
16-21 kwietnia 2015

IX Marsz Pamięci  młodzieży polskiej i rosyjskiej

stacja Gniezdowo – Las Katyński

Jeszcze ziemia pamięta…



Katyń – to nie tylko dramat niewoli i sowieckiego ludobójstwa wielu 

tysięcy polskich ofi cerów, zabijanych pojedynczo strzałem w tył głowy w lesie 

katyńskim i innych miejscach kaźni.

Katyń – to prawda przez długie lata okrywana kłamstwem, przemilczana 

przez mocarstwa, spychana na margines świadomości.

Katyń – to owoc zbrodniczego systemu bolszewickiego, ideologii marksistow-

skiej, która rzekomo w trosce o człowieka doprowadziła do śmierci milio-

nów ludzi. W myśl tej ideologii można zabić bez sądu, bez żadnej winy, 

a odpowiedzialność za zbrodnie zrzucać na innych. 

 Ryszard Kaczorowski

ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 
zginął w katastrofi e polskiego Tu-154 w Smoleńsku
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Przedmowa

 Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu oraz Dom Polski w Smoleńsku 

zorganizowały IX Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniezdowo – Las Katyński. Pre-

zentowana publikacja stanowi krótką relację z tego wydarzenia. Przedsięwzięcie to wspierali ze strony 

polskiej: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto 

Poznań, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Starostwo Powiatowe w Obornikach Wielkopolskich, 

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Podczas IX  Marszu Pamięci oraz całego naszego pobytu 

w Smoleńsku byliśmy otoczeni opieką władz federalnych Obwodu Smoleńskiego oraz pracowników 

Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”. W tym doniosłym wydarzeniu były z nami także Lilia 

Turczenkowa – prezes smoleńskiego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofi ar Bezprawnych Repre-

sji Politycznych oraz Antonina Mickiewicz - prezes Domu Polskiego w Smoleńsku. W Marszu Pamięci 

uczestniczył Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Smoleńsku Michał Greczyło.

  

 Wszystkim wyżej wymienionym Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowanie. 

 W IX Marszu Pamięci wzięła udział 130-osobowa grupa polskich uczniów wraz z  nauczycielami 

oraz podobnie liczna grupa rosyjskiej młodzieży. Wspólne marsze pamięci, w których polscy i rosyjscy 

uczniowie oddają cześć zamordowanym przez sowiecki totalitaryzm są jedynym takim przedsięwzię-

ciem odbywającym się na terenie Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”. 

 Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu powstało wiosną 2006 roku. 

Ideą naszej działalności jest ocalanie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny świa-

towej, ale także wzajemne kontakty młodych ludzi z  Polski i  krajów byłego Związku Radzieckiego. 

Stowarzyszenie założyli członkowie oraz dyrektorzy i nauczyciele sześciu poznańskich szkół, członko-

wie poznańskiej Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków Klub Pawłodarczyków, a także osoby, którym 

bliskie są cele naszego Stowarzyszenia. Nawiązaliśmy kontakty z miejscowościami leżącymi nieopo-

dal innych miejsc martyrologii Polaków na Wschodzie. Poza planowanymi działaniami edukacyjnymi 

naszym założeniem jest coroczny wspólny polsko-rosyjski Marsz Pamięci w Katyniu, a także wyjazdy 

do Białegostoku na Międzynarodowe Marsze Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Prezes Stowarzyszenia

 Wincenty Dowojna
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Cisza, która krzyczała… 

sobota, 18 kwietnia 

Dzień  pobytu  w  Smoleńsku, Katyniu, odwiedziny  Polskiego  Cmentarza Wojennego, zwiedzanie 

Smoleńska, spotkanie  z  Polakami  i  młodzieżą  rosyjską  w  smoleńskim Domu  Kultury, wizyta  w 

parafi i katolickiej

Rano zjawiamy  się na Polskim  Cmentarzu Wojennym  w  Katyniu. My -  nowotomyślanie  z  Kopernika 

-  jesteśmy  tu po raz  pierwszy.  Z zadumą patrzymy na rozległy, zadbany teren Państwowego Kom-

pleksu Memorialnego w Katyniu, w szczególności na jego część - Polski Cmentarz Wojenny. W  tym 

miejscu spoczywają ofi ary sowieckiej zbrodni popełnionej w kwietniu  i  maju 1940  roku na   polskich 

ofi cerach, policjantach, ziemianach,  przedstawicielach polskiej  inteligencji,   Szczególne  wrażenie  

robią  na nas tak zwane  „ doły  śmierci” – zbiorowe  mogiły przebadane  przez archeologów, a  obecnie  

specjalnie  zabezpieczone  metalowymi  płytami,  aby  nie  bezcześcić  miejsca  wiecznego  spoczynku  

pomordowanych.  Po  wstępnym  zapoznaniu  się  z topografi ą  cmentarza  bierzemy  udział w mszy 

świętej  i  modlimy się za ofi ary tej  haniebnej  zbrodni.  Każdy  z naszych uczniów  otrzymał  kartkę   z 

imieniem  i  nazwiskiem  ofi cera  z  Wielkopolski ,  którego  tabliczkę  epitafi jną  należało odszukać.  Po  

odszukaniu  nazwiska  ofi cera zapalamy znicz  i  zatykamy  biało-czerwoną  chorągiewkę.   Serca  nasze 

gorąco  biją,  kiedy  lokalizujemy  nazwiska  związane  z  powiatem  nowotomyskim,  takie jak: por. 

rez. Kazimierz  Baraniecki ,  por . rez. Stefan Frąckowiak, por. rez. Franciszek  Jandy,  mjr rez. Franciszek  

Ksawery  Rost.  O nich przez lata  nie  wolno  było pamiętać.  Zapalamy  znicze,  modlimy  się, milczymy.  

Po  opuszczeniu  polskiego  cmentarza  wojennego  udajemy  się  na  krótkie, ale  ciekawe  zwiedzanie  

Smoleńska.  Odwiedzamy  Sobór Uspienskij, idziemy wzdłuż murów twierdzy obronnej  pamiętającej 

czasy króla  Zygmunta  III Wazy.  Po  godzinie piętnastej udajemy  się do smoleńskiego Domu  Kultury  

na  spotkanie  z  młodzieżą  rosyjską  i władzami  Domu  Polskiego . 

Jesteśmy  świadkami  wzruszającej  części  artystycznej,  podczas   której wystąpili  Rosjanie  i  Polacy.  

Po   koncercie  młodzież  bawi się na dyskotece,  a  opiekunowie polskiej grupy otrzymują zaproszenie  

na  skromny  poczęstunek. Jest to  niebywała  okazja  do  bezpośredniej  wymiany poglądów  z naszymi  

rosyjskimi  i  polskimi  gospodarzami.  Po  opuszczeniu  gościnnych progów smoleńskiego  Domu  

Kultury jedziemy  do  parafi i  katolickiej  w  Smoleńsku, prowadzonej  przez  ojców  franciszkanów.  Pod 

nieobecność gospodarza zgromadzenia, ojca  Ptolemeusza,  z  działalnością  placówki  zapoznaje  nas 

jeden z  braci  zakonnych.  W  imieniu  grupy  nowotomyskiej zostawiamy  skromną  ofi arę ,  modlimy  

się  i  pełni wrażeń  udajemy  się do miejsca  zakwaterowania, czyli  sanatorium  Kristal.  Myślę,  że  

zaduma  i refl eksja  pierwszej  części  dnia  i  emocje  z  tym  związane  zdominowały   późniejsze  punkty 

programu  dnia polskiego  w Smoleńsku.       
    

    Jacek  Stępniewski,  nauczyciel ZSOiP im. Mikołaja  Kopernika  w Nowym Tomyślu
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Plac Pojednania w Memoriale Katyńskim - wy-

stąpienie Michała Kołakowskiego, ucznia VI LO 

w Poznaniu, podczas uroczystego rozpoczęcia IX 

Marszu Pamięci skierowane do młodzieży rosyjskiej

Drodzy Przyjaciele!

Przybywamy na IX Marsz Pamięci w ciszy, z pokorą, 

z przesłaniem przyjaźni i pokoju. My, młodzi Polacy, 

mówimy w Katyniu młodym Rosjanom:

Katyń to przerwane życie, Katyń to tragedia rodzin, 

Katyń to zbrodnia, Katyń to śmierć niewinnych, Katyń 

to pamięć, która przeczy zapomnieniu,

 Katyń to wierność Rzeczypospolitej. Katyń, Miednoje, 

Bykownia, Piatichatki to doły śmierci, świadectwo decy-

zji bez uzasadnienia, Katyń to świadectwo totalitarnej 

władzy, której obywatele Rzeczypospolitej powiedzieli 

stanowcze nie. Zachowali honor, a ich śmierć to życie.

 To na ich tragedii budujemy niepodległość. To dzięki 

polskiej inteligencji istniejemy.

 Katyń i doły śmierci to dowód bliskości życia i śmier-

ci, to akt łączący przeszłość i przyszłość narodu.

 Zdajemy sobie sprawę, że istniejemy dzięki tej 

śmierci. Śmierci,  która miała być zapomniana, niema, 

Ale mimo że milczy, wiemy, jak wiele żywi zawdzięczają 

martwym.

 Doły śmierci kryją ból. Ból, który towarzyszy wszyst-

kim ludziom w chwili utraty życia. Ból, który łaczy Pola-

ków i Rosjan, bo jest wspólny, podobny w chwili utraty 

bliskich.

 Nasi Rodacy zginęli osamotnieni, bez bliskich, a w tej 

chwili są tak blisko nas.

Wybaczamy oprawcom, wybaczamy wrogom w imię 

naszej współpracy i przyjaźni.

Dziękujemy, że możemy razem z Wami tu dzisiaj być.

Zapraszamy do Polski.

Katyń, 19 kwietnia 2015 roku
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Ocalić od zapomnienia… 

niedziela, 19 kwietnia

 Głównym powodem rozpoczętej w Poznaniu podróży na Kresy Wschodnie były wizyty w miejscach 

ważnych dla historii naszego narodu, ale także pojednanie pomiędzy młodzieżą polską i rosyjską. Na-

sze spotkanie z Rosjanami odbyło się w niedzielny poranek, 19 kwietnia, podczas kolejnego już Marszu 

Pamięci, który rozpoczęliśmy na dworcu w Gniezdowie, czyli miejscu, gdzie polscy jeńcy opuszczali 

przeludnione wagony i przechodzili rutynową kontrolę, po której udawali się do Lasu Katyńskiego. 

Członkowie Stowarzyszenia „Memoramus”  pokrótce przedstawili  historię tego miejsca, a wszy-

scy uczestnicy minutą ciszy uczcili wszystkie ofi ary zbrodni katyńskiej. Po krótkich uroczystościach 

w Gniezdowie w ciszy i zadumie udaliśmy się do autokarów, które zawiozły nas do Memoriału. Tam od-

były się dalsze części uroczystości. Pod bramą prowadzącą na część rosyjską i polską cmentarza odbyły 

się uroczyste i wzruszające przemowy przedstawicieli obu narodów, odśpiewano hymny obu państw. 

 Swoistą tradycją corocznych Marszów Pamięci stało się symboliczne pojednanie młodych przedsta-

wicieli  narodów, które do tej pory dzieliła historia.  Na serdeczną prośbę pana Wincentego Dowojny 

podaliśmy sobie dłonie na znak zjednoczenia i  przebaczenia. Następnie udaliśmy się pod krzyż pra-

wosławny, gdzie odbyła się modlitwa pod przewodnictwem biskupa smoleńskiego, który w uroczystej 

procesji oraz w otoczeniu wiernych rozpoczął modlitwę  za wszystkie ofi ary wojenne. Stamtąd uda-

liśmy się do polskiej części cmentarza, gdzie również odmówiliśmy modlitwę i oddaliśmy szacunek 

wszystkim pomordowanym. Nasze obchody zakończyliśmy pożegnaniem z kadetami szkoły rosyjskiej, 

którzy w zjawiskowy sposób zaprezentowali przygotowaną przez nich uroczystą defi ladę. Udział w IX 

Marszu Pamięci był żywą lekcją patriotyzmu i pamięci o historii Polski, z której mamy prawo być dumni, 

a spotkanie z Rosjanami przełamało wszelkie stereotypy krążące wokół ich narodu.
                                                                                                               
     

            Mateusz Pruski, XIV LO w Poznaniu
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Dla nich czas się zatrzymał… 

niedziela, 19 kwietnia

Po południu docieramy na lotnisko „Siewiernyj” w Smoleńsku, gdzie 10 kwietnia 2010 roku rozbił się 

prezydencki samolot z delegacją na obchody 70 rocznicy mordu NKWD na polskich ofi cerach w Katy-

niu. Towarzyszą nam uczniowie i opiekunowie ze szkoły smoleńskiej i Domu Polskiego.

Składamy kwiaty, zapalamy znicze, ksiądz we wzruszających słowach przypomina okoliczności kata-

strofy. Nie sposób nie pochylić głowy, nie zamyślić  się nad losem i nieuchronnością śmierci.

Wyjątkowo znaczące – po raz kolejny tego dnia – jest to, że przy głazie upamiętniającym miejsce kata-

strofy stoimy razem: Polacy i Rosjanie. Symboliczna wymowa podania dłoni na cmentarzu katyńskim 

trwa…

Po chwili zadumy przychodzi czas na rozmowę z tymi, którzy są tu po raz kolejny: gdzie rosła brzoza? 

Gdzie spadł samolot?

Odchodząc, odwracamy się po raz ostatni: pamiętamy i będziemy pamiętać!                                                                                                               
     

            

                Maksymilian Łazarowicz, XIV LO w Poznaniu
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Polska kończy się tam, gdzie są Polacy… 

poniedziałek, 20 kwietnia

 Rankiem  wyruszyliśmy z hotelu w Mińsku.  Z okien autokarów z zaciekawieniem oglądaliśmy stolicę 

Białorusi, w której rozpoczynał się nowy, deszczowy  dzień.  Minęło kilkanaście minut i po deszczu  nie 

było śladu. Byliśmy już na obrzeżach Mińska.  Z lasu, przez który przebiegała droga, wyłaniało się coraz 

więcej krzyży. To Kuropaty… Większość z  uczestników wyjazdu przyjechała tu po raz  pierwszy, dla-

tego poruszeni i zaciekawieni weszliśmy na ten ogromny cmentarz. Leśna droga otoczona szpalerem 

krzyży doprowadziła nas  do miejsc, gdzie znajdowały się tablice pamiątkowe upamiętniające ofi ary 

zbrodni dokonanej w kuropackim lesie w latach  1937 -1941 przez NKWD. Polacy, Białorusini, katolicy, 

Żydzi, prawosławni… Ogromna liczba krzyży, tabliczki pamiątkowe… Dokładna liczba ofi ar nie jest 

znana do dziś. Na podstawie przeprowadzonego śledztwa, badań i dokumentów historycy szacują, 

że ofi arą zbrodni padło  około  250 tys. osób. Poruszeni odmówiliśmy modlitwę i zapaliliśmy znicze. 

Zaśpiewaliśmy także nasz hymn narodowy, który w tym miejscu miał szczególny wydźwięk. 

Czy im
się pożegnać dano?
Czy do końca, aż kat wystrzelił,
o niczym nie wiedzieli?
Jeden był jedynak u matki.
a drugi u ojca ostatni;
a trzeci popełnił zbrodnię
i jeszcze jej nie zamodlił.
U czwartego synek i żona,
piątemu wielkość sądzona.
Jak to być może?!
a katów przecie także Pan Bóg stworzył.

Kazimiera Iłłakowiczówna,  „O Boże!” (Fragm.)

 Zapatrzeni w ogromne przestrzenie białoruskich pól jechaliśmy dalej, zmierzając do Nowogródka – 

miasta nieodłącznie kojarzącego się nam z Adamem Mickiewiczem.  

 Choć położone na malowniczych wzgórzach miasto przywitało nas kapryśną wiosenną pogodą,  

z zainteresowaniem chłonęliśmy jego ciekawą historię.  W chłodnych murach barokowego  kościoła 

farnego p.w. Przemienienia Pańskiego  z XVIII w. wysłuchaliśmy opowieści siostry zakonnej o  11 bło-

gosławionych siostrach nazaretankach, które zostały rozstrzelane przez niemieckich nazistów. Poznali-

śmy także dzieje tego miejsca, na którym w XIV wieku stał drewniany kościół ufundowany  przez księcia 

Witolda. W jednej z kaplic tej świątyni  w 1422 r. odbył się ślub króla Władysława Jagiełły z Zofi ą (Sonką)  

Holszańską, matką późniejszych królów Polski.  W murach kościoła, który  nazywa się także Białą Farą, 

w lutym 1799 roku został ochrzczony Adam Mickiewicz.  To prawdopodobnie przed jednym z obra-



11

zów Matki Boskiej, który znajduje się w bocznej kaplicy, modliła się matka naszego wieszcza, prosząc 

o uzdrowienie małego Adama.  Wychodząc z Białej Fary, z uwagą przyglądaliśmy się budzącej  respekt 

surowej Górze Zamkowej, przy której stromych zboczach zachowały się fragmenty ruin zamku wznie-

sionego w  XIII wieku przez wielkiego księcia litewskiego Mendoga. W czasach Mendoga Nowogródek 

uważany był za stolicę Litwy. Górę Zamkową odwiedziliśmy w towarzystwie miejscowej nauczycielki, 

pani Sienkiewicz. Idąc tam, zatrzymaliśmy się przy pomniku Adama Mickiewicza. Następnie zdobyli-

śmy szczyt Kopca Mickiewicza, który został usypany w okresie międzywojennym z ziemi pochodzącej 

z miejsc, w których w ciągu swego życia przebywał wielki poeta.  Na koniec pobytu w Nowogródku 

zwiedziliśmy Muzeum Adama Mickiewicza urządzone w dworku, który stoi na miejscu dawnego domu 

rodzinnego poety. Wewnątrz oglądaliśmy wiele pamiątek związanych z życiem i twórczością tego ro-

mantycznego artysty.  

 Kolejnym etapem naszej podróży były maleńkie Bohatyrowicze,  malownicza wieś utrwalona na 

kartach powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.  Drewniane drogowskazy - „anzelmy”  usytuowa-

ne przy wąskiej drodze między polami zapowiadały, że zbliżamy się do wyznaczonego celu. Z daleka 

z okien autokaru widoczny był zarys ruin dworu Kamieńskich, który w powieści Orzeszkowej opisany 

został  jako dwór rodziny Korczyńskich. Wśród drzew ukryty był grób Jana i Cecylii, protoplastów rodu 

Bohatyrowiczów, niestety tam nie dotarliśmy. Mijając domki, z których niektóre pamiętały zapewne 

odwiedzającą tę wieś w XIX wieku  autorkę  „Nad Niemnem”,    dotarliśmy na położoną w lesie nad rzeką 

mogiłę powstańców z 1863 r.  Przy grobie,  w którym spoczywa czterdziestu poległych za ojczyznę 

bohaterów, pomodliliśmy się, zapaliliśmy znicze i  zostawiliśmy biało–czerwone chorągiewki. Prezes 

Wincenty Dowojna oraz dyrektor Karol Seifert dokonali podsumowania tej części naszej podróży; 

uświadomili nam, że  odwiedziliśmy wyjątkowe miejsca i naszą misją jest teraz opowiadać o nich in-

nym.  Kończąc odwiedziny w Bohatyrowiczach,  zeszliśmy nad Niemen, by popatrzeć na jego mieniącą 

się w słońcu wodę. Przed nami było odlegle o 40 km Grodno. 

 

 Do Grodna wjechaliśmy w doskonałych humorach. Miasto od razu  wydało nam się bardzo przyja-

zne. Zatem czuliśmy się tu jak w domu. 

 Dzień rozpoczęliśmy od śniadania w hotelowej restauracji, później spakowaliśmy wszystkie bagaże 

i ruszyliśmy zwiedzać miasto, które w XVII wieku nosiło miano „trzeciej stolicy Rzeczypospolitej”. Nie 

zawiedliśmy się – nadniemieńska aglomeracja jest pełna cudownych zabytków, a także śladów wielo-

wiekowej przynależności do Rzeczpospolitej. 

 Zasłuchani w przepiękną narrację naszego przewodnika przenosiliśmy się w czasie do  lat świetności 

Starego Zamku, który był ulubionym miejscem pobytu Stefana Batorego, za którego panowania miasto 

przeżywało tzw. „złote lata”.  W skupieniu wysłuchaliśmy także informacji o tym, że w położonym tuż 

obok Nowym Zamku rozgrywały się tragiczne wydarzenia z dziejów naszego państwa – sejm grodzień-

ski zatwierdzał tutaj II rozbiór Polski, a dwa lata później w 1795 r. król Stanisław August Poniatowski 

składał tu abdykację.  Idąc ulicą Zamkową dotarliśmy do głównego placu Grodna, który niegdyś nazy-
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wał się Placem Batorego. Po drodze minęliśmy pomnik, upamiętniający miejsce, na którym aż do 1961 

roku stała najstarsza świątynia katolicka – Fara Witoldowa, wyburzona przez komunistów.  Niezwykłe 

wrażenie wywarła na nas piękna barokowa bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego. Świątynia 

ta została ufundowana przez króla Stefana Batorego.  Wśród barokowych ołtarzy, rzeźb i  obrazów, 

można było dostrzec tablicę  upamiętniającą przybycie do Grodna Tadeusza Kościuszki na  czele wojsk 

powstańczych podczas insurekcji w 1794 r. 

 Jednym z ważniejszych punktów naszego spaceru były grodzieńskie nekropolie. Odmówiliśmy mo-

dlitwę na cmentarzu wojska polskiego z lat 1918-1939 oraz udaliśmy się na rzymskokatolicki Cmentarz 

Farny. Tam zapaliliśmy znicze  i zostawiliśmy chorągiewki na grobie pisarki Elizy Orzeszkowej, a także 

na mogiłach  młodych obrońców Grodna. 

 Z okien autokaru podziwialiśmy pozostałe zabytki miasta – dworek Orzeszkowej – obecnie mu-

zeum, wspaniałe cerkwie.  Czas mijał nieubłaganie… przyszła pora, by kupić pamiątki, a potem ruszyć  

w drogę do Poznania. Nasz pan przewodnik pożegnał  młodzież, mówiąc, by pamiętała,  że Polska nie 

kończy się tam, gdzie są granice, lecz jest tam, gdzie są Polacy. Ta myśl stała się doskonałym  podsumo-

waniem pobytu w Grodnie. 

 Wkrótce minęliśmy granicę polsko - białoruską, każdy z nas mimowolnie zaczął wracać myślami 

do codziennych spraw pozostawionych na te kilka dni,  do tego, co musi zrobić, dokończyć… Powoli 

wyjazd na IX Marsz Pamięci stawał się  wspomnieniem, które przywoływać będziemy dzięki setkom 

zdjęć, na których utrwaliliśmy  niemal każdą godzinę spędzoną na Wschodzie.  

        Anetta Szklarska, nauczyciel XV LO w Poznaniu
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Refleksje uczestników Marszu 

Stojąc nad grobami polskich oficerów w lesie katyńskim, odczułam ból i smutek. I coś jeszcze: pomimo 
tego, że właśnie Rosjanie ponoszą odpowiedzialność za dokonaną tu zbrodnię, nie czułam do nich nie-
chęci. Wspólnie, ramię w ramię z młodzieżą rosyjską, uczniami smoleńskiej szkoły i korpusu kadetów, 
oddawaliśmy hołd poległym, a młodość stała się czymś, co przełamało pomiędzy nami granice. A po-
tem widok Niemna skąpanego w promykach zachodzącego wiosennego słońca nagle uświadomił mi, 
że ziemia,kiedyś będąca częścią Polski, dla nas, Polaków, już na zawsze jest elementem naszej tożsa-
mości. Przecież tu, na niemeńskim brzegu, spoczywają ludzie, którzy złożyli największą ofiarę za naszą 
ojczyznę – własne życie.

Aleksandra Rekiel, Gimnazjum nr 50

Gdy znaleźliśmy się na terenie Memoriału Katyń, większość z nas spoważniała. Ja, stojąc tam, poczu-
łem się jakoś nieswojo, gdy uświadomiłem sobie, ile osób zostało tu zamordowanych i pogrzebanych. 
Zbiorowa mogiła wzbudzała respekt. Atmosfera na cmentarzu była uroczysta i bez wątpienia smutna. 
Wszystko, co widziałem w tym lesie, w moich oczach połączyło się w trudną do opisania całość. Obec-
ność rosyjskiej młodzieży dodawała obchodom szczególnego znaczenia. Oto młodzi ludzie z Polski 
i Rosji, ja, moi koledzy, znajomi i nieznajomi, stanęliśmy tu, by się uczyć i pamiętać o tym, co wydarzyło 
się na ziemi smoleńskiej 75 lat temu.

Jakub Golec, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Zdumiał mnie już sam fakt, ilu uczniów wielkopolskich gimnazjów i liceów wyruszyło w daleką – na-
prawdę daleką – drogę do Katynia.Wyjazd miał charakter patriotyczny, a osobiście dla mnie stał się 
żywą lekcją historii. Jako uczestnik wyjazdu przeżyłem wiele emocji i dowiedziałem się wielu rzeczy, na 
które dotychczas chyba nie zwracałem należytej uwagi. Bardzo pozytywnie odebrałem całość. Jednak 
doznałem też uczuć, które można by określić jako rozpacz i przerażenie. Przeraził mnie mianowicie fakt, 
że w miejscach, w których byłem, zginęło tylu ludzi różnych narodowości, w tym tysiące naszych roda-
ków. Wielokrotnie myślałem o nich, ich męczeństwie, o potrzebie pamięci. A poza tym podczas podróży 
poznałem mnóstwo wartościowych, uśmiechniętych młodych ludzi. To było wspaniałe!

Mikołaj Hermański, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Wyjazd do Katynia był dla mnie niesamowitym przeżyciem. Kiedy byliśmy w lesie katyńskim, uświado-
miłam sobie, że w tym miejscu doszło do okrutnej zbrodni. Wielu polskich oficerów, tysiące niewinnych 
ludzi straciło tam swoje życie. Teraz na cmentarzu panuje przerażająca cisza, słychać jedynie szum drzew 
i dzwon, którego bicie jest jak głos ofiar tej zbrodni. Niezwykłe emocje wzbudziły we mnie również 
Kuropaty. Z pozoru jest to zwykły las, jak wszystkie inne, a jednak oprócz drzew, znajduje się w nim wiele 
drewnianych krzyży, które mają upamiętniać ofiary komunistycznej zbrodni. Była to dla mnie niezwykła 
lekcja historii, która na długo pozostanie w mojej pamięci. 

Natalia Walachowska, Gimnazjum nr 1im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Katyń - przed wyjazdem kojarzyłem to miejsce tylko z kaźnią polskich oficerów. Okazało się, że to nie 
tylko „my”, lecz także inni przelali krew obok naszej. Za każdym razem, gdy przechodziłem obok mogił 
przed oczami pojawiały mi się sceny osób tracących życie. Całkowicie zmieniłem swoje podejście do 
Katynia, innych miejsc kaźni, a nawet społeczeństwa rosyjskiego i białoruskiego.

Kamil Krotecki, Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Las katyński nie jest duży, na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od innych lasów. Jednak kryje 
w sobie brutalną tajemnicę - groby ponad 4000 niewinnych Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina. 
Wszędzie obecna śmierć, tysiące nazwisk na tysiącach tabliczek…Kuropaty- setki krzyży i setki nieziden-
tyfikowanych ciał. Świadomość tego, że mogłam stąpać po szczątkach poległych była dla mnie przera-
żająca. Z dumą uczestniczyłam w wyjeździe do tych miejsc, w których nadal kryje się tak wiele tajemnic.

Marika Mazurek, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
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W dniach 16 – 21 kwietnia wzięłyśmy udział w wyjeździe organizowanym przez Stowarzyszenie Współ-
pracy ze Wschodem „Memoramus”. Najważniejszą jego częścią był wspólny Marsz Pamięci polskiej 
i rosyjskiej młodzieży do Memoriału Katyń, gdzie wspólnie modliliśmy się i oddaliśmy hołd ofiarom 
sowieckiego totalitaryzmu.Wyjazd ten był dla nas żywą lekcją historii, a także możliwością spotkania 
z Polakami mieszkającymi za wschodnią granicą, co i dla nich, i dla nas było niezwykle cenne, bo jak 
stwierdził nasz polski przewodnik z Grodna: Polska nie kończy się na granicy, Polska kończy się tam, 
gdzie są Polacy. Dzięki takim przedsięwzięciom pamięć o nich nigdy nie zginie. Jesteśmy niezwykle 
dumne i szczęśliwe, że mogłyśmy być częścią tego projektu. 

Michalina Pohl, II LO w Poznaniu 

16 kwietnia 2015 r. wyjechaliśmy z Poznania z Placu Adama Mickiewicza. Już od początku wiedziałam, 
że podróż, a w ogóle caływyjazd, spodobają mi się i w tym względzie się nie zawiodłam. Na polskich 
Kresach Wschodnich zatrzymaliśmy się w małej wiosce, w której znajdowała się żydowska synagoga. By-
łam nią zachwycona. […] Następnego dnia udaliśmy się do katyńskiego lasu, gdzie została odprawiona 
msza za zamordowanych oficerów. Natomiast w niedzielę odbył się, przy udziale młodzieży rosyjskiej, 
uroczysty Marsz Pamięci, do którego dołączyli wierni ze Smoleńska, a także biskup i prawosławni księża. 
Naprawdę nie żałuję,że wzięłam udział w tym wyjeździe.

Barbara Cieślak, II LO w Poznaniu 

Rosja jest jak podróż w przeszłość. Szary, ponury krajobraz, brudne miasta i fabryki w ich obrębie, kel-
nerki z tapirami na głowie, trochę jak w PRLz lat 70. […] Wizyta w Smoleńsku upewniła nas, że niektóre 
rzeczy trudno zmienić: wszechmocny Lenin na każdym kroku czy nazwisko Marksa widniejące na ta-
bliczce z nazwą ulicy oraz cerkwie, których zapasy złota są bogatsze niż dobra materialne mieszkańców 
całego miasta. Rosja kojarzy mi się z przeszłością, zimnem, brudem, Leninem i Katyniem, chociaż mam 
świadomość, że to subiektywne odczucie. Celem naszej wyprawy był Katyń i należy przyznać, że Rosja-
nie postarali się, by polski i rosyjski cmentarz wyglądały przyzwoicie. Niesławne doły zostały przykryte 
żelaznymi krzyżami, a wokół umieszczono tabliczki z nazwiskami ofiar. Co innego jest o tym czytać, a co 
innego zobaczyć to na własne oczy. Uważam, że każdy, w którym drzemie choć odrobina świadomości 
narodowej powinien tam pojechać. 

Iga Pospieszyńska, II LO w Poznaniu 

Wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus” pozostanie 
w mojej pamięci już na zawsze. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że wyjazd ten zmienił mnie nie tylko jako 
człowieka, ale również jako Polaka. Odwiedzając ważne dla Polski miejsca, uświadomiłam sobie, czym 
jest prawdziwy patriotyzm, a jest on przede wszystkim pamięcią o tych, dzięki którym mogę chodzić 
do szkoły w wolnym, niepodległym państwie.  Wizyta m.in. na cmentarzu katyńskim skłoniła mnie do 
bardzo wielu refleksji. Choć jako pojedynczy człowiek nie zmienię świata, to jednak Katyń uświadomił 
mi, jak ważne jest, żeby robić WSZYSTKO, by do takich tragedii już NIGDY nie dopuścić. To, co mogę 
zrobić już dziś, to nie zapominać o tej tragicznej karcie historii Polski, lecz przypominać o niej innym.  
Refleksje i wrażenia, które towarzyszą mi od powrotu do domu, sprawiają, iż myślę o tej wyprawie jako 
o bardzo ważnym momencie kształtującym mój światopogląd.

Anna Wieczorek, IV LO w Poznaniu

 Udział w IX Marszu Pamięci to był dla nas szczególny czas. Byliśmy w miejscach tragicznie zapisanych 
w historii naszego narodu. Oddaliśmy cześć i hołd polskim oficerom rozstrzelanym w Katyniu. Zapamię-
tamy, tak znamienny w swej wymowie, dźwięk dzwonu, zapalanie w skupieniu zniczy przy tabliczkach 
epitafijnych, spacer w wielkiej zadumie, wśród szumu drzew, przejścia po pomostach, aby nie stąpać po 
ziemi, bo przecież ten las to jeden wielki grób. Jakże ważny, w kontekście tych tragicznych wydarzeń, 
był apel do uczestników Marszu - Rosjan i Polaków, o pojednanie,  podanie sobie rąk i o przebaczenie.
 Możliwość uczestniczenia w IX Marszu Pamięci miała dla nas jeszcze jeden, bardzo osobisty wymiar. 
W połowie 2005 roku dowiedzieliśmy się, że w Kuropatach został rozstrzelany (strzałem w tył głowy)- 
brat mojej mamy Kazimierz Karasiewicz – uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolsze-
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wickiej 1919-1921. Jego los, przez tak wiele lat, nie był nam znany. Mimo wieloletnich poszukiwań, nic 
nie wiedzieliśmy o tak tragicznym zakończeniu jego życia. We wrześniu 1939 roku wyruszył na wojnę. 
Widziano go jeszcze w Kowalu. Brał udział w potyczce z Niemcami. Potem ślad po nim zaginął. 
 Kuropaty - z wielkim wzruszeniem poznawaliśmy to szczególne miejsce, jak-
że wymowne – morze krzyży wśród drzew. Ileż cierpienia i krwi kryje ta ziemia. Zapala-
jąc znicze, składając kwiaty, przywoływaliśmy wspomnienia mojej mamy i  jego dzieci 
o prostym człowieku i wielkim patriocie, który nigdy swojej Ojczyzny nie zostawił w potrzebie. Zawsze 
był gotów jej służyć i ofiarował jej to, co miał najcenniejsze – swoje życie. 
 Bardzo czekaliśmy na poznanie Kuropat - miejsca tragicznej śmierci mojego wujka, Kazimierza 
Karasiewicza. Dziękujemy organizatorom IX Marszu Pamięci oraz Dyrekcji Gimnazjum im. H. Cegielskie-
go w Murowanej Goślinie oraz pani Karolinie Śliwińskiej za ten czas, pełen wzruszeń i refleksji.
                  Elżbieta i Bogusław Zastrożni

Wyjazd na IX Marsz Pamięci wywołał u mnie skrajnie odmienne emocje, ponieważ mogłam doznać za-
równo tych pozytywnych, jak i negatywnych uczuć. Wszystkie odwiedzone miejsca pamięci pomogły 
mi zrozumieć, co wydarzyło się w czasie ostatniej wojny. Na lekcjach historii niewiele mówi się o Katyniu 
i innych miejscach komunistycznych zbrodni. Dopiero odwiedzając Katyń, czując przygnębiającą at-
mosferę, zdałam sobie sprawę z ogromu popełnionej zbrodni.  Pomogło mi to zrozumieć, jak ważna jest 
pamięć o pomordowanych, którzy ginęli za ojczyznę oraz co tak naprawdę oznacza patriotyzm. W tam-
tych czasach dla ludzi oczywistą rzeczą była obrona ojczyzny, co w dzisiejszych czasach u wielu budzi 
już wątpliwości. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o historii naszego państwa i przekazywać ją innym.

Weronika Szwarc, IVLO w Poznaniu

Wyjazd na IX Marsz Pamięci stał się dla mnie pretekstem do przemyśleń dotyczących tego, co wydarzyło się 
na kresach z polskimi oficerami. Przelali oni krew za ojczyznę, abyśmy my mogli teraz żyć w wolnym kraju. 
Kiedy weszliśmy na teren nekropolii, przywitała nas, mimo bijącego dzwonu i śpiewu ptaków, głucha cisza. 
Naszym celem był cmentarny ołtarz, przy którym odprawiona została msza święta, a po niej zapaliliśmy 
znicze i pozostawiliśmy chorągiewkę przy epitafijnych tabliczkach z nazwiskami oficerów pochodzących z 
Wielkopolski. To, co zobaczyłam w Katyniu, z pewnością pozostanie na zawsze w mojej pamięci.

Weronika Urbaniak, IVLO w Poznaniu

Podczas wyjazdu do Katynia oraz Smoleńska towarzyszyło mi wiele emocji. Z jednej strony radość ze 
względu na to, że ja i moi rówieśnicy dzięki pokoleniu naszych rodziców jesteśmy nieustannie mobili-
zowani, by pamiętać o ofiarach komunistycznej dyktatury. Z drugiej strony, gdy uświadomiłem sobie, iż 
cała przyroda, która nas otacza była świadkiem tych wydarzeń, dotarło do mojej wyobraźni, ile cierpie-
nia i żalu było spowodowane tą zbrodnią.
Innym ważnym aspektem wyjazdu na Wschód była możliwość doświadczenia żywej historii i poczucie 
prawdziwego klimatu odwiedzanych miejsc. Jest to ważne, ponieważ nawet najlepszy reportaż telewi-
zyjny czy nauczyciel historii nie są w stanie przekazać tego, co tam mieliśmy okazję przeżyć. 

Szymon Majchrzak, IVLO w Poznaniu

Mój wyjazd do Rosji i na Białoruś dał mi wiele okazji do zastanowienia się nad krwawą historią Polski 
i istotą patriotyzmu. Już same przygotowania do wyjazdu pozwoliły mi dowiedzieć się znacznie więcej 
na temat zbrodni katyńskiej niż jest to zawarte w podręcznikach do historii. Największe wrażenie zrobiły 
na mnie Kuropaty - niewinny lasek stojący przy obwodnicy Mińska. Nikt bez świadomości o popełnio-
nych mordach nie zwróciłby na niego większej uwagi. Jednak ten las, podobnie jak las katyński skrywa 
straszną tajemnicę… Po wejściu do niego zobaczyłam krzyże. Nie pięć, nie piętnaście, ale cały las gęsto 
zastawiony krzyżami. W jakiś sposób zobrazowało mi to skalę morderstw, które zostały tam dokonane. 
To, czego doświadczyłam zobligowało mnie do poszerzenia swojej wiedzy na temat komunistycznych 
zbrodni i opowiedzenia o tym, co zobaczyłam i czego się dowiedziałam, rodzinie i znajomym. Ponadto 
jestem przekonana, że ten wyjazd pozostanie w mojej pamięci na całe życie.

Sara Jendro, IV LO w Poznaniu



16

Podróżując na Wschód, przeżyłam wiele podniosłych i poruszających chwil, które na pewno pozostaną 
w mojej pamięci. Myślę, że to, co miałam okazję zobaczyć: zbiorowe mogiły polskich oficerów i przed-
wojennej elity naszego narodu w Katyniu oraz miejsce pochówku tysięcy ofiar sowieckich represji w Ku-
ropatach uzmysłowiło mi, ile zła i cierpienia spowodowała wojna. Miliony niewinnych ludzkich istnień 
poniosły śmierć za sprawą bezwzględnej sowieckiej ideologii. Los, który spotkał tych ludzi był okrutny, 
niesprawiedliwy i, niestety, nie do odwrócenia. Powinniśmy jednak umieć wybaczyć oprawcom, pamię-
tając jednocześnie o wszystkich ofiarach. Myślę, że pamięć o nich powinna być w nas zawsze żywa, by 
nigdy więcej ludzie ludziom nie zgotowali tak okrutnego losu. Jestem przekonana, że podróż do Rosji 
i na Białoruś była dla mnie niepowtarzalnym przeżyciem, dzięki której miałam okazję pogłębić znajo-
mość trudnej historii Polski i oddać cześć poległym. 

Marianna Wojciechowska, IV LO w Poznaniu

W Smoleńsku, po wyjściu z autobusu, jak większość uczestników wyjazdu, nie czułam nic prócz zmę-
czenia. Nie zniechęciło mnie to jednak do dalszej części programu. W czasie drogi na cmentarz katyński 
każdy z uczestników otrzymał karteczkę z imieniem i nazwiskiem zamordowanego w Katyniu ofice-
ra. Na miejscu można było zapalić znicz, by uczcić pomordowanych. Miałam zaszczyt pomodlić się za 
osobę dla Stowarzyszenia szczególną - podporucznika Witolda Pawła Dewojno, czyli ojca prezesa „Me-
moramusa”. Najbardziej poruszyły mnie ściany epitafijnych tabliczek z nazwiskami ofiar, które szczelnie 
wypełniły przestrzeń nekropolii. Był to dla mnie niezapomniany wyjazd, o którym z pewnością będę 
opowiadać moim rówieśnikom.

Klaudia Markwitz, IV LO w Poznaniu

Wyjazd do Katynia był dla mnie wyjątkowym i niepowtarzalnym przeżyciem. Paradoksalnie nie jest 
to tylko zasługa samego Memoriału Katyńskiego, bo mimo że to miejsce zdecydowanie wyjątkowe, 
znacznie większe wrażenie wywarły na mnie Kuropaty pod Mińskiem czy cmentarz w Grodnie. Właśnie 
zwiedzenie tych miejsc, mniej rozpoznawalnych niż las katyński, a równie tragicznych, czyni ten wyjazd 
niezapomnianym. Ogromnym, jeśli nie największym plusem wyjazdu była ciepła i po prostu „ludzka” 
atmosfera. Mimo że każdy miał poczucie rozmiaru tragedii, które wydarzyły się w zwiedzanych przez 
nas miejscach, zarówno opiekunowie, jak i uczestnicy zachowywali się zupełnie normalnie, rozmawiali 
na różne tematy, a nawet – z zachowaniem należnego szacunku – żartowali. Istotnym atutem wyjazdu 
było również bezpośrednie obcowanie z rosyjską i białoruską kulturą podczas zwiedzania Smoleńska, 
Grodna i Nowogródka, co pozwoliło nam na konfrontację stereotypów z rzeczywistością.

Kacper Hildebrandt, IV LO w Poznaniu

Wyjazd na Wschód jest zawsze rzeczą niezwykłą, przywykliśmy już do braku granic, swobodnego prze-
jazdu z jednego kraju do drugiego. Aby wjechać do Rosji, potrzeba się namęczyć, załatwić wizy, wyrobić 
paszport… I w sumie robiło się to tylko dla tych kilku minut, dla odmówienia modlitwy i zapalenia znicza 
przy tabliczce z czyimś imieniem. Osoby kompletnie nam nieznanej, a jednak jedziemy tam. Jedziemy 
oddać hołd komuś, kto kiedyś żył, miał dom, rodzinę… Został wzięty do niewoli, osadzony z podobnymi 
mu ludźmi.  A gdy nadchodziła wiosna, gdy świat budził się do życia, strzelono mu w głowę i skazano na 
wieczne zapomnienie. Wydaje się, że Sowietomnie udało się zrealizować zamiaru, że mord na polskich 
oficerach nie został zapomniany. Jednak Rosja jest wielka a cmentarz malutki, a gdy my zapomnimy 
o Katyniu, to świat się o niego nie upomni i groby znów zarosną, tym razem na zawsze. 

Adam Giziński, VI LO w Poznaniu 

Czas spędzony na Białorusi i w Rosji zapamiętam na długo. Każdy aspekt wyjazdu był ciekawy, pouczają-
cy i wzruszający. Szczególnie przeżyłam odwiedziny na cmentarzach w Katyniu i Kuropatach. Niesamo-
witym uczuciem było stać w miejscu, gdzie ginęli nasi rodacy na tak wielką skalę. Te dwa miejsca bardzo 
się jednak od siebie różnią- Katyń jest znany, często odwiedzany, tworzone są o nim filmy, a w samym 
lesie znajduje się zadbany Memoriał; z kolei jedyną rzeczą w Kuropatach świadczącą o wydarzeniach, 
jakie się tam rozegrały sądziesiątki, setkikrzyży. Przyniesione w spontanicznym geście oddania czci, 
w podzięce, aby ludzie nie zapomnieli o zbrodni. Każdy krzyż jest inny i to jeszcze bardziej porusza, bo 



17

ukazuje pracę zbiorową wielu niezależnych od siebie osób, które połączył jeden cel- pragnienie upa-
miętnienia bohaterów.

Barbara Krzyżaniak, VI LO w Poznaniu 

19 kwietnia 2015 roku rozpoczął się IX Marsz Pamięci, który ma ocalić od zapomnienia komunistyczną 
zbrodnię […].
Gdy pytali nas, uczestników Marszu, w jakim celu wybieramy się do Katynia, odpowiadaliśmy:  jedziemy 
w to miejsce, po to, aby oddać hołd. […] Ale dopiero będąc na miejscu zbrodni, które dziś przedsta-
wione i upamiętniane jest pod postacią tabliczek, krzyży i pomników,  można zastanawiać się, w jaki 
sposób najlepiej to zrobić? Jaki gest jednego człowieka jest na tyle wystarczający,   by przypomnieć 
innym o śmierci, bestialskim traktowaniu, męczarniach, nieskończonym bólu wielu tysięcy? […] Stojąc 
przy zbiorowych mogiłach, dołach śmierci, a także będąc na miejscu katastrofy z 2010 roku, oprócz 
żalu i smutku, dotarł do mnie pewien fakt. Wyobraźnia ludzka jest ograniczona. […] Nie przywrócimy 
życia ludziom, nie zmienimy biegu historii. Możemy, powinniśmy jedynie westchnąć, opuścić głowę 
i w modlitwie zanieść prośby o ich życie wieczne.  

Klaudia Zielińska, VI LO w Poznaniu 

Miękki mech tłumi głosy zamordowanych w katyńskim lesie oficerów. Teraz my, młodzi, musimy mówić 
za nich. Drzewa niewzruszone zapuszczają korzenie. Las jest cichy. Liście szumią na mroźnym rosyjskim 
wietrze. W przeraźliwej, lecz spokojnej ciszy słychać śpiew ptaków i bicie cerkiewnych dzwonów. Dla 
Nich czas się zatrzymał. Dla mnie odmierzał go tylko oddech i tańczące płomienie zapalonych pod epi-
tafijnymi tabliczkami zniczy. Szłam powolnym krokiem, a po policzkach spływały mi łzy. Stanęłam przed 
Romualdem Wasilewskim i zapaliłam znicz. Dałam mu ciepło i światło życia, które bestialsko zgasili So-
wieci. Przyniosłam dla Niego ojczyznę, za którą zginął od strzału w tył głowy.

Maria Pawuła, VI LO w Poznaniu 

Uczymy się historii… na lekcjach przedstawiane są nam różne fakty i wydarzenia, jednakże nie potrafi-
my sobie do końca wszystkiego dobrze wyobrazić czy zrozumieć. IX Marsz Pamięci był idealnym rozwią-
zaniem tego problemu. Dzięki temu przedsięwzięciu mogliśmy na własne oczy zobaczyć miejsca, które 
były świadkami ogromnych zbrodni; miejsca naznaczone krwią tysięcy niewinnych ludzi. Nasuwały się 
pytania: „dlaczego”, „po co”… przecież wydaje się być to czystym obłędem, a jednak przeszłość kryje wie-
le takich sytuacji. Myślę, że każdy z nas choć przez chwilę pogrążył sięw zadumie nad życiem poległych, 
a także i własnym. Marsz ten nauczył nas, iż należy wybaczać, ale nigdy nie zapominać. Pamięć należy 
pielęgnować, bo jeśli my o to nie zadbamy, to nikt tego za nas nie zrobi… 

Oliwia Mielcarek, VI LO w Poznaniu 
„Naród kwiatów pozbawiony”

Kwiaty narodu… które najgłośniej
Zawsze, wbrew czasom, skandowały:
„Honor! Honor! Wartość największa!”
Zaśmiał się kpiarsko zwycięzca,
co z żadnym prawem i moralnością
się nie liczy, i nic takiego nie zna,
Ludzie giną! Śmiercią straszliwą!
Spadają w ziemię nie swoją!
Upiornym i bezgłośnym
Krzykiem upraszają współczucia!
Lecz oni milczą! nie słyszą!... bo tak im kazano.
I krzyk ten niemy kwitują ciszą.
Mechaniczne strzały pistoletu,
Co sekundę ginie jeden byt!
A Ty żyj, narodzie kwiatów pozbawiony,
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Przewodników, co bronili
Orła korony, żyj! To żaden wstyd!
Niepotrzebni są ci ludzie wielcy,
Tacy konserwatywni,
Tacy niedzisiejsi, Co samolubnie
Wolnej Polski chcieli!
Lecz naród teraz wyzwolony
Od ciemiężycieli, Polską się podzieli.
Las który z cierpienia się rusza,
Teraz to tylko cisza i głusza.
Podnoszą się… ponad piaskiem ilastym.
Nie mgły, to dusze na wietrze ulatują.
Niosą wspomnienia, żale, miłości,
Wśród drzew - najlepszych przyjaciół -
Opuszczają szczątki, opuszczają kości
Ponad słońca, planety i gwiazdy
Wracają… Do rodzin? Do swoich?
Ofiary mordu i kłamstwa,
Wracają, tam gdzie ich miejsce.
Synowie ojczyzny, proszą tylko
By dołów nigdy nie zasklepiły
Niepamięci blizny.

Michał Kołakowski, VI LO 

Wiem, że powinnam podzielić się odczuciami z miejsca zbrodni. Jednak nie umiem, nie potrafię przelać 
swoich myśli na papier. Jest ich zbyt wiele, ukryte gdzieś głęboko wewnątrz mnie. Boleśnie wciskające 
się w moją psychikę. Niewyobrażalnym jest... Tak trudno uwierzyć... A gdy już się to zobaczy, doświad-
czy całym sobą, to nie pozostaje nic innego -tylko bezradność. I łzy cieknące po policzkach. Wróciłam 
zmieniona. Inaczej patrzę na otaczający mnie świat... Wciąż nie potrafię zrozumieć i nie chcę wierzyć. 
A gdzieś tam są ich rodziny, pogrążone w wiecznej żałobie. Jeśli oni potrafili przebaczyć, to dlaczego ja 
wciąż czuję wściekłość? I tę samą, spokojną bezradność....

Weronika Masiota, VI LO w Poznaniu 

Uczestnictwo w IX Marszu Pamięci było wspaniałym doświadczeniem. Mogliśmy zarówno uczcić pamięć 
pomordowanych Polaków w Katyniu, jak i zobaczyć rosyjską, jakże inną, rzeczywistość. Z należytym sza-
cunkiem uczciliśmy pamięć ofiar mordu stalinowskiego. Największe wrażenie wywarły na mnie właśnie 
obchody w Memoriale. Również spotkanie z młodzieżą w Domu Polskim w Smoleńsku było wartościo-
wym przeżyciem. Dzięki temu wyjazdowi mogliśmy także dowiedzieć się wielu rzeczy o życiu Polaków 
na Wschodzie, a także zwiedzić miejsca historycznie ważne dla naszego narodu. Jednym z nich był dom 
naszego wieszcza Adama Mickiewicza, co wspominam z dużym sentymentem.  Dzięki temu wyjazdowi 
zawiązały się również liczne kontakty między uczestnikami, z których bardzo się cieszę. Gdybym miał 
możliwość, jeszcze raz skorzystałbym z szansy wyjazdu.

Stanisław Siwek, VII LO w Poznaniu 

To był mój pierwszy wyjazd na Wschód. Taka podróż w nieznane. Podczas całego pobytu wydarzeniem, 
które najbardziej mną wstrząsnęło, była wizyta w Lesie Katyńskim - miejscu, gdzie historia staje przed 
oczyma jak żywa. Nigdy nie byłam w tak cichym i chłodnym lesie. Atmosferę potęgowało nawet za-
chowanie ptaków - były one spokojne, nie wydawały żadnego dźwięku. Dodatkowo napięcie budził 
dzwon, który bił z podziemi. Miał on za zadanie przypomnieć nam, dlaczego właściwie tutaj jesteśmy. 
Nie ukrywam, przestraszyłam się trochę. Media pokazują Katyń w zupełnie innym świetle, może właśnie 
dlatego byłam zaskoczona tym, co mnie spotkało. Pomimo tego strachu, wróciłabym tam jeszcze raz.

Katarzyna Banaszak, VII LO w Poznaniu 
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Wyjazd do Memoriału Katyń był niezwykle pozytywnym, ale i zadziwiającym przeżyciem. Mogłam po-
czuć historię na własnej skórze i zrozumieć tragedię sprzed lat. Wydarzenia, które wcześniej zdawały 
się tylko informacją w podręczniku, stały się tragedią jednostek, których nazwiska mogłam zobaczyć. 
Wywarło to na mnie wielkie wrażenie. Poza tym odwiedziłam kraj, o którym w Polsce ostatnio tak dużo 
się mówi. Byłam mile zaskoczona podejściem tamtejszych ludzi do Polaków. Rosjanie zachowywali się 
w stosunku do nas bardzo życzliwie.

Agnieszka Zibert, VII LO 

Na początku kwietnia razem z kilkoma osobami z mojej szkoły odwiedziliśmy Federację Rosyjską w celu 
upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej w Marszu Pamięci. Podczas wyjazdupoznałam wiele faktów na 
temat historii tego miejsca, a także o samej Rosji […], poznałam prawdę, o której nie mówi się na co 
dzień. Sam Katyń, pomnik, groby wszystkich zamordowanych sprawiły, że miałam ciarki na całym ciele. 
Do tej pory nie mogę się otrząsnąć z tego, jak Memoriał na mnie wpłynął. Poza tym zwiedziliśmy kilka 
innych równie interesujących miejsc, które przybliżyły mi historię, o jakiej ludzie wolą nie mówić. Wyjazd 
był bardzo udany, po powrocie czułam, że wiem więcej. Cieszę się, że miałam okazję zobaczyć miejsca 
pamięci na własne oczy, bo zupełnie zmieniło to moje podejście do historii. 

Aleksandra Górecka, VII LO w Pozananiu 

Podczas wyjazdu na IX Marsz Pamięci ku czci ofiar zbrodni katyńskiej odwiedziliśmy różne miejsca, 
które w znacznym stopniu wpłynęły na nas i nasze uczucia patriotyczne. Ze względu na to, że w akcji 
uczestniczyło wiele szkół z Poznania i okolic, wszyscy mogliśmy się poznać i zawiązać nowe przyjaźnie. 
Duże wrażenie zrobiła na mnie uroczystość w Katyniu. Ludność polska i rosyjska, pogrążona w smutku 
i zadumie, uczestniczyła wspólnie w obchodach ku czci pomordowanych żołnierzy. Wydarzenie to miało 
za zadanie pojednać oba narody w celu zakończenia sporów i niedomówień. Podczas IX Marszu Pamięci 
przeżyliśmy wspaniałe chwile. Wyjazd dał nam szansę zastanowienia się nad naszym życiem. Mówiąc 
o polskiej historii, zawsze należy mieć w pamięci wydarzenia związane z Katyniem i pielęgnować je, aby 
przetrwały dla następnych pokoleń.

Filip Golak, VII LO w Poznaniu 

Wyjazd za wschodnią granicę Polski był dla mnie ogromnym przeżyciem. Miałam okazję poznać inną 
kulturę, sztukę oraz zupełnie inny świat. Jednak największe emocje wzbudził we mnie pobyt na cmen-
tarzu katyńskim. Nie ma w tym chyba nic dziwnego. Myślę, że w każdym Polaku wywołało to wzruszenie 
i wprawiło go w stan zadumy. Spacerując po lesie katyńskim, miałam gardło ściśnięte przez smutek i żal, 
a po głowie chodziło mi tylko jedno pytanie: jak człowiek mógł popełnić tak wielką zbrodnię względem 
drugiego człowieka? Wielkie wrażenie zrobiła na mnie zadbana polska część cmentarza. Z dumą zapa-
liłam znicze i umieściłam biało-czerwone chorągiewki przy symbolicznych mogiłach zamordowanych 
Polaków. Bardzo się cieszę, że miałam okazję uczestniczyć w tym wyjeździe, bo zostanie on na długie 
lata w mojej pamięci i sercu.

Julia Czajewicz, VII LO w Poznaniu

Każdy z nas, jadąc do Katynia, doskonale znał historię związaną z tym miejscem. Jednak wizyta w Memo-
riale nauczyła nas tej historii na nowo. Żadne liczby nie są w stanie tak ukazać skali mordu dokonanego 
w Lesie Katyńskim, jak niekończąca się ściana epitafijnych tabliczek upamiętniających ofiary. Trudno 
było nie wzruszyć się, gdy w spowitym ciszą lesie usłyszeliśmy bijący dzwon. Dźwięk ten był jak krzyk 
wydobywający się spod przesiąkniętej polską krwią ziemi. Tak samo ogromne wrażenie zrobiły Kuropa-
ty. Las krzyży, który tam zastaliśmy, pozostanie mi w pamięci do końca życia. Wówczas właśnie dotarło 
do mnie, że nie mówimy o tych wydarzeniach wystarczająco często. A najważniejsze jest przecież, by 
nie zapomnieć o tych, którzy zostali zamordowani w imię zbrodniczej ideologii oraz oddali za swoją 
ojczyznę to, co mieli najcenniejszego – życie.

Dagmara Grzelska, VII LO w Poznaniu 

Naocznie dostrzegając rozmiar Memoriału w Katyniu, uświadomiłem sobie skalę zbrodni i cierpienia 
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wyrządzonego dziesiątkom tysięcy rodzin pomordowanych. Polacyi Rosjanie, wspólnie składający hołd 
ofiarom stalinizmu podczas Marszu Pamięci, przyglądając się rzędom tabliczek, upamiętniających ofiary 
i mijając zbiorowe mogiły, mieli szansę poczuć bezwzględność reżimu komunistycznego, który w imię 
władzy skazał na śmierć rzeszę niewinnych ludzi różnych narodowości. Symboliczny gest pojednania 
z młodzieżą rosyjską był, moim zdaniem, piękną deklaracją chęci budowy porozumienia i dopełnieniem 
poczucia więzi między młodym pokoleniem dwóch narodów naznaczonych trudną, wspólną historią. 
Zasmucił mnie obraz cmentarzyska w Kuropatach. W XXI wieku, gdzie zewsząd słychać głosy mówiące 
o równości i sprawiedliwości oraz odejściu od totalitaryzmu, władze Białorusi nie poczuwają się do 
podjęcia brzemienia przodków i próby wyjaśnienia kwestii pomordowanych, spoczywających w lesie 
pośród bezimiennych krzyży.

Mateusz Urbaniak, VIII LO w Poznaniu

Chodząc pośród ścieżek na cmentarzu w Katyniu i poszukując tabliczki upamiętniającej zamordowane-
go oficera pochodzącego z Wielkopolski, miałam możliwość osobistego podejścia do ofiar stalinowskiej 
zbrodni. „Mój” żołnierz miał własną rodzinę, plany na życie, marzenia i pasje, które w chwili śmierci zosta-
ły mu bezprawnie odebrane. Był on jednak jednym z tysięcy innych, co uświadomiło mi skalę cierpienia 
pomordowanych i ich bliskich […]

Kamila Urbaniak, VIII LO w Poznaniu

IX Marsz Pamięci wiązał się z ogromnym przeżyciem. Podczas tego wyjazdu mieliśmy możliwość ujrzenia 
miejsc, do których w przyszłości najprawdopodobniej już nie przyjedziemy. Bardzo wspominam główny 
cel Marszu Pamięci – Katyń. Wywołuje wiele emocji, czasem niekoniecznie dobrych, ale zmusza także 
do refleksji. W momencie wejścia na cmentarz panowała cisza, ponieważ każdy zdawał sobie sprawę 
z powagi tego miejsca. Zrozumieliśmy, że powinniśmy być wdzięczni, iż żyjemy w innych czasach oraz 
winniśmy być dumni z poległych. Każda część wyjazdu miała nas zaznajomić z danym miejscem oraz 
znaczeniem w nim Polaków. Jednym z moich przyjemniejszych wspomnień jest Dom Polski, w którym 
mieliśmy możliwość poznania i porozmawiania z młodzieżą rosyjską i ujrzenia, jakajest naprawdę. 
IX Marsz Pamięci na długo pozostanie w mojej pamięci.

Kinga Kaniewska, VIII LO w Poznaniu

Katyń to jedno z najważniejszych miejsc dla Polaków na Wschodzie. Mimo to uważam, że nie to było 
kluczowe w całej tej „wyprawie”. Tytuł „Refleksja po wyjeździe do Katynia” jest nietrafny. Na cmentarzu 
spędziliśmy łącznie kilka godzin. Zbrodnia katyńska, widok niezliczonej ilości nazwisk pomordowanych 
Polaków i myśl o niewyobrażalnym cierpieniu ich rodzin – to wszystko jest dla nas bolesne, ale to nie był 
mój główny cel podróży. Wyjazd pozwolił mi na poznanie kultury, zwyczajów i tradycji nie tylko Rosjan, 
ale i Białorusinów. Przekonałam się, że warto docenić to, co mamy i nie ma dla mnie lepszego domu niż 
moja własna ojczyzna. 

Jagoda Nowacka, VIII LO w Poznaniu

Pobyt w Katyniu był dla mnie dużym przeżyciem. Stąpając po ziemi, na której zginęło tylu Polaków, 
poruszył mnie bezmiar zła, jakie ludzie ludziom byli w stanie wyrządzić, dziękowałem Bogu za boha-
terstwo rodaków i prosiłem o wieczny odpoczynek dla pomordowanych, ale także dla ich katów, ci 
ostatni modlitwy potrzebują najbardziej. Mocne wrażenie zrobił na mnie kontrastujący z dramatyzmem 
miejsca pogodny, beztroski, wesoły śpiew ptaków w katyńskim lesie. Wtedy, 75 lat temu, też pewnie 
ptaki śpiewały… Jestem wdzięczny, że miałem możliwość odwiedzenia miejsc związanych z ważnymi 
dla Polski wydarzeniami: oprócz Katynia - lotnisko Siewernyj, Grodno, gdzie odbył się ostatni sejm 
w I Rzeczpospolitej, Nowogródek, w którym dorastał Mickiewicz. Będę mógł wspominać te chwile do 
końca życia.

Michał Cichy, VIII LO w Poznaniu

Las Katyński skrywa wiele historii i tajemnic, lecz milczy. Odzywa się tylko dzwon spod ziemi- głos po-
mordowanych oficerów. Największe wrażenie zrobił na mnie pomnik ofiar katyńskich, gdzie małymi 
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literkami zostały wypisane nazwiska poległych. Ogrom tych nazwisk i tablic epitafijnych na cmentarzu 
przypomina, jak wielkiej zbrodni dokonano i ostrzega, aby nigdy się coś podobnego nie powtórzyło. Na 
wyjeździeważne było symboliczne pogodzenie się młodzieży polskiej i rosyjskiej. Potrzebne są wyjazdy 
patriotyczne, aby uczcić pamięć Polaków, którzy zginęli w różnym czasie, walcząc o ojczyznę.

Agnieszka Zimmer, VIII LO w Poznaniu

Pobyt w Katyniu, tam…na cmentarzu, gdzie leżą nasi pomordowani oficerowie był dla mnie niezwykłym 
przeżyciem. To przeżycie,którego się nie zapomina.Wierzę, że wspomnienie tabliczek z ich nazwiskami, 
ciągnących się przede mną jakbydalej, poza pole widzenia, zostanie w mojej pamięci do końca życia. 
Zobaczyłem to na własne oczy- Katyń!

Mateusz Madej, XI LO w Poznaniu 

Wyjazd do Katynia był dla mnie szczególnym przeżyciem. Nie każdy ma okazję dotrzeć tak daleko, 
zobaczyć ten las, tamte tabliczki, miejsca, gdzie są doły śmierci. To doświadczenie całkiem odmienne 
od słuchania na lekcji o zbrodni katyńskiej. Pobyt w tym miejscu tak szczególnym dla Polaków mocno 
podziałał na moją wyobraźnię. Te doznania zostaną ze mną, z nami wszystkimi - uczestnikami wyjazdu 
na IX Marsz Pamięci - na całe życie.

Joanna Ziemna, XI LO w Poznaniu 

Pobyt w Smoleńsku i na cmentarzu w Katyniu uświadomił mi wiele. Wojna to straszna rzecz, nie ma 
wytłumaczenia, żadnego usprawiedliwienia dla zabijania bliźniego. Tak ważny jest więc w dzisiejszych 
czasach pokój. Wartość istotna dla wszystkich narodów. Powinni o tym pamiętać i Polacy, i Rosjanie. 
Myślę, że Marsze Pamięci pomagają młodemu pokoleniu to docenić.

Oskar Lasota, XI LO w Poznaniu 

Dzięki udziałowi w IX Marszu Pamięci znalazłam się w grupie młodzieży, która w szczególny sposób 
kultywuje pamięć o tragicznej śmierci polskich oficerów. Pozwala to budować wspólny patriotyzm, 
pomaga przemyśleć historię. Wyprawa do Rosji dostarczyła mi wiele emocji. Odbyłam niezwykłą lekcję 
historii, ale także poznałam realia życia w tym kraju. Spotkałam tam rówieśników, którzy byli gościnni, 
życzliwi i mieli otwarte serca. Przeżyłam tę podróż w niezwykłej aurze przeszłości i teraźniejszości.

Oliwia Kucybała, XI LO w Poznaniu 

Pobyt w Rosji był dla mnie ważnym wydarzeniem. Uświadomiłam sobie, że powinniśmy docenić to, co mamy 
- to, że jesteśmy wolni, niepodlegli, że żyjemy w czasach pokoju. Marsz Pamięci obudził we mnie patriotyczne 
uczucia. Dowiedziałam się, jak pomordowani Polacy pochowani w Katyniu bardzo kochali Polskę. Zrozumia-
łam, jak wielką tragedią dla Ojczyzny była utrata elit w czasach II wojny światowej, jak straszny był totalita-
ryzm.Wyjazd ten pozostanie długo w mej pamięci. Teraz potrafię dostrzec lepiej pewne wartości.

Maria Brazdyte, XI LO w Poznaniu 

Wyjazd na IX Marsz Pamięci wywarł na mnie bardzo duże wrażenie. Oczywiście, najważniejszym punk-
tem wyjazdu był pobyt w Memoriale Katyń.IX Marsz Pamięci był dla mnie bardzo emocjonującym wyda-
rzeniem.Wysłuchaliśmy przemówień wygłaszanych w imieniu Rosjan i naszym - Polaków oraz udaliśmy 
się w skupieniu na cmentarz rosyjski i polski. Widok tylu osób oddających cześć Ofiarom zbrodni katyń-
skiej, a przede wszystkim naszym rodakom, bardzo mnie poruszył. Mile wspominam także podróż przez 
Białoruś. Mińsk zachwycił mnie swoją architekturą, Nowogródek pamięcią o Mickiewiczu, a Grodno 
wspaniałymi pomnikami historii Polski. Ten wyjazd na pewno zachowam w pamięci na długo…

Kinga Ordecka, XV LO w Poznaniu 

Z wyjazdem do Katynia wiązałam wiele nadziei oraz wątpliwości… Wschodnia część Europy, wbrew opi-
niom młodzieży, wcale nie jest taka odległa, a według mnie warta zainteresowania. Białoruś jest pięk-
nym krajem, natomiast Rosja to kraj wielu kontrastów. Piękne i bogate cerkwie zadziwiają w zestawieniu 
ze zwykłymi ulicami miast. Było mi bardzo miło, że tak serdecznie zostaliśmy przyjęci przez młodzież 
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i dorosłych w Smoleńsku. Wyjazd na IX Marsz Pamięci był dla mnie także niepowtarzalną lekcją histo-
rii, której nigdy nie zapomnę. Miejsca takie jak Katyń i Kuropaty wywarły na mnie ogromne wrażenie 
i skłoniły do głębokich refleksji nad dziejami naszego narodu.  Jestem pewna, że w przyszłości ponow-
nie odwiedzę te miejsca.

Zuzanna Adach, XV LO w Poznaniu 

Do tego, że wziąłem udział w wyjeździe na IX Marsz Pamięci przyczynili się moi rodzice – i za to bardzo 
im dziękuję.  Bez wątpienia poszerzyłem swoją wiedzę na temat zbrodni katyńskiej i z chęcią dzielę się 
nią teraz z rówieśnikami. To miejsce bardzo dotknęło mojego serca…Wspomnieniem, które szczególnie 
zachowam w pamięci jest sam Marsz Pamięci. Dzięki temu wydarzeniu moi rówieśnicy i ja mogliśmy 
w pełni poczuć się patriotami. Wzruszającą chwilą dla mnie był także pobyt na miejscu katastrofy pol-
skiego samolotu prezydenckiego. 

Jan Wojciechowski, XV LO 

Wyjazd do Katynia był dla mnie niesamowitym przeżyciem, które zachowam w pamięci na zawsze. Kie-
dy podczas pobytu w Memoriale Katyń zobaczyłem niekończące się rzędy tabliczek z nazwiskami po-
mordowanych żołnierzy, uświadomiłem sobie rozmiar tej zbrodni i wyjątkowość miejsca, w którym się 
znajdowałem. Najbardziej zapamiętam Marsz, w którym uczestniczyli Polacy i Rosjanie oraz ceremonię 
oddania hołdu pomordowanym. Ważnym momentem uroczystości było dla mnie również symboliczne 
pojednanie obu krajów poprzez wzajemne podanie ręki uczestników Marszu z Polski i z Rosji. 

Jacek Łowigus, XV LO w Poznaniu 

Wizyta na Wschodzie zorganizowana przez Stowarzyszenie „Memoramus” była dla mnie wielkim prze-
życiem. W ciągu kilku dni zobaczyłem takie miejsca, które dotychczas widziałem tylko na mapie. Jako 
uczestnik Marszu Pamięci czułem się osobą wyróżnioną, ponieważ nie każdemu mógł przypaść w udzia-
le taki zaszczyt, jak oddanie hołdu pomordowanej elicie polskiej w dalekim Katyniu. Będąc w lesie ka-
tyńskim, nagle zacząłem sobie uświadamiać, że przecież wszystko to, co dookoła widzę jest właśnie tym 
miejscem, o którym dotychczas mogłem poczytać tylko w książkach lub podręcznikach. Nie mogłem 
także uwierzyć, że właśnie w tym miejscu 75 lat temu działy się tak straszne rzeczy. […] Podsumowując 
chciałbym powiedzieć, że wyjazd był dla mnie wielką lekcją patriotyzmu oraz historii. Jako uczestnik 
tego przedsięwzięcia z pewnością mogę powiedzieć, że wyjazd był udany, a czas, który tam spędziłem 
zapamiętam, do końca życia.

Jakub Siwiński, ZSOiP w Nowym Tomyślu

Wyjazd do Katynia był dla mnie niesamowitym przeżyciem. Pobytu w nim nie zastąpi żadna książka 
czy film. Doświadczyłam żywej lekcji historii, która mocno do mnie przemówiła. Największe emocje 
wzbudził we mnie sam Marsz oraz gest pojednania młodzieży polskiej i rosyjskiej. Odwiedziliśmy także 
miejsce katastrofy lotniczej, w której w 2010 roku zginęły ważne dla kraju osobistości, w tym prezydenc-
ka para. Pojechaliśmy również do Kuropat, miejsca masowych mordów dokonanych przez NKWD. […] 
Myślę, że każdy Polak powinien chociaż raz w życiu odwiedzić Katyń i oddać hołd poległym żołnierzom. 
Cieszę się, że mogłam tego doświadczyć. IX Marsz Pamięci był wydarzeniem, które zostanie w moim 
sercu i pamięci na zawsze.

Marika Pakuła, ZSOiP w Nowym Tomyślu

IX Marsz Pamięci był dla mnie nie tylko wyjazdem, dzięki któremu mogłem oddać cześć pomordowa-
nym w Katyniu polskim patriotom, poznać wiele ważnych faktów historycznych, ale także poszerzyć 
swój światopogląd. Dowiedziałem się sporo o warunkach, jakie panują za nasza wschodnią granicą, 
o tym, jakie są skutki prowadzonej tam polityki. Dodatkowo była możliwość zapoznania się z młodzie-
żą rosyjską, która zaskoczyła wszystkich znajomością języka angielskiego oraz otwartością. Na uwagę 
zasługuje także doskonała organizacja całego przedsięwzięcia. Uważam, że ten wyjazd wniósł bardzo 
wiele do mojego życia i na pewno zostanie przeze mnie zapamiętany na długo.  

                               Adam Kaczmarek, ZSOiP w Nowym Tomyślu
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Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
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Liceum Ogólnokształcące  w Obornikach Wielkopolskich

VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

VII Liceum Ogólnoszktałcące w Poznaniu
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VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
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XV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
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Młodzież przed Ścianą Pamięci w Katyniu

Młodzież składa znicze pod tabliczkami epitafi jnymi zamordowanych ofi cerów

Brama prowadząca na Polski Cmentarz Wojenny
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Jedna ze zbiorowych mogił

Występy w domu kultury w Smoleńsku

Wspólne wykonanie utworu Anny German przez utalentowane wokalistki z Polski i Rosji
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Integracja młodzieży polskiej i rosyjskiej

Początek Marszu

Trzy pokolenia pań prezes Domu Polskiego od prawej Stanisława Afanasjewa, Rościsława Tymań, Antonina Mickiewicz , 
Wincenty Dowojna prezes Stowarzyszenia MEMORAMUS, Barbara Zatorska sekretarz Stowarzyszenia MEMORAMUS 
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Drugi etap Marszu - przejście na teren Memoriału Katyń

Uroczystości na terenie Memoriału

Konsul RP w Smoleńsku Michał Greczyło oddaje hołd pomordowanym
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Biało-czerwone fl agi w Katyniu Udział duchownych prawosławych w uroczystościach

Przemarsz uczestników pod ołtarz 

Uścisięcie dłoni jako gest pojednania Polaków i Rosjan 
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Wspólna modlitwa na lotnisku Siewiernyj

Zawieszenie fl agi przez młodzież XI LO na Sierwiernym

Uroczystości przed ołtarzem katyńskim
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Lotnisko Siewiernyj - pomnik ofi ar katastrofy smoleńskiej

Droga przez las w Kuropatach

Kuropaty - las, więcej w nim  krzyży niż drzew...



Wspólna modlitwa przy mogile Powstańców Styczniowych

Las Kuropacki
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Mogiła Powstańców Styczniowych

Rodzinny dom Adama Mickiewicza
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Cmentarz polski w Grodnie

Cmentarz polski w Grodnie

Przed pominikiem Adama Mickiewicza
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Nieświadomy doświadczeń następnych dni, wyruszyłem w daleką podróż przez bezkresne pola Biało-
rusi i Rosji, aby w końcu zatrzymać się na stacji Gniezdowo.Stamtąd wyruszyliśmy już wraz z Rosjanami, 
aby wspólnie stanąć na katyńskiej ziemi, drżącej od krzyków pomordowanych i przesiąkniętej krwią 
niewinnych. Byliśmy tam, aby ocalić od zapomnienia historię komunistycznej zbrodni i oddać hołd po-
mordowanym. Zostawiłem płonący znicz pod tablicą kapitana Bolesława Krajewskiego - ofiary zbrodni 
katyńskiej i żywię nadzieję, że za rok inni będą mogli doświadczyć tego, co ja i podtrzymywać pamięć, 
aby już nigdy nie doszło do tak okrutnego mordu. […] Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb 
żyć, oddychać i rozkoszować się dniem w niepodległym kraju.

Piotr Szczepaniak, ZSOiP w Nowym Tomyślu

Pomimo tego, że każda czynność czy rzecz ma w języku polskim swoją nazwę, to i tak trudno jest oddać 
słowami emocje towarzyszące nam podczas wyjazdu. […] Dla mnie osobiście ten wyjazd był zbiorem 
nowych doświadczeń. Głównym z nich były oczywiście uroczystości w Katyniu.W tym miejscu hymn 
brzmi inaczej, „Mazurek Dąbrowskiego” staje się symbolem nie kraju, a polskości, dumy narodowej, za 
którą warto oddać życie.
Pobyt w Rosji obalił również mit o wzajemnej nienawiści społeczeństw rosyjskiego i polskiego. Miałem 
przyjemność poznać kilkanaścioro Rosjan, którzy okazali się bardzo sympatyczni oraz zaszczyt wysłu-
chać przemowy kobiety, której rodzinę wymordowano za rządów Stalina. Właśnie słowa tej osoby oraz 
pobyt w Kuropatach - miejscu egzekucji ćwierci miliona ludzi -  uświadomiły mi, że stalinizm był wrogi 
nie tylko wobec Polaków, ale także w stosunku do obywateli ZSRR […].

Hubert Krasnowski, ZSOiP w Nowym Tomyślu

Emocji, których doznałam w lesie katyńskim nie można wyrazić żadnymi słowami. Nawet najlepsza 
lekcja historii czy opowieść nie odda tego bólu, smutku, straty, ale jednocześnie dumy, która rodzi się 
głęboko w sercu i pozwala, a wręcz nakazuje śpiewać pełną piersią Mazurka Dąbrowskiego. Będąc tam, 
w Katyniu poczułam ogromną dumę z bycia Polką i odwagę, by bronić dobrego imienia Naszej Ojczyzny, 
tak jak robili Ci, których nazwiska widnieją na tabliczkach epitafijnych. Poznałam również prawdziwą 
sztukę przebaczania i dowiedziałam się, jak wielkie trzeba mieć serce, by powiedzieć to jedno słowo - 
„wybaczam”.  

Oliwia Lupa, LO w Obornikach Wlkp 

Trudno jest mi w paru słowach opisać to, co przeżyłam w Rosji, i trudno jest użyć słów, które w pełni 
oddadzą moje przeżycia. Przywołując w pamięci wyjazd na Wschód, na myśl przychodzą mi rozmaite 
wspomnienia. Ta wyprawa wiele wniosła w moje życie. Miałam okazję skonfrontować informacje teore-
tyczne z rzeczywistością. W lesie katyńskim w powietrzu czuje się zło, które się tam dokonało. Człowiek 
w swej wrażliwości nie jest w stanie pojąć, jak wielką zbrodnię tam popełniono. Nie sądziłam, że stąpa-
nie po tej płaczącej ziemi wzbudzi we mnie tak silne emocje. W tym miejscu człowiek zaczyna rozumieć, 
co to znaczy być Polakiem, zaczyna czuć więź z przeszłością. Wyjazd ten zapamiętam na zawsze, jego 
wydźwięk pozostawił głęboki ślad w moim sercu. 

Agata Niedzielska, LO w Obornikach Wlkp

Cisza.. Cisza, która krzyczała.. Właśnie tak zapamiętałem pobyt w lesie katyńskim. Tego uczucia nikt nie 
jest w stanie w pełni oddać słowami. To emocje, które przeszywają nas na wylot - tak, jak kule na wylot 
przeszywały  polskich oficerów. Emocje, które zostaną z nami już na zawsze – tak, jak na zawsze zostanie 
w naszych sercach pamięć o pomordowanych.

Dawid Chudziński, LO w Obornikach Wlkp 

Pobyt w Katyniu był niezapomnianym przeżyciem. Bardzo cieszę się, że wziąłem udział w wyjeździe 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Memoramus”. Wyjazd ten był wyjątkowy pod wieloma wzglę-
dami. Odmienił mój obraz Rosji a także pozytywnie zaskoczyła mnie przyjazna rosyjska młodzież. Marsz 
uświadomił mi, że obowiązkiem każdego człowieka jest pamięć o przeszłości. 

Patryk Nowak, ZSB Nr 1 w Poznaniu
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Gdy znaleźliśmy się w lesie katyńskim, wszystko stało się inne. Wyobrażając sobie masowy mord, wszyst-
kie tragiczne wydarzenia, które miały tam miejsce, każdy z nas poczuł smutek i ból. Każdy z nas oddał 
hołd poległym i upamiętniając Wielkopolan zabitych w Katyniu, zapalił znicz i przyczepił polską flagę. 
Był to wspaniały gest.

Mikołaj Matyla, ZSB Nr 1 w Poznaniu 

Pobyt w Katyniu uświadomił mi, że polscy żołnierze zginęli w bestialski sposób na rosyjskiej ziemi. Wcze-
śniej nie rozumiałem istoty sprawy. Kiedy stałem przy grobach poległych, poczułem żal. Jedyne, na co 
mogłem się zdobyć, to oddanie hołdu wraz z modlitwą. Po wyjeździe mój stosunek do Rosjan zmienił 
się. Można powiedzieć, że powstała pewna więź. Myślę, że taki wyjazd daje wiele refleksji i przemyśleń. 
Człowiek cofa się do tych koszmarnych czasów. Jest z poległymi żołnierzami. I wtedy dociera do niego 
ziarno prawdy.

Maksymilian Pera, ZSB Nr 1 w Poznaniu 

Jestem bardzo zadowolony z dobrych kontaktów z rosyjskimi organizatorami tego wyjazdu, jak 
i z przygotowania atrakcyjnego planu zajęć, w tym zwiedzania wielu interesujących i wartych zobacze-
nia zabytków. […] Pobyt w samym Katyniu był dla mnie ważny, odczuwałem wielki szacunek dla pole-
głych i dumę, że mogłem być w tak ważnym miejscu nie tylko dla historii Polski, ale przede wszystkim 
dla historii świata. […]

Kamil Kołodziejski, ZSB Nr 1 w Poznaniu 

Cisza, szum wszechobecnych sosen i brzóz, krzyczące doły, ołtarz na tle brunatnej ściany, czerwono - 
białe znicze i słowa, które utkwiły mi najbardziej w pamięci i które najlepiej charakteryzują to miejsce: 
„Katyń to przerwane życie”. W ten sposób zapamiętam swój pobyt na Polskim Cmentarzu Wojennym w 
Katyniu. Przyjeżdżając tu co roku z młodzieżą, dajemy jej prawdziwą lekcję historii, geografii i pokory dla 
otrzymanej wolności. Wybaczamy i zawsze będziemy pamiętać.

Kamila Krzesińska, nauczycielka ZSB Nr 1 w Poznaniu 

Refleksje związane z udziałem w IX Marszu Pamięci połączone są dla mnie ze znaczeniem słów „marsz” 
oraz „pamięć”. Przypomnienie niewyobrażalnie trudnych wydarzeń Zbrodni Katyńskiej oraz obecność 
w miejscach z nią związanych jest czymś bezcennym. Nie można do końca opisać pojawiających się 
uczuć i emocji, bo pomimo tego, że dzielone są ze wszystkimi uczestnikami Marszu, dla każdego są 
czymś intymnym i osobistym. Spotkanie z młodzieżą rosyjską, wspólny przemarsz, podanie rąk, słowa 
wypowiedziane przez osoby bezpośrednio dotknięte Zbrodnią Katyńską pobudzają do refleksji nad 
tym, w jaki sposób kształtować współczesny świat? Marsz Pamięci, w którym miałam zaszczyt uczestni-
czyć po raz pierwszy, bardzo wymownie pokazał, że pamiętając o wszystkim, co się wydarzyło, trzeba iść 
dalej i pozwolić, aby tajemnica lasu katyńskiego przemieniała nas samych i świat wokół nas…

Agnieszka Klimek, pedagog w ZSK w Poznaniu

Memoriał Katyń…. Myślę, że większość z nas nie była w pełni świadoma tego, gdzie się znajduje. Po wyj-
ściu z autokaru przeszliśmy razem przez wielką szklaną bramę, a następnie przez rozwidlenie drogi na 
dwie części cmentarza – rosyjską i polską. Natłok myśli, który w tym czasie mi towarzyszył, nie pozwalał 
na skupienie. Miałem za mało czasu, by po prostu stanąć i pomyśleć o tym, co się tutaj wydarzyło tyle 
lat temu. Spojrzałem na wszystkie tabliczki z imionami i nazwiskami, z myślą, że po drugiej stronie liter 
kryją się ludzie, którzy posiadali rodziny i dzieci, ludzie niewyróżniający się niczym,poza miłością do 
Ojczyzny. Dopiero po powrocie do Polski zauważyłem, jak bardzo zmienił mnie ten wyjazd.

Mateusz Strzelczyk, ZSK w Poznaniu

Na samym początku nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym wyjeździe.  Ci, co już tu byli, mówili, 
że trudno opisać to wszystko, co przeżyli. Po powrocie do kraju zupełnie im się nie dziwię.  Cmentarz 
Wojenny w Katyniu uświadomił mi, jak bardzo ludzie mogą być okrutni i do czego może doprowadzić 
chora ideologia.  Liczba tabliczek epitafijnych i doły śmierci to nie są przestrzenie, które da się opisać 
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słowami.  Nie mogłem sobie także wyobrazić dramatu rodzin ofiar tragedii.  Oficerowie tam zamordo-
wani pozostawili w Polsce swoje rodziny, by walczyć za ojczyznę i ponieśli – niestety – największą ofiarę. 

Szymon Jarecki, ZSK w Poznaniu  

Podróż do Rosji była dla mnie ciekawym doświadczeniem i dzięki Stowarzyszeniu Memoramus spełniło 
się jedno z moich marzeń. Zawsze interesowała mnie tamtejsza kultura, język i historia. W czasie pobytu 
w Domu Polskim w Smoleńsku miałam możliwość poznać koleżanki z Rosji. Te dziewczyny sprawiły, 
że przekonałam się, iż funkcjonujące stereotypy dotyczące Rosjan są bardzo krzywdzące. Kilka z nich  
było już z wizytą w Polsce, zachwycały się naszym rosołem, krakowskim rynkiem i stolicą, były bardzo 
przyjazne, chętne do rozmowy, jak najwięcej chciały się dowiedzieć. Obdarowały mnie małymi upomin-
kami, pamiątkami. Wymieniłyśmy się adresami mailowymi, zapisały mój profil na Facebooku oraz Skype, 
zamierzamy nadal utrzymywać kontakt. […] Dużym przeżyciem dla mnie było wspólne uczestnictwo 
w Marszu Pamięci. Razem mogłyśmy oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Dagmara Gierasińska, ZSK w Poznaniu  

IX Marsz Pamięci pozostanie niezapomnianym przeżyciem dla każdego, kto w nim uczestniczył. Już 
na Stacji Gniezdowo można było wyraźnie odczuć, że zbrodnia katyńska jest wspólną historią wszyst-
kich Polaków i Rosjan. Jednak na szczególną uwagę zasługują wydarzenia z samego Memoriału Katyń. 
W przemówieniach Rosjan bez problemu można było doszukać się wyrazów współczucia, choć od wy-
darzeń z 1940 roku minęło 75 lat. Dla każdego z nas była to też pewnego rodzaju lekcja i pewnie nie 
tylko mnie utwierdziła ona w przekonaniu, że nie należy mylić zwykłych ludzi, obywateli Rosji z apara-
tem władzy. Poza tym, o ile wielu pomordowanych w Katyniu znanych jest z imienia, nazwiska, o tyle 
anonimowość masowych grobów w Kuropatach robi ogromne wrażenie, któremu towarzyszy smutek 
i nadzieja na to, że Ci pod ziemią mogą teraz cieszyć się spokojem. 

Paulina Rosiejka, ZSK w Poznaniu  
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Preface 

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem “Memoramus” in Poznań (the Society of Cooperation with 

the East MEMORAMUS) and Dom Polski in Smolensk (the name is translated as “Polish House” in En-

glish) organised the 9th Memorial March of Polish and Russian young people: from the Gniezdovo 

railway station to the Katyn Forest. This publication is a short account of the event. On Polish side, 

the undertaking was supported by: National Centre for Culture in Warsaw, the Government of the 

Wielkopolska Province, the City of Poznań, the Town and District of Murowana Goślina, the Oborniki 

Wielkopolskie District Authorities and the Nowy Tomyśl District Authorities. During the 9th Memorial 

March and the whole stay in Smolensk we were taken care of by the federal authorities of Smolensk 

Region and the workers of the National Memorial Complex “Katyn”. During the solemn event we were 

accompanied by Lilia Turczenkowa – president of the Smolensk division of the Russian Association 

of Victims of Unlawful Political Repressions, and Antonina Mickiewicz – president of Dom Polski in 

Smoleńsk. Michał Greczyło, head of Consular Agency of the Republic of Poland in Smolensk, also took 

part in the Memorial March. 

The Society would like to render thanks to all those mentioned above.

A group of 130 Polish students with their teachers and a similar number of Russian youths participated 

in the 9th Memorial March. Joint memorial marches, during which Polish and Russian students honour 

those murdered by the Soviet totalitarianism, are the only event of this kind taking place on the gro-

unds of the National Memorial Complex “Katyn”.  

The Society of Cooperation with the East MEMORAMUS in Poznań was founded in spring 2006. The 

goal of our activities is to preserve the memory about the experiences of Poles in the East during World 

War II, and also to promote relationships between young people from Poland and from the countries of 

the former Soviet Union. The Society was started by its members, head teachers and teachers of six Po-

znań schools, members of Rodzina Katyńska (the Katyn Family) in Poznań and Związek Sybiraków Klub 

Pawłodarczyka, as well as people who identifi ed with the goals of our society. We have established 

contacts with towns situated near other places of the martyring of Poles in the East. Besides planned 

educational activities, our objective is the annual joint Polish-Russian Memorial March in Katyn, as well 

as trips to Bialystok, with the aim of participating in the Polish Siberian Marches of Living Memory.

 President of the Society

Wincenty Dowojna
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The silence that screamed… 

Saturday, 18 April 

The day of our stay in Smolensk and Katyn: paying a visit to the Polish War Cemetery, sightseeing 
Smolensk, meeting Polish people and Russian youth in the Smolensk Community Centre, and visiting 
a Catholic parish. 
In the morning we arrive at the Polish War Cemetery in Katyn. We, people from the Mikołaj Kopernik 
School in Nowy Tomyśl, have been here for the fi rst time. Deep in thought, we look at the vast and 
well maintained area of the National Memorial Complex in Katyn, and especially one part of the gro-
unds: the Polish War Cemetery. Here are graves of the victims of the Soviet massacre that occurred in 
April and May 1940, the crime that was committed on Polish offi  cers, police offi  cers, landowners and 
representatives of Polish intelligentsia. We are particularly struck by the so-called death pits, which 
are mass graves once investigated by archaeologists, now thoughtfully protected with metal plates 
– it’s done in order to prevent the graves of the massacred people from being desecrated. Having 
made ourselves acquainted with the topography of the cemetery, we participate in the Holy Mass 
and pray for the victims of the disgraceful massacre. Each student has obtained a card with the name 
and surname of an offi  cer coming from Wielkopolska (Greater Poland) – the person’s commemorative 
plaque is to be found by the student. After a given plaque has been traced, we light a candle and place 
a white and red fl ag. Our hearts beat fast when we fi nd surnames who had connections with the county 
of Nowy Tomyśl, including reserve lieutenant Kazimierz Baraniecki, reserve lieutenant Stefan Frącko-
wiak, reserve lieutenant Franciszek Jandy and reserve major Franciszek Ksawery Rost. For years one 
has not been allowed to remember them. We light candles, we pray, we are silent. After leaving the 
Polish War Cemetery we go on a short, yet very interesting, tour of Smolensk. We visit the Assumption 
Cathedral (Uspensky Sobor), then we walk along the walls of the fortress that goes back to the times of 
King Sigismund III Vasa. After the clock strikes three we make for the Community Centre in Smolensk 
to meet Russian youth and the authorities of Dom Polski.
There, we are witnesses of a moving cultural presentation with Polish and Russian performers. 
After the concert, the students take part in a discotheque and the teachers from Poland are treated 
to a modest meal. It is an exceptional opportunity for a direct exchange of views with our Russian and 
Polish hosts. After leaving the hospitable Smolensk Community Centre we go to the Catholic parish 
in Smolensk. It is run by the Franciscans. The leader of the congregation, Father Ptolemaeus is absent, 
therefore one of the Grey Friars presents us with information about the activities of the parish. On 
behalf of the group from Nowy Tomyśl we make a small donation, we pray and, full of impressions, we 
head for our accommodation, a sanatorium called Kristal. In my view, the meditation and refl ection 
present during the fi rst part of the day – and the emotions evoked by them – eclipsed the next items 
on the programme of the Polish day in Smolensk.       
    
Jacek Stępniewski, teacher of History and Social Studies in ZSOiP of Mikołaj Kopernik in Nowy Tomyśl
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Square of Reconciliation in the Katyn Memorial – the address of Michał Kołakowski, a student 
of High School No. 6 in Poznań, given to young Russians at the solemn beginning of the 9th 
Memorial March  

Dear Friends, 
We arrive here in order to take part in the 9th Memorial March, we arrive humbly, in silence and with a 
message of friendship and peace. We, young Poles, talk about Katyn to young Russians: 
 Katyn means interrupted lives, Katyn means tragedy of families, Katyn means a crime, Katyn means 
death of the innocent, Katyn is memory that defi es oblivion.  
 Katyn means allegiance to the Republic of Poland. Katyn, Mednoye, Bykivnia and Piatikhatki are 
death pits that testify to an unjustifi ed decision, Katyn bears witness to the totalitarian regime which 
the citizens of Poland opposed fi rmly. They preserved their dignity and their death equals life. 
 It is their tragedy that we build our independence on. It is the Polish intelligentsia thanks to whom 
we exist.
 Katyn and the death pits are proof that life and death are close to each other, Katyn and the death 
pits are an act connecting the past and the future of a nation. 
 We realise that we exist thanks to the deaths. The deaths that were to have been forgotten and 
voiceless. Yet, although they are silent, we know how much the living owe to the dead. 
 The death pits are full of pain. The pain that accompanies every person at the moment of death. The 
pain that unites Poles and Russians, for it is common and it is similar to the one felt when you lose your 
loved ones. 
 Our compatriots lost their lives in solitude, without their family and friends, but at this very moment 
they are so close to us. We forgive the murderers, we forgive the enemies in the name of our coopera-
tion and friendship. We are grateful for being able to be with you here today. 
 We invite you to Poland. 

Katyn, 19 April 2015
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Time stopped for them… 

Sunday, 19 April 

In the afternoon we reach the Severny Airport in Smolensk, the place of the 10 April 2010 crash of the 
presidential airplane with the delegation to take part in the celebrations of the 70th anniversary of the 
NKVD massacre on Polish offi  cers in Katyn. We are accompanied by students and teachers from the 
school in Smolensk and from Dom Polski. 
We lay fl owers and light candles. In a stirring speech, the priest recalls the circumstances of the crash. 
It is hard to resist bowing your head and pondering over fate and the inevitability of death. 
What is exceptionally signifi cant – once again during the day – is the fact that near the boulder com-
memorating the place of the accident we stand together: Poles and Russians. The symbolic meaning 
of shaking hands at the Katyn cemetery continues…
After a moment of thought there comes a time for a conversation with those who have visited the 
place again: Where did the birch tree grow? Where did the plane fall?
Departing, we turn towards the place for the last time: we do remember and we always will!   
   
    
           Maksymilian Łazarowicz, High School No. 14 in Poznań
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May it be rescued from oblivion… 

Sunday, 19 April

The main reason for the journey from Poznań to the Eastern borderlands was visiting several places 
important in the history of our nation, as well as reconciliation between young Poles and Russians. Our 
meeting with Russians took place on a Sunday morning (19 April) during another Memorial March. 
We started the march at the station in Gniezdovo, the place where Polish prisoners of war got out of 
overcrowded carriages and, after undergoing a routine inspection, headed for the Katyn Forest. The 
members of the Memoramus Society gave us a brief presentation on the site’s history. Next, every 
participant commemorated all victims of the Katyn massacre with a minute’s silence. After the short 
ceremony in Gniezdovo, in silence and lost in thought, we got on our coaches to be carried to the Me-
morial. The subsequent parts of the celebrations were held there. Representatives of the two nations 
gave solemn and moving speeches near the gate leading to the Russian and Polish sections of the 
cemetery. Later, the national anthems of the two states were sung. A specifi c tradition of the annual 
Memorial Marches is the symbolic reconciliation of young representatives of the two nations hitherto 
divided by history. At the cordial request of Mr Wincenty Dowojna we shook our hands in token of 
unity and forgiveness. Then we went to the Russian cross where the bishop of Smolensk led a special 
prayer. Surrounded by the faithful and leading a solemn procession, the bishop began to pray for all 
casualties of war. From there we headed for the Polish part of the cemetery where we also said a prayer 
and we paid homage to all the murdered people. The last item on the programme of the celebrations 
was a farewell meeting with the cadets of the Smolensk military school – they presented a spectacular 
solemn parade that they had prepared for us. The participation in the 9th Memorial March was an 
object lesson in patriotism and remembering Polish history, the history we can only be proud of. The 
meeting with the Russians broke all the stereotypes concerning this nation.      
 
    
            Mateusz Pruski, High School No. 14 in Poznań
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Poland ends where the Polish are… 

Monday, 20 April

 In the morning we left the hotel in Minsk. From our coaches’ windows, with interest, we were looking 
at the capital of Belarus, where a new rainy day was beginning. Several minutes went by and there was 
no trace of the rain. We were on the outskirts of Minsk. From the forest through which the route passed 
there emerged more and more crosses. That was Kurapaty… The majority of the trip participants had 
come here for the fi rst time in their lives, therefore we were deeply moved and curious while entering 
the enormous cemetery. The forest road, lined with two rows of crosses, led us to the places with 
memorial plaques commemorating the victims of the massacre perpetrated in the forest of Kurapaty 
by the NKVD during the years 1937-1941. Poles, Belorussians, Catholics, Jews, members of the Ortho-
dox church… A large number of crosses and memorial plaques… The exact number of victims is still 
unknown. Relying on the investigation, research and documents, historians estimate that about 250 
thousand people fell victim to the massacre. Deeply moved, we said a prayer and lit candles. We also 
sang our national anthem, which in that place had special overtones.  

Were they
allowed to say farewell?
Or weren’t they aware of anything
till the perpetrator fi red his gun?
The fi rst was a mother’s only child,
the second was a father’s last son, 
the third, having committed a crime, 
hadn’t prayed enough because of it yet.
The forth had a son and a wife, 
the fi fth was destined for greatness. 
How could it have happened?!
And the perpetrators were created by God, too. 
  An excerpt of “O Boże!” (“Good God!”), a poem by Kazimiera Iłłakowiczówna

  We continued our journey with our eyes fi xed on the vast Belarussian fi elds. Our destination was 
Nowogródek (Navahrudak), a town that always reminds us of Adam Mickiewicz.
 Although the town situated on picturesque hills greeted us with changeable spring weather, we in-
tently imbibed its gripping history. Inside the cold walls of the Baroque parish Transfi guration Church, 
dating back to the 18th century, we listened to a story told by a nun. The story was about the eleven 
blessed Sisters of the Holy Family of Nazareth who were executed by a Nazi fi ring squad. We were also 
acquainted with the history of the site – in the 14th century there was a wooden church founded by 
prince Vytautas in that place. In one of the church’s chapels the wedding ceremony of King Władysław 
Jagiełło (Ladislaus II) and Zofi a (Sonka) Holszańska was held in 1422. Zofi a became the mother of futu-
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re Polish kings. In the church, which is also called White Parish Church, Adam Mickiewicz was baptized 
in February 1799. It was probably in front of one of the pictures depicting Mother of God, hanging 
in a side chapel, that our bard’s mother prayed for him to be healed in early childhood. Leaving the 
White Parish Church, we watched closely the Castle Mountain. It’s ruthless and does command respect. 
On its steep slopes there are ruins of a castle erected in the 13th century by Grand Duke Mindaugas. In 
his time Nowogródek was considered to be the capital of Lithuania. While visiting the Castle Mountain 
we were accompanied by a local teacher, Ms Sienkiewicz. On our way to the mountain, we stopped 
at the Statue of Adam Mickiewicz. Next, we managed to reach the top of the Mound of Immortality 
honouring Mickiewicz – the mound was built in the interwar period from soil coming from the places 
where the great poet stayed in his lifetime. At the end of our stay in Nowogródek we visited the Adam 
Mickiewicz Museum. The museum is located in a manor house built in the place where the former 
family house of the poet used to be. Inside, we saw many mementoes connected with the life and 
works of this Romantic artist. 
 The next stage of our journey was tiny Bohatyrowicze, a picturesque village commemorated on the 
pages of Nad Niemnem, a novel by Eliza Orzeszkowa. Wooden signposts called ‘anzelms’, situated at 
a narrow road between some fi elds, were an indication that we were approaching our destination. 
In the distance, from our coach we could see the outlines of the ruins of the Kamieński family manor 
house. In the novel by Orzeszkowa the house was described as the Korczyński family manor house. 
Among the trees there was hidden the grave of Jan and Cecylia, the progenitors of the Bohatyrowicz 
family. Unfortunately, we didn’t visit the place. Having passed the cottages, some of which no doubt 
remembered the author of Nad Niemnem who visited the village in the 19th century, we reached the 
grave of insurrectionists from 1863. The grave is in a forest by the river and there are buried forty heroes 
who died for their country. We prayed, lit candles and placed little white and red fl ags there. President 
Wincenty Dowojna and head teacher Karol Seifert recapitulated that part of our journey; they brought 
our attention to the fact that we had just visited exceptional places and that our mission was to tell 
others about them. At the end of our visit to Bohatyrowicze we walked to the Neman River so as to look 
at its water sparkling in the sun. Ahead of us, 40 kilometres away, there was Grodno (Hrodna). 
We entered Grodno in a brilliant mood. The city seemed very friendly right from the start, therefore we 
felt at home here.
  We started the day with breakfast at the hotel restaurant, then we packed all our things and set off  
on a tour of the city which, in the 17th century, was called ‘the third capital of Poland’. We were not 
disappointed – the conurbation on the Nemen River is fi lled with magnifi cent monuments and traces 
of its being part of Poland for so many centuries. 
 Engrossed in the extraordinary narrative of our guide, we travelled back in time to the years of glory 
of the Old Castle. The castle was King Stephen Báthory’s favourite place of stay; in the reign of Báthory 
the city enjoyed the so-called ‘golden age’. We also listened with concentration to an account of the 
tragic events in the history of Poland which took place in the New Castle, built nearby. The Grodno 
Sejm (a parliament session) agreed to the Second Partition of Poland here and two years later, in 1795 
King Stanislaus Augustus Poniatowski signed his abdication in the building. Walking down Zamkova 
Street we got to the main square of Grodno, once called the Báthory Square. On the way we passed 
a monument commemorating the site in which until 1961 there had been the oldest Catholic temple 
– the Parish Church of Vytautas, which was demolished by Communists. We were highly impressed by 
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the beautiful Basilican Cathedral of St. Francis Xavier. The church was founded by King Stephen Bátho-
ry. Among the Baroque altars, sculptures and paintings one could discern a plate commemorating the 
arrival in Grodno of Tadeusz Kościuszko, leading the insurgent armies during the Kosciuszko Uprising 
in 1794. 
 One of the most important parts of our tour were the cemeteries of Grodno. We said a prayer at the 
Polish War Cemetery of 1918-1939 and we headed for the Roman Catholic Parish Cemetery. There, we 
lit candles and left little fl ags on the grave of Eliza Orzeszkowa and on graves of the young defenders 
of Grodno, too. 
 We admired the other sights of the city from the windows of our coach: the manor house of Orzesz-
kowa (now a museum) and the magnifi cent Orthodox churches. Time marched inexorably on… There 
came a time to buy souvenirs and then set out for Poznań. Saying farewell to the students, our guide 
emphasised what they should not forget: Poland doesn’t end where its borders are, it ends where the 
Polish are. This observation became a perfect summary of our stay in Grodno. 
 Soon we crossed the Polish-Belarussian border and, involuntarily, each of us started turning our tho-
ughts to everyday concerns left behind for the several days, to what we were to do, to what we were 
to fi nish… The participation in the 9th Memorial  March slowly became a memory. It will be evoked 
thanks to hundreds of photos in which we recorded almost each hour spent in the East.    
   
    
     Anetta Szklarska, ZSO nr 15 in Poznań (High School No. 15 in Poznań)
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Вступительное слово

Общество Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS в Познани а также дом польский 
в Смоленске были организаторами IX Марша Памяти польской и российской млодёжи: станция 
Гнёздово — Катынский Лес. Настоящая публикация педставляет собой короткое сообщение 
с этого события. Это мероприятие поддерживали из польской стороны: Национальный Центр 
Культуры в Варшаве, Самоуправление Великорольского Воеводства, Город Познань, Город 
Мурована Госьлина. В течение IX Марша Памяти, а также целого нашего пребывания в Смоленске 
о нас заботились федеральные власти Смоленской области а также директор Государственного 
Мемориального Комплекса «Катынь». Во время этих торжественных событий вместе с нами были: 
Лилия Турченкова — Председатель Российского Общества Жертв Беззаконных Политических 
Преследований и Антонина Мицкевич — Председатель Дома Польского в Смоленске. В Марше 
Памяти участвовал Консул Республики Польша в Смоленске господин Михал Гречило.

Всех вышеупомнянутых Общество сердечно благодарит.

В IX Марше Памяти приняло участие 130 польских учеников вместе с учителями, а также группа 
российской молодёжи в таком же количестве. Совместные марши памяти, в которых польские 
и русские ученики чествуют убитым из-за советского тоталитарного режима являются 
единственным таким мероприятием происходящим на территори Государственного 
Мемориального Комплекса «Катынь».
Общество Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS в Познани обрасовалось весной 2006 года; 
началом нашей деятельности были двусторонные контакты Общеобразовательного лицея № 5 
в Познани с Общеобразовательной школой № 8 в Смоленске, а текже Общественной Гимназии 
«Дембинка» с Домом Польским в Смоленске. Идею нашей деятельности является сохранение 
памяти о судьбах поляков на Востоке в годы Второй мировой войны, а также взаимные контакты 
молодых людей из Польши и стран бывшего Советского Союза. Общество основали члены, 
а также директора и учителя шести познанских школ, члены познанской Катынской семьи 
и Союза Сибираков, а также люди которым близки цели нашего Общества. Мы наладили контакты 
с местностями находящимися недалеко от других мест мученичества поляков на Востоке. Кроме 
планированных воспитательных действий нашей предпосылкой является ежегодный общий 
польско-российский Марш Памяти в Катыни, а также поездки в Белосток на Международные 
Марши Живой Памяти Сибири. 

Председатель Общества 
Винценты Довойна



Тишина, которая кричала...

Суббота, 18 апреля

Этот день мы провели в Смоленске и Катыни. Мы были на Польском военном кладбище, 
встретились с российской молодёжью в смоленском доме культуры, а также в польском костеле.
Утром мы поехали на Польское военное кладбище в Катыни. Мы были там впервые. Гордо 
смотрим на Мемориал в Катыни, особенно на его часть - Польское Военное Кладбище. Здесь 
похоронены жертвы катынского преступления, совершенного в апреле 1940 года. В это время 
были расстреляны польские граждане, в основном офицеры и представители польской 
интеллигенции. На наши чувства особенно повлияли „долины смерти”, т. е. массовые могилы, 
прикрытые металлическими плитами. После короткой прогулки по кладбищу мы помолились 
за жертвы преступления. Каждый из участников получил бумагу с фамилией офицера из 
Великопольского воеводства; нашей задачей было найти эпитафийную табличку, зажечь лампаду 
и положить бело-красный флаг. Наши сердца горячо били, когда мы нашли фамилии такие, как: 
Kazimierz Baraniecki, Stefan Frąckowiak, Franciszek Jandy, Franciszek Ksawery Rost. Нам нельзя 
забывать о них и о других погибших .
После визита на кладбище мы поехали в Смоленск. Сначала мы посетили Успенский собор, а потом 
направились в смоленский Дом культуры на встречу с российской молодёжью из Польского 
Дома. 
Там мы посмотрели выступление россиян и поляков. После концерта молодёжь танцевала на 
дискотеке. Потом мы поехали в польский костёл. Там мы оставили небольшое пожертвование, 
помолились, а затем поехали обратно в санаторий ‚Кристалл’.       
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Cпасти от забвения…

Воскресенье, 19 апреля

Главная цель нашего путешествия из Познани на Восток – это посещение мест особенно 
важных для истории нашего народа, но также примирение между польской и российской 
молодёжью. Наша встреча с россиянами состоялась в воскресенье, 19 апреля, во время Марша 
Памяти, который начался на железнодорожной станции в Гнёздово. Именно там польские 
военнопленные опускали вагоны и проходили контроль, а потом переходили в Катынский лес. 
Члены Общества Memoramus коротко представили историю этого места, а все участники минутой 
тишины почтили память всех жертв катынского преступления. После церемонии в Гнездово 
в тишине мы вернулись в автобус и поехали в мемориал, в котором состоялась следующая часть 
торжественной церемонии. Перед входом на кладбище выступили представители обоих стран. 
Важнейшим моментом этого ежегодного Марша является соединение молодых представителей 
стран, которых до сих пор разделяла история. По просьбе господина Винцентего Довойны мы 
все пожали руку друг другу в знак соединения и прощения. Потом мы подошли к православному 
кресту, перед которым мы помолились за все жертвы войны. Оттуда мы подошли к польской 
части кладбища, где тоже мы помолились и с уважением почтили память всех жертв. Церемония 
закончилась прощением с кадетами российской школы, которые прошли парадом. Участие 
в IX Марше Памяти было живым уроком патриотизма и памяти о истории Польши, которой мы 
гордимся, а встреча с россиянами разрушила все стереотипы связанные с этим народом.  
   
    
        Матеуш Пруски, XIV лицей, Познань
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Дорогие Друзья!

Мы приезжаем на IX Марш Памяти в тишине, дружбе и покое. Мы, молодые поляки, говорим 
в Катыни молодым россиянам:

Катынь – это прорванная жизнь, Катынь – это трагедия семей, Катынь – это смерть безвинных, 
Катынь – это память, которая не позволяет забыть, Катынь – это верность Республике Польше. 
Катынь, Медное, Быковня – это долины смерти, свидительство решения без аргументации, 
Катынь – это свидительство тоталитаризма, которому поляки с уверенностью сказали «нет». 
У них осталась степенность, а их смерть – это жизнь.

 Это на их трагедии построена наша независимость. Это благодаря пожертвованию польской 
интеллигенции мы существуем.

 Катынь и долины смерти – это свидительство жизни и смерти – это то, что соединяет прошлое 
и будущее страны. 

 Мы знаем, что благодаря этой смерти мы существуем. Смерти, о которой никто никогда не 
должен забыть. Смеzaрти, которая должна быть немой. Но, кроме того, что молчит, мы знаем, как 
много мы получили от погибших.

 Долины смерти скрывают боль. Боль, которая присуща всем людям в момент смерти. Боль, 
которая соединяет поляков и россиян, потому что она совместна и похожа. 

 Наши родные погибли в одиночестве, а сейчас они так близко нас.

 Мы извиняемся, извиняемся в имя нашего сотрудничесва и дружбы. И мы благодарны за то, 
что можем здесь с Вами быть.

 Приглашаем в Польшу.

Kaтынь, 19 апреля 2015 года
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Для них время задержалось…

Воскресенье, 19 апреля

Мы едем в аэродром «Северный» в Смоленске, на котором 10 апреля 2010 г. разбился самолёт 
с польской делегацией, летевшей на торжественное мероприятие, посвященное семидесятой 
годовщине расстрела польских офицеров, совершенного НКВД в Катыни. Вместе с нами были 
ученики и учителя из смоленской школы и Польского дома.

Мы возложили цветы, зажгли лампады, а священник напомнил о катастрофе.

Особенно важно то, что мы снова стоим вместе: поляки и россияне.

Приходит момент для разговора: где росла берёза? куда попал самолёт?

Уходя, говорим последний раз: помним и будем помнить!
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 Участие в IX Марше Памяти было для нас особенным событием. Мы были в местах, которые 
тяжелыми страницами вписались в историю нашего народа. Мы почтили память офицеров, 
растрелянных в Катыни. Запомним звук колокола, зажжение лампад при табличках, прогулку 
среди деревьев. Очень важен был жест примирения учестников Марша — рукопожатие россиян 
и поляков.
 
 Возможность участвовать в IX Марше Памяти была важна для нас по еще одной причине. 
В половине 2005 года мы узнали, что в Куропатах был расстрелян брат моей мамы – Казимеж 
Карасевич – участник польско-русской войны 1919-1921 г. Мы долго не имели понятия что с ним 
случилось. И помимо того, что мы уже давно пытались найти какие-либо сведения о его судьбе, 
мы не знали о его трагической кончине. Оказалось, что погиб на войне, на которую пошёл 
в сентябре 1939 года и в которой боролся с немцами.

 Куропаты — мы знакомились с этим местом — морем крестов среди деревьев. Столько боли 
и крови скрывает эта земля. Мы вспоминаем человека, который никогда не покинул своей 
родины. 

 Мы очень долго ждали Куропат — места смерти моего дяди Kazimierza Karasiewicza. Благодарим 
организаторов IX Марша Памяти, дирекцию Гимназии им. Ипполита Цегельского в Мурованей 
Гослине, а также госпожу Каролину Сливинску за это время.
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Szkoły biorące udział w IX Marszu Pamięci

1.  II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu
2.  VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
3.  VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu 
4.  XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu 
5.  XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu 
6.  Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu 
7.  Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
8.  Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskich
9.  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10.  Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
11.  XV  Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
12.  Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
13.  IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
14.  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu
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Adach Zuzanna
Badowski Tadeusz
Balcerowiak Agnieszka Małgorzata 
Banaszak Katarzyna Monika
Berlińska Dominika
Błażejewska Anita
Bonk Aleksandra Magdalena
Brazdyte Maria
Bromber Izabela Monika
Chudziński Dawid 
Cichy Michał Adam 
Cieślak Barbara
Czajewicz Julia Anna
Dohnal Adam
Domina-Respondowicz Małgorzata Anna
Dowojna Wincenty
Fik Marian Wiktor
Gadzińska Emilia Maria
Gierasińska Dagmara Anna
Giziński Adam Mikołaj
Golak Filip Piotr
Golec Jakub 
Górecka Aleksandra Wiktoria
Grobela Aleksandra
Grobela Marcin
Grocholski Roman
Grzelska Dagmara Renata
Hermański Mikołaj 
Hildebrandt Kacper
 Hofa-Bargieł Małgorzata
Jakś Marta
Janczewska Danuta
Janicki Jerzy
Januszkiewicz Jan
Jarecki Szymon
Jendro  Sara
Kaczmarek Adam
Kaniewska Kinga
Klimczak Maciej Henryk
Klimek Agnieszka
Kodyniak Anna
Kołakowski Michał
Kołodziejski Kamil
Komisarczyk Marta
Kopiczko Beata Magdalena
Krasicka Dorota Stefania 
Krasnowski Hubert
Krotecki Kamil Andrzej
Krzesińska Kamila

Krzyżaniak Barbara Teresa
Kucybała Oliwia
Kujawiak Anna Maria
Kuleszewicz Anna
Kwatek-Ayeb Renata Maria
Lange Joanna
Lasota Oskar
Leciński Maciej
Lehman Karol
Lupa Oliwia Maria
Łacińska Iwona
Łaski Patryk
Łazarowicz Maksymilian Paweł
Łowigus Jacek
Łyduch Maciej Grzegorz
Madej Mateusz
Majchrzak Szymon
Markwitz Klaudia
Masiota Weronika Olga
Matyla Mikołaj
Matysiak Jakub
Mazurek Marika Weronika
Michałkiewicz  Wiktoria Anna
Mielcarek Oliwia
Nasalska Hanna
Niedzielska Agata  Aleksandra
Nowacka Jagoda
Nowak Eryk Jerzy
Nowak Patryk
Nowak Zbigniew 
Nowakowska Agnieszka Anna
Obałek Lech
Ordecka Kinga
Pakuła Marika
Pawiński Wojciech
Pawuła Maria Magdalena
Pera Maksymilian
Podbylska Martyna
Pohl Michalina
Pośpieszyńska Iga
Prange Barbara
Pruski Mateusz Leszek
Przybylski Dominik
Przybysz Jędrzej Maciej
Rekiel Aleksandra
Rosiejka Paulina
Rucka Iveta
Rybarczyk Katarzyna
Seifert Karol

Siwek Stanisław Jan 
Siwiński Jakub
Skąpska Adrianna
Somerfeld Karolina Maria
Spych Aleksander
Stacewicz-Jasiak Szymon
Stępniewski Jacek
Strzelczyk Mateusz Jakub
Suski Mateusz Jakub
Szczepaniak  Piotr
Szklarska Anetta
Szpak Katarzyna
Szukała Jacek
Szwarc Weronika 
Urbaniak Kamila 
Urbaniak Mateusz 
Urbaniak Weronika
Walachowska Natalia Weronika
Wasielewska Ewa
Wąsiewicz Weronika Bronisława
Wieczorek Anna
Wojciechowska Marianna
Wojciechowski Jan
Zasada Andrzej Stanisław
Zastrożna Elżbieta
Zastrożny Bogusław Krzysztof
Zatorska Barbara
Zibert Agnieszka Anna
Zielińska Klaudia Marta
Ziemna Joanna
Zimmer Agnieszka 
Zimmer Alicja 

Lista uczestników IX Marszu Pamięci
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