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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-

strofie 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 

2018/2019 realizowało projekt edukacyjny Trwała pamięć pokoleń XIII - 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 XIII Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniezdowo - Las Katyński oraz XIX 

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. W XIII Marszu Pamięci w Katyniu brały udział: pani Aleksandra Kuź Wicekurator 

Oświaty oraz pani Dorota Kinal dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczna publikacja zawiera szczególne pozycje, jakimi są wywia-

dy z paniami: Lilią Turczenkową prezesem smoleńskiego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofiar 

Bezprawnych Represji Politycznych oraz Stanisławą Afanasjew pierwszą prezes Stowarzyszenia „Dom 

Polski” w Smoleńsku. 

 Młodzież brała także udział w XIX 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 Smoleńska wspierali 

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

go, Miasto Poznań, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Starostwo Powiatowe w Obornikach Wielkopol-

skich, Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Miasto i Gmina Swarzędz. Podczas XIII 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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XIII MARSZ PAMIĘCI 28 MARCA – 2 KWIETNIA 2019

 Przygotowując się do wyjazdu na XIII Marsz Pamięci, tym razem w roli uczestnika a nie organizatora, 

miałem przed sobą trudne zadanie: przeprowadzenie wywiadu z dwoma osobami kluczowymi dla po-

wstania i realizacji projektu Marszów Pamięci. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osób zaangażowanych 

w organizację Marszów Pamięci po stronie polskiej i rosyjskiej jest wiele. Prócz Pani Lilii Turczenkowej 

i Stanisławy Afanasjewej, o których więcej napiszę dalej, należy wymienić inicjatora spotkań polsko-

-rosyjskich - Pana Wincentego Dowojnę (1940-2018) - twórcę Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem 

„Memoramus” i pierwszego jego prezesa. Pan Dowojna (deportowany z Matką jako dziecko do Kazach-

stanu w roku 1940), był organizatorem Pierwszego Marszu Pamięci i kolejnych dziesięciu, które odbyły 

się w latach 2007-2016. 

 XIII Marsz rozpoczął się od dwudniowego przejazdu przez Polskę, Litwę, Łotwę i Rosję. Granicę Unii 

Europejskiej z Rosją przekroczyliśmy 29 marca, by około godziny 22:00 czasu rosyjskiego dojechać 

do Smoleńska. Program pobytu w Smoleńsku był bardzo napięty. Obok zwiedzania miasta, ważnym 

elementem programu była wizyta w parafii katolickiej u księdza Ptolemeusza, który zawsze gościnnie 

przyjmuje uczestników Marszów Pamięci. Podczas kiedy uczniowie brali udział w spotkaniu z młodzieżą 

rosyjską w smoleńskim Domu Kultury, razem z Panią Prof. UAM dr hab. Elżbietą Lesiewicz przeprowadzi-

liśmy wywiad a Panią Stanisławą Afanasjewą, byłą przewodniczącą Związku Polaków w Smoleńsku oraz 

z Panią Lilią Turczenkową, członkinią rosyjskiego stowarzyszenia „Memoriał” (ros. Общество Мемориал) 

i przewodniczącą jego smoleńskiego oddziału. Następnie grupa polska odwiedziła Polski Cmentarz 

Wojenny w Katyniu gdzie uczestniczyliśmy w mszy świętej odprawionej przed pomnikiem upamiętnia-

jącym pomordowanych Polaków, którą celebrował ks. Maciej Musiał. 

 Pani Lilia Turczenkowa i Stanisława Afanasjewa odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie do-

chodzenia do prawdy o Zbrodni Katyńskiej. W różnym stopniu poznały bowiem totalitarny system 

wprowadzony przez komunistyczny reżim Stalina. Historia wtłoczyła je w życie państwa, które nie było 

zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa swoim obywatelom; państwa, które życie człowieka 

sprowadziło do przetrwania; państwa, gdzie praca nie czyniła człowieka wolnym. Moja rozmowa była 

próbą odkrycia fragmentów indywidualnych historii związanych z tym najciemniejszym dla ludzkości 

XX wiekiem; odkrycia cząstki prawdy o życiu codziennym na nieludzkiej ziemi. Byłem ciekaw losów 

obywateli wtłoczonych w tryby wielkiej historii już od dzieciństwa: począwszy od życia dziecka „wroga 

ludu”, przez okres nauki i pracy nauczyciela-wychowawcy, dalej poprzez czas poszukiwania prawdy o 

losie rodziców i odkrywanie prawdy o zbrodniach władz sowieckich w ramach działalności w Stowarzy-

szeniu „Memoriał”, do współpracy z Polakami w realizacji Marszów Pamięci, a skończywszy na dzisiejszej 

przyjaźni. 

 Rozmowę odbyliśmy 30 kwietnia 2019 roku w Domu Polskim w Smoleńsku. Szumnie brzmiąca nazwa 

Dom Polski, to w istocie wydzielona w Domu Kultury świetlica, która od 1992 roku służy jako miejsce 

spotkań Polaków posiadających obywatelstwo rosyjskie i zamieszkujących Smoleńsk i Smoleńszczyznę. 

Pani Stanisława Afanasjewa krótko przedstawiła nam jego historię, program, zadania, organizację, struk-

turę i liczebność. Jak podkreśliła, Dom Polski istnieje w celu utrzymania kultury polskiej, języka oraz 

kontaktów z Polską.
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„DLA TEGO ŻYJĘ”. 
Rozmowa z Panią Lilią Turczenkową - ofiarą stalinowskich represji, członkinią rosyjskiego stowarzyszenia 

„Memoriał” i przewodniczącą smoleńskiego oddziału tego stowarzyszenia.

MF: Co Pani pamięta z czasów dzieciństwa? Jakie wspomnienia wiąże Pani z tym okresem? Jakie wyda-

rzenia miały wtedy wpływ na Pani życie?

LT: Oj, – długie westchnienie, milczenie cisza, spojrzałem w twarz Pani Lilii, łzy, głos się załamał, brak 

słów, po chwili zaczyna mówić – przecież go nie miałam, mama była Polką, wyznania katolickiego, tata, 

Łotysz, wyznania protestanckiego, był bardzo religijny, nigdy nie zaakceptował systemu, zawsze podkreślał 

łotewskie pochodzenie. Oskarżony został o krytykę władz sowieckich, więc z chwilą wprowadzenia przez 

Politbiuro rozporządzenia o likwidacji Łotyszy jego los został przesądzony. W 1938 został aresztowany i roz-

strzelany w Katyniu. Jego ciało gdzieś tu spoczywa na Kozich Górkach. Ojciec nigdy nie przyznał się do winy. 

Wydarzenia rodzinne są powiązana ze „sprawą polską” w 1937 roku. W okolicach Smoleńska mieszkało 

wielu Polaków. Istniały polskie chutory min. wioska Zykolino w Smoleńskim rejonie. Do opowieści o polskiej 

wiosce jeszcze wrócę. Jedną z niewinnych ofiar terroru był mój ojciec, obok tysięcy Łotyszy. Represjom pod-

dani zostali Polacy, w 1937/38 roku podjęto min. decyzję o likwidacji „Dzierżowszczyzny” Polskiego Rejonu 

Narodowego im. Feliksa Dzierżyńskiego na Białorusi. Ofiarami byli mężczyźni od 13 roku życia. Tak było min. 

w polskiej wiosce Zykolino.

MF: Wspomina Pani tzw. „operację polską NKWD” z 1937-38 roku. W tym okresie, tj. w okresie wielkich 

czystek, była Pani dzieckiem. Co działo się po śmierci ojca? 

LT: O wielu wydarzeniach dowiedziałam się później, ale strach tamtego okresu pamiętam do dziś – strach 

i niepokój dziecka. Urodziłam się 7 lipca 1934 w Smoleńsku, mam 85 lat. W roku rozstrzelania ojca miałam 

4 lata. Jak inne dzieci wroga ludu zostałam odebrana matce i zesłana do Kaługi. Miałam dużo szczęścia, 

byłam chora, trafiłam do dziecięcego szpitala. Inne dziewczynki zostały deportowane na północ nad Morze 

Białe, na pogranicze Finlandii i Związku Sowieckiego. Zamarzły. W tym rejonie i klimacie nie można było 

przeżyć, jako dzieci wrogów ludu nie miały powrotu. W Kałudze ośrodku dla dzieci wrogów zachorowałam. 

Dzięki staraniom Mamy i decyzji lekarza, że w tym stanie wymagam stałej opieki, po roku przebywania  

w Kałudze oddano mnie Mamie, wróciłam do domu. Cud, że trafiłam na dobrego człowieka. Do dziś dziękuję 

Bogu, że żyję. [Jednak] każdego dnia wojny drżałyśmy z mamą, myśląc o przeżyciu oraz kolejnej deportacji, 

bo Smoleńsk trzeba było opuścić.

MF: Jakie ma Pani wykształcenie? Proszę opowiedzieć o życiu i pracy po wojnie.

LT: W 1954 roku ukończyłam Liceum Pedagogiczne, jestem pedagogiem-wychowawcą. Pracowałam w inter-

nacie; w tych trudnych czasach zajmowałam się wychowaniem młodzieży. Starałam się zaszczepić instynkt 

pamięci o bliskich, pamięci o rodzinie, o represjonowanych i zaginionych. To nie było łatwe, cieszył drobny 

sukces, przełamywałam lęk. W tajemnicy zbierałam informacje o czasach stalinowskich. Poznawałam ludzi 
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represjonowanych lub nawiązywałam kontakt z rodzinami represjonowanych. Jedną z takich osób był Ro-

sjanin polskiego pochodzenia Bronisław Iwanowicz Bujewicz. Dzięki niemu poznałam tragedię mieszkańców 

wioski Zykolino, w której mieszkała jego rodzina. [Wioska Zykolino znajduje się ok. 20 km na północny-

-wschód od Smoleńska – dop. MF.] W późniejszych czasach poznałam nazwiska osób represjonowanych 

lub rozstrzelanych w latach 1937–38, zesłanych do łagru, których zarząd polityczny organizowano już od 

1926 roku. Na listach represjonowanych są nazwiska rodziny Bujewiczów oraz nazwiska innych polskich 

rodzin, m.in. Kwiatkowskich, Romanowskich, Zabłockich, itd. Mieszkańców wioski Zykolino i kołchozu im. 

Dzierżyńskiego. 

 W 2014 roku uczestniczyłam w konkursie, którego celem było wspomnienie o regionie. Projekt konkursu 

przewidywał m.in. napisanie pracy związanej z historią regionu. Napisałam wspomnienie o tragedii Polaków 

ze wsi Zykolino. Napisałam we wspomnieniach, że w 1959 roku w tej wsi powstał „Pierwszy Pomnik Pamięci 

o Represjonowanych”, pierwszy pomnik ofiar stalinizmu w całym ZSRR. I wygrałam konkurs. Od 1989 roku 

jestem na emeryturze, ale kontynuuję walkę o pamięć. 

MF: Wróćmy do Katynia. Kiedyś powiedziała mi Pani, że „wy Polacy uczymy nas Historii”.  Czy miała Pani 

na myśli?

LT: Przychodziłam tu na Kozie Górki jako młoda dziewczyna w czasach, gdy było to zabronione. Przechodzi-

łam przez dziury w płocie. Tak, jak każdego dnia, także i w czasie Marszów Pamięci wsłuchuję się w szum lasu 

i wpatruję w kurhany. Myślę, czy tu leży mój Ojciec. Wiem z dokumentów, że tak, ale gdzie? Wy Polacy macie 

groby imienne na Polskim Cmentarzu Wojennym. My Rosjanie takich cmentarzy nie mamy, a zginęły miliony 

naszych obywateli. Tak, mój ociec został tu rozstrzelany. O tym, że tu został pochowany dowiedziałam się 

oficjalnie w 2000 roku. Całe dorosłe życie słyszałam, że nie należy interesować się tą sprawą i że odpowiedź 

otrzymam w odpowiednim czasie.

MF: Zawsze mówi Pani z sentymentem o Polakach. A jak poznała Pani tych, z którymi dzisiaj współpra-

cuje?

LT: Całe życie spędziłam w otoczeniu Polaków. Przypomnę, że moja Mama była Polką wyznania katolickiego. 

Pani Stanisława [Afanasjewa] wspomniała, że Dom Polski w Smoleńsku powstał w 1992 roku. W dziesięć 

lat po powstaniu Domu Polskiego spotkałam Panią Stanisławę. Nawiązałyśmy kontakt, który przekształcił 

się w przyjaźń i współpracę trwającą do dziś. Wincentego Dowojnę poznałam w czasie Pierwszego Marszu 

Pamięci w 2007 roku. Wincenty Dowojna to wielki człowiek, który wykonał wielką robotę w poznaniu prawdy  

o Katyniu. Rozumiał mój wstyd, wstyd za władzę, która nie pozwala mówić i poznać prawdy o Katyniu. Za-

wsze powtarzał, że moim celem jest współpraca i przyjaźń. Przybywam tutaj w celu dociekania prawdy, z 

dala od polityki. Przyszłość należy do młodych, których wyciągnięte ręce i w uścisku ściśnięte dłonie napawa-

ją nadzieją. Śmierć tego człowieka, brak jego osoby na Marszu Pamięci, zmienił czas. 
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MF: W czasie XI Marszu Pamięci w roku 2017, w czasie wystąpienia przed Bramą Memoriału na spotkaniu 

młodzieży polskiej i rosyjskiej, powiedziała Pani, że „w Rosji żeby coś załatwić trzeba długo żyć i być 

cierpliwym”.

LT: Czasy się zmieniają, pojawiają się trudności nowego rodzaju. Umierają świadkowie minionych czasów, 

inni tracą siły. Młodzi ludzie gonią za pracą, nowoczesnością. Działając w Ogólnorosyjskim Stowarzyszeniu 

„Memoriał” oraz od 1992 jako prezes Smoleńskiej Organizacji Rodzin Ofiar Politycznych Represji walczę o pa-

mięć. W Rosji żeby coś załatwić trzeba długo żyć i być cierpliwym. Czasami słabnę, ale działam dalej. Obecnie 

pojawiają się organizacje, które mówią o popełnionych błędach przez władze, ale są przeciwne dociekaniu 

prawdy. Uważają, że nie należy o tym pisać. Gdybym była bierna, a z pamięci wymazałabym Ojca, los moich 

Rodziców byłby mi nieznany. Miejsce, w którym został rozstrzelany i zakopany byłoby tajemnicą i cierpieniem 

życia. Chcę dochować wierności historycznej prawdzie o ofiarach politycznych represji, walczyć o pamięć  

o tych wydarzeniach i zaszczepić ją wśród młodego pokolenia Rosjan. Dla tego żyję...

Rozmawiał 

Marian Fik

Smoleńsk, 30 marca 2019 r.

Przemówienie Ewy Nowackiej na Placu Pojednania

 Drodzy uczestnicy XIII marszu pamięci!

Po raz kolejny spotykamy się w tym miejscu, by uczcić pamięć oficerów wojska polskiego zamordowa-

nych w Katyniu. By uczcić pamięć sowieckich ofiar komunistycznego terroru.

Spotykamy się my – młodzież polska - z wami – młodzieżą rosyjską.

Spotykamy się chcąc oddzielić pamięć od zapomnienia, oddzielić pamięć od nienawiści.

Pragniemy, by pamięć o historii nauczyła nas wrażliwości i empatii. By nie powtórzyła się historia, nie 

powtórzyły się tak niewyobrażalne cierpienie i rozpacz.

To od nas zależy, czy będziemy o sobie mówić my i oni, czy zaczniemy wspólnie mówić my. 

To od nas, młodego pokolenia zależy, czy damy sobie szansę zbliżenia, porozumienia i przyjaźni.

historia, tak tragiczna, tak okrutna i tak przerażająca, nie powinna nas dzielić, ale uczyć przezwycięża-

nia konfliktów, umiejętności dialogu, budowania porozumienia i przyjaźni.

Ewa Nowacka

XIV LO w Poznaniu
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 Wśród uczestników uroczystości były osoby zasłużone w walkę o prawdę o Katyniu między inny-

mi    Lilia Turczenkowa - przewodnicząca Smoleńskiego Oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofiar 

Bezprawnych Represji Politycznych i Stanisława Afanasjewa była prezes Stowarzyszenia „Dom Polski”  

w Smoleńsku. Panie podzieliły się refleksjami na temat swojej działalności na rzecz upamiętnienia 

zbrodni katyńskiej, jak i działalności na rzecz Polaków za granicą. 

-Pani Stanisławo,  czy całe dotychczasowe Pani życie związane jest ze Smoleńskiem?

 Nie. Urodziłam się w Iwieńcu w 1942 roku, to dzisiejsza Białoruś. W okresie międzywojennym miejsco-

wość ta znajdowała się w granicach Polski, w ówczesnym powiecie wołożyńskim w dawnym województwie 

nowogródzkim. Studiowałam w Mińsku na Politechnice, po ukończeniu której dostałam nakaz pracy jako 

inżynier w Smoleńsku. Tu wyszłam za mąż za Rosjanina, urodziłam dzieci, które ochrzciłam w wierze ka-

tolickiej, następnie chrzest przyjął mój mąż, po czym wzięliśmy ślub kościelny. W Smoleńsku pracowaliśmy  

i wiedliśmy zwyczajne spokojne życie, aż do momentu kiedy zainteresowałam się kwestią polskich oficerów 

zamordowanych w Katyniu.

- Jak to się stało, że zaczęła Pani szukać polskich oficerów zamordowanych w lesie katyńskim?

 Moi krewni mieszkający w Polsce, opowiadali mi, że w lesie katyńskim pochowani są pomordowani pol-

scy oficerowie. Wielokrotnie przejeżdżałam obok tego lasu, ale nic szczególnego nie zwracało mojej uwagi, 

może fakt, że część tego lasu była ogrodzona płotem. W związku z coraz częstszymi pytaniami mojej rodziny 

z Polski o ten las, postanowiłam sprawdzić co takiego on kryje. Razem z moim mężem, wybrałam się do 

katyńskiego lasu, przedarliśmy się przez ogrodzenie i naszym oczom ukazał się piękny las. Chodząc po nim 

znajdowaliśmy guziki Okazało się, że były to guzki od mundurów polskich żołnierzy. Poruszaliśmy się po mo-

giłach polskich oficerów zamordowanych w lesie katyńskim.

- Jaką rolę odgrywa „Katyń” w życiu Polonii Smoleńskiej?

 Polacy ze Smoleńska czują się strażnikami katyńskiego cmentarza. O spoczywających w katyńskich mo-

giłach oficerach przedstawiciele rosyjskiej Polonii pamiętają przez cały rok. To nasze zadanie. Zapraszamy 

wszystkich do odwiedzenia Smoleńska, który jest miastem pięknym i starym. Wspólnie odwiedzimy groby 

katyńskie i oddamy hołd pomordowanym w Katyniu polskim Oficerom. My, Polacy na obczyźnie jesteśmy 

stęsknieni za rodakami. 

-Jak pielęgnujecie polskość w Smoleńsku?

 W Smoleńsku działa  od 1992 roku Stowarzyszenie „Dom Polski”. Początkowo siedziba  jego mieściła się 

w moim domu, spotykaliśmy się w dużym pokoju. Należy ono do prężniejszych w Rosji, pomimo iż nie ma 

własnego lokalu, a pomoc napływająca z kraju jest jedynie symboliczna. Stowarzyszenie skupia około dwu-

stu członków. Podejmuje różnorodną działalność, najwięcej uwagi poświęca się nauczaniu języka polskiego. 

Obecnie Stowarzyszenie „Dom Polski” korzysta z pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury „Szarm”.  Główne 

kierunki działalności to: kultywowanie pamięci o swoich korzeniach, zapoznanie się z polską kulturą, histo-

rią, językiem i literaturą; organizowanie i przeprowadzanie corocznych Dni Kultury Polskiej oraz innych im-

prez kulturalnych; opieka nad miejscami związanymi z tragicznymi wydarzeniami polskiej historii – Polskim 
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Cmentarzem Wojennym na Memoriale „Katyń” i miejscem katastrofy samolotu prezydenckiego; współpraca 

z przyjaciółmi z Polski, z tymi, którzy troszczą się o pamięć historyczną i komu nie są obojętne losy Polonii; 

spotkania z polskimi grupami turystyczno-pielgrzymkowymi, które chcą zwiedzić Katyń i Memoriał „Katyń”. 

Regionalna Organizacja Społeczna „Dom Polski” ma własne logo i hymn. Posiadamy młodzieżowy zespół 

ludowy „Czerwone Jagody”, który powstał z poprzedniego, dziecięcego o nazwie „Ziarenka”. Przy „Domu 

Polskim” działa  organizacja „Szkoła Polska”.  Nauka języka polskiego odbywa się w Domu Twórczości Dzieci 

i Młodzieży. Gdy otworzyliśmy szkołę polską i pojawiły się dzieci nie wiedzieliśmy od czego zacząć, czy  od al-

fabetu. Stwierdziliśmy, że od śpiewania i śpiewaliśmy godzinami, bez nut, bez instrumentów, z serca, z głowy 

te piosenki, które z domów znaliśmy, te które śpiewały nam mamy. Obecnie jest nauczyciel i są profesjonalne 

lekcje. Do naszej szkoły uczęszczają nie tylko dzieci z polskich rodzin, ale i mieszanych, a nawet z czysto rosyj-

skich interesujących się Polską. Oprócz „szkółki” „Dom Polski” uruchomił na Uniwersytecie Humanistycznym 

w Smoleńsku Centrum Kultury i Języka Polskiego. Chcemy w ten sposób tworzyć krąg przyjaciół Polski i pol-

skości, by istniało podłoże dla obywatelskich kontaktów między naszymi krajami. Są one przecież bardzo 

potrzebne. Istotną rolę w tym zakresie robią organizowane przez Centrum „Dni Kultury Polskiej”. Naszymi 

partnerami w Polsce są: Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus” z Poznania, Stowarzysze-

nie „Wspólnota Polska”, Stowarzyszenie „Rodziny Katyńskie”, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun”  

z Opola i wiele innych.

-Powiedziała Pani, że współpracujecie ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem „Memoramus” 

jak ta relacja się rozpoczęła?

 Pomysłodawcą naszej współpracy był Wincenty Dowojna syn zamordowanego w Katyniu oficera Wojska 

Polskiego.  Pierwszy Marsz Pamięci odbył się w 2007 roku  i tak trwa to do dzisiaj. Jego celem jest kultywowa-

nie pamięci zamordowanych w Katyniu polskich oficerów oraz nawiązywanie kontaktów między młodzieżą 

z Polski i Rosji. Marsz Pamięci rozpoczyna się na stacji kolejowej Gniezdowo, gdzie z więziennych wagonów 

wyprowadzono polskich oficerów. Z dworca uczestnicy przenoszą się do lasu katyńskiego, w którym polscy 

i rosyjscy uczniowie oddają cześć zamordowanym przez sowiecki totalitaryzm. Młodzież ma też okazję zwie-

dzić Smoleńsk oraz zapalić znicze na miejscu katastrofy lotniczej z 2010 r., w której zginęła polska delegacja 

przybywająca na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej z prezydentami Lechem Kaczyńskim i Ryszardem Ka-

czorowskim na czele. Dzisiaj czuje to samo,  co wówczas. - Nic się nie zmieniło, to ten sam ból, żal. To jest waż-

ne miejsce dla Polaków, ale także dla Rosjan. Katastrofa naprawdę wstrząsnęła całym miastem, wszystkimi 

jego mieszkańcami. Podczas pobytu w Smoleńsku młodzież ma również szansę zwiedzenia najważniejszych 

zabytków miasta Smoleńsk, jak i spotkać się się z młodzieżą rosyjską. 

-Oprócz Stowarzyszenia „Dom Polski”, kto w Smoleńsku dba o polskość Smoleńszczyzny?

 Wiele osób dba o polskość Smoleńszczyzny, ale szczególną uwagę chciałabym zwrócić uwagę na dzia-

łalność ojca Ptolemeusza, który jednocześnie walczy o odrodzenie życia religijnego na Wschodzie. To on był 

taką iskrą zapłonową powstania „Domu Polskiego” w Smoleńsku, bo ludzie lgnęli do polskości. Napisaliśmy 

do ambasady polskiej, że chcemy w Smoleńsku polską szkołę założyć. I Polska się odezwała. Przyjechał na-

uczyciel z Polski, pani Danusia. Wtedy poczuliśmy więź, zakorzenienie czym jest narodowa tożsamość.

Wracając do Ojca Ptolemeusza podjął się on zorganizowania od podstaw kapelanii parafialnej przy daw-



12

nym kościele w Smoleńsku. Parafia odrodziła się w listopadzie 1991 roku. Władze miejskie oddały parafii 

przedrewolucyjny grobowiec rodziny Komorowskich, w którym dotychczas znajdował się zakład pogrze-

bowy. Grobowiec ten służył jako kaplica i mieszkanie najpierw dla zakonnic, a następnie dla proboszcza. 

Po odzyskaniu i wyremontowaniu części budynków przykościelnych powstał w nich klasztor. Dobudowano 

do niego kaplicę. Kaplica i klasztor zostały poświęcone 21 września 1999 roku. Natomiast dawny kościół 

katolicki, o odzyskanie którego stara się ojciec Ptolemeusz, w 1938 roku został znacjonalizowany i znajdo-

wało się w nim archiwum. Obecnie świątynia pozostaje pusta, ponieważ archiwum zostało przewiezione do 

specjalistycznego budynku. W parafii smoleńskiej jest około 500 osób, oprócz Polaków, Białorusini, Łotysze, 

Ukraińcy. W ludziach jest ogromna tęsknota za świętymi obrzędami.

-Jak Pani wspomina katastrofę 10 kwietnia 2010 roku?

 10 kwietnia byłam rano na cmentarzu w Katyniu. Jechałam tam przez bardzo gęstą mgłę, w której nic 

nie było widać. Widziałam pierwsze reakcje ludzi na nadchodzące tragiczne wiadomości z nieodległego 

lotniska. Twarze ludzi były pełne niedowierzania. Od razu udałam się na miejsce, aby w miarę możliwości 

pomóc. Zostałam tłumaczką pomagającą w kontaktach pomiędzy licznie przybyłymi do Smoleńska Pola-

kami a Rosjanami. Widziałam straszne rzeczy. Rozmawiałam między innymi z wicegubernatorem obwodu 

smoleńskiego, który był nieprzytomny przez cały dzień. O tym co widział, trudno było mu rozmawiać - widoki 

były straszne, a padający deszcz odsłaniał szczątki. W hołdzie dla ofiar katastrofy smoleńskiej z 2010 roku, 

przybywający składają mnóstwo wiązanek. Co kilka dni sprzątam zwiędłe wiązanki i wciąż pojawiają się 

nowe. Mój telefon nie przestawał dzwonić telefonowali znajomi z wyrazami współczucia.

-Pani Stanisławo, za swoją działalność na rzecz krzewienia polskości otrzymała Pani odznaczenia, 

jakie?

 Postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 25 lipca 2005 roku za  zasługi w działalności 

polonijnej, za popularyzowanie kultury polskiej odznaczona zostałam Złotym  Krzyżem Zasługi, Postano-

wieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 24 marca 2010 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz 

krzewienia polskości na Ziemi Smoleńskiej, za propagowanie prawdy o najnowszej historii Polski odznaczo-

na zostałam Krzyżem Kawalerskim  Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymałam również Medal 

Komisji Edukacji Narodowej 28 lutego 2003 roku, jak i Złoty Medal za długą  i pełną oddania pracę na rzecz 

środowiska polskiego w Smoleńsku nadany mi przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 23 września 2008 

roku. Odznaczona zostałam również medalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci  

o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej 12 kwietnia 2005.

Rozmawiała

Elżbieta Lesiewicz 

Smoleńsk, 30 marca 2019 r.
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Wicekurator Oświaty

Aleksandra Maria Kuź

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży

 Z potrzeby serca i duszy, z szacunku i powinności wobec zmarłych, każdego roku przybywamy do Ka-
tynia. Chcemy pochylić głowy nad grobami pomordowanych rodaków oraz pomordowanych obywateli 
byłego ZSRR, którzy w dramatycznych okolicznościach ginęli na tej ziemi.
Katyń jest dla nas symbolem ludzkiego męczeństwa, Golgotą.
Proszę Państwa o pozwolenie na przywołanie historii tych wydarzeń. Wiosną 1940 roku NKWD dopu-
ściła się na tych terenach zbrodni ludobójstwa. Rozstrzelano co najmniej 20 tysięcy obywateli Polski  
(w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji). Musimy wiedzieć, że polskich oficerów, żołnierzy mor-
dowano nie tylko tutaj ale także w Twerze, Charkowie i setkach innych, do dziś nieznanych miejscach 
straceń. Działo się to na mocy decyzji Józefa Stalina i było efektem paktu Ribbentrop-Mołotow oraz 
najazdu Armii Czerwonej na Polskę.

Represje bolszewickie dotykały nie tylko przedstawicieli polskiej elity: oficerów, policjantów, urzędni-
ków, nauczycieli, księży, adwokatów, lekarzy. Pamiętać powinniśmy także o setkach tysięcy kresowian 
deportowanych w głąb Związku Radzieckiego. Wielu z nich nie przeżyło pobytu na nieludzkiej ziemi. 
Powodem zbrodni była chęć pozbawienia narodu polskiego przywódców, elity intelektualnej, której 
przedstawicielami byli zamordowani oraz uniemożliwienie odrodzenia się polskiej państwowości.
Prawdę o tej zbrodni przez dziesiątki lat skrzętnie ukrywano. W latach 1940-1990 władze byłego ZSRR 
zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie 
przyznano, że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. Wiele kwestii związanych z tym wydarzeniem 
nie zostało dotąd wyjaśnionych, ujawnionych.

W naszym kraju, w czasach PRL cenzura usuwała wszelką wzmiankę o zbrodni katyńskiej. Rodziny 
katyńskie nie mogły opłakiwać swoich zmarłych. Stalinowscy oprawcy i ci, którzy im sprzyjali myśleli, 
że świat nigdy się o tej zbrodni nie dowie, a pamięć o ofiarach zniknie w pomroce dziejów. Stało się 
jednak inaczej dzięki wysiłkom pisarzy emigracyjnych działaczy niepodległościowych w kraju. W latach 
osiemdziesiątych o prawdę o Katyniu upomniała się Solidarność. Pamiętam, jak w swoich studenckich 
czasach, wspólnie z kolegami w 1981 roku przyklejaliśmy na ścianach budynku uniwersyteckiego,  
w poznańskim Collegium Novum zdjęcia z Katynia i informacje o zbrodni.
Nie może być wolności bez prawdy, a prawda nawet najgorsza, najokrutniejsza jest lepsza od kłam-
stwa. Poradzimy sobie z każdą, nawet trudną prawdą. Mylą się ci którzy mówią, że sprawa Katynia psuje 
nasze stosunki z Rosją.
To nieprawda, chociażby dlatego, że wspólnie idziemy dzisiaj w Marszu Pamięci. Dobrze wiemy, że wo-
kół polskiego cmentarza znajdują się inne groby, wiele dołów śmierci z ofiarami masowych egzekucji. 
Spoczywają w nich przedstawiciele stu narodów byłego Związku Radzieckiego, a najwięcej Rosjan, bo 
oni także byli ofiarami nieludzkiego systemu.
Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym, pochylmy głowy, zachowajmy ciszę, pomódlmy się  
wierzący w Boga.

Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!

Zadbajmy o to, aby świat był lepszy, wolny od okrucieństwa i przemocy .

Katyń, 31 marca 2019 r.
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Refleksje uczestników Marszu 

Sobota, 30.03.2019. Jestem w Katyniu. Przez wysokie sosny przebijają się promienie słońca, w ręku 
trzymam zdjęcie ppor. Wacława Czerwonko i wzrokiem przeszukuję liczne, rdzawe tabliczki z nazwi-
skami poległych w Lesie Katyńskim. Jest. Znalazłam poświęconą Jemu tablicę. Dotykam jej lewą ręką 
a prawą umieszczam Jego zdjęcie. W tym pogodnym dniu, kiedy my - polska młodzież, przybyliśmy 
na miejsce kaźni polskiej inteligencji, szczególnie mocno powracają do mnie kadry z filmu „Katyń” w 
reżyserii Andrzeja Wajdy. Jednym z wielu tysięcy pomordowanych w tak bestialski sposób przez en-
kawudzistów, na osobisty rozkaz Stalina, jest także Wacław Czerwonko. Syn. Mąż. Ojciec. Pod każdą  
z tysięcy tych tabliczek kryje się tragiczna śmierć polskiego żołnierza i cierpienia bliskich. Doświadczam 
i dotykam - dosłownie - naszej polskiej tragicznej, tak długo zakłamywanej, historii.

Anna Skrocka, LO MM

Bardzo oczekiwałem na dzień wyjazdu do Rosji. Dzięki dobremu przygotowaniu nas do projektu przez 
nauczycieli, miałem nakreśloną pewną wizję Rosji oraz jej obywateli i chciałem przekonać się, na ile 
wykreowany w mojej głowie obraz rosyjskiej rzeczywistości jest prawdziwy. Kiedy przekroczyliśmy gra-
nicę Rosji, byłem przejęty zarówno krajobrazem tamtejszych wsi i miast, z którego epatowały rozpacz 
i bieda, jak i stosunkiem Rosjan do naszej ekspedycji. Ogromne wrażenie sprawiły na mnie rosyjskie 
przepych i duma widoczne w tym kraju na każdym kroku, między innymi w architekturze czy w wystę-
pach artystycznych, które przygotowała dla nas młodzież rosyjska. Wszystko to jednak okraszone było 
dużą dozą rozpaczy i smutku, wynikających ze strasznej historii nie tylko relacji polsko-rosyjskich, ale 
także samego narodu rosyjskiego, który przez większość swojej historii jest permanentnie zniewalany 
przez swoich władców.

Filip Kołaczyk, LO MM

Wyjazd do Katynia okazał się być otwierającym przeżyciem. Po dwudniowej podróży dotarliśmy do 
Smoleńska. Zwiedzanie miasta było bardzo pouczające: bogata historia Smoleńska, liczne pomniki 
oraz piękna cerkiew zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Miłym akcentem była także część artystyczna 
przygotowana przez młodzież rosyjską i polską. Głównym punktem programu jednak był sam Marsz 
Pamięci. Możliwość uczczenia pamięci zamordowanych Polaków wzruszyła mnie. Uroczystość pozwo-
liła mieć nadzieję na nadchodzące polepszenie relacji polsko-rosyjskich i zbudowanie przyjaźni między 
Polakami i Rosjanami. Wyjazd na Marsz Pamięci pozwolił mi poznać inną kulturę, poszerzyć horyzonty.

Karolina Twardowska, LO MM

Jak w kilku zdaniach opowiedzieć wrażenia z wyjazdu do Rosji? Jedna odpowiedź przychodzi mi 
na myśl: niełatwo… Kraj pełen kontrowersji, budzący pełen wachlarz emocji…, zupełnie odmienny 
od zazwyczaj wybieranych miejsc. Niezwykłe wrażenie wywarł na mnie wyraźny kontrast pomiędzy 
pięknie zdobioną, wypełnioną złotem cerkwią a rozlegającymi się za nią, biednymi i zrujnowanymi 
domami mieszkańców. Uświadomiłam sobie potęgę wiary, która według mnie pozwala zapomnieć im 
o codziennych trudnościach oraz warunkach, w jakich przyszło im żyć.  Pobyt w memoriale katyńskim 
był dla mnie jednym z cięższych momentów, gdyż świadomość historyczna, nastroje panujące wśród 
uczniów i nauczycieli w otoczeniu wysokich drzew tworzących gęsty las, sprawiały, iż nogi po prostu 
uginały się pode mną, a w żołądku miałam dziwne uczucie skurczu… Był to wyjazd, który zapamiętam 
na długo…

Julia Giemza, LO MM

Wyjazd do Katynia na XIII Marsz Pamięci pozwolił mi na zgłębienie historii polskiego narodu w nie-
konwencjonalny sposób. Mogłem stanąć w miejscu, gdzie przed blisko osiemdziesięcioma laty – w 
roku 1940 – wygasło tyle ludzkich istnień. Spoczywających tam obywateli Polski i byłego Związku 
Radzieckiego na zawsze połączyła śmierć spowodowana totalitarnymi rządami sowieckiego dyktatora 
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Stalina. W trakcie podróży na Wschód miałem również możliwość poznania z bliska kultury litewskiej, 
łotewskiej i rosyjskiej, a także nawiązania nowych znajomości z młodzieżą smoleńską. Z zainteresowa-
niem spoglądałem na drogi, którymi się poruszaliśmy, na zabudowania pojawiające się wzdłuż nich, 
na przejścia graniczne. Na pojazdy, sklepy, czy też okazałe zabytki. Ten wyjazd odcisnął swoje piętno 
na moim spojrzeniu na świat.

Karol Kaniewski, LO MM

Wyjazd do Katynia i Smoleńska na pewno nie należał do łatwych i przyjemnych. Cmentarz katyński 
zrobił na mnie ogromne wrażenie swoim wyglądem oraz wielkością. Przemyślana architektura, szata 
roślinna, symbolika poszczególnych elementów podnosiły rangę tego miejsca. Podczas pobytu w lesie 
katyńskim, każdemu z uczestników przydzielono jednego wychowanka jego szkoły, którego trzeba 
było odszukać pośród 4 tysięcy tabliczek upamiętniających. Przemierzając kolejne metry cmentarza, w 
poszukiwaniu wskazanej osoby, dostrzegłam ogrom tragedii. Za każdym nazwiskiem kryła się osobna 
historia rodzinna, która wpłynęła na dzieje naszego narodu. My, jako przedstawiciele młodego pokole-
nia, powinniśmy zadbać o to, aby historia naszych rodaków się nie powtórzyła i nie została zapomniana. 

Agata Trzcińska, LO MM

Atmosfera lasu katyńskiego, w którym już na zawsze zostanie polska historia, jest zadziwiająca. Wcho-
dząc na teren Memoriału Katyńskiego, pragnąłem przenieść się myślami do roku 1940. Próbowałem 
wczuć się w sytuacje rodaków, poczuć to, co oni czuli podczas swojej ostatniej wędrówki. Po tylu latach 
od tak wielkiej tragedii nie powinniśmy o niej zapominać, ale także nie musimy czuć gniewu do ów-
czesnych obywateli Rosji. Podczas wędrówki przez las katyński dowiedziałem się, że oprócz polskich 
oficerów byli tam również mordowani Rosjanie. Wspólny cmentarz powinien łączyć oba kraje, żebyśmy 
mieli coraz lepsze relacje ze Wschodem. Powinniśmy podać sobie rękę na zgodę w duchu prawdy i po-
jednania, tak jak to symbolicznie zrobiliśmy podczas Marszu Pamięci. Powinniśmy budować wspólną 
dobrą przyszłość, żeby podobne tragedie już nigdy nie miały miejsca.

Kacper Wojtyna, LO MM

Bardzo wyczekiwałam na wyjazd do Rosji i Katynia. Dzięki realizowanym w mojej szkole projektom, 
czułam się do niego naprawdę dobrze przygotowana. Wiedziałam, po jakiej ziemi dane jest mi cho-
dzić, lecz nie potrafiłam emocjonalnie wczuć się w rozegrane tam tragiczne wydarzenia. Dopiero gdy 
zaczęliśmy zapalać znicze przy nazwiskach Absolwentów naszej Szkoły, poczułam prawdziwy smutek 
w sercu. To byli ludzie, którzy wcale nie tak dawno temu uczyli się w tych samych murach, co ja dzisiaj. 
Odnalazłam tabliczkę upamiętniającą członka mojej rodziny. Miałam także cenną okazję, by poznać 
Rosję. Wielu rzeczy się spodziewałam, ale równie wiele było niespodzianek. Poruszył mnie zwłaszcza 
moment pojednania podczas Marszu Pamięci. Z jedną z młodych Rosjanek wymieniłyśmy się chorą-
giewkami, po czym objęłyśmy mocno. Poczułam wtedy, ile przeszły razem nasze dwa narody.

Hiacynta Bielecka, LO MM

Jednym z piękniejszych momentów wyjazdu była wizyta w Katedrze Zaśnięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Smoleńsku. Monumentalna, niebiańsko błękitna budowla robi ogromne wrażenie już z zewnątrz 
- góruje nad miastem i łaskawie raczy je swoim dostojnym wyglądem. Jednak dopiero po wejściu do 
środka poznaje się jej prawdziwe oblicze. Po przekroczeniu progu, cały wszechświat zostaje zreduko-
wany do kilkunastometrowego, złotego ikonostasu. Jego monumentalność i wspaniałość przytłacza, 
sprawia, że człowiek czuje się mały wobec życia, całego świata i czasu. Wokoło widać skupionych wier-
nych, modlących się przy dźwiękach psalmów, kłaniających się do ziemi przed ikonami, stojącymi jed-
na obok drugiej w każdym możliwym miejscu – „armia świętych”. Dzięki świetnej akustyce w każdym 
miejscu słychać głos księdza inkantującego modlitwy i wygłaszającego kazanie.

Franciszek Świderski, LO MM
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Naszych dwadzieścia zniczy w Katyniu
Każdy jubileusz jest nie tylko świętowaniem sukcesów, lecz nierzadko także refleksją nad trudną hi-
storią. W 2019 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego, zwane Marcinkiem, ob-
chodzi 100-lecie.  Wielkie pasmo spektakularnych sukcesów absolwentów naszej szkoły, przeplata się 
z dramaturgią wojny, w tym zbrodnią katyńską. Zginęło tam owych Dwudziestu: profesor Piotr Jeż 
(matematyk – kpt. rez. Wojska Polskiego) i 19 wychowanków, w tym pięciu z „Augusty Wiktorii” -po-
przedniczki naszego Marcinka. Nasz tegoroczny, XIII Marsz Pamięci, organizowany niezmiennie przez 
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu, był szczególną pielgrzymką dla 
tych Dwudziestu. Oni też odnieśli sukces, nie będąc jednak jego beneficjentami.  

Renata Mikołajczyk- Szwaczkowska, koordynator projektu w I LO

Słońce prześwieca przez budzące się listki drzew. Zielono. Chłodno. Wiosennie. Mokra, odmarzająca 
ziemia, gdzieniegdzie śnieg. Tysiące nazwisk na rudych, jakby spłynęły krwią, tablicach. Co mieli pod 
powiekami w tej ostatniej drodze? Oczy żony? Uśmiech dziecka? Ręce matki? Może nic, bo sił starczało 
tylko, by iść? Nieludzkie miejsce w pięknym kraju. I ten dzwon. Zwykłe biją z wysokości dzwonnic. 
Katyński woła z ziemi, która drży od jego głosu. Czy drżała tak od kroków tysięcy stóp, od upadków ty-
sięcy ciał, od tysięcy kilogramów przerzucanej ziemi? Nie słyszano. Dzisiaj za to słychać kroki młodych 
Polaków i Rosjan, którzy nie znają okrucieństwa wojny, a głos zniżają do szeptu z szacunku dla miejsca, 
nie ze strachu. Przyjechali, żeby pamiętać. Zatknięte chorągiewki i zdjęcia, migocące płomienie zniczy, 
kwiaty. Biało-czerwono. Tylko guziki z orzełkiem zakopane głęboko.

Hanna Synowiec-Rudawska, nauczyciel I LO 

Uczestnictwo w XIII Marszu Pamięci było niezwykłym doświadczeniem. Mimo że każdy z nas myślał, że doskona-
le znamy historię Katynia, to miejsce zszokowało nas. Co innego słyszeć o tych tragicznych wydarzeniach, siedząc 
w wygodnej szkolnej ławce, a co innego stać przed ogromem nagrobków pośród drzew, które kilkadziesiąt lat 
temu były świadkami tej okrutnej zbrodni. Sama Rosja wywołała u mnie bardzo różne emocje. Nie można od-
mówić jej, że jest krajem bardzo malowniczym i specyficznie pięknym, jednak powszechnie panująca bieda w 
mijanych przez nas domach, sprawiła, że jeszcze bardziej doceniam to, co mam, chociażby dach nad głową. Nie 
można w kilku zdaniach opisać tego wyjazdu. To trzeba po prostu przeżyć, a naprawdę warto.

Aleksandra Hozakowska , I LO

Cały wyjazd do Katynia był warty zapamiętania, ale jest jedna rzecz, która zapadła mi w pamięć naj-
bardziej. Jest to uczucie towarzyszące mi podczas pierwszego wejścia na cmentarz katyński. Z jed-
nej strony niedowierzanie, że tylu ludzi zostało zamordowanych w tym samym miejscu, w miejscu,  
w którym właśnie stoimy, a z drugiej złość, że w ogóle przyjeżdżamy uczcić pamięć naszych żołnierzy 
do miejsca, którego w ogóle nie powinno być. Tysiące tabliczek ułożonych w alfabetycznej kolejności, 
jedna obok drugiej, w kolorze zaschniętej krwi i jedno jedyne kobiece imię na samym środku. Janina 
Antonina Lewandowska, pilot z Poznania. Dlaczego się tam znalazła? Jak pisał Zbigniew Herbert: „Tylko 
guziki nieugięte przetrwały śmierć świadkowie zbrodni (…)”. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się 
dlaczego?, jak?, kiedy? Pozostaje nam tylko oddawać cześć, być dumnym z naszych rodaków i z dumą 
przedstawiać naszą historię rodakom i innym narodom. Powinniśmy zrobić wszystko, aby zapobiec 
takim zbrodniom, które niestety nie miały miejsca tylko w Katyniu. 

Julia Dymalska, I LO

Wyjazd do Katynia dał mi wyjątkową okazję do zobaczenia miejsc, o których słyszałam całe moje życie, 
miejsc, w których kształtowała się polska historia. Zobaczenie Lasu Katyńskiego było niesamowitym 
przeżyciem. Dopiero będąc tam, czując atmosferę tego miejsca, jest się w stanie naprawdę zrozumieć, 
jak wielka tragedia się tam wydarzyła. Wyjazd ten, był także być może jedyną w życiu okazją do zoba-
czenia tej części świata, przekonania się, jak wygląda Rosja oraz w jakimś stopniu zrozumienia tamtej-
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szej kultury. Jestem pewna, że na zawsze zapamiętam ten wyjazd.
Natalia Kamińska, I LO 

Wyjazd do Katynia był bardzo inspirujący. Wzbudził on we mnie poczucie patriotyzmu oraz szacunku dla 
przodków i historii. Nauczył, że krzywda nigdy nie jest za duża, aby nie móc jej przebaczyć. Nie wspomnę 
nawet o walorach turystyczno-krajoznawczych, które pokazały realia tak bliskiego, a jednak egzotycznego 
dla nas kraju, jakim jest Rosja. Bardzo podobała mi się atmosfera, zwłaszcza moje przeżycia religijne, które 
w każdej chwili towarzyszyły naszemu wyjazdowi. Dzięki temu, pobyt w Smoleńsku można było przeżywać 
w podniosły sposób, sprzyjający przemyśleniom i skupieniu. Mam nadzieję, że z roku na rok coraz więcej 
młodych ludzi będzie świadomych przeszłości poprzez udział w kolejnych Marszach Pamięci.

Sara Szturemska, I LO 

Wyjazd do Katynia był dla mnie bardzo ciekawym i wartościowym doświadczeniem. Dzięki niemu 
mogłam dokładniej poznać historię Zbrodni Katyńskiej i zobaczyć na własne oczy, gdzie miała ona 
miejsce. Największym przeżyciem było dla mnie złożenie hołdu pomordowanym i pomodlenie się za 
nich. Podczas wyjazdu brałam udział wraz z młodzieżą rosyjską w marszu, który rozpoczął się na stacji 
Gniezdowo. W trakcie pobytu w Domu Kultury w Smoleńsku mogłam zobaczyć występy artystyczne 
prezentujące kulturę rosyjską. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość poznania młodzieży rosyjskiej, 
która okazała się niezwykle życzliwa. Z pewnością nie zapomnę tego wyjazdu do końca życia. 

Zuzanna Hadzik, I LO 

28 marca 2019 r. to dzień rozpoczęcia wyjazdu na XIII Marsz Pamięci. Marsz, który pozwolił mi po-
czuć, czym jest patriotyzm i być dumną z naszej historii. Odwiedzenie tak ważnych miejsc, w których 
nasi rodacy ginęli z dala od ojczyzny w tak brutalny sposób wywołuje emocje trudne do opisania. 
Las Katyński to miejsce ogromnej tragedii. Przechadzając się między nagrobkami pomordowanych  
i widząc gdzieniegdzie ich zdjęcia wetknięte w szpary tabliczek epitafijnych, targały mną różne emo-
cje. Byli to ludzie młodzi, wykształceni, oficerowie, którzy mieli całe życie przed sobą i wiele planów do 
zrealizowania, a to, co ich spotkało uniemożliwiło im ich realizację – nie zasłużyli na taki koniec. W lesie 
panowała dostojna cisza przerywana cichym śpiewem ptaków. Aura, która tam panowała sprzyjała 
głębokim refleksjom. Zastanawiam się, jak wyglądałby nasz kraj, gdyby elity polskiej nie spotkał taki 
los? Być może bylibyśmy zupełnie innymi ludźmi, innym społeczeństwem… Wiem na pewno, że w ta-
kie miejsca należy jeździć i NIE można pozwolić o nich zapomnieć. Spotkanie z młodzieżą rosyjską było 
ważnym gestem, jak i doświadczeniem. Od nas młodych ludzi zależy, jak będzie wyglądać przyszłość 
i relacje międzynarodowe. Najważniejszym krokiem jest wyjście do siebie, rozmowa i zrozumienie, że 
jesteśmy wszyscy tacy sami i nikt nie chce, aby historia się powtórzyła. Pobyt w miejscu zbrodni katyń-
skiej i katastrofy smoleńskiej to dla mnie ważna lekcja żywej historii, która pozostanie w mojej pamięci 
na zawsze i będę mogła dzielić się nią z innymi.

Jankowska Natalia, IV LO

Wyjazd do Katynia był dla mnie dużym przeżyciem. Za sprawą Marszu Pamięci mogłem nie tylko uczcić 
śmierć poległych rodaków, ale także zobaczyć niedostępny na co dzień kraj, jakim jest Rosja. Ciężko jest 
opisać uczucia, które towarzyszyły mi podczas pobytu w lesie katyńskim, gdyż nie odczułem czegoś 
podobnego nigdy wcześniej. To, co dominuje w tym lesie to przede wszystkim cisza okazjonalnie prze-
rywana śpiewem ptaków. Buduje to niesamowity nastrój, który potęgowany jest przez mijane tablice  
z wyrytymi imionami i nazwiskami poległych osób. Jako pasjonat historii ze szczegółami znałem kryjącą 
się w zbiorowych mogiłach prawdę, co powodowało jeszcze większą zadumę na terenie cmentarza. 
Pobyt tam uświadomił mi, że żyję w kraju, dla którego tysiące osób straciły życie i że mogę być dumny  
z tego, że urodziłem się tutaj, w Polsce. Program pobytu na terenie Federacji Rosyjskiej zamykała wizyta na 
smoleńskim lotnisku, gdzie oddaliśmy hołd ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu. Było to dla mnie 
również ważne, złożyć pewnego rodzaju podziękowanie dla tych, którzy zginęli w służbie kraju.

Jan Korbanek, IVLO
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Możliwość uczestnictwa w tegorocznym Marszu Pamięci pozwoliła mi na poszerzenie wiedzy nt. zwią-
zany ze zbrodnią katyńską. Było to dla mnie zderzenie z rzeczywistością. Dużo słyszeliśmy o stalinow-
skiej zbrodni, która miała tu miejsce, ale dopiero wizyta, namacalne doświadczenie związane z odwie-
dzeniem Lasu Katyńskiego uświadomiło mi wagę i istotę wydarzeń sprzed niemal 80 lat. Mam nadzieję, 
że na zawsze zapamiętam chłód i ciszę tego miejsca. Dzięki możliwości wysłuchania zarówno polskich, 
jak i rosyjskich przemów podczas oficjalnych uroczystości na cmentarzu katyńskim, zrozumiałam, że 
dla bardzo wielu osób najistotniejsze jest uczczenie ofiar oraz przekazanie prawdy o okrutnej historii 
następnemu pokoleniu.

Katarzyna Kwiecińska, IV LO

Pielgrzymka do Lasu Katyńskiego to podróż, która jest bardzo potrzebna mojemu pokoleniu. Dla na-
szych rodziców czy dziadków historia stalinowskiej zbrodni była żywa. Rozmawiali o tym, najpierw  
w tajemnicy, a później już otwarcie. Ich rodzina, przyjaciele, znajomi lub oni sami mieli kogoś, kto został 
tam zamordowany, a nawet jeśli nie, sam fakt ukrywania tej zbrodni przez lata był dla każdego poru-
szający. Minęły lata, a my jako młodzi Polacy mamy możliwość, by publicznie mówić o tym, co się stało 
wiosną 1940 roku, ale nie to jest najważniejsze. Najistotniejsze jest to, że jest nam dane kultywować 
pamięć o zamordowanych oficerach Wojska Polskiego. Tego poprzednie pokolenia robić nie mogły. 
Przyjazd na ziemię smoleńską sprawił, że wydarzenie, o którym czytaliśmy w podręcznikach, stało się 
dla nas namacalne. Organizowany przez Stowarzyszenie „Memoramus” Marsz Pamięci to lekcja historii, 
którą zapamiętam na lata. Dzięki niej my, młodzież żyjąca w czasie pokoju, jesteśmy bardziej świadomi 
czegoś, co do tej pory było tylko opowieścią naszych dziadków – wypaczenie ludzkich emocji podczas 
wojny, pozbycie się wrażliwości i empatii, brutalność wojny... W Katyniu było to przerażająco realne. 
Właśnie dzięki tej świadomości możemy uczyć się na błędach poprzednich pokoleń i unikać ich nie-
trafnych decyzji.

Sandra Wieruszewska, IV LO

Odwiedzenie Memoriału w Katyniu zrobiło na mnie duże wrażenie. Mimo że wiedziałam, co wydarzyło 
się w lesie katyńskim, to dopiero będąc na miejscu dotarło do mnie okrucieństwo stalinowskich zbrod-
niarzy. Wcześniej liczba zamordowanych oficerów była dla mnie kolejnym, suchym, historycznym fak-
tem. Kiedy przechodziłam obok tabliczek epitafijnych z nazwiskami pomordowanych, zrozumiałam, 
jak tragiczne wydarzenia miały tam miejsce i ile cennych dla kraju osób poświęciło swoje życie. Wyjazd 
był idealnym miejscem do refleksji na temat kruchości ludzkiego życia oraz żywą lekcją historii.

Sara Miśkiewicz, IV LO

Wyjazd na Marsz Pamięci do Katynia uświadomił mi, że warto poznawać historię naszych przodków 
nie tylko poprzez czytanie na ten temat w podręcznikach od historii. Kiedy mamy okazję pojechać  
w miejsce tak strasznej zbrodni, możemy poczuć prawdziwe emocje, choćby takie jak zaduma i smu-
tek. Uważam, że niezwykle ważna jest pamięć o tragicznych wydarzeniach, które ukształtowały naszą 
historię i kosztowały życie wielu ludzi. Wyjazd do Katynia sprawił, że fakty historyczne dotyczące tego 
miejsca stały się dla mnie o wiele bardziej interesujące. Odwiedzenie cmentarza w lesie katyńskim jest 
według mnie czymś wyjątkowym, pięknym i strasznym zarazem. Powinien tego doświadczyć każdy 
Polak, aby poczuć tę atmosferę i docenić poświęcenie rodaków. Największe wrażenie zrobiła na mnie 
liczba tabliczek z nazwiskami pomordowanych. W tamtym momencie mogłam zobaczyć, ilu rzeczy-
wiście ludzi zginęło w tak tragiczny sposób. Spacerując cmentarną aleją, dostrzegłam kilka tabliczek, 
na których widniało moje nazwisko, co jeszcze bardziej mnie wzruszyło. Uświadomiłam sobie wtedy, 
że najlepszym sposobem okazania szacunku zmarłym będzie pamięć o nich i przekazywanie prawdy  
o zbrodni katyńskiej dalej. 

Natalia Sokołowska, IV LO

Jadąc do Katynia nie wiedziałam, czego mogę spodziewać się po tym miejscu, znanym mi jedynie  
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z lekcji historii czy filmów dokumentalnych. Memoriał zrobił na mnie rzeczywiście duże wrażenie, jeśli 
można to tak nazwać, ponieważ emocje, jakie odczuwałam były raczej negatywne. Ogrom tabliczek, 
cisza i spokój, jaki wypełnił las. Zastanawiałam się, dlaczego tylu ludzi zostało zamordowanych, dla-
czego taka tragedia w ogóle miała miejsce. Odczuwałam jednocześnie podziw dla wszystkich tych 
ludzi, którzy zginęli w celu obrony kraju, rodaków, bliskich oraz własnych przekonań. Przebywanie tam,  
w miejscu śmierci tak wielu ludzi przede wszystkim jednak budziło we mnie smutek.

Katarzyna Staniaszek, V LO w Poznaniu

Las Katyński, nie jest to las, po wejściu do którego automatycznie odczuć można magiczną energię 
uderzającą we wszystkie nasze zmysły. Przeciwnie, jest to las w swym kształcie piękny, lecz jak naj-
bardziej zwyczajny, pośród wysokich drzew słyszeć można było subtelny szum oraz incydentalnie 
głosy ptactwa. Jest to z pozoru las jak każdy inny, lecz wydarzenia, które miały miejsce na jego terenie 
przeszło siedemdziesiąt lat temu pozostawiły ślad, pewnego rodzaju bliznę. To świadomość tragedii 
oraz krzywdy, która została wyrządzona wielu ludziom w tamtym okresie na terenie Katynia, pozwoliło 
każdemu z nas na poczucie wyjątkowego, lecz i przytłaczającego klimatu, zrozumienie powagi tego 
miejsca oraz na pogrążenie się w refleksji. Właśnie ta refleksja jest pewnego rodzaju kluczem do od-
czucia atmosfery panującej na terenie lasu. Podczas XIII Marszu pamięci w Katyniu mogliśmy odczuć 
tę specyficzną atmosferę zrodzoną ze świadomości oraz wspólnie z naszymi rówieśnikami z Rosji upa-
miętnić poległych, mieć bezpośredni kontakt z cieniami historii, która dotyczy nas wszystkich.

Julia Feikisz, V LO w Poznaniu

Cisza panująca w lesie katyńskim jest bardzo przejmująca. Mając świadomość, jakie okrutne i wręcz 
niewyobrażalne rzeczy się tam wydarzyły, podziwiałam pospolitość tych drzew. Niewiele brakowało, 
by Polacy zamordowani w tym miejscu mogli zostać zapomniani. Całe szczęście kolejne polskie poko-
lenia mają możliwość poznania chociaż części prawdy. Tysiące polskich nazwisk wyrytych na rdzawo-
-czerwonych tabliczkach sprawiają, że wiemy, iż nie były to ofiary bezimienne. Każda z tych osób miała 
swoją historię, ale niestety wszystkie wspólnie zakończyły się na obcej ziemi. Cieszę się, że miałam 
możliwość przybycia do tego miejsca i oddania hołdu ofiarom katyńskim. Udział w Marszu Pamięci był 
dla mnie bardzo ważny. Zobaczyłam ziemię, którą wcześniej mogłam sobie tylko wyobrazić. „Ludzie 
ludziom zgotowali ten los”. Nie można dopuścić do kolejnych tak niewyobrażalnych tragedii...

Ada Sawińska, V LO w Poznaniu

W sobotę doświadczyłem w Lesie Katyńskim czegoś, co nie dane było moim bliskim. Odnalazłem ta-
bliczkę z nazwiskiem członka mojej rodziny. Zapaliłem znicz, pomyślałem, że to ja, nie Oni, mogłem 
tu przybyć. Przez tyle lat próbowano wymazać z naszej historii, z pamięci wydarzenia, które miały tu 
miejsce. Pamięć o bliskich była jednak silniejsza. To było wzruszające. Według mnie był to bardzo war-
tościowy wyjazd. Mogłem oddać hołd nie tylko memu krewnemu, ale i innym poległym żołnierzom. 
Robiłem to w towarzystwie nie tylko Polaków, ale młodzieży rosyjskiej. Poznałem lepiej historię pol-
skich oficerów, którzy na obcej ziemi zostali na zawsze.

Wiktor, V LO w Poznaniu

Nie tylko „guziki” są w naszej pamięci
„Tylko guziki nieugięte 
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię 
jedyny pomnik na ich grobie” 

W czasie XIII Marszu Pamięci odwiedziliśmy Memoriał Katyński, zapaliliśmy znicze pod tabliczkami epi-
tafijnymi postawionymi na cześć zmarłych oficerów oraz braliśmy udział we mszy świętej na Polskim 
Cmentarzu Wojennym. Podczas pobytu w Memoriale mieliśmy czas na indywidualną refleksję nad tym, 
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co zaszło w tamtym lesie prawie 80 lat temu. Dotychczas o wydarzeniach z wiosny 1940 roku mogliśmy 
dowiedzieć się tylko z książek i na lekcji historii. Zobaczenie tego wszystkiego na własne oczy, zanurze-
nie się w ciszy lasu katyńskiego pozwoliło nam pomyśleć nad tym, jak ważne jest to miejsce dla historii 
Polaków i ludzi i że nie możemy zapomnieć o ich poświęceniu. Poprzez udział w tym niepowtarzalnym 
wydarzeniu, jakim niewątpliwie jest Marsz Pamięci, mogliśmy złożyć hołd ofiarom zbrodni stalinow-
skiej. Dzięki takim marszom nie tylko „guziki” będą przypominały nam o ofierze polskich oficerów, 
którzy oddali życie za swoje rodziny i Polskę. 

Kamil Krawczyk, V LO w Poznaniu

Memoriał katyński był dla mnie niesamowitym i niezwykle silnym doświadczeniem, które z pewnością 
zapamiętam już do końca życia. W porównaniu z widokami, z którymi mam styczność na co dzień, Ro-
sja niestety wydaje się miejscem bardziej ponurym i szarym. Klimatu cmentarza katyńskiego, przepeł-
nionego zadumą, milczeniem, żałobą, ale i tragicznym pięknem nie potrafię oddać słowami. Wszystkie 
brzmią zbyt pusto wobec takiego miejsca, a każda próba opisania emocji, których tam doznałam 
jest niedopowiedzeniem. Gdy przekroczyłam bramę cmentarza i zanurzyłam się w rozważaniach  
i refleksjach na temat pochowanych tam osób, zniknęło wszystko inne. Pochłonęła mnie cisza, spo-
kój i atmosfera tamtego lasu. Myślę, że wracając do Polski, wszyscy powróciliśmy już inni, zmienieni,  
w pełni pojmujący sens i wagę pamięci, o którą będziemy musieli się troszczyć. O której nigdy nie 
można zapominać.

Konstancja Flisiak, VI LO

Wyjazd do Katynia był dla mnie czasem wielu refleksji. Była to jedyna taka okazja, by wybrać się do tak 
ważnego w historii Polski, tragicznego miejsca. Słuchając na lekcjach historii o tych wydarzeniach, nie 
zdawałam sobie sprawy z realności tego miejsca i tych wydarzeń. Dopiero gdy przekroczyłam próg 
lasu Katyńskiego, uderzyła mnie powaga tych wszystkich wydarzeń. Na pewno z tego miejsca wraca 
się bardziej wrażliwym na historię i chętnym do przekazywania jej dalej. Ważne jest to, abyśmy nigdy 
nie zapomnieli o strasznych rzeczach, które miały tam miejsce.

Zuzanna Fabiś, VI LO

Wyjazd do Katynia był dla mnie ważnym przeżyciem. Wizyta na cmentarzu wojennym w Katyniu wy-
warła na mnie największe wrażenie. Znajdujące się w środku lasu miejsce pochówku było nadzwyczaj 
ciche. Brak jakiegokolwiek śpiewu ptaków narzucał myśl, jakby nawet natura była świadoma drama-
tycznego charakteru tego miejsca. Moje poruszenie spotęgował wspólny Marsz Pamięci z Rosjanami, 
który uświadomił mi, że pamięć o tych zdarzeniach trwa nie tylko u nas i dał poczucie uczestnictwa we 
wspólnej misji upamiętnienia.

Karolina Szadziul, VI LO

XIII Marsz Pamięci poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej był moim pierwszym wyjazdem do Rosji. Już 
przejeżdżając przez granicę Unii Europejskiej można było zauważyć pewne różnice. Kiedy dojechaliśmy 
do Katynia, można było poczuć prawdziwą powagę sytuacji, związaną z wydarzeniami, które miały tam 
miejsce wiele lat temu. Wyjazd do Katynia był ważną lekcją historii i każdy powinien znać tę historię.

Zosia Bielewska, VI LO

Wyjazd do Katynia zapamiętam jako obcowanie z wcześniej nieznaną mi kulturą i rzeczywistością. 
Doświadczyłam zupełnie nowych rzeczy, z jakimi wcześniej nie miałam do czynienia. Największe wra-
żenie, zaskoczenie odczuwałam w Lesie Katyńskim. Kiedy tam przebywałam, czułam od tego miejsca 
bijący ból, a patrzenie nań oraz słuchanie o jego historii budziło przygnębienie oraz rozżalenie. Pod-
sumowując to, co wyniosłam z tego wyjazdu, uważam, iż nauczyłam się przede wszystkim doceniać 
teraźniejszość, to, co mam, gdzie mieszkam oraz w jakich czasach żyję. 

Matylda Zielewicz, VI LO
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 Przed wyjazdem do Katynia przygotowywaliśmy się na chwilę, w której przyjdzie nam zmierzyć się 
z historią tego miejsca. Jednak uważam, że nawet przeczytawszy mnóstwo książek, artykułów o tym, 
co się zdarzyło 79 lat temu w Lesie Katyńskim, nadal to uczucie – którego nazwać się nie da – uderzy 
każdego człowieka na miejscu mordu z niewysłowioną siłą. Trudno zmierzyć się z tym, że widzimy 
te same drzewa, które widziały Ich, które słyszały wystrzały. Trudno pojąć to, że chodzimy po ziemi, 
która wypiła tyle krwi. Tyle historii w jednym miejscu. Każdy człowiek, który tam zginął miał przecież 
swoje własne nazwisko, swoją rodzinę, myśli, swoje wspomnienia. Ile cierpienia się wtedy wylało, ile 
westchnień unosiło się do nieba przez te liście – niezliczone. Tak bezpośrednie doświadczenie dotyka 
serca i duszy każdego. Pamiętajmy.

Maksym Kołomijec, VI LO

Przed wyjazdem do Katynia miałam pewne wątpliwości i niemal do końca nie byłam zdecydowana, 
czy rzeczywiście chcę tam jechać. Jednak wszystkie moje obawy rozwiały się, gdy wyruszyliśmy. Zwie-
dzanie Smoleńska było niesamowitym przeżyciem, otwierającym na kulturę Rosji i dającym możliwość 
poznania tego kraju. Największe wrażenie zrobił na mnie pobyt na Polskim Cmentarzu Wojskowym 
w Katyniu. To właśnie tam znalazłam tabliczkę epitafijną z nazwiskiem mojego krewnego, Kazimierza 
Wegenke, a emocje w tamtym momencie wzięły górę. Atmosfera tego miejsca przenika człowieka 
do głębi i nie sposób się jej oprzeć, gdy widzi się tysiące imion poległych. Uczczenie pamięci ofiar  
w Marszu zostanie w moim sercu na zawsze, a wzięcie udziału w wyjeździe było najlepszą decyzją, jaką 
mogłam podjąć.

Wiktoria Lamperska, VI LO

Wyjazd do Katynia powinien być obowiązkowy dla każdego Polaka. Jest to niepowtarzalna lekcja hi-
storii, która otworzyła mi nie tylko oczy, ale też i serce. Bardzo się cieszę, że mogłam tam być i oddać 
hołd poległym bohaterom. Gdybym miała okazję, to jestem przekonana, że pojechałabym do Katynia 
ponownie.

Liwia Krause, VI LO

Wyjazd do Katynia był dla mnie bardzo ważny i wiąże się z ogromnymi przeżyciami. Niesamowitym 
uczuciem jest zderzenie się z historią – ucząc się jej w domu, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak silny 
wpływ może mieć na nas pobyt w miejscu, w którym wydarzyło się tyle zła. Katyń jest dla mnie również 
jednym z miejsc, które skłaniają do refleksji. Zupełnie inaczej spojrzałam na wydarzenia z Lasu Katyń-
skiego. Po wysłuchaniu historii z 1940 roku, ogarnął mnie żal i przygnębienie, które może zrozumieć 
tylko ten, kto kiedykolwiek miał okazję być w tym miejscu.

Natalia Trawińska, VI LO

Na przełomie marca i kwietnia miałem okazję brać udział w XIII Marszu Pamięci do Katynia. Ten wyjazd 
można nazwać „podróżą życia”, nie ze względu na pokonywane odległości czy kierunek dość unikalny, 
a ze względu na przeżycia, które na długo pozostaną w mojej pamięci. Odczucia, jakie towarzyszyły 
mi w Katyniu, trudno jest opisać. Las Katyński wywiera na każdym człowieku ogromne wrażenie. Jest 
cichy, spokojny, a skrywa przeraźliwą tajemnicę tragedii tak wielu ludzi. Wspólny grób naszych żołnie-
rzy osłonięty przez wysokie sosny pokryty był śnieżną pierzyną. Niezwykłe wrażenie wywiera dzwon, 
umieszczony poniżej poziomu ziemi, symbolicznie budzi pamięć o Tych, którzy mieli zostać zapomnia-
ni. Nie wolno nam zapomnieć o Tym miejscu i ludziach, którzy oddali największą ofiarę.

Jacek Skrzypczak, nauczyciel VIII LO

Wyjazd do Rosji był dla mnie niezwykłym przeżyciem. Pozwolił mi na własne oczy zobaczyć wiele 
ważnych miejsc dla historii Polski. Wizyta w Memoriale Katyńskim uświadomiła mi, jak straszne były 
to wydarzenia oraz jak wiele wysiłku trzeba będzie włożyć, by „zakopać odwieczny topór wojenny” po-
między Polakami i Rosjanami. Nie można dopuścić, by tamte wydarzenia kiedykolwiek się powtórzyły. 
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Jednakże pokój trzeba budować na prawdzie i wzajemnym zrozumieniu. Wydaje mi się, że tę formułę 
doskonale wypełnia Marsz Pamięci.

Marcin Janicki, VIII LO

Wyjazdu do Smoleńska nie mogę porównać do niczego, co kiedykolwiek wcześniej przeżyłam. Osobisty 
kontakt z miejscami, gdzie zginęło tylu Polaków, był bardzo szczególnym doświadczeniem. Dla mnie 
ten wyjazd był też okazją do spełnienia wielkiego marzenia – odwiedzenia Rosji. Bałam się, że zobaczę 
coś, co całkiem zmieni moje dotychczas raczej pozytywne nastawienie do tego kraju. Na szczęście, 
moje obawy okazały się zupełnie nieuzasadnione. Rosja mnie zachwyciła. Ze strony miejscowych ludzi 
spotkałam się z niezwykłą uczynnością i sympatią. Nawet zaprzyjaźniłam się z dziennikarzem, który 
chodził z naszą grupą i zbierał materiały do artykułu o nas. Podarował mi drobny prezent ze stoiska 
z pamiątkami, przy którym byliśmy pierwszego dnia. Niezwykle miły gest, aż zrobiło mi się ciepło na 
sercu. Będę bardzo tęsknić za Rosją i z pewnością wkrótce znów odwiedzę ten kraj.

Weronika Bielecka, VIII LO

Wyjazd do Katynia to unikatowe wydarzenie dla każdej osoby. Jako jedni z nielicznych my - młodzież z 
Poznania - mieliśmy możliwość pobytu w Lesie Katyńskim, które jest miejscem niewyobrażalnej zbrod-
ni - mordu polskiej elity. Marsz Pamięci zaczął się na stacji Gniezdowo, w miejscu, w którym swoją 
ostatnią podróż zaczynali polscy oficerowie. Następnie przeszliśmy ulicą do Memoriału Katyńskiego. 
Drodze towarzyszyło wiele rozważań. Uświadomiłem sobie, że właśnie tą samą trasą byli przewożeni 
nasi rodacy, zupełnie nieświadomi tego, co ich czeka. Po wejściu na teren Memoriału zobaczyłem coś, 
czego się nie spodziewałem. Czytając wcześniej o zbrodni katyńskiej, wyobrażałem sobie to miejsce 
zupełnie inaczej. Dostrzegłem spokojny las, wręcz malowniczy, którego bajkowy wygląd kontrastował 
z makabrycznym wydarzeniem z wiosny 1940 roku. Gdyby nie było żadnych oznaczeń na terenie Me-
moriału, nigdy bym nie przypuszczał, że to w tym miejscu doszło do ludobójstwa. Cieszę się, iż w Mar-
szu Pamięci wzięła udział młodzież ze Smoleńska. Rosjanie przez skuteczną, propagandową politykę, 
mającą na celu „wybielić” tę zbrodnię, nie są do końca świadomi, co wydarzyło się w tym miejscu. Mimo 
to dobrze było pojednać się, podać rękę i porozmawiać. Pobyt w Lesie Katyńskim był niezwykłym prze-
życiem, które zostanie w mojej pamięci na długo. 

Mateusz Stawski, VIII LO

Wyjazd do Katynia i udział w Marszu Pamięci spowodował u mnie wiele refleksji, nie tylko dotyczą-
cych tragicznego mordu polskich oficerów, lecz również związanych z zetknięciem się z realiami życia 
w Rosji. Spacerując po lesie katyńskim, przywoływałem sobie obrazy z “Katynia” Andrzeja Wajdy. Nie 
mogłem uwierzyć, że byłem w miejscu dokonania tak tragicznych wydarzeń. Duże wrażenie wywarła 
na mnie Msza Święta odprawiana przy mogiłach zamordowanych. Przy okazji wizyty w Domu Polskim  
w Smoleńsku po raz pierwszy zetknąłem się z kulturą rosyjską. Wspomnienia z wyjazdu do Rosji na 
długo pozostaną w mojej pamięci

Łukasz Grabarski, VIII LO

Wyjazd do Katynia to szczególna podróż. Spotkanie młodzieży polsko-rosyjskiej to nie tylko wspólny 
marsz. Powietrze unoszące się w miejscu dawnej kaźni nie ma zapachu zwykłego lasu. Zapalenie znicza 
na cmentarzu katyńskim to coś więcej niż oddanie czci zmarłym… Las, skrywający w sobie tak krwawą 
przeszłość, stał mi się bliski. Począwszy od stacji Gniezdowo aż do samych dołów zbiorowych mogił 
unosił się duch tragicznie zamordowanych oficerów, profesorów, nauczycieli. Uczucie, przeszywające 
człowieka widzącego tę przestrzeń, przemierzającego tę trasę, modlącego się nad grobami, przenika 
duszę i porusza serce. Trudno wyrazić ból i żałość nad losem straconych. W godzinie odjazdu naszła 
mnie myśl: „ludzie, którzy byli tam 79 lat przede mną, do swoich domów już nie wrócili…”

Nikodem Dudek , VIII LO
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Autorzy wywiadu wraz ze swoimi rozmówczyniami: od lewej Stanisława Afanasjewa, Marian Fik, 
Lilia Turczenkowa, członek Domu Polskiego, Elżbieta Lesiewicz

Sobór Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Smoleńsku

Uczestnicy Marszu podczas tradycyjnej wizyty w parafii katolickiej w Smoleńsku 
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W drodze do Domu Kultury Szarm w Smoleńsku

Tradycyjne występy młodzieży rosyjskiej w smoleńskim Domu Kultury Szarm

Występ polskiej grupy w Domu Kultury Szarm
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Upamiętnienie tragicznej śmierci jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu

Tradycyjna rosyjska Matrioszka w objęciach uczennic XIV LO
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Młodzież z IV LO oddaje hołd pomordowanym oficerom

Msza św. ku czci zamordowanych oficerów
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Czoło XIII Marszu Pamięci

Uroczystości na Placu Pojednania w Memoriale Katyńskim

Uroczyste rozpoczęcie XI Marszu Pamięci na stacji kolejowej Gniezdowo
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Młodzież polska i rosyjska w geście pojednania

Ewa Nowacka z XIV LO przygotowuje się do wygłoszenie przemównia podczas uroczystości na Placu Pojednania

Przemówienia podczas uroczystego rozpoczęcia Marszu Pamięci na Placu Pojednania



XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Prezes Stowarzyszenia MEMORAMUS składa kwiaty pod pomnikiem pomordowanych Rosjan

Lotnisko Siewiernyj



Uczestnicy XIX Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru

Cmentarz wojskowy w Białymstoku

Uczestnicy XIX Marszu pod Pomnikiem Nieznanego Sybiraka w Białymstoku
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Wielokulturowość Polski w Kruszynianach

Stowarzyszenie MEMORAMUS oddaje hołd Sybirakom Zespół klasztorny Bazylianów
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I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie

I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 

V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 
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Liceum Ogólnoktszałcące w Obornikach Wielkopolskich

VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
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Liceum Ogólnokształcące im. Marii Magdaleny w Poznaniu

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
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Pulvis es et in pulverem reverteris – /Prochem jesteś i w proch się obrócisz - Księga Rodzaju/             
Nie znam innego miejsca, w którym te słowa byłyby bardziej wyraziste niż las katyński. Byłem tam 
pierwszy raz podczas tegorocznej wiosny. Memoriał, gdzie upamiętniono tysiące ofiar o polskich, 
rosyjskich i innych korzeniach etnicznych, stanowi dosłowne odzwierciedlenie biblijnego przekazu. 
Najbardziej wymownym przykładem są rzędy tablic wtopionych w mur, a na nich nazwiska w porząd-
ku alfabetycznym. Nieme świadectwa po żywych kiedyś ludziach: żołnierzach zawodowych, lekarzach, 
nauczycielach, księżach, rezerwistach. Tyle po nich zostało: imię, nazwisko, stopień, miejsce urodzenia. 
Tak niewiele, a jednocześnie tak dużo. Wystarczająco, aby upamiętnić, zachować dla przyszłych poko-
leń. Sam Memoriał jest obiektem bardzo nowoczesnym. Poza polską częścią cmentarza pomordowa-
nych polskich wojskowych znajduje się tam część prawosławna. Udostępniona w tym roku nekropolia 
poświęcona pamięci społeczności rosyjskiej, sprawia przytłaczające wrażenie. Prócz wyraźnego nawią-
zania do polskiej części nekropolii wybudowano w pobliżu prawosławną cerkiew, a przy wejściu do 
Memoriału postawiono butik, w którym można kupić pamiątkowy magnes z napisem K A T Y Ń, żart, 
ironia, a może to tylko współczesny przykład skomercjalizowania naszego życia, znak, że na wszystkim 
można zarobić, nawet na ludzkiej tragedii.
Bene quiescas – /Spoczywaj w pokoju/ 

Jarosław Burchardt, nauczyciel IV LO i VIII LO

Cisza, spokój, głuchy śpiew ptaków i delikatny szum drzew. Tymi słowami chciałbym skomentować mój 
pobyt w Lesie Katyńskim, gdzie 79 lat temu doszło do okrutnego mordu polskich oficerów. Przekrocze-
nie progu cmentarza było niezwykłym przeżyciem, a późniejszy widok rdzawej tablicy, która zdawała 
się jakby krwawić potęgowało wrażenie obcowania z tym wyjątkowym miejscem. Poruszył mnie widok 
kilku tysięcy tabliczek upamiętniających zabitych Polaków z tą samą datą śmierci. Wyjazd ten nauczył 
mnie, że nie wolno zapominać nawet o najokrutniejszej prawdzie. 

Jakub Bździel, XI LO

Wyjazd do Smoleńska i Katynia najprawdopodobniej zapamiętam do końca mojego życia . Widok tam-
tych historycznych miejsc i związane z tym wydarzenia, zarówno z roku 1940, jak i z 2010 powodował 
dreszcze na mojej skórze i niepowtarzalne emocje. Dźwięk Dzwonu Katyńskiego przeszywa ten głuchy 
las, który słyszał dźwięki ludzkiego okrucieństwa 79 lat temu. Ta podróż pokazała mi także koloryt 
Federacji Rosyjskiej, jej kuchnię, kulturę i ludzi. Smoleńsk i Rosję zapamiętam na długo i pozytywnie. 
Wiem, że chciałbym tam wrócić.

Hubert Dudziak, XI LO

Podczas pobytu w Lesie Katyńskim ogarnął mnie niewyobrażalny smutek. Fakt, że w miejscu, w któ-
rym właśnie się znajdowałam, zamordowano i pogrzebano tylu niewinnych ludzi, był przytłaczający. 
Słuchając o zbrodni katyńskiej w szkole, nie do końca zdawałam sobie sprawę z powagi sytuacji, ale 
widząc na własne oczy tysiące tabliczek z nazwiskami zamordowanych, dotarła do mnie realność tego 
wydarzenia. Wizyta w Katyniu była dla mnie ogromnym przeżyciem, a sam wyjazd z pewnością pozo-
stanie w pamięci na długo.

Julia Wysocka, XI LO

Wizyta w Rosji i Katyniu dała mi okazję doświadczenia wielu emocji i przeżyć, o których inni mogą nie zda-
wać sobie sprawy. Projekt Stowarzyszenia Memoramus sprawił, że miałam szansę spojrzeć na tę tragedię 
też z innej strony, nie tylko przez pryzmat podręczników. Mogłam spojrzeć na Las Katyński własnymi oczami 
i móc poczuć niesamowite emocje. Była to lekcja historii, dzięki której zrozumiałam, że wydarzenia z daw-
nych lat to bardzo osobiste przeżycie. Przejście w Marszu Pamięci wywołało we mnie mnóstwo emocji, licz-
ba nazwisk na tablicach była przytłaczająca, a szelest liści i bijący dzwon nawołujący do modlitwy sprawiały, 
że z każdą minutą coraz bardziej rozumiałam, dlaczego się tam znalazłam.

Konstancja Krzyżaniak, XI LO
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Las Katyński, jak i sam cmentarz wzbudziły u mnie wiele emocji i refleksji nad losami naszych przodków. 
Cmentarz i tablice z tysiącami nazwisk przypominają grozę polityki Stalina. Każde nazwisko to jedno istnie-
nie. Obojętnie czy to Polak, Rosjanin, Ukrainiec, Białorusin czy Łotysz. Dlatego będąc tam, uświadomiłem 
sobie, że przyszłe pokolenia nie mogą dopuścić, by stało się to ponownie. Emocje zwiększa dzwon bijący z 
podziemi, który rozdzierając panującą ciszę, naprawdę zapiera dech. Łzy się cisną do oczu... Co nasi Rodacy 
musieli przeżywać w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, dniach i minutach życia… 

Mateusz Śliwieński, XI LO

Na cmentarzu Katyńskim doświadczyłem naprawdę niezwykłych emocji. Czułem atmosferę grozy 
sprzed ponad 70 lat. Myślałem, co czuli oficerowie tu przywożeni. Wszyscy uczestnicy tegorocznego 
marszu byli bardzo poruszeni, zwłaszcza gdy słyszeliśmy dźwięk dzwonu, który dobiegał jakby spod 
ziemi. Uważam, że takie wyjazdy są bardzo ważne dla kształtowania młodego pokolenia ponieważ po-
zwalają poznać nam historię z innego punktu widzenia. Możemy zachować pamięć o pomordowanych. 
Myślę, że cały nasz pobyt przebiegł w bardzo uroczystej atmosferze, zwłaszcza sam Marsz Pamięci.

Hugo Przybylski, XI LO

Wzruszającym akcentem był gest pojednania: uściski dłoni pomiędzy Polakami i Rosjanami. W marszu 
przeszliśmy przez teren cmentarza ofiar reżimu stalinowskiego. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze 
pod krzyżem prawosławnym oraz nowym pomnikiem ofiar stalinowskich czystek. Następnie skiero-
waliśmy się w stronę Polskiego Cmentarza Wojennego. Tam miała miejsce kolejna część uroczystości, 
krótkie refleksje i modlitwy duchownych katolickiego i prawosławnego. Przy ołtarzu złożyliśmy wieńce 
oraz zapaliliśmy znicze. Marsz zakończył się pamiątkowym zdjęciem. W czasie naszego pobytu w Rosji 
złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze na lotnisku Siewiernyj w miejscu katastrofy lotniczej z 2010 roku. 
Młodzież miała też okazję zwiedzić Smoleńsk, a w drodze powrotnej Kowno i Dyneburg.

Dorota Szukała, nauczyciel XI LO 

Wyjazd do Katynia śmiało mogę nazwać jednym z najbardziej poruszających momentów w moim ży-
ciu. Nigdy wcześniej nie miałam możliwości odwiedzenia miejsca, w którym miała miejsce tak wielka 
zbrodnia. Dzięki Memoramusowi miałam zaszczyt uczcić pamięć zamordowanych w Katyniu, podczas 
uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym oraz ofiar Katastrofy Smoleńskiej na lotnisku Siewier-
nyj. Wywarło to na mnie ogromne wrażenie. Miejsca, o których wiedziałam z książek historycznych 
i Internetu miałam okazje zobaczyć na żywo. Sam wyjazd sprawił, że poznałam wspaniałych ludzi z 
różnych szkół w Poznaniu, spróbowałam nowej kuchni, doświadczyłam innej kultury i zwiedziłam wie-
le pięknych miejsc, jak np. Sobór Uspieński czy mury obronne Smoleńska. Z pewnością był to wyjazd, 
który zapamiętam na długo. 

Ida Joachimiak, XIV LO

Smoleńsk to niezwykłe miasto. Pełne wyjątkowych miejsc, chociażby takich jak prześliczny Sobór. 
Mimo to miało tam miejsce wiele wydarzeń, które są wstrząsające. Katastrofa na lotnisku Siewiernyj. 
Miejsce o niewielkim znaczeniu jeszcze parę lat temu, a teraz chyba każdy Polak wie, jaka tragedia 
miała tam miejsce. Las katyński... Kiedyś myślałam, że to po prostu miejsce okropnej zbrodni, ucząc 
się o niej, nie przywiązywałam do tego większej wagi. Mord katyński traktowałam raczej jako kolejne 
wydarzenie historyczne. W momencie, kiedy miałam odnaleźć osobę ze zdjęcia, zobaczyłam, ile osób 
musiało zginąć, dopiero to otworzyło mi oczy, jaka to straszna zbrodnia, ile rodzin zostało rozbitych, 
ile dzieci straciło rodziców - coś niewyobrażalnego. Ginęli nie tylko Polacy, ginęli nie tylko katolicy i nie 
sami żołnierze. Byli tam zwykli ludzie, nauczyciele, lekarze. Uczucia, które towarzyszą człowiekowi w 
tym miejscu są trudne do opisania słowami, każdy powinien tam pojechać, doświadczyć tego. Zbrod-
nia sprzed lat powinna być dla nas przestrogą na przyszłość, aby już nigdy coś tak okrutnego nie miało 
miejsca. 

Ania Mączkowska, XIV LO
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Wyjazd do Smoleńska i Katynia wywarł na mnie ogromne wrażenie. Przepiękne cerkwie i inny bu-
dynki na każdym kroku przyciągały wzrok. Podczas zwiedzania soboru byłam oczarowana wystrojem 
wnętrza i śpiewem. Występy rosyjskiej młodzieży też były niesamowite, pozwalały zobaczyć rosyjską 
kulturę na żywo. Następnego dnia mieliśmy okazję spotkać się z uczestnikami marszu pamięci, dla 
wielu osób chyba to była najciekawsza część wyjazdu, bo mogli skonfrontować swoje wyobrażenia  
i stereotypy o Rosjanach z rzeczywistością. Wizyta na lotnisku Siewiernyj odbyła się w uroczystej 
atmosferze, zapalono znicze na pamiątkę ofiar katastrofy lotniczej i uczczono je minutą ciszy. Marsz 
Pamięci następnego dnia też był bardzo uroczysty, wielu uczestników pogrążyło się w refleksji. Cały 
wyjazd był niezwykle ciekawym doświadczeniem.

Ewa Nowacka, XIV LO

Cmentarz Katyński wzbudził we mnie duży niepokój, zaczęłam bardziej interesować się zbrodnią ka-
tyńską. Kiedy chodziłam po mostach zbudowanych po stronie rosyjskiej cmentarza, byłam w ogrom-
nym szoku i nie mogłam uwierzyć, że to tutaj działy się tak okropne rzeczy. W moim odczuciu wyjazd 
na Marsz Pamięci do Katynia jest bardzo emocjonujący i potrafi dobrze przybliżyć historię oraz lepiej 
zrozumieć przeszłość.  

Magdalena Zdrojowa, XIV LO

Podróż do Rosji była długa, zwłaszcza bardzo długo staliśmy na granicy łotewsko-rosyjskiej. W pierw-
szym dniu w Rosji zwiedzaliśmy Smoleńsk. Jest to bardzo urokliwe miasto. Sobór Uspieński jest piękny. 
Bardzo podobało mi się wnętrze cerkwi, która miała złoty ikonostas. Jednak najbardziej ze wszystkiego 
poruszył mnie Polski Cmentarz Wojenny. Oprócz tego, że jest bardzo zadbany, to jest też trochę prze-
rażający, ponieważ właśnie w tym cichym lesie dokonano okrutnych zbrodni. Bardzo się cieszę, że mo-
głam uczestniczyć w wyjeździe do Rosji. Odwiedziłam miejsca, których sama na pewno nie miałabym 
okazji zobaczyć. 

Zuzanna Rybakowska, XIV LO

Wyjazd do Katynia wywarł na mnie ogromne wrażenie. Pokazał kawałek historii, z którą nigdy wcześniej 
nie miałam do czynienia, a co ważniejsze zainspirował mnie do zgłębienia tematu zbrodni katyńskiej. 
Kiedy przechodziłam pomostem w części rosyjskiej cmentarza, moje uczucia były bardzo mocno zmie-
szane, czułam się zaciekawiona miejscem, ale z drugiej strony widok obniżeń terenu, posadzonych 
drzew i świadomość tego, że właśnie pod moimi stopami znajdują się zbiorowe mogiły wzbudzały 
strach oraz przerażenie. Wyjazd pokazał mi, że historia może być ciekawa, a osobom, które zginęły 
należy się wieczny szacunek i pamięć. Uświadomiło mi to jednocześnie, że tak naprawdę wydarzenia 
z przeszłości zjednoczyły nas z Rosjanami. Dowodem na to było uściśnięcie ręki z młodzieżą rosyjską 
w czasie oficjalnych uroczystości przed cmentarzem. Marsz Pamięci na pewno dużo mnie nauczył i 
zostanie w mojej pamięci na długi czas. 

Zuzanna Remus, XIV LO

W dniach 28 marca do 2 kwietnia 2019 roku miałam okazję dumnie reprezentować moją szkołę  
w czasie Marszu Pamięci. Podobało mi się, że dzięki tym obchodom mogliśmy się spotkać z młodzieżą 
rosyjską i przejść z nimi aż na polski i rosyjski cmentarz. Tam wspólnie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy 
znicze. To pokazało, że historia nie musi dzielić. Ponieważ sami jesteśmy Wielkopolanami, szukaliśmy 
nazwisk poległych w Katyniu osób pochodzących z naszej ziemi. To przede wszystkim im złożyliśmy 
hołd, ale pamiętaliśmy o wszystkich zamordowanych. Pobyt w Memoriale wywarł na mnie duże wraże-
nie, ucząc się historii, nie myślałam, że będę mogła osobiście zobaczyć miejsce tak tragiczne w historii 
naszego kraju.

Julia Mańkowska, XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu
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Miałam zaszczyt uczestniczyć w XIII Marszu Pamięci, który odbył się w dniach 28.03-02.04.2019 r.  
w Katyniu. Celem Marszu było uczczenie pamięci pomordowanych w tamtejszym lesie polskich żołnie-
rzy w czasie II wojny światowej. My skupiliśmy się na odszukaniu nazwisk poległych żołnierzy, którzy 
związani byli z Wielkopolską. Był czas na znicze, był czas na refleksję. Na to, w jak okrutny sposób zgi-
nęli, na to jak zła jest wojna, jak wiele ofiar pociąga. Jak często zabiera młodych ludzi. To był czas, kiedy 
uświadomiłam sobie, że składam hołd tym, którzy walczyli o kraj, o to, bym mogła teraz spokojnie żyć. 
Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam reprezentować Nasz Kraj, Wielkopolskę, Szkołę i wziąć udział  
w takim wydarzeniu.

Weronika Janowicz, XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu

Wyjazd był dla mnie jak prawdziwa lekcja historii, ponieważ mogłem na własne oczy zobaczyć miejsce, 
o którym tylko słyszałem. Przed wyjazdem nauczyciel opowiadał nam o II wojnie światowej. Wiedzia-
łem, że jadę tam, gdzie zginęli polscy oficerowie. Widziałem film, który opowiadał ich tragiczne losy. 
Jednak zobaczyć to miejsce osobiście, być w lesie, który zobaczyli jako ostatnie miejsce w swoim życiu 
to duża różnica. Marsz Pamięci to okazja nie tylko do złożenia kwiatów, zapalenia zniczy, modlitwy. To 
duże przeżycie. Ten wyjazd zapamiętam do końca życia.

Mateusz Bil, XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu

W dniach 28.03-02.04 brałam udział w XIII Marszu Pamięci. Początek uroczystości odbył się na stacji  
Gniezdowo, gdzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie. Następnie przeszliśmy do Memoriału Katyń-
skiego, gdzie wraz z młodzieżą rosyjską wzięliśmy udział w uroczystościach: wysłuchaliśmy przemó-
wień oraz odśpiewaliśmy hymny narodowe. Wspólnie przeszliśmy na cmentarz, by wspomnieć osoby 
pomordowane w Katyniu, zapalić znicz oraz uczcić ich pamięć minutą ciszy. Sam pobyt w lesie katyń-
skim wywarł na mnie ogromne wrażenie. Uważam, że pamięć o tych ludziach i miejscu jest niezwykle 
ważna, ponieważ dzięki niej możemy czerpać wnioski na przyszłość. Musimy pamiętać, że śmierć tylu 
ludzi nie mogła pójść na marne. Oni zginęli, ale my jesteśmy dumni, że bronili naszej Ojczyzny, jeste-
śmy im za to wdzięczni.

Alicja Walkowiak, XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu

Wyjazd do Smoleńska zorganizowany przez Stowarzyszenie Memoramus był dla mnie bardzo intere-
sującym przeżyciem, ale – co ważniejsze – ukazał mi prawdziwe oblicze miejsc, 
które odwiedziliśmy. Warto było zobaczyć przestrzeń, o której tyle się mówi, ale żadne słowa nie od-
dadzą ciężaru, który zrzuca ona na barki odwiedzających. Szczególnie Las Katyński odcisnął na mnie 
swoje piętno. Cisza, spokój, żywa zieleń, odrobina śniegu na przedwiośniu, betonowe ścieżki i rdzawe 
monumenty. Miejsce piękne, może nawet mogłoby być wesołe, ale zbrodnie z przeszłości wychodzą 
spod ściółki leśnej i dają znać o krwi, która niegdyś płynęła w tym miejscu. Bycie w takim miejscu to 
jedyne w swoim rodzaju przeżycie, prawdziwie chwytające za serce. Uważam, że warto było przejechać 
setki, nawet tysiące kilometrów, żeby postawić stopę w tak niesamowitym i pełnym uczuć miejscu.

Wit Uta, XXXVIII LO 

Wycieczka do Rosji ze Stowarzyszeniem Memoramus dała mi sporo do myślenia. Las Katyński i Memo-
riał Smoleński już samą nazwą wprowadzają w stan zamyślenia, a co dopiero możliwość zobaczenia 
ich na własne oczy. Były głównymi celami wyjazdu również dla mnie. Chciałem poczuć się jak patriota 
i tak właśnie się poczułem. Chodzenie po Lesie Katyńskim i patrzenie na tabliczki epitafijne wprawiały 
mnie w ponury nastrój, ale czułem się jak Polak i byłem z tego dumny, tak jak jestem teraz. Było to cie-
kawe, wzbudzające emocje przeżycie. Uważam, że każdy powinien choć raz wybrać się w takie miejsce 
i odczuć to wszystko na własnej skórze.

Bartosz Frankowski, XXXVIII LO
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Wyjazd do Rosji był dla mnie ciekawym doświadczeniem. Nie tylko uczciliśmy pamięć pomordowanych 
polskich oficerów w Katyniu, ale także byliśmy świadkami rzeczywistości odbiegającej od zachodnich 
standardów, a w jakiej przyszło żyć społeczeństwu rosyjskiemu. Poznaliśmy głęboką religijność Rosjan, 
ich specyficzną pamięć o historii oraz udało nam się wspólnie z rosyjską młodzieżą pojednać w miejscu 
ważnym dla obu narodów. Byliśmy w stanie porównać postkomunistyczną i żyjącą przeszłością Rosję  
z krajami bałtyckimi. Mogliśmy również zobaczyć, co by było, gdyby nie istniała Unia Europejska i Strefa 
Schengen, jak trudne i czasochłonne byłoby podróżowanie po Europie. Ta wycieczka dała mi do my-
ślenia, że mimo trudnych tematów, należy jednak zawsze się pojednać i nawiązywać dobre relacje, po 
to, żeby stworzyć coś, co będzie korzystne dla obu stron. Dlatego jestem zwolennikiem prowadzenia 
uprzejmej dyplomacji, takiej, która łączy, a nie dzieli.

Jan Sulimowski, XXXVIII LO

Wyjazd do Smoleńska i jednocześnie odwiedzenie miejsca katastrofy lotniczej oraz Katynia mocno 
wpłynęły na moje postrzeganie świata. Zwykle wiedzę o tych wydarzeniach zdobywamy na lekcjach 
historii, gdzie puste fakty nie dają nam odczuć ogromu tragedii. Dopiero zobaczenie na własne oczy, 
poczucie pod stopami ziemi, gdzie miała ono miejsce… nadaje tym suchym informacjom głębię, zna-
czenie. Odczuwa się ból i udrękę, która wsiąknęła w tę glebę w przeszłości i ma się możliwość uhono-
rowania i zapamiętania tych emocji. Sama myśl, że marsz świadczył o naszych refleksjach, o tym, że nie 
zapominamy, rozgrzała moje serce i pozwoliła na inne spojrzenie, bardziej intymne i wewnętrzne na 
całokształt. Cieszę się, że takie inicjatywy są organizowane, gdyż napełniają młodzież przemyśleniami 
i miłością do ojczyzny.

Aniela Gębicka, XXXVIII LO

Wyjazd ten był dla mnie ogromnym przeżyciem. Wychowany w duchu patriotycznym – najpierw  
w gimnazjum odwiedziłem groby polskich żołnierzy na Monte Cassino, teraz, bardziej dojrzały, odwie-
dziłem miejsce ciemnej historii, miejsca kaźni polskich oficerów oraz inteligencji. Memoriał, w którym 
byliśmy wprowadzał nas w nasze własne przemyślenia, budził dumę, że możemy upamiętnić tych 
wielkich ludzi, którzy tam zginęli.

Witold Gorzan, XXXVIII LO

Wyjazd na XIII Marsz Pamięci do Katynia był dla mnie czymś wyjątkowym i nowym, ponieważ była 
to moja pierwsza wyprawa za wschodnią granicę. Niebywała okazja, aby zwiedzić Smoleńsk, a także 
poznać tradycję i kulturę tego kraju. Oprócz zwiedzania miałam możliwość spotkać się z młodzieżą 
rosyjską i zobaczyć ich codzienne życie. Jednak momentem, który najbardziej zapadł mi w pamięć 
był czas, kiedy wchodziliśmy do Lasu Katyńskiego, do miejsca na wskroś przesiąkniętego bólem. Nie 
sposób opisać, jak czułam się w tamtej chwili. Moje myśli jakby cofnęły się w czasie i próbowały wy-
obrazić sobie tamtą tragedię. Każde miejsce w tym lesie uświadamiało mi, jaką cenę musieli zapłacić 
polscy żołnierze za walkę o wolność Polski, ile cierpienia może wyrządzić człowiek człowiekowi. Był 
to moment, który skłonił mnie do refleksji nad ulotnością i kruchością ludzkiego życia. Tego wyjazdu 
nigdy nie zapomnę, tego nie da się wymazać z pamięci.

Wiktoria Werwińska, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1

Podczas wyjazdu na XIII Marsz Pamięci do Katynia doświadczyłam wielu wrażeń. Jadąc tam, miałam 
zupełnie inne wyobrażenie tego miejsca. W momencie, gdy go zobaczyłam, zrozumiałam, że ten las, 
który wygląda wręcz bajkowo, jest miejscem mordu polskich oficerów, ale i obywateli dawnego ZSRR. 
Atmosfera lasu katyńskiego jest niezwykła. Na pozór zwykły las, a wzbudza tyle refleksji. Zrozumiałam, 
jaką cenę musieli zapłacić polscy oficerowie za to, że nie wyrzekli się swojego pochodzenia. Tragiczna 
historia tego miejsca powinna być znana każdemu.

Wiktoria Przybył, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1



40

Wyjazd do Katynia był dla mnie niezwykłym przeżyciem oraz wzbudził we mnie wiele emocji. Dzięki 
niemu mogłam bliżej poznać historię zbrodni katyńskiej. Największym przeżyciem było dla mnie skła-
danie hołdu przed grobami polskich oficerów, którzy zostali zamordowani w lesie katyńskim. Niezwy-
kłym doświadczeniem było stąpanie po ziemi, po której niegdyś maszerowali polscy oficerowie. Cieszę 
się, że miałam możliwość udziału w Marszu Pamięci poświęconemu ofiarom stalinowskiej zbrodni. 
Ważnym przeżyciem było dla mnie również spotkanie z młodzieżą rosyjską oraz poznanie ich obycza-
jów i kultury. Wyjazd ten był dla mnie niezwykle emocjonalny i na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Weronika Pers, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1

Pobyt w Katyniu zostanie w mojej pamięci na zawsze. Tyle emocji towarzyszyło nam podczas skła-
dania zniczy przy grobach oraz w czasie mszy za poległych oficerów, że przeżycia z tego momentu 
zostaną z nami na zawsze. Cisza oraz tajemnicza atmosfera skłoniła mnie do refleksji i przemyśleń, 
między innymi do tego, by docenić, że żyję w wolnym kraju. Była to dla mnie niesamowita okazja, by 
w modlitwie podziękować za odwagę i oddanie ojczyźnie poległym oficerom. Poznałam wspaniałych 
ludzi i zapoznałam się z historią zbrodni, która dotknęła polskich, ale także rosyjskich obywateli. Był to 
dla mnie wyjątkowy wyjazd.

Julia Jackowiak, Technikum Energetyczne

Wyjazd do Rosji był dla mnie podróżniczym marzeniem, które dzięki Stowarzyszeniu „Memoramus” 
udało się zrealizować. Dla mnie był to wyjazd wielu kontrastów. Z jednej strony było to ekscytujące  
i radosne zwiedzanie Smoleńska i poznawanie rosyjskiej kultury. Jednak drugą stroną tej podróży była 
zaduma i upamiętnienie Polaków poległych na nieludzkiej, katyńskiej ziemi. Bardzo cieszy mnie, że 
jako młody człowiek mogłem podtrzymać pamięć o Polskich oficerach. Uważam też, że patriotyczne 
postawy uczestników oraz zaduma nad grobami poległych sprawią, że nigdy nie zapomnę o bohate-
rach spoczywających w cichym, katyńskim lesie.

Marcin Wesołowski, Technikum Energetyczne

Wyjazd do Katynia wywołał u mnie wiele różnych emocji. Rosja bardzo mile mnie zaskoczyła swoim 
wyglądem, ale też otwartością ludzi, sporo czasu spędziłem na rozmowach z jednym z rosyjskich fo-
tografów. Jednak sam cmentarz skłonił mnie do istotnych refleksji – z jednej strony niezwykłe mauzo-
leum, z drugiej – miejsce masowego mordu (do dziś nie do końca wiemy, ile osób tam spoczywa). Ka-
tyń jest przestrogą, przypomina, do czego prowadzi totalitaryzm. Można wydać zbrodnicze polecenie,  
a znajdą się ludzie, którzy w nie uwierzą, ze strachu albo w nadziei na lepsze życie. Nawet najbardziej 
ukrywana zbrodnia w pewnym momencie wychodzi na jaw. I właśnie dlatego, teraz po wielu latach 
możemy wrócić w to miejsce i jednocząc się z Rosjanami, uczcić pamięć ofiar tego reżimu.

Maciej Nowakowski, Technikum Energetyczne

Ziemia smoleńska już od setek lat istnieje w polskiej świadomości narodowej. Do dziś stoją tam for-
tyfikacje wzniesione przez Zygmunta III Wazę, do dziś mieszkają tam potomkowie zesłańców z okresu 
powstań narodowych. Jednak najmocniejszy aspekt łączący tamten obszar z naszym krajem, miał 
miejsce niespełna 80 lat temu. Tam spoczywają ludzie, którzy często zmuszeni do zostawienia rodziny, 
ruszyli bronić ojczystego kraju. Większość z nich nie wróciła do domów. Dziś pamięć o nich jest zagwa-
rantowana przez piękny cmentarz, w którym można się dopatrywać wielu symboli i ukrytych przesłań. 
Cieszę się, że mogłem odwiedzić to tak ważne miejsce w historii Polski oraz chociaż częściowo zoba-
czyć kraj, jakim jest Rosja.

Jakub Świergiel, Technikum Energetyczne

Decydując się na wyjazd do Katynia na XIII Marsz Pamięci, nie byłem chyba do końca świadom, na 
co się piszę. Fakt, wiedziałem, że to przedsięwzięcie wiąże się z wieloma przemyśleniami i refleksjami 
związanymi z podróżą w to miejsce. Gdy wszedłem na polską część cmentarza w Katyniu i zobaczyłem 
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tysiące tabliczek z nazwiskami zamordowanych oficerów, poczułem swego rodzaju pustkę. Nie mogłem 
zrozumieć, dlaczego w takim miejscu ludzie dokonali takiego czynu. Nie jestem w stanie szczegółowo 
opisać tego, co czułem będąc na katyńskim cmentarzu, ale wiem, że spędzone tam chwile zostaną na 
zawsze w mojej pamięci. 

Gracjan Januszak, LO Oborniki

Podczas wyjazdu w dniach od 28 marca do 2 kwietnia 2019 roku miałem okazję uczestniczyć w wyjąt-
kowej wyprawie. Najważniejszym jej punktem było zwiedzanie Memoriału Katyńskiego, w lesie, gdzie 
wiosną 1940 roku zamordowano i zakopano w zbiorowych mogiłach ponad 20 tysięcy Obywateli Pol-
skich. Długa ściana z tablicami, na których widnieją nazwiska pomordowanych przedstawia ogrom  
i powagę popełnionej zbrodni. O dreszcze przyprawił mnie dźwięk dzwonu, który rozchodził się po 
lesie i głucho ginął gdzieś w oddali. Wyjazd do Katynia zdecydowanie zostanie w mojej pamięci na 
długie lata i z pełną odpowiedzialnością mogę uznać go za wyprawę życia.

Paweł Kamiński, LO Oborniki

„Ludzie z natury są słabi, dlatego podoba im się przemoc.” Słowami Kazimierza Moczarskiego moż-
na podsumować zbrodnię katyńską, w której ludzie, owładnięci bezsensowną ideologią zabijali in-
nych ludzi. Każdy Polak powinien wiedzieć, pamiętać tę straszną tragedię. Powinien szanować odwa-
gę, honor i siłę rodaków, którzy zginęli w obronie polskiego społeczeństwa, polskiej kultury, polskiej 
ziemi. Pobyt na katyńskim cmentarzu, ogrom nazwisk poległych wywołuje dużą paletę emocji.  Dominują  
w niej smutek, żal i rozpacz. Wyjazd do Katynia na zawsze pozostanie dla mnie znaczącym wydarzeniem w życiu. 

Agnieszka Balcerowiak, LO Oborniki 

Kiedy zgłosiłem chęć wyjazdu na XIII Marsz Pamięci do Katynia, wiedziałem, że to nie jest zwykła, 
wycieczka szkolna, jakich wiele. Wiedziałem, że jedziemy do miejsca straszliwej zbrodni, do której 
oprawcy nie przyznali się przez następne pół wieku. Mimo to, trudno było mi zmierzyć się z emocja-
mi, których tam doznałem. Kiedy będąc na cmentarzu spojrzymy na długi rząd tabliczek epitafijnych  
i uświadomimy sobie, że każde wyryte tam nazwisko to człowiek, będący w najlepszych latach swoje-
go życia, często mający rodzinę, z własnymi planami na życie; kiedy pomyślimy, że nie jest to jedyne 
miejsce, w którym odegrał się taki niewyobrażalny horror, to pojawia się ogromny wstrząs i ból. Piękny 
las okalający cmentarz przestaje napawać spokojem i ciszą, a zaczyna wywoływać uczucia, których nie 
da się opisać słowami. Uczucia, które dotkną każdego, kto tam się znajdzie.

Piotr Sowiński, LO Oborniki 

Zdawało mi się, że wiedziałam, co mnie czeka, jadąc do Katynia. Kiedy jednak stanęliśmy na rozstaju 
dróg na katyńskim cmentarzu, poczułam, że właśnie przeżywam chwile, które zapamiętam na całe 
życie. Spacerując koło tabliczek, które pokazywały los polskich oficerów, zatrzymując się pod zdjęciem 
oficera, któremu zapalałam znicz miałam łzy w oczach. W kilku zdaniach nie da się wyrazić i przeka-
zać tych wszystkich emocji, które z pewnością towarzyszyły każdemu z nas. Lecz pewne jest, że ta 
przejmująca cisza katyńskiego lasu brzmi jak krzyk. Krzyk, który wymownie mówi do nas, abyśmy jako 
młodzi Polacy zadbali o to, aby taka tragedia nigdy więcej już się nie wydarzyła. 

Wiktoria Golon, LO Oborniki 

Wyjazd do Rosji okazał się dla nas niesamowitym doświadczeniem. Byłyśmy poruszone atmosferą pa-
nującą na katyńskim cmentarzu, a także zaszczycone możliwością oddania czci poległym. Sam wyjazd 
okazał się również doskonałą okazją do wspólnej dyskusji i wymiany refleksji, co zaowocowało nowymi 
przyjaźniami i znajomościami. Wróciłyśmy bogatsze o niesamowite doświadczenie. Prawdopodobnie 
nie będzie już w życiu drugiej okazji, żeby odwiedzić tę odległą, a jednak bliską naszym sercom okolicę. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że miałyśmy taką możliwość.

Wiktoria Glinkowska i Katarzyna Markiewicz, I LO w Kościanie
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Podlasie i XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

 Początek września to dla MEMORAMUSA czas zadumy, pamięci i hołdu składanego ofiarom 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 Zamenhoffa.

 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, Bia-
łorusi, 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

Pierwszego dnia projektu edukacyjnego, w poniedziałek 3 września, podczas naszej podróży do Bia-
łegostoku zwiedziliśmy synagogę oraz Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie. To ciekawe miejsce 
będące dowodem tego, że wschodnia Polska jest nadal wielokulturowa i pamięta o minionych poko-
leniach oraz tych, którzy tu mieszkali. W ten sposób zetknęłam się z judaizmem. Gdy w środę, 4 wrze-
śnia pojechaliśmy do Supraśla, zwiedzaliśmy m.in. wspaniałe muzeum ikon oraz muzeum drukarstwa  
i papiernictwa. Uważam, że najciekawszą częścią tej podróży był Klasztor Bazylianów z odrestaurowa-
ną cerkwią klasztorną. Zostaliśmy również oprowadzeni po meczecie i cmentarzu w Kruszynianach. 
Dzięki temu poznałam kolejne oblicze Polski wschodniej - prawosławne i muzułmańskie.

Maja Hornowska, XI LO

Udział w projekcie umożliwił mi poznanie wielokulturowości wschodniej Polski, a także nauczył mnie 
wielu rzeczy związanych z tradycjami, zwyczajami oraz obrzędami innych wyznań. Podczas wyjazdu 
mieliśmy szansę zobaczyć Białystok oraz wiele malowniczych miasteczek i wsi wciąż żyjących według 
różnych tradycji i kultur. Zwiedzaliśmy cerkwie i meczety, muzułmański cmentarz oraz różne muzea. 
Projekt ten pokazał mi również, jak ważna jest pamięć o tym, co było, a także jak wiele osób bierze ak-
tywny udział w świętach i uroczystościach upamiętniających naszych Rodaków na przestrzeni dziejów. 

Maria Prochot, XI LO

Podczas wyjazdu na XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru mieliśmy szansę na zwie-
dzenie wielu ciekawych miejsc, między innymi muzea, pałace, miejsca kultu i poznanie okolicznych 
miejscowości oraz religii. Był to bardzo emocjonujący czas. Marsz był pełen refleksji, a osobiste roz-
mowy z Sybirakami dawały dużo do myślenia. Bardzo się cieszę, że miałam szansę na wzięcie udziału  
w takim projekcie. Pozwoliło mi to poznać inne dotychczas nieznane kultury, ale również zrozumiałam, 
ile nieszczęścia przeżyli zesłańcy. Dlatego należy o nich pamiętać, a przede wszystkim trzeba poznać 
ich tragiczną historię i nigdy o niej nie zapomnieć.

Konstancja Krzyżaniak, XI LO

Od 3 do 6 września Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus zorganizowało wyjazd do 
Białegostoku. Głównym celem był nasz udział w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców 
Sybiru. W tym roku spotkał mnie ogromny zaszczyt i zostałem wybrany jako przedstawiciel XI LO  
w Poznaniu. Wziąłem w nim udział 6 września i przeszedłem z koleżankami i kolegami ulicami Białe-
gostoku. Uroczystość rozpoczęła się przed pomnikiem Mordu Katyńskiego, gdzie zapaliliśmy znicze. 
Dalej udaliśmy się wraz z innymi uczestnikami, którzy przybyli z całej Polski do Pomnika Nieznanego 
Sybiraka, gdzie odbyła się uroczysta msza święta. Po zakończeniu mszy uroczyście odśpiewaliśmy 
hymn narodowy, a następnie hymn Sybiraków. Uważam, że taki sposób upamiętniania jest bardzo 
ciekawy ze względu na to, iż każdy może się przyłączyć i uczcić pamięć o wywiezionych w głąb Rosji  
i poświęcić ten dzień na refleksje.

Dominik Tabaczka, XI LO

W czasie pobytu w Białymstoku bardzo podobał mi się Pałac Branickich. Późnobarokowe wnętrza za-
chwyciły pięknym wystrojem. Obecnie mieści się tam Uniwersytet Medycyny w Białymstoku. Ostatnie-
go dnia naszego pobytu na Podlasiu brałam udział w XIX Marszu Pamięci Sybiru. Zapaliliśmy znicze na 
cmentarzu poległych, odbyła się msza święta i odwiedziliśmy w kościele pw. Ducha Świętego Muzeum 
Pamięci Sybiru. To była refleksyjna chwila, ponieważ mieliśmy okazję posłuchać osób, które miały bez-
pośrednio styczność z zesłańcami Sybiru bądź sami nimi byli. Projekt nauczył mnie otwartości na inne 
kultury, pomógł zrozumieć sytuację zesłańców Sybiru. W Białymstoku przeżyliśmy niezwykłe chwile. 
Cieszę się, że miałam okazję wziąć udział w tym projekcie.

Marcelina Rosiak, XI LO
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3 września 2019 roku wczesnym rankiem wyjechaliśmy wraz z innymi szkołami z Poznania w kierunku 
Białegostoku, aby wziąć udział w XIX Międzynarodowy Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Po drodze 
zwiedziliśmy Muzeum Żydowskie, Starą Synagogę, Pałac Branickich i wiele innych interesujących 
miejsc. Kolejne dni były dla mnie lekcją historii. Dużo się dowiedziałam o religii, obyczajach, jakie 
panują wśród społeczności tatarskiej. W każdym muzeum, w którym miałam okazję być słuchałam  
z zainteresowaniem i ciekawością opowieści przewodników. Każdego dnia po śniadaniu wyruszaliśmy 
zwiedzać nowe miejsca: Supraśl, Kruszyniany czy Białystok. W piątek z samego rana wyruszyliśmy za-
palić znicze na cmentarzu poległych. Następnie wraz z tysiącami osób z różnych stron świata odbył się 
Marsz Poległych. Był to ostatni i zarazem najlepszy dzień na tym wyjeździe. Wszystko to, co tam przeży-
łam, dało mi dużo do myślenia oraz pozwoliło spojrzeć na otaczający mnie świat z innej perspektywy. 
Jestem pewna, że Marsz, jak i wyjazd pozostaną w mojej pamięci na zawsze, jak i to, że każdy z nas 
powinien pamiętać o zesłańcach – Sybirakach i o ich okrutnym losie. Cieszę się ogromnie, że mogłam 
wziąć udział w wycieczce do Białegostoku i uczestniczyć w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Pamięć 
i wspomnienia pozostaną. 

Weronika Janowicz, XXXVII LO

Od 3 do 6 września uczestniczyłam w wyjeździe na XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców 
Sybiru. W czasie tych kilku dni miałam okazję poznać historię Białegostoku i okolic. Zwiedziłam: Mu-
zeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa oraz Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Zamenhofa czy Pałac 
Branickich w Białymstoku. W Kruszynianach zwiedziłam Meczet oraz poznałam lokalną kulturę opo-
wiedzianą przez Tatara. W przeddzień marszu zostaliśmy zaproszeni do Młodzieżowego Domu Kultury 
na występy artystyczne przygotowane przez lokalne szkoły. Spektakl, jak i pieśni patriotyczne wywarły 
na mnie pozytywne wrażenie. Sam marsz odbył się 6 września, a po przemarszu ulicami Białegostoku 
dotarliśmy pod Kościół pw. Ducha Świętego i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Wspólnie odśpiewali-
śmy hymn Sybiraków. Wyjazd uważam za udany. Na zawsze pozostanie on w mojej pamięci.

Alicja Walkowiak, XXXVII LO

3 września 2019 r. pojechaliśmy do Białegostoku, aby uczestniczyć w XIX Międzynarodowym Marszu 
Pamięci Zesłańców Sybiru. Uroczystości rozpoczęły się przy Pomniku Katyńskim a następnie ulicami 
miasta przeszliśmy do kościoła pw. Ducha Świętego. Zostaliśmy pobłogosławieni w obrzędzie kato-
lickim, prawosławnym i ewangelicko-augsburskim. Przy grobie Nieznanego Sybiraka odbyła się msza 
i zaczęły się uroczystości. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Mieliśmy również okazję wysłuchać 
apelu pamięci, który zakończył się salwą honorową żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznaw-
czego. Na koniec zaśpiewaliśmy hymn „Marsz Sybiraków”. Wyjazd do Białegostoku uważam za udany. 
Bardzo mi się podobało i cieszę się, że mogłam uczestniczyć zarówno w Marszu, jak i w obchodach.

Julia Mańkowska, XXXVII LO

Z Poznania wyjechaliśmy wczesnym rankiem trzeciego września, wyjazd oferował wiele atrakcji m.in. 
religioznawczych, z uwagi na duży udział mniejszości religijnych w populacji Podlasia mieliśmy okazję 
poznać bliżej wyznania takie jak prawosławie, islam czy judaizm. Na Podlasiu wiele atrakcji historycz-
nych miało związek z rodem Branickich, a w szczególności z hetmanem Janem Klemensem Branickim 
- magnatem i jednym z najbardziej wpływowych ludzi w XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi  
o główny cel wycieczki, czyli upamiętnienie zesłańców na Sybir, widoczne jest zaangażowanie lokalnej 
społeczności oraz to, że mimo skali tragedii, nie mówi się o niej zbyt wiele w naszym kraju.

Kamil Wojciechowski, XIV LO

W pierwszym tygodniu września tego roku odbył się XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców 
Sybiru w Białymstoku. Z tej wyjątkowej okazji moja szkoła miała zaszczyt uczestniczyć w wycieczce 
właśnie do Białegostoku. Podczas tej wyprawy mieliśmy możliwość bliższego poznania historii Sybira-
ków, dzięki odwiedzeniu muzeów o takiej tematyce. W przedostatni dzień naszej wycieczki mogliśmy 
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złożyć hołd przy Grobie Nieznanego Sybiraka, a kolejnego dnia uczestniczyliśmy w Marszu. Po uroczy-
stym rozpoczęciu i zapaleniu zniczy, wysłuchaliśmy Mszy świętej z kazaniem dotyczącym poległych 
oraz Hymnu Związku Sybiraków. Ta podróż pozostawi w moim sercu niezwykłe wspomnienia. 

Zofia Gramsz, XIV LO

W pierwszym tygodniu września pojechaliśmy do Białegostoku. Głównym celem wyjazdu był udział  
w XIX Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Najbardziej zainteresowało mnie zwiedzanie Tykocina, Pałacu 
Branickich, Muzeum Medycyny, Muzeum Wnętrz Pałacowych, Muzeum Sztuki Drukarstwa i Papiernic-
twa, meczetu i Tarskiej Jurty. W każdym z tych miejsc osoba, która nas oprowadzała po danym miejscu, 
jego tradycjach, historii i zwyczajach mówiła z pasją i zaangażowaniem, co sprawiło, że informacje 
przekazane nam przez te osoby, pozostaną na długo w pamięci. Sam Marsz Pamięci wywarł na mnie 
spore wrażenie. Ilość ludzi, obecni tam Sybiracy i ich potomkowie uświadomili nam, że to, o czym czy-
taliśmy w książkach działo się naprawdę. We wschodniej części Polski pamięta się o tym zdecydowanie 
bardziej niż u nas, ponieważ ludzie, którzy doświadczyli wywózek żyją w tamtych regionach i tuż za 
wschodnią granicą naszego kraju. Dzięki tym paru dniom na Podlasiu zdobyłam bardzo dużo nowej 
wiedzy, poznałam wiele wartościowych osób i z wielką chęcią w przyszłym roku ponownie pojechała-
bym na Marsz Pamięci do Białymstoku.

Ida Joachimiak, XIV LO

Wyjazd do Białegostoku z Memoramusem trwał cztery dni. Wyjechaliśmy o godzinie 6:15 z Poznania. 
Po drodze zwiedziliśmy Tykocin. Drugiego dnia pojechaliśmy do Supraśla, gdzie zwiedziliśmy Mu-
zeum Sztuki Drukarstwa i Papiernictwa, Muzeum ikon oraz zespół klasztorów Bazylianów. Następnie 
przejechaliśmy autokarem do Kruszynian, gdzie mogliśmy wejść do meczetu i zobaczyć muzułmański 
cmentarz. Kolejnego dnia zobaczyliśmy piękny Pałac Branickich i muzea, m.in. Muzeum Sybiraków, 
gdzie zapaliliśmy znicze. W ostatni dzień uczestniczyliśmy w XIX Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Po 
mszy wyjechaliśmy do Poznania.

Zuzanna Rybakowska, XIV LO

Od 3 do 6 września 2019 roku przebywaliśmy w Białymstoku. Głównym celem tej wycieczki był udział 
w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w celu upamiętnienia osób wywiezionych i poległych na Sybirze. 
Oprócz tego zwiedziliśmy Tykocin, Supraśl (gdzie odwiedziliśmy muzeum Ikon, Sztuki Drukarstwa i 
Papiernictwa oraz zespół klasztorny bazylianów). Jednym z najciekawszych punktów wycieczki było 
zwiedzanie Meczetu oraz Tatarskiej Jurty. Odwiedziliśmy również Muzeum Zamenhofa, Medycyny, 
Pamięci Sybiru, Sybiraków, zapaliliśmy znicze na grobie nieznanego Sybiraka, odwiedziliśmy Pałac Bra-
nickich oraz odbyliśmy spacer po rynku Białegostoku. Podsumowując, uważam tę wycieczkę za bardzo 
ciekawą i pouczającą i gdybym mogła, chętnie pojechałabym na nią ponownie.

Dominika Nowak, XIV LO

Od 3 do 6 września miałam okazje uczestniczyć w czterodniowym wyjeździe poświęconym pamięci 
Sybiraków. Podczas wyjazdu zwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc znajdujących się w Białymstoku  
i okolicach. Bardzo podobało mi się zwiedzanie barokowego pałacu Branickich, dzięki interakcji wpro-
wadzonej w program zwiedzania mogłam poznać historię tego miejsca. Urzekł mnie rejon, jakim jest 
Podlasie, który wcześniej wydawał mi się mało interesujący. Mile wspominam zwiedzanie meczetu w 
Kruszynianach. Jest to piękny zabytek kultury tatarskiej w Polsce.  Punktem kulminacyjnym wycieczki 
był piątkowy marsz upamiętniający ludzi zesłanych na Sybir połączony z mszą święta. Bardzo się cieszę, 
że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu, ponieważ uważam, że należy zachować pamięć o historii 
naszej ojczyzny. 

Laura Mazur, XIV LO

Od 3 do 6 września przebywaliśmy w Białymstoku. Głównym celem naszej wycieczki był udział w Mar-
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szu Pamięci Zesłańców Sybiru w celu upamiętnienia osób wywiezionych I poległych na Sybirze. Pierw-
szego dnia zwiedzaliśmy Tykocin, po czym zakwaterowaliśmy się w akademiku Politechniki Białostoc-
kiej. Następnego dnia zwiedzaliśmy Supraśl, gdzie odwiedziliśmy Muzeum Ikon, Sztuki Drukarstwa  
i Papiernictwa oraz Zespół Klasztorny Bazylianów. Moim zdaniem najciekawszym punktem wycieczki 
było zwiedzenie Tatarskiej Jurty oraz meczetu, w którym musieliśmy zdjąć nasze buty. Trzeciego dnia 
zwiedzaliśmy Muzeum Zamenhofa, Muzeum Medycyny i Muzeum Pamięci Sybiru. Na zakończenie za-
paliliśmy znicz przy grobie nieznanego Sybiraka. Podsumowując, uważam, że ta wycieczka była bardzo 
ciekawa. Dzięki niej poznałam historię Sybiraków oraz zwiedziłam wiele ciekawych miejsc.

Natalia Bilińska, XIV LO

Od 3 do 6 września wzięłam udział w wyjeździe na Podlasie. Głównym celem był udział w XIX Mię-
dzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Wyjazd został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus. Po drodze do Białegostoku zatrzymaliśmy się 
w Tykocinie, aby zobaczyć Wielką Synagogę. Na miejscu dowiedzieliśmy się wiele o kulturze i religii 
żydowskiej. Odwiedziliśmy także meczet w Kruszynianach oraz Tatarską Jurtę. Na miejscu towarzyszył 
nam przedstawiciel tutejszej społeczności tatarskiej, który zapoznał nas ze swoją kulturą i obyczajami. 
Ostatniego dnia odbył się XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru zakończony uro-
czystym odśpiewaniem hymnu Sybiraków. 

Maria Gruszczyńska, VI LO

Byłam uczestniczką XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Pochód przeszedł ulica-
mi Białegostoku. Marsz ten upamiętnia tragiczne losy Polaków zesłanych na Wschód. Marsz zakończyła 
Msza św. i odśpiewanie hymnu Sybiraków. Wyjazd nauczył nas wrażliwości, ukazał piękno wschodniej 
Polski i przede wszystkim - przywołał pamięć o zesłańcach Sybiru. Właśnie dlatego nigdy nie zapomnę 
tego wyjazdu.

Magdalena Janicka, VI LO

Od 3 do 6 września 2019 roku jako delegacja VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, pojechaliśmy 
na XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru, połączony z wycieczką krajoznawczą po 
zróżnicowanych kulturowo miejscach na terenie województwa podlaskiego. Plan wycieczki był na-
pięty i obejmował różnorakie, niezwykle ciekawe miejsca, związane z kultem religijnym. Zwiedziliśmy 
zabytkową synagogę w Tykocinie. Było nam także dane zobaczyć prawosławną cerkiew w Supraślu 
oraz meczet w Kruszynianach. Zwieńczeniem tej intensywnej wyprawy był XIX Międzynarodowy Marsz 
Pamięci Zesłańców Sybiru. Ten niezwykle doniosły dzień zaczęliśmy spacerem na cmentarz, na którym 
każdy z nas zapalił znicz. Potem spotkaliśmy się pod Pomnikiem Katyńskim i szliśmy w zadumie około 
godziny do kościoła p.w. Ducha Świętego, w którym odprawiono Mszę św. Po mszy uczestniczyliśmy 
w apelu pamięci.

Mateusz Soska, VI LO

Każdego roku, we wrześniu odbywa się w Białymstoku Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców 
Sybiru. Wydarzenie to stanowiło zwieńczenie trzydniowej wycieczki krajoznawczej na Podlasie, która 
obejmowała zwiedzanie wielu wspaniałych miejsc związanych z historią tego regionu i Polski. Dla nas, 
mieszkańców Wielkopolski była to okazja do zapoznania się z inną kulturą oraz religią, wyznawaną 
przez mieszkańców Podlasia. Ostatnim wydarzeniem był wyżej wspomniany dzień pamięci Zesłań-
ców Sybiru. Oddaliśmy wówczas hołd ofiarom Sybiru, paląc znicze pamięci na cmentarzu a następnie, 
razem z Sybirakami i rodzinami Sybiraków oraz młodzieżą z całej Polski braliśmy udział w wydarzeniu 
upamiętniającym Golgotę Wschodu.

Jakub Michajłow, VI LO

Wyjazd do Białegostoku na Marsz Sybiraków dał mi unikalną okazję poznania ludzi, którzy przeszli 
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przez piekło zesłania. Pod wpływem ich opowieści oraz bardzo bogatych zbiorów muzeum poświęco-
nego ich pamięci, historie i fakty, które wcześniej znałam powierzchownie, stały się bardziej prawdzi-
we i namacalne. Udział w takim wydarzeniu jeszcze bardziej uświadamia, jakie mamy szczęście, żyjąc  
w czasach pokoju w niepodległym kraju oraz jaką ofiarę musieli ponieść nasi przodkowie, aby nasze 
pokolenie mogło cieszyć się wolnością.

Weronika Bielecka, VIII LO

Trzeciego dnia września rozpoczął się mój drugi wyjazd ze Stowarzyszeniem Memoramus. Obejmował 
on wizytę w Białymstoku. Centralnym wydarzeniem był XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłań-
ców Sybiru. Miejsca, na które zwróciłem szczególnie uwagę, to Pałac Branickich, Muzeum Zamenhofa, 
Stare Miasto oraz rozległe i zielone parki. Odwiedziłem również mniejsze miejscowości Podlasia – re-
gionu na styku wielu kultur i religii, takie jak: Tykocin, Supraśl, Kruszyniany. Szczególnie utkwiły mi w 
pamięci miejsca kultu: cerkiew prawosławna, meczet i synagoga, zwłaszcza, że osoby oprowadzające 
w ciekawy sposób przybliżyły mi każde z wyznań. Podlasie to także miejsce, gdzie krzyżuje się historia 
z teraźniejszością, czego przykładem jest wspomniany przeze mnie wcześniej marsz i obchody z nim 
związane. Bardzo poruszyły mnie relacje osób w Muzeum Sybiraków, które mocno odczuły chłód Sy-
berii. Wyjazd zwieńczyła msza w Kościele pw. Ducha Świętego.

Nikodem Dudek, VIII LO

Wyjazd do Białegostoku i związany z nim udział w Marszu Zesłańców Sybiru są  z pewnością wyda-
rzeniami, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Zwiedzanie Podlasia w znacznej mierze zmie-
niło moje postrzeganie tej części Polski. Przed wyjazdem nie spodziewałem się doświadczyć obecnej 
i dowiedzieć się o przeszłej wielokulturowości tego regionu. Poczynając od synagogi, zobaczyliśmy 
również takie miejsca kultu, jak meczet czy cerkiew, gdzie mieliśmy (przynajmniej w cerkwi i meczecie) 
okazję usłyszeć o danej religii i kulturze bezpośrednio od Tatara i prawosławnego zakonnika. Udział 
w Marszu Zesłańców Sybiru i związane z nim refleksje na temat tragicznych losów ludzi, dotkniętych 
zesłaniami, wzbogaciła moją świadomość, iż były to osoby, które mimo że reprezentowały różne śro-
dowiska, podzieliły ten sam tragiczny los.

Tomasz Garstka, VIII LO

Wyjazd do Białegostoku zorganizowany przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus 
okazał się bardzo dobrym pomysłem. Zwiedziliśmy wiele miast i miasteczek na Podlasiu, między inny-
mi: Białystok, Tykocin, Supraśl i Kruszyniany. W Tykocinie weszliśmy do wnętrza synagogi, w Supraślu 
mieliśmy okazję porozmawiać z prawosławnym mnichem w cerkwi, a w Kruszynianach zwiedziliśmy 
tatarski meczet. W Białymstoku odbywał się główny punkt programu – Międzynarodowy Marsz Pamię-
ci Zesłańców Sybiru poprzedzony występami uczniów z okolicznych szkół. Ponieważ nigdy nie brałem 
udziału w marszu z wielką liczbą uczestników, wywołało to na mnie silne wrażenie. Najlepiej jednak 
zapamiętałem spotkania z Sybirakami w Muzeum Pamięci Sybiru. Opowieści o rodzinach na zesłaniu 
były jak żywa lekcja historii, która uświadomiła mi, jak okrutny był dla zesłańców Sybiru los.

Michał Baran, VIII LO 

Na wyjazd do Białegostoku i Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru pojechałem 
z ciekawości. Nie sądziłem, że będę tak pozytywnie zaskoczony. Co więcej, jestem przekonany, że 
jeszcze odwiedzę Podlasie. Podczas pobytu tam miałem okazję zwiedzić kilka niecodziennych obiek-
tów, takich jak: meczet, synagoga czy cerkiew. Dowiedziałem się bezpośrednio od wyznawców wielu 
interesujących informacji o polskich mniejszościach religijnych i ich tradycjach. Nigdy wcześniej nie 
miałem takiej możliwości. Poznałem również Sybiraków, którzy opowiadali mi swoje historie o zesłaniu 
w głąb Rosji. Marsz Pamięci na długo pozostanie w moim sercu.

Łukasz Grabarski, VIII LO



48

Pobyt w Białymstoku był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Dzięki Stowarzyszeniu Współ-
pracy ze Wschodem Memoramus mogłam bliżej poznać smutną, lecz prawdziwą historię Sybiraków. 
Uczestniczyłam w Międzynarodowym XIX Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, odśpiewaniu wzruszają-
cego hymnu Sybiraków oraz widziałam poświęconą im wystawę. Miałam także możliwość zwiedzania 
Podlasia; poznania kultury tego regionu, tradycji, różnych religii oraz regionalnej kuchni. Bardzo dobrze 
wspominam ten wyjazd i z pewnością pozostanie on na długo w mojej pamięci.

Zuzanna Hadzik I LO 

3 września pojechałam na wycieczkę do Białegostoku. Po drodze odwiedziliśmy synagogę w Tykoci-
nie. Zwiedziłam ciekawe muzea m.in. Muzeum Ikon oraz Muzeum Sztuki Drukarstwa i Papiernictwa, 
w którym dowiedziałam się, jak powstawał papier w dawnych czasach. Miałam również możliwość 
zrobienia własnej okładki z napisem: Supraśl. Bardzo spodobał mi się meczet, o którym opowiedział 
nam potomek polskich Tatarów. Wydarzeniem, które najbardziej mnie wzruszyło był XIX Marsz Pamięci 
Zesłańców Sybiru. Brało w nim udział kilka tysięcy ludzi.  Po dotarciu do Pomnika Katyńskiego, zapalili-
śmy znicze i odśpiewaliśmy hymn Związku Sybiraków. Był to wyjazd, który na pewno będę wspominać 
z przez następne lata. 

Paulina Domańska, klasa VIII

W dniach 3-6 września byłam na wycieczce na Podlasiu, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Me-
moramus. Po drodze do Białegostoku zwiedziliśmy Synagogę w Tykocinie oraz Letnią Rezydencję 
Branickich w Choroszczy. Drugiego dnia zwiedzaliśmy Supraśl, gdzie zobaczyliśmy Muzeum Ikon, Mu-
zeum Drukarstwa oraz monastyr. Później pojechaliśmy do Kruszynian i mogliśmy w meczecie posłu-
chać opowieści o polskich Tatarach. Trzeciego dnia podziwialiśmy Pałac Branickich oraz obejrzeliśmy 
występy poświęcone historii Sybiraków w Młodzieżowym Domu Kultury. Na końcu przeszliśmy pod 
Pomnik Nieznanego Sybiraka, gdzie zapaliliśmy znicze i zwiedziliśmy Muzeum Sybiraków. Ostatniego 
dnia wzięliśmy udział w XIX Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. W drodze do Pomnika Katyńskiego za-
paliliśmy znicze na Cmentarzu Poległych. Spod Pomnika Katyńskiego przeszliśmy pod Pomnik Pamięci 
Sybiraków i tam uczestniczyliśmy we mszy świętej i wspólnie odśpiewaliśmy hymn Sybiraków. Moim 
zdaniem wycieczka była bardzo ciekawa, dowiedziałam się dużo o różnych kulturach i religiach.

Wiktoria Waderska, klasa VIII

Głównym celem wyjazdu do Białegostoku był udział w XIX Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Oprócz 
udziału w marszu, poznaliśmy świątynie trzech religii: judaizmu, prawosławia i islamu. Zwiedziliśmy kil-
ka muzeów, m.in. Muzeum Ikon, Muzeum Sztuki Drukarstwa i Papiernictwa oraz Muzeum Zamenhofa. 
W trakcie całego pobytu bliżej poznaliśmy zarówno kulturę, jak i historię Podlasia. Wyjazd był świetnie 
zorganizowany i potrzebny w zrozumieniu wielokulturowości tamtego regionu. Cieszę się, że mogłem 
wziąć udział w wyjeździe oraz że mogłem bliżej poznać inne religie. 

 Sandra Kostecka, klasa VIII

Od 3.09 do 6.09 byłam na wycieczce w Białymstoku i okolicach. Podczas wyjazdu zwiedziliśmy m.in. 
meczet w Kruszynianach oraz Muzeum Ikon w Supraślu. Ostatniego dnia odbył się Marsz Pamięci 
Zesłańców Sybiru. W marszu uczestniczyło wielu ludzi. Szliśmy ulicami Białegostoku, aż w końcu do-
szliśmy do Kościoła pw. Ducha Świętego, w którym odbyła się msza święta. Obok kościoła stoi Pomnik 
Pamięci Sybiraków, przy którym odśpiewaliśmy hymn Związku Sybiraków.

Dominika Kaśkiewicz, klasa VIII

Na wycieczce było naprawdę ciekawie. Dowiedziałam się bardzo dużo nowych informacji. Zwiedzili-
śmy między innymi Muzeum Ikon, Muzeum Sztuki Drukarstwa i Papiernictwa w Supraślu. Najbardziej 
podobał mi się pobyt w Muzeum Sztuki Drukarstwa i Papiernictwa, ponieważ przewodniczka bardzo 
ciekawie opowiadała, a nawet pozwalała korzystać z urządzeń, które znajdują się w Muzeum. Po połu-
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dniu pojechaliśmy do Kruszynian, gdzie mogliśmy zobaczyć meczet oraz Tatarską Jurtę. Z ciekawością 
słuchałam opowieści o tym, jak żyją muzułmanie i jakie mają zwyczaje. Drugiego dnia zwiedzaliśmy 
Pałac Ślubów, Muzeum Zamenhofa, Muzeum Medycyny i Pałac Branickich. W Marszu Pamięci Zesłań-
ców Sybiru brało udział kilka tysięcy ludzi. Udział w marszu pozwolił nam oddać cześć ludziom, którzy 
kiedyś zginęli. Pod Pomnikiem Pamięci Sybiraków odbyła się msza święta i odśpiewaliśmy hymn Sybi-
raków. 

Oliwia Graczy, klasa VIII

3 września 2019 roku wyruszyliśmy do Białegostoku, aby wziąć udział w XIX Międzynarodowym Marszu 
Pamięci Zesłańców Sybiru. Po drodze zatrzymaliśmy się w Tykocinie.  Następnego dnia zwiedzaliśmy 
Podlasie i zapoznaliśmy się z rozwijającą się od lat na terenie Kruszynian kulturą tatarską. Środa upły-
nęła nam na zwiedzaniu licznych muzeów oraz kontakcie ze sztuką w Młodzieżowym Domu Kultury. 
Tego dnia zapaliliśmy znicze pod pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka. W ostatnim, a zarazem 
najważniejszym dniu, uczestniczyliśmy w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w 
Białymstoku. Zapalenie znicza na Cmentarzu Poległych było dla większości z nas momentem nie do za-
pomnienia. Marsz zakończył się mszą świętą w Kościele pw. Ducha Świętego, po której to wyruszyliśmy 
w podróż powrotną. Była to z całą pewnością ekspedycja pełna refleksji i zadumy. 
         Julia Feikisz, V LO Poznań
 
Rok szkolny rozpoczął się dla mnie w wyjątkowy sposób. Podczas pierwszych dni nauki miałam okazję 
pojechać do Białegostoku, zwiedzić miasto i okolice oraz uczestniczyć w XIX Międzynarodowym Mar-
szu Pamięci Zesłańców Sybiru. Podlasie to region pełen różnorodności, w którym mieszają się kultury, 
religie i narodowości. Mogłam więc zobaczyć meczet, synagogę oraz kościół. Nie zabrakło też licznych 
wizyt w muzeach. Najważniejszym punktem naszego wyjazdu był XIX Marsz Pamięci Sybiraków. Pod-
trzymywanie pamięci o - często anonimowych - ofiarach zesłań na Wschód jest naszym obowiązkiem. 
Każdy młody człowiek, który dziś stanowi o przyszłości Polski, musi znać historię. Jest to wyzwanie, 
jakie stawia przed nami ludzka skłonność do zła, aby wydarzenia lat 40. ubiegłego wieku już się nie 
powtórzyły.
        Ania Stachowiak, V LO Poznań

Od 3.09 do 6.09 2019 roku odbył się wyjazd młodzieży z poznańskich szkół organizowany przez Sto-
warzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS do Białegostoku zwieńczony XIX Międzynaro-
dowym Marszem Pamięci Zesłańców Sybiru.  W tym czasie zwiedziliśmy: Letnią Rezydencję Branickich 
w Choroszczy, Białostocki Uniwersytet Medyczny oraz braliśmy udział w występach w Młodzieżowym 
Domu Kultury zorganizowanych przez młodzież ze szkół w Białymstoku. Byliśmy też w Muzeum Ludwi-
ka Zamenhofa, Muzeum Pamięci Sybiru i Muzeum Wojska Polskiego. W piątek odbyło się wydarzenie, 
które było głównym celem naszej podróży, czyli Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. Najpierw zapaliliśmy 
znicze na Cmentarzu Poległych, zebraliśmy się przy Pomniku Katyńskim, a następnie nastąpił prze-
marsz ulicami Białegostoku aż do Kościoła pw. Ducha Świętego. O godzinie 11:30 rozpoczęła się msza 
święta poświęcona pamięci ofiarom zesłań w głąb Syberii. Po mszy odbyły się uroczystości przy Pomni-
ku Nieznanego Sybiraka, w tym uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego oraz oficjalnego hymnu 
zesłańców. Mieliśmy okazję być częścią wielkiego, niezwykle ważnego dla historii Polaków wydarzenia, 
w którym brało łącznie udział kilka tysięcy osób. 

Kamil Krawczyk, V LO Poznań

Od 3 do 6 września 2019 r uczestniczyliśmy w wyjeździe do Białegostoku. Dni upłynęły nam  na po-
znawaniu kultury Podlasia. Zwiedziliśmy synagogę w Tykocinie i zapoznaliśmy się z historią narodu 
żydowskiego. Drugi dzień minął nam natomiast na poznawaniu kultury prawosławnej oraz zwiedza-
niu meczetu w Kruszynianach, gdzie tamtejszy imam zapoznał nas z kulturą tatarską. Kolejne dwa 
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dni poświęciliśmy na uczczeniu pamięci osób zesłanych na Sybir. Obejrzeliśmy też przedstawienie 
poświęcone tym wydarzeniom historycznym przygotowane przez białostocką młodzież, a następnie 
zwiedziliśmy Muzeum Sybiraków. Po południu zapaliliśmy znicze przy Grobie Nieznanego Sybiraka. 
Ostatni dzień wyjazdu zaczęliśmy od zapalenia zniczy na cmentarzu poległych, a następnie wyruszyli-
śmy na XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. Było to niezwykłe przeżycie.  Niezwykle 
poruszający był widok ludzi, którzy przeżyli zesłanie lub byli dziećmi osób zesłanych, maszerujących 
wraz z młodym pokoleniem chcącym pamiętać tamtejsze wydarzenia. Podczas tych czterech dni za-
poznałam się nie tylko z bogatą pod względem różnorodności religijnej kulturą, ale też i historią, która 
mimo tego, że miała miejsce około 70. lat temu, to nadal jest żywa i pamiętana.          
       Klaudia Skokowska – V LO Poznań

W dniach od 3 do 6 września 2019 miałam okazję uczestniczyć w wyjeździe do Białegostoku, orga-
nizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus. Podczas pierwszych dni 
pobytu na Podlasiu zwiedzałam synagogę w Tykocinie, cerkiew w Białymstoku oraz meczet tatarski 
w Kruszynianach. Te budowle świadczą o tym, że Podlasie jest miejscem, na którym bezkonfliktowo 
współistniały różne kultury i religie. Nasz wyjazd zakończyliśmy udziałem w XIX Międzynarodowym 
Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, który przeszedł ulicami Białegostoku. Tysiące osób, pochodzących 
z różnych krajów i kontynentów, uczestniczących w wydarzeniu, upamiętniło w ten sposób historie 
niezliczonych Polaków wywiezionych i pomordowanych w głębi Związku Sowieckiego. Wyjazd na Pod-
lasie był dla mnie kolejną możliwością poznania prawdziwej historii naszej ojczyzny.

Agata Trzcińska

Udział w wyjeździe do Białegostoku to moja kolejna podróż historyczna śladami Polaków dotkniętych 
szczególnie mocno przez historię. Mając w pamięci obrazy z Katynia i Smoleńska, zwiedzałam muzeum 
Sybiraków. Miałam możliwość rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli masową zsyłkę na Sybir, ale nie tyl-
ko tam. Pani, którą spotkaliśmy podczas zwiedzania muzeum, była dzieckiem zesłańców. Zrobiło na 
mnie ogromne wrażenie to, że miałam niezwykłą możliwość posłuchania opowieści bezpośredniego 
uczestnika tamtych wydarzeń, którym poświęcone jest to muzeum. Skala tragedii zesłań Polaków jest 
przerażająca - szacuje się, że ponad 1,3 mln naszych rodaków zostało wywiezionych w różne strony 
ZSRR. Niech pamięć o tych setkach tysięcy ludzi pozostanie na zawsze żywa.

Anna Skrocka

Przed wyjazdem do Białegostoku właściwie nigdy za dużo nie myślałam o zsyłkach na Sybir. Miałam 
małą świadomość skali tego zjawiska po okresie zaborów i nie sądziłam, że żyją jeszcze jacyś Zesłańcy. 
A potem miałam okazję z nimi porozmawiać… Poruszyła mnie również ekspozycja muzealna poświę-
cona Zesłaniom, zwłaszcza ogromne, realistyczne obrazy oraz rzeźby wykonane przez samych Sybi-
raków. A liczba osób biorących udział w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru przeszła moje najśmielsze 
oczekiwania… Na wyjeździe mogłam także zobaczyć ładny kawałek Podlasia, m.in. Tykocin, gdzie 
zachowało się dużo śladów kultury żydowskiej, Supraśl wraz z mistycznym muzeum ikon oraz Kruszy-
niany – „Mekkę polskich Tatarów”. Na wyjeździe zwiedzaliśmy również urokliwe miasto Białystok, skąd 
szczególnie zapamiętałam nowoczesne muzeum Ludwika Zamenhoffa.

Hiacynta Bielecka

3 września, o godzinie 6:30, wyruszyliśmy spod Dworca Letniego w Poznaniu w podróż do Białegosto-
ku. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy był Tykocin, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu 
ciekawych informacji o kulturze i religii żydowskiej. Drugiego dnia zwiedzaliśmy m.in. Muzeum Ikon  
a także meczet, w którym wszyscy jak zaklęci słuchaliśmy o polskich tatarach i ich obyczajach. Na koniec 
czekał nas słodki poczęstunek w tatarskiej jurcie. Mieliśmy okazję także obejrzeć występy młodzieży  
w białostockim Domu Kultury oraz dowiedzieć się o twórcy języka esperanto. Ostatniego dnia o go-
dzinie 9:15 rozpoczął się XIX Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru, po czym każdy z nas zapalił znicz na 
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cmentarzu poległych. Następnie odbyła się Msza Święta, zakończona odśpiewaniem hymnu Związku 
Sybiraków. 

Julia Giemza

Podróż do Białegostoku w pierwszym tygodniu września była drugim po Smoleńsku i Katyniu wyjaz-
dem organizowanym przez Stowarzyszenie Memoramus, w którym miałem okazję wziąć udział. Tym 
razem celem było urokliwe, pełne historii i tradycji Podlasie. Wschodnie tereny naszego kraju po raz 
kolejny okazały się dla mnie zaskakujące i pełne niespodziewanych opowieści. Szczególnie zachwy-
ciły mnie podlaskie świątynie: monumentalna cerkiew przepełniona pięknem prawosławnych ikon  
z klasztorem ją otaczającym, synagoga kryjąca w sobie epatującą cierpieniem historię polskich Żydów, 
meczet jako jeden z ostatnich reliktów niezwykle bogatej, tatarskiej kultury oraz katedra usytuowana 
na pięknym białostockim rynku. Te wszystkie miejsca zwiększyły moją wiedzę oraz świadomość o pol-
skiej, jakże obfitej i różnorodnej historii.

Filip Kołaczyk

Nasz wyjazd głównie opierał się na uczestnictwie w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców 
Sybiru, który był dla nas niesamowitym przeżyciem. Bardzo mnie zaskoczyło, jak wiele osób wzięło 
w tym wydarzeniu udział. Oprócz uczestników związanych ze Związkiem Sybiraków przybyły osoby  
z całej Polski i większością z nich była młodzież. Świadczy to o tym, że już od młodych lat jesteśmy 
uczeni naszej kultury i pamięci o przodkach. Oprócz udziału w marszu mieliśmy okazję odwiedzić kilka 
wspaniałych miejsc, jakie oferuje nam Podlasie. Odwiedziliśmy m.in. Muzeum Ikon, Muzeum Zamen-
hofa czy kilkusetletnią synagogę w Tykocinie. Wyjazd był dla mnie niesamowitym przeżyciem i pozo-
stanie w mojej pamięci do końca życia. 

Kacper Wojtyna

Udział w wyjeździe na Podlasie organizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Me-
moramus to nietuzinkowa lekcja o kulturze oraz obyczajach tamtejszego regionu i jego mieszkańców. 
Zwiedzanie synagog, meczetów, kościołów katolickich, cerkwi, a także przeróżnych muzeów – po-
cząwszy od Muzeum Sztuki Drukarstwa i Papiernictwa, a skończywszy na Tatarskiej Jurcie – to wspa-
niała i jakże kształcąca przygoda. Pobyt na Podlasiu to jednak przede wszystkim ważna lekcja historii. 
Uczestniczyliśmy bowiem w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. 
Około 12 tysięcy osób w różnym wieku, z różnych zakątków Europy, a nawet świata, zjednoczyło się 
tego dnia i wspólnie przemaszerowało ulicami podlaskiej stolicy, a także uczestniczyło we Mszy Św.  
i składało kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Sybiraka. Idea takiego marszu pozwala kultywować pa-
mięć o ofiarach zsyłek na Sybir.

Karol Kaniewski

Wyjazd do Białegostoku organizowany przez stowarzyszenie Memoramus uważam za bardzo udany. 
Naszym głównym celem był udział w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, aby 
poprzez nasze uczestnictwo kultywować pamięć o naszych przodkach i oddać im hołd. Przed marszem 
zapaliliśmy również znicze na pobliskim cmentarzu wojennym, aby poprzez gest zapalenia świeczki  
i modlitwę pokazać, że nadal jest dla Nich miejsce w naszej pamięci i nigdy o nich nie zapomnimy. Wy-
jazd był również połączony ze zwiedzaniem Białegostoku i jego okolic. Zwiedziliśmy wiele ciekawych 
miejsc i muzeów, między innymi: Tykocin, Muzeum Ikon, Muzeum Sztuki Drukarstwa i Papiernictwa 
orz wiele innych. Na zakończenie poznawania Podlasia obejrzeliśmy niezwykły występ o zesłańcach 
na Sybir połączony ze śpiewaniem pieśni patriotycznych, który był przygotowany przez lokalne szkoły 
podstawowe.

Witold Wachowiak
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Relacje uczestników z XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru
w Białymstoku - Społeczna Szkoła Dębinka

03.09.2019 r. we wtorek o godzinie 6:30 spotkaliśmy się, aby wyjechać na Podlasie. O godzinie 13.00 
byliśmy w Tykocinie. Zwiedzaliśmy muzeum oraz synagogę. Po zwiedzaniu udaliśmy się na rynek. Bar-
dzo podobał mi się pomnik na środku placu. Około godziny 16 dojechaliśmy do Białegostoku. Tam 
zostaliśmy zakwaterowani w akademiku. Resztę dnia mieliśmy dla siebie. Następnego dnia po śnia-
daniu rozpoczęliśmy zwiedzanie. Najbardziej podobało mi się zwiedzanie meczetu, który znajdował 
się blisko granicy z Białorusią. Podobał mi się wystrój i tradycje Tatarów. Ostatniego dnia odbyliśmy 
XIX Marsz Zesłańców Sybiru. Wywarła na mnie wrażenie duża liczba osób uczestniczących w nim.  
O godzinie 21:30 byliśmy w Poznaniu. Wyjazd uważam za udany. Bardzo mi się podobało. Polecam go 
innym, którzy chcą poznać inne kultury i regiony Polski.

Bartosz Proćko

Trzeciego września pojechaliśmy na wycieczkę. Kiedy dojechaliśmy, było późno, więc poszliśmy spać. 
Następnego dnia zwiedzaliśmy Muzeum Ikon i Muzeum Drukarstwa w Supraślu. W Muzeum Drukarstwa 
zaciekawiło mnie to, jak wyglądało tworzenie papieru w dawnych czasach. Następnie pojechaliśmy do 
Kruszynian, gdzie zwiedzaliśmy meczet oraz cmentarz muzułmański. Wywołało u mnie zaskoczenie to, 
jak wielu muzułmanów mieszka w tej wiosce. Trzeciego dnia zwiedzanie odbywało się w Białymstoku. 
Zwiedzaliśmy Muzeum Medycyny, Muzeum Zamenhofa - twórcy międzynarodowego języka esperan-
to - oraz Pałac Branickich. Bardzo zaciekawiły mnie zakonserwowane części ciała w Muzeum Medycyny. 
Zwiedziliśmy też Muzeum Sybiraków, byliśmy na grobie Nieznanego Sybiraka oraz w MDK na wystę-
pach dzieci. Czwartego dnia braliśmy udział w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Zdziwiło mnie to, jak 
liczna była grupa uczestników tego marszu. Wieczorem wróciliśmy do domu. Na Podlasiu zobaczyłem, 
jak wiele kultur żyło kiedyś na wschodzie Polski. 

Mikołaj Szymczak

Gdy wstaliśmy około godziny 6 30, wyszykowaliśmy się i zjedliśmy śniadanie. Po opuszczeniu budynku 
akademika poszliśmy w stronę parku, w którym mieliśmy spotkać się z innymi uczestnikami marszu. 
Po 30 min oczekiwania na inne grupy marsz się rozpoczął. Wraz z moją koleżanką zapaliłem znicz przy 
pomniku zbrodni katyńskiej. Poznałem wiele interesujących informacji historyczny oraz wielu ludzi. 
Zrozumiałem, że ludzi różni wiele rzeczy, ale wszystkich nas łączy historia, bo każdy zna kogoś, kogo 
dotknęły dramatyczne wydarzenia wojenne. 

Arnold Rybak

W dniach 3-6 września b.r. brałem udział w wycieczce na Podlasie organizowanej przez Stowarzyszenie 
Współpracy ze Wschodem Memoramus. Do miejsca docelowego – Białegostoku jechaliśmy prawie cały 
dzień, lecz po drodze byliśmy jeszcze w Tykocinie, gdzie zwiedzaliśmy synagogę. Tam właśnie pierwszy 
raz podczas wycieczki zetknęliśmy się z wielokulturowością tego obszaru. Następnie dojechaliśmy do 
Białegostoku i tak upłynął pierwszy dzień. Następnego dnia pojechaliśmy do Supraśla, gdzie zwie-
dziliśmy dwa muzea – drukarstwa oraz ikon. Widzieliśmy tam również zbór oraz cerkiew. Następnie 
pojechaliśmy do miejscowości Kruszyniany,  gdzie zwiedziliśmy meczet oraz cmentarz muzułmański. 
Miejscowość ta była moim zdaniem najciekawszym punktem programu. Trzeciego dnia zwiedzaliśmy 
Białystok. Na początku zobaczyliśmy pałac Branickich zwany „Wersalem północy”. Kolejnymi punktami 
programu były muzeum wojskowe oraz Zamenhofa – twórcy języka esperanto. W tym dniu byliśmy 
jeszcze na przedstawieniu w domu kultury oraz przy pomniku Sybiraków. Czwarty - najważniejszy 
dzień - zaczął się od zapalenia zniczy na cmentarzu wojskowym. Następnie wzięliśmy udział w XIX 
Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Po jego zakończeniu odbyła się msza. Wyjazd uważam za udany i 
sądzę, iż warto było tam pojechać.

Karol Żywiecki
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3 września rozpoczęła się nasza podróż na Podlasie. Pierwszego dnia pojechaliśmy do Tykocina, 
gdzie zwiedziliśmy synagogę. Potem pojechaliśmy zobaczyć rezydencję Branickich, polskiego rodu 
szlacheckiego. Drugiego dnia byliśmy w muzeum ikon, muzeum drukarstwa i papiernictwa, a także 
w monastyrze. Następnie zwiedziliśmy meczet i tatarską jurtę. W czwartek chodziliśmy głównie po 
Białymstoku, obejrzeliśmy muzeum Zamenhofa, Muzeum Medycyny i pałac Branickich. Oglądaliśmy 
również występy dzieci w Domu Kultury, a także składaliśmy znicze przy Grobie Nieznanego Sybira-
ka. Jednak to dopiero następnego dnia działo się najwięcej. Uczestniczyliśmy w XIX Marszu Pamięci 
Zesłańców Sybiru. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo nie każdy ma okazję uczestniczyć w tak 
wspaniałym projekcie. Myślę, że każdy dowiedział się wielu ciekawych rzeczy podczas tego wyjazdu.

  Zuzanna Janyga
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Szkoły uczestniczące w XIII Marszu Pamięci

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 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu  

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

I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu 
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Majchrzak Ewelina Maria
Bąk Ewa
Bąk Jan Wiesław
Lesiewicz Elżbieta Magdalena
Fik Marian Wiktor
Gługiewicz-Olmińska Aleksandra
Kinal Dorota Katarzyna
Kuź Aleksandra Maria
Musiał Mirosław Jan
Rybczyńska Magdalena Stanisława
Seifert Karol
Szurkowska Anetta Maria
Wytyk Krzysztof
Bielecka Hiacynta Maria
Giemza Julia Anna
Kaniewski Karol
Kołaczyk Filip Michał
Skrocka Anna
Świderski Franciszek
Trzcińska Agata Marianna
Twardowska Karolina
Wachowiak Witold
Wojtyna Kacper Kacper
Dybowska Ewa Alicja
Okoń Ireneusz
Cieliczko Kosma
Hadzik Zuzanna Maria
Kamińska Natalia
Szturemska Sara Ewa
Duda Julia Zofia
Dymalska Julia Maria
Frąckowiak Martyna
Gepfert Emilia Dalida
Helak Aleksandra
Hozakowska Aleksandra
Synowiec-Rudawska Hanna Maria
Mikołajczyk-Szwaczkowska Renata
Korbanek Jan Zbigniew
Kwiecińska Katarzyna
Miśkiewicz Sara Zofia
Sokołowska Natalia
Jankowska Natalia Anna
Wieruszewska Sandra Joanna
Leciński  Maciej Mariusz
Piątkowska Anna
Sawińska Adrianna
Feikisz Julia Anna
Krawczyk Kamil
Stachowiak Anna Jolanta
Staniaszek Katarzyna
Janikowski Wiktor Jan

Rasińska Violetta
Krause Liwia
Trawińska Natalia Anna
Fabiś Zuzanna Julia
Lamperska Wiktoria
Flisiak Konstancja Anna
Zielewicz Matylda
Szadziul Karolina Julia
Bielewska Zofia
Wróbel Krystyna Urszula
Smudzińska Adrianna Beata
Kalska Magdalena
Janicka Anna Maria
Bielecka Weronika Teresa
Duda Mateusz Piotr
Dudek Nikodem Jan
Grabarski Łukasz
Janicki Marcin Jan
Pituła Jakub Cyprian
Stawski Mateusz
Skrzypczak Zuzanna Maria
Burchardt Jarosław Andrzej
Przybylski Hugo Jakub
Dudziak Hubert Dariusz
Wysocka Julia Anastazja
Krzyżaniak Konstancja Zofia
Śliwieński Mateusz Sebastian
Bździel Jakub
Szaflińska-Gryń Elzbieta
Szukała Dorota
Rybakowska Zuzanna
Nowacka Ewa Anna
Zdrojowa Magdalena
Remus Zuzanna
Mączkowska Anna
Quandt Wiktoria Weronika
Joachimiak Ida Gaja
Kaczmarek Ewelina
Bednarek Barbara Maria
Besz Dorota Ewa
Januszak Gracjan Tomasz
Sowiński Piotr Waldemar
Kamiński Paweł
Golon Wiktoria
Kapała Anna Maria
Makowska Ewa Jolanta
Maluśki Piotr
Glinkowska Wiktoria Anna
Markiewicz Katarzyna
Jackowiak Julia
Świergiel Jakub Rdosław

Wesołowski Marcin Krzysztof
Nowakowski Maciej Tadeusz
Walczak Andrzej
Ciechanowska-Tym Beata
Pers Weronika
Przybył Wiktoria
Werwińska Wiktoria
Grajewska Katarzyna
Terek Michał Franciszek
Bierła Jan Michał
Kostecka Sandra
Krym Jakub Franciszek
Kaliszak Milena
Gorzan Witold Zbigniew
Uta Wit Jaromir
Piątkowska Aleksandra
Sulimowski Jan Jakub
Gębicka Aniela Anna
Frankowski Bartosz
Mentel Oskar Ziemowit
Kasprzak Karolina Anna
Adamska Emilia Maia
Lesiński Jakub
Kutzmann Michał Iwo
Palacz Mikołaj
Rajczyk Szymon Piotr
Siemieniuk Szymon
Walczak Filip
Kuśnierz Iwona Sylwia
Wartacz Sławomir
Nawojczyk Małgorzata Maria
Torzewska-Kulas Lidia Maria
Florek Dawid Piotr
Kotwicka Klaudia Magdalena
Tatarynowicz Krzysztof Patryk
Majchrzycka Marta
Bil Mateusz
Mańkowska Julia Anna
Walkowiak Alicja
Janowicz Weronika Anna
Sienkiewicz Małgorzata
Nasalska Hanna
Klimczak Maciej Henryk
Gruchalski Daniel
Nadstawski Bogdan
Marcin Gorzkowski
Ratajczak Marcin
Agłaja Maria Kryś
Agnieszka Mańke

Lista uczestników XIII Marszu Pamięci w Katyniu



Miasto i Gmina 
Murowana Goślina

Miasto i Gmina 
Swarzędz

Powiat 
Obornicki 


