominaliśmy rzeź katyńską, a także katastrofę smoleńską. Marsz dla każdego z nas 

był indywidualnym przeżyciem. Pobyt na „nieludzkiej ziemi” był dla mnie czasem refl eksji. Wszystkie 

pozytywne wrażenia i uczucia, których doświadczyłem, będę nosił długo w pamięci.  

Paweł Świątek

W dniach 12-16 kwietnia b.r. byliśmy na wyjeździe w Rosji, którego celem było oddanie hołdu polskim 

obywatelom zamordowanym w Katyniu. Las Katyński wywarł na mnie olbrzymie wrażenie. Na długo 

zapamiętam też udział w Marszu Pamięci. Odwiedziliśmy również miejsce katastrofy lotniczej w Smo-

leńsku. Miłym akcentem była wizyta w Domu Kultury na Dniu Polskim. Sympatyczni ludzie ugościli 

nas bardzo przyjaźnie. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Kowno - miasto Adama Mickiewicza. Mimo 

intensywnej i wyczerpującej podróży, wyjazd na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Tomasz Pawlaczyk

Las Katyński. Dzisiaj spokojne, ciche miejsce. Łatwo zapomnieć, że niegdyś pośród drzew rozlegały się 

odgłosy broni, a w powietrzu wisiał ciężki odór śmierci. Ziemia ta pochłonęła tysiące istnień, po dziś 

dzień zostając cmentarzyskiem bezimiennych mogił. Zbrodnia Katyńska. To tragiczne wydarzenie rzu-

cające cień na karty historii naszych narodów jest niewątpliwie wielką tragedią. Jednak nie znaczy to, 

że powinniśmy wyprzeć ją z pamięci. Teraz, wiele lat po tym wydarzeniu, trudna przeszłość nie powin-

na być dla nas powodem do stawiania murów, lecz budowy mostów pomiędzy ludźmi. Gdy będziemy 

w lesie katyńskim, zdobądźmy się na chwilę zadumy. Dzisiaj niech to ciche, spokojnie miejsce sprawi, 

że nie zapomnimy swojej przeszłości a będziemy starali się dobrze kształtować przyszłość. 

Weronika Kaczmarek
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Podlasie i XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

XVIII Marsz Białystok

 Początek września to dla MEMORAMUSA czas zadumy, pamięci i hołdu składanego ofi arom GOL-

GOTY WSCHODU. W Białymstoku spotykają się wszyscy. Byli zesłańcy, ich rodziny, a także wszyscy Ci, 

którym nieobojętna staje się ludzka krzywda.

 Wyjazd na MARSZ PAMIĘCI łączymy z poznaniem wielokulturowości. Podlasie to miejsce, na którym 

przez wieki skupiały się i pokojowo współistniały różne religie i kultury. Opowiadamy o tym uczniom 

pokazując synagogę w Tykocinie, cerkwie w Białymstoku, meczet w Kruszynianach. Ideę porozumienia 

i znalezienia wspólnego języka odnajdujemy podczas zwiedzania Centrum Zamenhoff a.

 Pobyt w Białymstoku to okazja do spotkań ze świadkami wydarzeń związanych z wywózkami. Roz-

mowy z tymi ludźmi to prawdziwa, żywa lekcja historii dla młodego pokolenia.

 Centralnym punktem wyjazdu staje się piątkowy marsz, w którym wspólnie z gośćmi z Ukrainy, 

Białorusi, Niemiec, USA i wielu polskich miast maszerujemy by oddać cześć wszystkim Polakom, którzy 

stracili swoje życie na Wschodzie.

Barbara Bednarek

Nauczyciel - koordynator XIV LO Poznań
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Sprawozdania szkół i refleksje uczniów

Szkoła Podstawowa nr 10 w Poznaniu

Do Białegostoku przybyliśmy 4 września późnym wieczorem. Następnego dnia udaliśmy się na wycieczkę 

po Podlasiu. W Supraślu zwiedziliśmy największe w Polsce Muzeum Ikon. Ciekawym obiektem była rów-

nież cerkiew. Następnie trafi liśmy do Kruszynian. Tam od kilku wieków znajduje się meczet, jurta oraz stary, 

muzułmański cmentarz. Następny dzień poświęcony był zwiedzaniu Białegostoku. Najbardziej zaintereso-

wało mnie Centrum im. Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto, nowoczesne i pełne multimediów. 

W Tykocinie obejrzeliśmy synagogę i poznaliśmy niektóre ze świąt żydowskich. Dzień skończył się refl ek-

syjnie - zapaleniem zniczy przy Grobie Nieznanego Sybiraka. Ostatni dzień przyniósł mi niezapomniane 

wrażenia, gdyż mogłem uczestniczyć w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru wspólnie z młodzieżą, sybirakami 

i delegacjami z innych krajów. Atmosfera była podniosła, czułem, że uczestniczę w czymś ważnym. Wyjazd 

uważam za niezwykły, bardzo udany i poleciłbym go moim rówieśnikom.

Antoni Bielerzewski 

We wtorek 4 września 2018 r. szkoły współpracujące ze Stowarzyszeniem „MEMORAMUS” udały się na wy-

cieczkę do Białegostoku. Następnego dnia wyruszyliśmy na wycieczkę po Podlasiu i zwiedziliśmy: Muzeum 

Ikon, Muzeum Sztuki Drukarstwa i Papiernictwa, zespół klasztorny w Supraślu, a w Kruszynianach meczet. 

Trzeciego dnia zwiedzaliśmy Białystok: Pałacyk Ślubów, Muzeum Zamenhofa, w którym dowiedzieliśmy 

się, że Ludwik Zamenhof urodził się w Białymstoku, gdzie stworzył język esperanto. Byliśmy następnie 

w Pałacu Branickich, w którym znajduje się Muzeum Medycyny, zwiedzaliśmy letnią rezydencję Branickich 

w Choroszczy i pojechaliśmy do synagogi w Tykocinie. W ostatnim dniu braliśmy udział w XVIII Międzynaro-

dowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru i Mszy Świętej. Po mszy odśpiewaliśmy Hymn Sybiraków. Myślę, 

że dzisiejsza młodzież ma obowiązek pamiętać o tych ludziach, którzy byli wywożeni na Syberię i wielu 

z nich nie wróciło do Polski.  

Klaudia Rybarczyk 

W dniach 4-7 września uczestniczyłam w wycieczce do Białegostoku. Zanim dotarliśmy do celu, zwiedzili-

śmy zamek w Oporowie. Następnego dnia po raz pierwszy w życiu zwiedziłam cerkiew i meczet, w którym 

przewodnik przybliżył nam religię i kulturę muzułmanów. W czwartek rozpoczęliśmy dzień od zwiedzania 

Pałacu Branickich w Białymstoku. Tam zapoznaliśmy się z historią tego miasta. Później dotarliśmy do Cen-

trum im. Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. Wizyta w muzeum zainspirowała mnie do nauki 

tego języka. Tego dnia zwiedziliśmy również kilkusetletnią synagogę w Tykocinie. Ostatni dzień był punk-

tem kulminacyjnym naszego wyjazdu.  W odświętnych strojach wyruszyliśmy na XVIII Międzynarodowy 

Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. Za sprawą tego wyjazdu dowiedziałam się o trudnych losach Sybiraków 

oraz poznałam wiele religii, tradycji i obyczajów. Myślę, że takie doświadczenia są bardzo cenne w życiu 

i warto było je zdobyć.

Joanna Jadczak

IV LO w Poznaniu

W dniach od 4 do 7 września 2018 r. wraz z naszym opiekunem i uczniami wielu wielkopolskich szkół uczest-

niczących w projekcie edukacyjnym Trwała Pamięć Pokoleń udaliśmy się na wycieczkę po Podlasiu. Wyjazd 

do Białegostoku połączony z Marszem Pamięci Zesłańców Sybiru był dla większości z nas pierwszą podróżą 

na wschód Polski. Jeszcze zanim dotarliśmy do celu naszej podróży, mieliśmy okazję zwiedzić XV-wieczny 

zamek w Oporowie i poznać skomplikowaną historię jego właścicieli.

Drugiego dnia wycieczki, czyli 5 września, zaraz po śniadaniu pojechaliśmy do Supraśla. W tym uroczym 

miasteczku zwiedziliśmy Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa, gdzie zapoznaliśmy się z technologią 
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produkcji papieru czerpanego oraz dawnymi sposobami druku książek. Następnie zwiedziliśmy Muzeum 

Ikon, w którym przewodniczka opowiedziała nam o powstawaniu obrazów, czyli tzw. pisaniu ikon oraz po-

kazała kilka ciekawych fi lmów na ten temat. Kolejnym miejscem, które w Supraślu zobaczyliśmy był zespół 

klasztorny Bazylianów, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć wierną rekonstrukcję zniszczonej przez hitlerowców 

XVI-wiecznej cerkwi obronnej. 

Tego samego dnia pojechaliśmy zobaczyć meczet tatarski, mizar i tatarską jurtę w Kruszynianach. W me-

czecie Dżemil Gembicki – mieszkający we wsi opiekun budynku w ciekawy sposób przekazał nam szereg 

informacji na temat obrzędów i obyczajów wspólnoty polskich Tatarów. Wieczorem, po powrocie do Białe-

gostoku, razem z opiekunem wybraliśmy się zobaczyć starówkę stolicy Podlasia. Tam, w jednej z kawiarni, 

spróbowaliśmy regionalnego napoju, czyli oryginalnej w smaku „buzy u makiedońców”.

Następny dzień upłynął głównie pod znakiem zwiedzania Białegostoku. Tu odwiedziliśmy m.in. Białostocki 

Pałac Ślubów znany także jako pałacyk gościnny rodziny Branickich w Białymstoku. Braniccy byli potężną 

rodziną, która majątkiem dorównywała królom. Niegdyś piękny budynek podczas II wojny światowej został 

zrównany z ziemią, ale na szczęście odbudowany w tym samym stylu w latach pięćdziesiątych. Jego wnę-

trze nigdy nie zostało ukończone, dlatego możemy się tylko domyślać, jak mogło wyglądać. Prawdopodob-

na wizja wystroju bazuje na stylu innych nieruchomości, jakie posiadali Braniccy. Aktualnie mieści się tam 

Urząd Stanu Cywilnego.

Naszym kolejnym punktem w planie zwiedzania Białegostoku było Centrum im. Ludwika Zamenhofa – au-

tora języka esperanto. Celem żydowskiego doktora z Białegostoku było stworzenie neutralnego i łatwego 

do nauki języka, przydatnego w międzynarodowej komunikacji. W budynku muzeum dowiedzieliśmy się 

wielu interesujących faktów o życiu esperantysty oraz poznaliśmy powody, które skłoniły go do stworzenia 

tego języka. Była też okazja poznania zasad gramatyki i podstawowych słówek esperanto. Następnie uda-

liśmy się do Muzeum Farmacji i Medycyny, które mieści się w pałacu Branickich - zwanym także polskim 

Wersalem. Mogliśmy tam zobaczyć, jak funkcjonowały apteki w XIX i XX wieku oraz jak wyglądały przedwo-

jenne sale operacyjne.  Przy okazji (jako swoista grupa testowa) zobaczyliśmy po raz pierwszy udostępnio-

ne publicznie podziemia rezydencji z ciekawym multimedialnym komentarzem dotyczącym historii tego 

miejsca. 

Popołudnie to m.in. podróż do letniej rezydencji Branickich znajdującej się w Choroszczy. Niestety, mo-

gliśmy zobaczyć tylko dwie sale ekspozycyjne, gdyż obiekt z powodu gruntownego remontu miał zostać 

wkrótce zamknięty. Na szczęście ostatni punkt w planie zwiedzania – synagoga w Tykocinie była w pełni 

otwarta, choć również w trakcie remontu. Oprowadził nas po niej dyrektor muzeum, który wyjaśnił nam 

najważniejsze zasady wiary żydowskiej i z pasją zrekonstruował kolorową obyczajowość przedwojennych 

Żydów tykocińskich. 

Ostatni dzień był dla nas podsumowaniem wyjazdu do Białegostoku i najważniejszą jego częścią. Wzię-

liśmy udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Tego dnia udaliśmy się pieszo 

na Cmentarz Wojskowy w Białymstoku, gdzie zapaliliśmy znicze na grobach żołnierzy poległych w wojnie 

polsko-bolszewickiej. Marsz rozpoczął się uroczystością przy Pomniku Katyńskim w Parku Konstytucji 3 

Maja. Następnie przeszliśmy najważniejszymi ulicami miasta, reprezentując Stowarzyszenie Współpracy 

ze Wschodem „Memoramus” oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Głównym punktem, gdzie od-

bywały się uroczystości był Grób Nieznanego Sybiraka przy kościele pw. Świętego Ducha w Białymstoku, 

przy którym poprzedniego dnia zapaliliśmy znicze. Na zakończenie Marszu wspólnie z wieloma tysiącami 

uczestników uroczystości odśpiewaliśmy Hymn Sybiraka ze słowami Mariana Jonkajtysa.

Angelika Kołtuńska

Wojciech Hołyński

Oliwia Lasek
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Wyjazd do Białegostoku był dla mnie niezwykłym przeżyciem, ponieważ moje myślenie na temat innych 

kultur oraz religii diametralnie się zmieniło. Wcześniej bałam się wyznawców innych religii, a także obcokra-

jowców, patrząc na nich przez pryzmat tragicznych informacji przekazywanych przez media. Dziś wiem, że 

są to tacy sami ludzie, żyjący również w Polsce i zachowujący się tak samo jak my, jedyną różnicą jest religia 

i kultura. Cieszę się, że dzięki tej wycieczce mogłam zobaczyć na własne oczy, z czym wiąże się życie na 

wschodzie naszej ojczyzny. Jest to społeczeństwo wielokulturowe, a przede wszystkim wieloreligijne. My-

ślę, że ludzie, którzy tam mieszkają nie mają problemów z otwartością na Innych. Ostatni dzień był dniem 

najważniejszym w naszym wyjeździe. Uczestnictwo w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców 

Sybiru było czymś niezwykłym. Także wizyta na cmentarzu była dla mnie dużym przeżyciem, przez które 

kręciła mi się łza w oku. Cały czas myślałam o tym, jak wyglądałoby życie, gdyby historia się powtórzy-

ła, co spotkałoby mnie oraz moich bliskich? Myślę, że najważniejsza jest pamięć o sybirakach, którzy byli 

niewinnymi ofi arami zbrodniczego systemu. Jestem pewna, że nie był to dla mnie ostatni Marsz Pamięci 

Zesłańców Sybiru. 

Angelika Kołtuńska

Wizyta w Białymstoku na pewno na długo pozostanie w mojej pamięci. Cieszę się, że miałam okazję 

uczestniczyć w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru i zwiedzić muzeum poświęcone ich pamięci. Myślę, że 

do czasu wizyty na Podlasiu nie zwracałam większej uwagi na to wydarzenie w historii, ale po wyjeździe 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie Memoramus widzę, jak wielki błąd popełniłam. Tamten okres był 

tak tragiczny, że ludziom żyjącym obecnie trudno jest wyobrazić sobie rozmiar traumy sybiraków. Tylko 

wizyta na miejscu, rozmowa z ocalałymi, lektura ich wspomnień może pomóc wyobraźni stworzyć obraz 

„Golgoty Wschodu”.

Oliwia Lasek

Obecność na XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru bardzo mnie poruszyła. Kiedy od-

kładałem znicz, by oddać cześć poległym, na grobie czterech nieznanych żołnierzy wojny polsko-bolszewic-

kiej, poczułem smutek, ale także i dumę z polskich obywateli walczących o suwerenność Rzeczpospolitej. 

Nigdy wcześniej nie identyfi kowałem się z pojęciami patriotyzmu i walki o Polskę, jednak tego dnia to się 

zmieniło. Obudziła się we mnie duma i tożsamość narodowa. Uważam, że nasza oraz inne szkoły powinny 

częściej brać udział w tego typu wyjazdach, żeby pamięć o bohaterach nie zniknęła wraz  z ich odejściem.

Wojciech Hołyński

Najważniejszym punktem naszego wyjazdu do Białegostoku był Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru, który 

zrobił na mnie zdecydowanie największe wrażenie. W Marszu brało udział wiele tysięcy osób, zarówno 

związanych ze Związkiem Sybiraków, jak i po prostu przybyłych z całej Polski, by uczcić pamięć zesłańców 

i rozpowszechniać wiedzę o nich. Według mnie ta inicjatywa jest piękna i chętnie będę brał udział w następ-

nych marszach. Uważam, że pamięć o Sybirakach jest bardzo ważna, musimy o nią dbać oraz pielęgnować. 

Drugoplanową rolę w wycieczce odegrały liczne atrakcje, np. zwiedzanie Białegostoku czy okolicznych 

miejscowości. Ale jeden z elementów wyjazdu bardzo przykuł moją uwagę, a był to zamek w Oporowie. Wy-

warł na mnie ogromne wrażenie. Myślę, że zabudowa zamku, jego wnętrza i malowniczy ogród pięknie ze 

sobą współgrały. Była to zdecydowanie najciekawsza wycieczka w moim życiu i chętnie ją kiedyś powtórzę.

Marceli Malinowski

I LO w Kościanie 

O godzinie 6:30 wyjechaliśmy spod dworca letniego w Poznaniu. Po drodze zatrzymaliśmy się w Oporowie, 

by zwiedzić XV-wieczny zamek. Po wizycie w Oporowie ruszyliśmy w stronę Białegostoku.  Po zakwatero-

waniu i obiadokolacji mieliśmy udać się na wieczorny spacer z opiekunami, lecz niestety zatrzymała nas 

nawałnica. Następnego dnia, po śniadaniu, zwiedziliśmy Muzeum Ikon, cerkiew i Muzeum Sztuki Dru-

karskiej w Supraślu. Gdy już obejrzeliśmy stare ikony, zagościliśmy w jedynej w Europie cerkwi obronnej. 
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W muzeum położonym w dawnych zabudowaniach klasztornych dowiedzieliśmy się, jak dawniej wy-

twarzało się papier, po czym udaliśmy się na zwiedzanie Kruszynian. Tam odwiedziliśmy meczet tatarski, 

a następnie zjedliśmy słodkie wypieki w Tatarskiej Jurcie. Po tym bardzo intensywnym dniu powróciliśmy 

do Białegostoku na obiadokolację. 

Rankiem, 6 września, po porannym posiłku, przejechaliśmy pod pałac Branickich w centrum Białegostoku. 

W jego okolicach obejrzeliśmy Dom Ślubów i Muzeum Wojska Polskiego. Później nadszedł czas na zwiedza-

nie pięknego pałacu dawnego właściciela stolicy Podlasia. Następnie udaliśmy się do Centrum im. Ludwika 

Zamenhofa – twórcy języka esperanto, a potem pojechaliśmy do Tykocina, gdzie podziwialiśmy synagogę 

i okoliczne zabytkowe zabudowania. Ostatniego dnia wycieczki nadszedł czas na główny cel naszej wy-

prawy. Wszyscy wzięliśmy udział w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Była to chwila zadumy i refl eksji nad 

losem tych nieszczęśników, którzy wiele lat temu walczyli o najcenniejszą rzecz dla każdego człowieka – 

własne życie. Marsz zwieńczyła uroczysta msza, na której obecni byli też i Ci, którym udało się przetrwać 

w makabrycznych warunkach Syberii. Wycieczka bardzo mi się podobała i z pewnością pozostanie w mej 

pamięci do końca życia.

Miłosz Kiciński

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu

Udział w wyjeździe do Białegostoku, podczas którego odbył się Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców 

Sybiru był dla mnie niezwykłym przeżyciem. W wydarzeniu tym uczestniczyło bardzo wielu młodych ludzi, 

czym byłem pozytywnie zaskoczony. Świadczy to o tym, jak dużo osób pamięta o losie sybiraków, którzy 

również byli tam obecni.

Oprócz udziału w marszu był czas na zwiedzanie. Odwiedziliśmy kilka kościołów oraz świątyń wyznaw-

ców innych religii, więc miałem okazję zasięgnąć informacji o prawosławiu i islamie. Byliśmy też w jednej 

z najstarszych synagog w Polsce, w której można było zobaczyć, jak modlą się Żydzi. Zwiedziliśmy również 

Muzeum Ikon w Supraślu, w którym poznałem proces powstawania, czyli pisania tych dzieł.

Dzięki temu wyjazdowi głębiej poznałem historię ludzi zesłanych na Sybir i uważam to za niezapomnianą 

lekcję historii. Jestem przekonany, że warto, by każdy miał okazję tego doświadczyć, gdyż nie wolno nam 

zapomnieć o ofi arach tego okresu, a tym, którzy przeżyli, trzeba oddać hołd.

Łukasz Pietrulewicz, klasa 8b

W dniach 4-7 września odbył się wyjazd do Białegostoku zorganizowany przez Stowarzyszenie Memora-

mus. Pierwszego dnia wyjazdu zobaczyliśmy XV-wieczny zamek w Oporowie. Po przyjeździe na miejsce 

docelowe mieliśmy chwilę, żeby poznać Białystok. Drugiego dnia byliśmy w Supraślu, gdzie zwiedziliśmy 

Muzeum Ikon i Muzeum Drukarstwa. Potem pojechaliśmy do meczetu w Kruszynianach. Trzeciego dnia 

zwiedziliśmy Białystok. Poznaliśmy postać wielkiego dobroczyńcy tego miasta - magnata Branickiego. By-

liśmy również w muzeum Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. Ostatniego dnia odbył się XVIII 

Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. Przeszliśmy spod pomnika katyńskiego do kościoła 

Świętego Ducha, gdzie odbyła się msza w intencji sybiraków. Wyjazd uważam za udany. Dowiedziałem się 

wielu interesujących rzeczy.

Jakub Żakowiecki, klasa 8a

W dniach 4-7 września miałem okazję wraz z innymi uczniami „Dębinki” pojechać na wycieczkę krajoznaw-

czą po Podlasiu, zakończoną XVIII Międzynarodowym Marszem Pamięci Zesłańców Sybiru. 

Pierwszego dnia, w drodze autokarem z Poznania do Białegostoku, zatrzymaliśmy się, aby zwiedzić zamek 

w Oporowie - wyjątkowy, ponieważ nigdy nie dokonano na niego ataku. Następnego dnia wyruszyliśmy 

do Supraśla, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Ikon (zbiór powstał z dzieł przejętych na granicy podczas próby 

ich przemytu). Byliśmy również w ciekawym Muzeum Papiernictwa i Drukarstwa oraz unikatowej cerkwi 

obronnej w stylu bizantyjskim. W tatarskim meczecie w Kruszynianach Dżemil Gembicki - rodowity Tatar - 

zapoznał nas z tamtejszymi zwyczajami. 
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Kolejnego dnia zwiedziliśmy materialne ślady działalności rodu Branickich – obecny Urząd Stanu Cywilne-

go, pałac, w którym swoją siedzibę ma Uniwersytet Medyczny, a także ich letnią rezydencję w Choroszczy. 

Odwiedziliśmy również Muzeum Ludwika Zamenhofa – twórcy języka esperanto oraz Muzeum Wojska 

Polskiego. Tego samego dnia byliśmy jeszcze w synagodze w Tykocinie, a na koniec zapaliliśmy znicze przy 

Pomniku Nieznanego Sybiraka. 

Ostatniego dnia wzięliśmy udział w Marszu. Razem z nami ulicami Białegostoku przeszło ok. 13000 osób. Na 

zakończenie, po mszy odśpiewaliśmy Hymn Sybiraków i wróciliśmy autokarem do Poznania. 

Wycieczka była dla mnie niepowtarzalną okazją zdobycia wiedzy w praktyce. Bardzo podobała mi się inten-

sywność programu, poruszył mnie także Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. 

Dominik Szymkowiak, klasa 8a

4 września 2018 r. wiele szkół z całego Poznania spotkało się na kolejowym Dworcu Letnim. Stamtąd wy-

jechaliśmy w stronę Białegostoku. Po drodze zwiedziliśmy zamek w Oporowie. Do celu naszej podróży do-

jechaliśmy o godzinie 18:00. Następnego dnia zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Nazajutrz wybraliśmy 

się już głównie na zwiedzanie Białegostoku. Atrakcja ostatniego dnia zrobiła na mnie największe wrażenie, 

ponieważ udaliśmy się na Marsz Pamięci, w którym uczestniczyło bardzo wiele osób. Ogólnie wycieczkę 

uważam za udaną i myślę, że dużo się nauczyłem dzięki temu wyjazdowi. Będę mógł podzielić się swoją 

wiedzą z kolegami i koleżankami. Przed wyjazdem nie miałem pojęcia o życiu sybiraków, lecz to się zmieni-

ło. Mieli oni bardzo ciężkie życie i powinniśmy o tym pamiętać. 

Igor Wieczorek, klasa 8b

4 września 2018 roku o godzinie 6.15 wielu uczniów ze szkół w Poznaniu oraz okolic zebrało się na Dworcu 

Letnim PKP. 15 minut później wyjechaliśmy piętrowym autokarem w stronę Białegostoku. 

Po około 5 godzinach jazdy dojechaliśmy do Oporowa. W tym mieście znajduje się zamek zbudowany 

w stylu gotyckim. To miejsce zwiedziliśmy z przewodnikiem. Minęło trochę czasu i kontynuowaliśmy naszą 

podróż do Białegostoku. Około godziny 17.00 zakwaterowaliśmy się w Domu Studenckim Politechniki Bia-

łostockiej. Po rozpakowaniu swoich rzeczy wszyscy poszliśmy na kolację. Wieczorem razem z opiekunem 

wybraliśmy się na spacer po mieście. 

W środę, 5 września, pobudka była około godziny 6:30. Godzinę później poszliśmy na śniadanie, aby mieć 

siły na zwiedzanie. Tego dnia byliśmy w Supraślu. Jest to miasto niedaleko Białegostoku. Tam zwiedziliśmy 

Muzeum Ikon, Muzeum Sztuki Drukarstwa i Papiernictwa oraz monastyr. Najbardziej podobało mi się 

drugie z wymienionych miejsc, ponieważ w tym miejscu miałem okazję poznać wiele dawnych technik 

drukarskich. 

6 września poranek wyglądał podobnie jak poprzedniego dnia. O godzinie 8.45 mieliśmy zamówione zwie-

dzanie z przewodnikiem Pałacu Ślubów, Pałacu Branickich oraz ich letniej rezydencji w Choroszczy, Muzeum 

Zamenhofa, Muzeum Medycyny oraz synagogi i starówki w Tykocinie. W drodze powrotnej zapaliliśmy 

znicze pod Grobem Nieznanego Sybiraka. W tym dniu można było dowiedzieć się najwięcej interesujących 

rzeczy.

Ostatniego dnia około godziny 10.00 zebraliśmy się w punkcie rozpoczęcia XVIII Marszu Pamięci Zesłańców 

Sybiru. Przeszliśmy ulicami Białegostoku w stronę Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, gdzie chętni 

mogli wziąć udział we mszy świętej. 

Moim zdaniem wycieczka była nie tylko bardzo udana, ale i potrzebna. Dowiedziałem się wielu nowych, 

ciekawych rzeczy. Warto pamiętać o sybirakach i przypominać o tym, czego doświadczyli. 

Jakub Kret, klasa 8a

VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

W dniach 4-7 września wraz z uczniami reprezentującymi wielkopolskie szkoły wzięliśmy udział w wyciecz-

ce na Podlasie. Głównym celem był udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru 

w Białymstoku. Pierwszy dzień minął na długiej podróży ku wschodniej granicy naszego kraju. Po drodze 
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zwiedziliśmy zamek w Oporowie. Podczas kolejnych dni odwiedziliśmy Supraśl, Kruszyniany oraz Tykocin, 

w których zapoznaliśmy się z wiarą, kulturą i tradycjami mniejszości zamieszkujących tamte tereny. Zgłę-

biliśmy też historie rodu Branickich i języka esperanto stworzonego przez Ludwika Zamenhofa. Zwiedzili-

śmy muzeum ikon, medycyny, wojska, papiernictwa i drukarstwa. Zwieńczeniem wyjazdu był nasz udział 

w Marszu i we Mszy Świętej. Mieliśmy też okazję wysłuchać historii sybiraka - Zbigniewa Lewczykowskiego. 

Wyjazd ten był cennym doświadczeniem, które zapamiętamy na całe życie.

Mikołaj Brzeziński

Bartłomiej Grochowski

Joanna Sobkowiak

VIII LO w Poznaniu

Wyjazd na XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

W dniach 4-7 września uczestniczyłam w wyjeździe do Białegostoku organizowanym przez Stowarzysze-

nie Memoramus. Pomimo pewnej wiedzy na temat historii i kultury wschodniej Polski, na miejscu spo-

tkało mnie sporo niespodzianek.  Pierwszego dnia zwiedzaliśmy dwa bardzo interesujące miejsca: cerkiew 

w Supraślu i meczet w Kruszynianach, które są pamiątkami po wielokulturowej historii Podlasia.  W większo-

ści miejscowości współżyli ze sobą katolicy, muzułmanie, żydzi oraz ludność prawosławna. Dzisiaj, niestety, 

po dawnej wielokulturowości zostały tylko ślady, takie jak świątynie czy cmentarze. Zwiedzaliśmy też Bia-

łystok i jego okolice. Miasto to pozytywnie mnie zaskoczyło uroczym rynkiem w kształcie trójkąta, odno-

wionymi kamienicami i wyśmienitymi kawiarniami. Ostatniego dnia wyjazdu uczestniczyliśmy w Marszu 

Pamięci Zesłańców Sybiru. To wydarzenie było dla mnie specjalne, ponieważ miałam okazję porozmawiać 

z Sybirakami o ich przeżyciach. Zupełnie inaczej doświadczamy historii, której uczymy się w książkach i tej, 

którą możemy usłyszeć na żywo.  Źródła tej drugiej często mamy na wyciągniecie ręki, nie można jednak 

sięgnąć po nie za późno. 

Zuzanna Skrzypczak

4 września 2018 r. młodzież z wielu poznańskich liceów wyruszyła na czterodniowy wyjazd na Podlasie. 

Kraina ta jest wyjątkowa ze względu na obecność różnych kultur. Od kilkuset lat ma tu miejsce spotkanie 

wielu narodowości i wyznań, o czym dowiedzieliśmy się, zwiedzając wiele ważnych dla poszczególnych re-

ligii miejsc, jak np. meczet w Kruszynianach. Każde spotkanie z wyznawcą innej wiary uczyło nas otwartości 

i tolerancji, podkreślania tego, że najważniejszy jest człowiek, a nie jego wyznanie, narodowość czy poglądy, 

przez które nie powinniśmy postrzegać naszych bliźnich. Ostatniego dnia wzięliśmy udział w XVIII Marszu 

Pamięci Zesłańców Sybiru, na który przybyła bardzo liczna grupa osób, głównie młodzież z białostockich 

szkół, ale również zagraniczne delegacje. W marszu wzięło udział wielu sybiraków, a więc była to też unikal-

na możliwość poznania ich historii. 

Mateusz Stawski

XI LO w Poznaniu

4 września 2018 roku reprezentacje poznańskich szkół wyruszyły do Białegostoku. Celem naszego przyjaz-

du na Podlasie był XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. Był to dla mnie pierwszy wyjazd 

organizowany przez Stowarzyszenie „Memoramus”. Podlasie jest oddalone od naszej rodzimej Wielkopolski 

o setki kilometrów. Zaskoczyła mnie niezwykła wielokulturowość i wieloreligijność mieszkańców Białego-

stoku i jego okolic. Synagogi, cerkwie i meczety wywarły na mnie ogromne wrażenie. Wzięłam także udział 

w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. To było dla mnie niezapomniane przeżycie. 

Aleksandra Bartosik

W tym roku szkolnym młodzież zrzeszona w Stowarzyszeniu „Memoramus” wyruszyła do Białegostoku, 

aby wziąć udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Celem było także poznanie 
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kultury i historii miasta i okolic. Na Podlasiu spotykają się 4 religie: katolicyzm, prawosławie, islam i judaizm. 

Uczy nas to tolerancji, otwartości i człowieczeństwa. Marsz Pamięci jest dla mnie pewnego rodzaju wyba-

czeniem, zostawieniem historii za sobą, ale jednoczesnym uwiecznieniem pamięci o wszystkich tych, którzy 

zostali zesłani na Sybir.

Marysia Banaś

W tym roku szkolnym wzięłam udział w projekcie edukacyjnym Trwała Pamięć Pokoleń. Pierwszy raz byłam 

w Białymstoku i na Marszu Pamięci. Miałam okazję poznać to miasto, ale i piękno wschodniej Polski. Ta 

podróż wzruszyła mnie do głębi, była niezwykłym przeżyciem, ponieważ poznałam wiele wydarzeń histo-

rycznych i wzięłam udział w międzynarodowym marszu. Nie zapomnę tego do końca życia

Karina Osiewicz

Wyjazd do Białegostoku był bardzo interesujący i poznałam dzięki niemu wiele interesujących faktów doty-

czących historii i kultury Podlasia. Poznałam różne kultury i historie wielu miejsc, zobaczyłam i zwiedziłam 

świątynie czterech religii oraz zabytki. Dzięki temu wyjazdowi poznałam także wielu interesujących ludzi, 

którzy z zaangażowaniem opowiadali nam o historii swojego dziedzictwa kulturowego. Bardzo ciekawym 

doświadczeniem był także udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, który stał 

się pięknym zakończeniem naszego wyjazdu.

Klaudia Kluj

Niezwykle pozytywnie wspominam swój udział w projekcie edukacyjnym Trwała Pamięć Pokoleń. W czasie 

naszej podróży do Białegostoku poznałem wiele nowych miejsc i kultur, co poszerzyło moje horyzonty. Spo-

tkania z ludźmi o odmiennych wyznaniach były naprawdę interesującym doświadczeniem. Piękne i bogato 

zdobione cerkwie przykuwały oko. Ściany wypełnione hebrajskimi modlitwami podkreślały charakter syna-

gogi. Kompletnie nieznana mi do tej pory bryła meczetu, jak i tradycje religii muzułmańskiej sprawiały, że 

słowa przewodnika były niezwykle wciągające. Uwieńczeniem naszego wyjazdu był XVIII Międzynarodowy 

Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru wraz ze Mszą świętą, po której odśpiewaliśmy uroczysty Hymn Sybiraków. 

Jakub Bździel

XIV LO w Poznaniu

Wycieczkę na Podlasie uważam za udaną. Niezmiernie podobał mi się zamek w Oporowie, ponieważ mo-

gliśmy spokojnie obejrzeć wszystkie piękne eksponaty. Muzeum ikon było również ciekawą atrakcją, gdyż 

ciemne wnętrza oraz gra światłem wprowadzały swoisty klimat. W niektórych miejscach, które odwiedzili-

śmy odbywały się prace remontowe, przez co zwiedzanie było utrudnione.

Agata Pietraszewska 2F

7 września tego roku miałam niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w XVIII Międzynarodowym Marszu 

Pamięci Zesłańców Sybiru. Celem tego wydarzenia było pokazanie, że pamiętamy o trudnych czasach, które 

przeżyli Sybiracy. W mojej opinii marsz ten był bardzo dobrym pomysłem i cieszę się, że miałam okazję 

wziąć w nim udział, a także porozmawiać z Sybirakami osobiście. Na marszu poznałam wiele cudownych 

osób, a także posłuchałam wzruszających historii osób zesłanych na Sybir. 

Wiktoria Ratajczak 3B

Wycieczka do Białegostoku w dniach 4-7 września była przepełniona atrakcjami. W drodze na miejsce zwie-

dzaliśmy zamek w Oporowie a otwierał on jedynie długą i barwną listę wielu innych miejsc tj. Muzeum Ikon 

i monastyr w Supraślu, meczet w Kruszynianach, Pałac Branickich i ich letnia rezydencja w Choroszczy czy 

też synagoga w Tykocinie. Została nam również przybliżona postać Ludwika Zamenhofa - twórcy języka 

esperanto. Chwilą refl eksji był czas Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, którego kilkukilometrowy odcinek 

nie mógł równać się z tym, co musieli pokonać Sybiracy.

Magdalena Machowicz 3B



43

Podczas tegorocznej wycieczki do Białegostoku, której głównym celem było uczestnictwo w XVIII Między-

narodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru zwiedziliśmy wiele ciekawych oraz pięknych miejsc, a także 

nabyliśmy sporo nowej wiedzy. Nie sposób wybrać najciekawszej atrakcji, gdyż wszystkie były warte uwagi. 

Najwięcej emocji wywołało we mnie jednak Muzeum Pamięci Sybiru. Myślę, że pomimo tego, że człowiek w 

dzisiejszych czasach nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, jak okrutne i trudne były zesłania i deportacje 

na Sybir, muzeum to poruszy każdego, kto wnikliwie przyjrzy się eksponatom, dokładnie przeczyta podpisy 

i z uwagą posłucha opowiadanej przez samych Sybiraków historii. 

Weronika Krzesińska 3B

Najbardziej z całego wyjazdu podobał mi się dzień drugi, podczas którego pojechaliśmy do Supraśla i mie-

liśmy okazję zobaczyć Muzeum Ikon, które prezentowało się bardzo malowniczo i estetycznie. Następnie 

poszliśmy do Muzeum Sztuki Drukarskiej, gdzie mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak powstaje papier 

oraz jak drukowało się niegdyś książki. Podobało mi się również zwiedzanie Muzeum Farmacji i Medycyny 

w Pałacu Branickich w Białymstoku.

Martyna Zawieja 2F

XV LO w Poznaniu

Grupa uczniów z klasy humanistycznej od 4 do 7 września 2018 r. reprezentowała XV Liceum Ogólnokształ-

cące na wyjeździe organizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus”.

Poznaliśmy bogatą historię Białegostoku i okolicznych miejscowości, odwiedziliśmy Monaster Zwiastowa-

nia Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu, Muzeum Ikon i Muzeum Sztuki Drukarskiej, 

następnie meczet oraz cmentarz muzułmański w Kruszynianach.

Udaliśmy się również do Centrum im. Zamenhofa, gdzie w bardzo przystępny sposób przybliżono nam 

zasady rządzące językiem esperanto.

Celem Ludwika Zamenhofa było stworzenie neutralnego i łatwego do nauki języka, przydatnego w mię-

dzynarodowej komunikacji, nie zastępującego jednak innych, narodowych języków.

Duże wrażenie zrobił na nas Pałac Branickich, gdzie obecnie mieści się Uniwersytet Medyczny. Przybliżono 

nam jego historię oraz jego ówczesnych właścicieli. Interesujące okazało się także Muzeum Historii Medycy-

ny i Farmacji, w którym można było „podziwiać” kolekcję anatomiczną w formalinie. 

W Tykocinie mieliśmy okazję zobaczyć Wielką Synagogę, Kościół Trójcy Przenajświętszej oraz zespół klasztorny.

Ostatni dzień był zwieńczeniem całego wyjazdu. Odbył się długo wyczekiwany XVIII Międzynarodowy Marsz 

Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru. Celem wydarzenia jest upamiętnienie polskich zesłańców - skazywanych 

na pobyt na Syberii już w XVII wieku, poprzez konfederatów barskich, powstańców insurekcji kościuszkow-

skiej, powstania listopadowego, styczniowego, wywiezionych na „nieludzką ziemię” w latach 1939 - 1941, 

aż po żołnierzy AK i podziemia poakowskiego, którzy kontynuowali walkę z sowietami po zakończeniu II 

wojny światowej.

Uroczystość rozpoczęła się przy Pomniku Mordu Katyńskiego, gdzie wysłuchaliśmy wzruszających przemó-

wień władz miasta. 

Następnie kilka tysięcy uczestników Marszu wyruszyło ulicami Świętojańską, Branickiego i Piastowską 

w kierunku kościoła pw. Ducha Świętego w Białymstoku, w którym odbyła się msza. Uroczystość zakończyła 

się przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka. 

Uczniowie XV LO w Poznaniu bardzo miło wspominają pobyt w Białymstoku i z niecierpliwością czekają na 

wyjazd do Katynia. 

W imieniu uczestników z XV LO Mario Kiliński z klasy humanistyczno-prawniczej
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V LO w Poznaniu

Dnia 7 września 2018r. uczestniczyłam w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Przemarsz odbywał 

się spod Pomnika Katyńskiego przez białostockie ulice aż do kościoła p.w. Ducha Świętego. To przeżycie 

zapadnie w mojej pamięci na bardzo długo. O historii Sybiraków myślę z wielkim szacunkiem - życie w 

ciągłym strachu, z dala od bliskich, ból i tęsknota to niesamowicie przygnębiające, lecz niestety prawdziwe 

wspomnienia. O Sybirakach słyszałam już wcześniej, widziałam fi lmy na ten temat, uczyłam się na historii, 

ale dopiero podczas marszu dotarło do mnie, że ta tragedia naprawdę się wydarzyła. Uważam, że z tego 

powodu każda młoda osoba powinna choć raz uczestniczyć w takim wydarzeniu.

Marysia

7 września 2018 roku weszliśmy na cmentarz w Białymstoku. Nagrobki były pięknie przyozdobione wstąż-

kami w barwach narodowych, ale było tam szaro i bardzo smutno. Nasz młodzież wniosła troszkę „światła 

pamięci” pozostawiając znicze na grobach i pod pomnikiem. Pomyślałam, że niewiele osób pamięta już 

o poległych w czasie wojen o Ojczyznę i wywiezionych na Sybir.

Szybko zmieniłam zdanie, gdy doszliśmy na miejsce zbiórki marszu. Uświadomiłam sobie, że PAMIĘĆ POKO-

LEŃ jednak trwa. Najlepszym tego dowodem były setki ludzi, które przybyły tam z kraju i ze świata. Widać 

było wiele osób starszych, ale było mnóstwo młodzieży i dzieci. To oni, ubrani w galowe stroje, z fl agami, 

transparentami nazwami szkół i organizacji, przybyły tam 

by oddać cześć Sybirakom.

Po krótkich, ale bardzo wzruszających uroczystościach pod Pomnikiem Katyńskim, zebrany tłum ruszył 

tradycyjnie już pod Grób Nieznanego Sybiraka przy Kościele Ducha Świętego.

Po mszy wszyscy odśpiewali Hymn Sybiraków. 

XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci przeszedł już do historii. Myślę jednak, że każdy, kto choć raz w nim 

uczestniczył nie zapomni o Sybirakach.

Uczestniczka

Z okazji XVIII Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, jako uczniowie V liceum ogólno-

kształcącego, mieliśmy możliwość udziału w wyjeździe do Białegostoku. 

7 września 2018 r. sprzed Pomnika Katyńskiego wyruszył XVIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Pol-

skiego Sybiru, którego hasło w tym roku to „Przez Sybir do Niepodległej” - w związku ze stuleciem uzyskania 

przez Polskę niepodległości.  Przemarsz zakończył się przy Grobie Nieznanego Sybiraka (jedynym takim 

pomniku w kraju) - gdzie zapaliliśmy znicze, obok kościoła pw. Ducha Świętego.

Jak co roku w marszu uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób: Sybiraków z kraju i zagranicy, ich rodzin, harce-

rzy, uczniów i mieszkańców Białegostoku oraz wielu uczestników z całej Polski.

Po Marszu uczestniczyliśmy we Mszy świętej oraz mieliśmy możliwość zaśpiewania hymnu Sybiraków. 

Celem marszu było utrwalanie pamięci o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Ra-

dzieckiego w latach 40. i 50. XX wieku. 

Jestem bardzo zadowolony, że mogłem brać czynny udział w tych uroczystościach i poznać w ten sposób 

dramatyczne wydarzenia ludzi z sprzed ponad pół wieku.

Wojtek
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Szkoły uczestniczące w XII Marszu Pamięci

I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

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 

XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu 

Technikum Energetyczne 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

Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu

XX Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 10 im Arkadego Fiedlera w Poznaniu

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu
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Adamczyk-Pelcer Marzena

Albrecht Izabela

Dudziak Lidia

Musiał Mirosław Jan

Błaszczyk Krzysztof Jakub

Rybczyńska Magdalena

Seifert Karol

Stachowiak Grażyna

Stachowiak Wojciech

Szott Maria

Wytyk Krzysztof

Zatorska Barbara

Duda Bartosz

Gattner Stanisław

Kawszyn Magdalena

Nowocień Aleksandra

Pankowska Michalina Magdalena

Stróżyk Karolina

Wojciechowska Agnieszka

Zawada Karolina

Szygenda Magdalena

Mikołajczyk-Szwaczkowska Renata 

Jajor Krzysztof Zygmunt

Brussy Tomasz Janusz

Furmanowski Tomasz Piotr

Pawlak Filip

Wilińska Julita

Rosińska Violetta

Borszlak Filip Piotr

Dutkiewicz Izabela Róża

Gojtowski Szymon Piotr

Izydorczyk Paweł

Kaszyńska Julia

Kłodzińska Julia Katarzyna

Lesiewicz Wojciech

Strzelecki Mikołaj Piotr

Julianna Maria Szwed

Szajda Dominika Aleksandra

Fik Marian Wiktor

Janicka Anna Maria

Nogieć Monika

Adamiak Antoni

Frąckowiak Mateusz

Jankowski Wiktor

Stroiński Antoni

Strzelczyk Paweł

Świergiel Weronika Maria

Pieńkowska Jagoda Joanna

Stawski Mateusz

Cierechowicz Aneta

Zimmer Alicja

Banaś Maria

Bartosik Aleksandra

Kołodziej Wiktoria

Łukanus Adrianna

Osiewicz Karina

Parkosadze Mariam

Łukaszewska Alicja

Kaczmarek Weronika

Lewandowska Aleksandra

Marcinek Weronika

Socha Kamil

Bednarek Barbara Maria

Małecka Renata

Muszyńska Natalia Magdalena

Knasiak Roksana Maria

Czaińska Adrianna Julia

Kożusznik Weronika

Wiśniewski Daniel Jan

Ebel Marcin Dariusz

Cichy Andrzej Tadeusz

Rybka Lechosław Jan

Grupa Marcelina

Kuźniak Konstancja

Wicherek Klaudia

Roguszka Wiktoria

Strzępka Anna

Brodzińska Patrycja Elżbieta

Krzyżaniak Danuta

Nowacka Aleksandra

Kapusta Wojciech

Padurek Robert

Matuszewski Marek

Maciejewski Łukasz

Pawlak Wiktor

Grzemska Małgorzata

Perz Szymon Wojciech

Góralik Marcin Jan

Izydorek Amadeusz Marek

Porysek Jakub

Lange Joanna Monika

Gałdowski Ludomir Jan

Bąk Monika

Bober Bartosz

Górna Wiktoria

Pawlicki Mateusz

Wydrowska Karolina

Zawodna Zuzanna Maria

Wróbel Przemysław

Hermann Adam Tadeusz

Jończyk Jakub Adam

Pietrulewicz Łukasz Kamil

Wieczorek Igor Jan

Zawisza Rafał Tadeusz

Chudziak Beata Barbara

Augustyniak-Przybył Krystyna 

Franciszka

Bielerzewski Antoni Jan

Bukowski Eryk Wiktor

Majewski-Nowak Kornel

Majewski-Nowak Tymon

Soberski Mariusz

Schulz Wiktor Piotr

Czerniejewska-Rydlewska Grażyna

Plewa Liliana Zofi a

Bernard Anna

Ławniczak Nicole

Kośmicka Weronika

Sawicka Zuzanna

Michalska Michalina Aleksandra

Ratajczak Oliwia

Piechowiak Zofi a Anna

Mistarz Elżbieta

Sternal Katarzyna

Łągiewka Mariusz

Szmyt Dominika

Mieczkowski Maciej

Bręgiel Aleksander Kazimierz

Wojciechowska Maria

Bromberek Krzysztof

Kominek Tomasz

Pawlaczyk Tomasz

Ścibek Karol

Mężyńska Julia

Świątek Paweł

Koszałka Hanna

Szwanka Maja Małgorzata

Wieczorek Elżbieta Teresa

Nasalska Hanna

Klimczak Maciej Henryk

Wiśniewski Łukasz

Grzymałkiewicz Szymon

Wojtasiewicz Rafał

Ciesielski Jacek
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Weronika Krzesińska

Magdalena Aleksandra Machowicz

Agata Marianna Pietraszwska

Wiktoria Aleksandra Ratajczak

Martyna Zawieja

Barbara Maria Bednarek

Zuzanna Maria Skrzypczak

Mateusz Stawski

Jolanta Horla

Antoni Bielrzewski

Joanna Jadczak

Klaudia Rybarczyk

Joanna Zaręba

Kuba Kret

Kuba Żakowiecki

Igor Wieczorek

Dominik Szymkowiak 

Łukasz Pietrulewicz

Tadeusz Pietrulewicz

Mikołaj Górkowski 

Rafał Grzechowiak 

Tomasz Linke

Klaudia Węgrzak

Wiktoria Lehmann

Patrycja Brodzińska

Grochowski Bartłomiej

Kostrzewa Jan

Sobkowiak Joanna

Ciesielska Hanna

Aleksanda Bartosik

Jakub Bździel

Karolina Osiewicz

Maria Banaś

Klaudia Kluj

Alicja Łukaszewska

Monika Spychała

Angelika Kołtuńska

Oliwia Lasek

Marceli Malinowski

Wojciech Hołyński

Maciej Leciński

Agata Ciszyk

Mario Kiliński

Aleksandra Krzyżaniak

Oskar Zbigniew Blachnierek

Mikołaj Śliwiński

Danuta Kosztyła

Miłosz Kiciński

Justyna Antoniak

Miłosz Mrozowski

Marta Szajek

Wiktoria Szczepska

Janusz Grupińsk 

Wojciech Borowicz

Maria Połczyńska

Violeta Rasińska

Magdalena Rybczyńska

Zbigniew Oskar

LISTA UCZESTNIKÓW XVIII MIĘDZYNARODOWEGO MARSZU PAMIĘCI 
ZESŁAŃCÓW SYBIRU BIAŁYSTOK 2018 

Szkoły uczestniczące w XVIII Międzynarodowego Marszu Pamięci 
Zesłańców Sybiru Białystok 2018

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu 

XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskich

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie

Szkoła Podstawowa nr 10 im Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu



Miasto i Gmina 
Murowana Goślina

Miasto i Gmina 
Swarzędz

Powiat 
Obornicki 


