
Pamięć 
nie dała się 
zgładzić…
Memory has survived...
Память нельзя убить...



Okoliczności tej zbrodni muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. 

Trzeba tu, w Katyniu, rozmowy młodzieży: polskiej i rosyjskiej, ukraińskiej  

i białoruskiej. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność 

ofiar, By kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej.  

Drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się 

na niej, ani nie cofając. Ta droga do pojednania wymaga jednak czytelnych 

znaków. Na tej drodze trzeba partnerstwa, dialogu równych z równymi,  

a nie imperialnych tęsknot. Trzeba myślenia o wspólnych wartościach:  

o demokracji, wolności, pluralizmie, a nie – o strefach wpływów.

    

                                   Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński
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Tej nocy zgładzono Wolność 
W katyńskim lesie... 
Zdradzieckim strzałem w czaszkę 
Pokwitowano Wrzesień.

Związano do tyłu ręce, 
By w obecności kata 
Nie mogła ich wznieść błagalnie 
Do Boga i do świata.

Zakneblowano usta, 
By w tej katyńskiej nocy 
Nie mogła błagać o litość, 
Ni wezwać znikąd pomocy.

W podartym jenieckim płaszczu 
Martwą do rowu zepchnięto 
I zasypano ziemią 
Krwią na wskroś przesiąkniętą.

By zmartwychwstać nie mogła, 
Ni dać znaku o sobie 
I na zawsze została 
W leśnym katyńskim grobie.

(…)

I tylko pamięć została 
Po tej katyńskiej nocy... 
Pamięć niedała się zgładzić, 
Nie chciała ulec przemocy

I woła o sprawiedliwość 
I prawdę po świecie niesie – 
Prawdę o jeńców tysiącach 
Zgładzonych w katyńskim lesie.
   
   Marian Hemar Katyń





Przedmowa

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu oraz Dom Polski w Smoleń-
sku zorganizowały V Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniezdowo – Las Katyński.  
Prezentowana publikacja stanowi krótką relację z tego wydarzenia. Przedsięwzięciu to wspierali  
ze strony polskiej: Krzysztof Dudek - dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Marek 
Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania. 
Podczas V Marszu Pamięci oraz całego naszego pobytu w Smoleńsku byliśmy otoczeni opieką władz 
federalnych Obwodu Smoleńskiego, w tym Gubernatora Sergieja Antufiewa, Siergieja Kudriawcewa 
- kierownika Wydziału Współpracy Międzynarodowej w  Obwodzie Smoleńskim oraz Igora Grigorie-
wa – dyrektora Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”. Podczas tych uroczystych wydarzeń 
były także z nami Lilia Turczenkowa – prezes smoleńskiego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofiar 
Bezprawnych Represji Politycznych, Rościsława Tymań – prezes Domu Polskiego. Działalność naszego 
Stowarzyszenia wspiera także firma PBG S.A. z Wysogotowa wraz z jej Prezesem Jerzym Wiśniewskim.
  
Wszystkim wyżej wymienionym Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowanie. 

W V Marszu Pamięci wzięła udział 150-osobowa grupa polskich uczniów wraz z nauczycielami oraz ok. 
150-osobowa grupa rosyjskiej młodzieży. Wspólne marsze pamięci, w których polscy i rosyjscy ucznio-
wie oddają cześć zamordowanym przez sowiecki totalitaryzm są jedynym takim przedsięwzięciem 
odbywającym się na terenie Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”. 

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu powstało wiosną 2006 roku; zaczynem 
naszej działalności były dwustronne kontakty V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu z  Ogólnokształcącą 
Szkołą nr 8 w Smoleńsku oraz Społecznego Gimnazjum Dębinka w Poznaniu z Domem Polskim w Smoleńsku.
Ideą naszej działalności jest ocalanie pamięci o  losach Polaków na Wschodzie w latach II  wojny światowej, 
ale także wzajemne kontakty młodych ludzi z  Polski i  krajów byłego Związku Radzieckiego. Stowarzyszenie 
założyli członkowie oraz dyrektorzy i nauczyciele sześciu poznańskich szkół, członkowie poznańskiej Rodziny  
Katyńskiej i Związku Sybiraków, a także osoby, którym bliskie są cele naszego Stowarzyszenia. Nawiązaliśmy 
kontakty z miejscowościami leżącymi nieopodal innych miejsc martyrologii Polaków na Wschodzie. Poza pla-
nowanymi 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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Kwietniowa kronika V Marszu Pamięci młodzieży polskiej 
i rosyjskiej: stacja Gniezdowo – Las Katyński 

Stacja kolejowa Gniezdowo  - około 14 km od Smoleńska. Tutaj rozpoczął się ostatni etap drogi pol-
skich oficerów na miejsce zbrodni w Lesie Katyńskim.

Las Katyński - obszar leśny na terenie zwanym Kozie Góry, niedaleko miejscowości Katyń, ok.18 
km od Smoleńska. Tam w latach 30 –tych XX wieku znajdował się ośrodek wypoczynkowy NKWD  
(Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR, ros. НКВД – Народный комиссариат внутренних дел –  
narodnyj komissariat wnutriennich dieł).
 Słowa  „Katyń” nie można ograniczać tylko do geograficznej nazwy miejscowości. 
 Katyń to wielowarstwowy i ponadpokoleniowy symbol patriotyzmu, tragedii, kłamstwa i ciągłego 
oczekiwania na prawdę. Przede wszystkim to miejsce mordu dokonanego przez NKWD na polskiej 
elicie II Rzeczpospolitej Polskiej, jaką byli oficerowie Wojska Polskiego, wzięci do niewoli we wrześniu 
1939 roku po niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę. To również skrótowe określenie całego polskiego 
dramatu określanego jako „Golgota Wschodu”.
 Katyń to nie tylko miejsce polskiej tragedii. To także miejsce masowych zbrodni dokonanych przez 
władzę sowiecką w latach 30-tych na obywatelach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
których większość pochodziła prawdopodobnie ze Smoleńszczyzny.
 Katyń to także wiele pytań bez odpowiedzi, dokumenty czekające na ujawnienie oraz władze zasła-
niające się tajemnicą.

Sobota, 2 kwietnia 2011
godz. 10.00

 Początek Marszu. Na stacji Gniezdowo zbierają się polscy i rosyjscy uczestnicy - razem ok. 300 osób. 
Dwa transparenty (w języku polskim i rosyjskim), młodzież stoi na tle najbardziej znanej przez Polaków 
rosyjskiej stacji kolejowej Gniezdowo. Przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Me-
moramus i Domu Polskiego w Smoleńsku oficjalnie otwierają V Marsz Pamięci.

Stacja kolejowa Gniezdowo, początek V Marszu Pamięci
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Uroczyste rozpoczęcie V Marszu Pamięci na centralnym         
placu Państwowego Kompleksu Memorialnego Katyń

Memoriał Katyń – podajmy sobie ręce

godz.11.00

 Początek głównych uroczystości w Lesie 
Katyńskim na terenie Memoriału Katyń. 
Przemawiają: Sergiej Kudriawcew – kierow-
nik Wydziału Współpracy Międzynarodowej 
w Obwodzie Smoleńskim oraz Igor Grigoriew 
– dyrektor Państwowego Kompleksu Memo-
rialnego „Katyń”. Głos zabiera także niestru-
dzona orędowniczka prawdy o wydarzeniach 
sprzed siedemdziesięciu lat Lilia Turczenkowa 
– prezes smoleńskiego oddziału Rosyjskiego 
Stowarzyszenia Ofiar Bezprawnych Represji 
Politycznych oraz Wincenty Dowojna – prezes 
Stowarzyszenia Współpracy ze  Wschodem 
Memoramus. Polscy uczniowie odczytują 
przesłanie Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego do uczest-
ników V Marszu Pamięci. Rosyjscy uczniowie 
z Korpusu Kadetów i Ogólnokształcącej Szko-
ły nr 8 wzbogacają tę część pięknym słowem 
poetyckim. Po uroczystym oficjalnym rozpo-
częciu na głównym placu kolumna marszowa 
przenosi się na część rosyjską „Memoriału”. 
Po modlitwie pod rosyjskim krzyżem prawo-
sławnym i złożeniu kwiatów przechodzimy 
po drewnianych kładkach zawieszonych nad 
ziemią, które przypominają o konieczności 
ekshumacji ofiar w tej części cmentarza.  
V Marsz kieruje się na Polski Cmentarz Wojen-
ny, gdzie przy spiżowych dźwiękach Dzwonu 
Pamięci następuje złożenie kwiatów i zapa-
lenie zniczy. Chwile skupienia i zadumy nad 
ofiarami podkreślały modlitwy prowadzone 
przez księży katolickich i prawosławnych.

Lilia Turczenkowa i Wincenty Dowojna na centralnym 
placu Państwowego Kompleksu Memorialnego Katyń
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Modlitwa pod krzyżem prawosławnym   
na rosyjskiej części Memoriału

Tabliczki epitafijne na Polskim  
     Cmentarzu Wojennym

Rosyjska części Memoriału, w środku Siergiej Kudriawcew

Uczniowie Smoleńskiego Korpusu KadetówSmoleńscy kadeci pod krzyżem prawosławnym
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godz. 14.00

 Przybywamy na lotnisko „Siewier-
nyj” w Smoleńsku, gdzie oddaje-
my hołd ofiarom katastrofy lotniczej  
z 10 kwietnia 2010 roku, w tym Prezy-
dentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz 
Prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszar-
dowi Kaczorowskiemu. Obaj prezydenci 
są przykładem polskiego losu po II wojnie 
światowej; różni wiekiem i  działający po 
przeciwnych stronach żelaznej kurtyny 
całym swym życiem walczyli o  suwerenną  
ojczyznę. Różnymi drogami dążyli do uwol-
nienia Polski z komunistycznego zniewole-
nia, w tym o prawdę historyczną o Katyniu 
i losach Polaków na nieludzkiej ziemi. Sym-
boliczny kamień z pamiątkową tablicą, ścięte 
drzewa, zdjęcia ofiar, kwiaty i znicze od pol-
skiej i rosyjskiej młodzieży - uczestników  V 
Marszu Pamięci.

Lotnisko Siewiernyj

Modlitwa na lotnisku Siewiernyj

Kwiaty i znicze pod głazem 
upamiętniającym miejsce katastrofy
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godz. 16.00

Koncert rosyjsko - polski w smoleńskim Domu Kolejarza; piękny polonez w wykonaniu uczniów Kor-
pusu Kadetów, piosenki wykonane brawurowo przez młodych rosyjskich piosenkarzy, a następnie 
polskie akcenty artystyczne. Po koncercie rozmowy przy herbacie i ciastkach. 

godz. 18.00

Wizyta w jedynym katolickim kościele w Smoleńsku. Polski franciszkanin ojciec Ptolemeusz opowiada 
o swej pracy duszpasterskiej wśród smoleńskiej Polonii. Przybliża młodym początki swej pracy w Smo-
leńsku, mówi także o warunkach swej posługi w rosyjskich realiach społecznych. 

godz. 21.00

Dzień kończy msza święta odprawiona przez naszego księdza na terenie ośrodka, w którym nocujemy. 
W tym dniu przypada rocznica śmierci Jana Pawła II.

Rosyjsko-polsko integracja młodzieży

Dom Kolejarza – uczennica LO 
     w Obornikach Wlkp

Dom Kolejarza - polonez w wykonaniu
uczniów Smoleńskiego Korpusu Kadetów
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Niedziela, 3 kwietnia  2011
 To „dzień polski” na terenie 
Memoriału Katyń. Po mszy 
świętej odprawionej na Polskim 
Cmentarzu Wojennym przed 
Ścianą Pamięci młodzież zwiedza 
Memoriał. Poznają topografię 
terenu i historię poszczególnym 
miejsc. Po takim przygotowaniu 
uczestnicy V Marszu odnajdują 
tabliczki epitafijne wielkopol-
skich oficerów i zapalają znicze. 
To czas na indywidualne refleksje 
i swobodny spacer po obu czę-
ściach; rosyjskiej i polskiej. 
 
Wyjeżdżamy z Rosji.

Msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym

Tabliczki epitafijne na Polskim Cmentarzu Wojennym

Uczniowie zapalają znicze pod tabliczkami 
epitafijnymi oficerów z Wielkopolski
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Poniedziałek, 4 kwietnia 2011
godz. 12.00

 Kuropaty pod Mińskiem – miejsce poruszające wyobraźnię i serce, które przytłacza niezliczoną ilo-
ścią drewnianych anonimowych krzyży i ogromem mało znanej sowieckiej zbrodni. Na wielu uczest-
nikach naszej wyprawy kuropacki las robi ogromne, przygnębiające wrażenie. Idziemy pogrążeniu 
w milczeniu długą aleją na niewielkie wzgórze, gdzie modlimy się za zamordowanych i zaginionych, 
potem zapalamy znicze, zatykamy bialo-czerwone chorągiewki.

Bezimienne krzyże w kuropackim lesieŚwiatełko pamięci
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godz. 14.00 

 Nowogródek – miasto księcia litew-
skiego Mendoga, miasto ślubu Wła-
dysława Jagiełły z Sonką Holszańską, 
a nade wszystko miasto Mickiewicz. 
Zwiedzamy kościół, w  którym poeta 
został ochrzczony, a który po krwawych 
wydarzeniach II wojny światowej stal 
się miejscem kultu jedenastu błogo-
sławionych sióstr zakonnych (nazareta-
nek) zamordowanych przez Niemców 
hitlerowskich w 1943 roku.

Wtorek, 5 kwietnia 2011 

 Jesteśmy w Grodnie, mieście tak 
mocno związanym z polską historią  
i literaturą. To miasto Elizy Orzeszko-
wej, sejmu niemego, który zatwierdził 
II rozbiór Polski, to także miasto, które 
stawiło największy opór sowieckiej 
agresji w 1939 roku. Grodzieńscy Po-
lacy oprowadzają nas po tym pięknym 
mieście, opowiadają jego prawdziwą 
historię i  współczesne problemy żyją-
cej tam Polonii.
Bohatyrowicze i Mogiła Powstańców 
Styczniowych z 1863 roku to ostatnie 
etapy naszej wyprawy na Wschód. 
Tutaj doświadczmy miejsc znanych 
z literatury, doceniamy troskę miej-
scowych Polaków o te ważne miejsca. 
Szeroko rozlany Niemen to ostatni  
akcent, ostatnie zdjęcia i spojrzenia na 
tę niezwykłą podróż. 

Kościół w Nowogródku

Zakole Niemna pod Bohatyrowiczami

Grodno, pomnik żołnierzy polskich

W corocznych spotkaniach młodzieży w Smoleńsku biorą aktywnie udział nauczyciele zaprzyjaźnionych ro-
syjskich szkół oraz ich dyrektorzy: Liliana Kulikowa, Igor Gagarin, przewodnicząca Domu Polskiego w Smo-
leńsku Rościsława Tymań, prezes smoleńskiego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofiar Bezprawnych 
Represji Politycznych Lilia Turczenkowa. Nasza kilkuletnia znajomość i współpraca zaświadcza, że można 
współczesne relacje polsko-rosyjskie budować na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i sympatii. 
Mamy nadzieję, że głos obu narodów spowoduje, że nie będzie się więcej ukrywać prawdy o komunistycz-
nych zbrodniach, że archiwa będą dostępne, a wszystkie pytania o przyczyny katastrofy wyjaśnione.
 
 
 Marzena Adamczyk-Pelcer
 Karol Seifert
 Barbara Zatorska
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Wyjazd do Katynia stał się dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Znalazłam się w miejscach, które pamię-
tają okrutne zbrodnie sprzed kilkudziesięciu lat. Chodziłam wśród drzew – cichych świadków strasznego 
mordu, po ziemi, która skryła ciała polskich bohaterów - niezłomnych ludzi honoru. Byłam tam, gdzie przed 
ponad siedemdziesięcioma laty zgładzono zarówno ówczesny fundament polskiego społeczeństwa, jak  
i wspaniałych mężów, ojców, braci. Żadne słowa nie opiszą przeżyć z Lasu Katyńskiego, czy Kuropat – Lasu 
Krzyży, miejsca mordu niezliczonych, bezimiennych ofiar stalinowskiego reżimu. Widok tysięcy epitafijnych 
tabliczek, tysięcy prostych krzyży wśród drzew robi przerażające wrażenie. Stanowią one dowód ogromnej 
nienawiści człowieka do człowieka. Przypominają o tym, do czego potrafi prowadzić wrogość i nawołują 
współczesnych ludzi do pojednania, wybaczenia i szacunku względem drugiego człowieka, aby już żadne 
miejsce na świecie, nie stało się nigdy świadkiem bestialskich wyrazów nienawiści. 

Diana Czynszak, VI LO w Poznaniu
     
Powinniśmy  i musimy pamiętać, aby oddawać hołd i okazywać szacunek poległym – pomordowanym. 
Pamięć jednak nie powinna stawać się pamiętliwością. Wspaniały przykład młodym ludziom w czasie  
V Marszu Pamięci dał  p. Wincenty Dowojna i p. Lilia Turczenkowa – oboje stracili w Lesie Katyńskim ojców, 
wybaczyli sobie i mówią, że są jak brat i siostra. Proszą, by wszyscy podali sobie ręce na znak wybaczenia 
i przyjaźni. Świat może być przecież piękny, jeśli przyświecać nam będzie idea przebaczenia i pojednania.

                                                                  Irena Rohnka, nauczyciel II LO w Poznaniu    

Można by powiedzieć, że wydarzenia przeszłe nie są ważne, że możemy o nich zapomnieć. Takie stwier-
dzenie jest jednak błędne. Trzeba o nich pamiętać.
Taki właśnie jest Katyń - stara sprawa, ale zawsze przeżywamy ją na nowo. Nie inaczej było podczas  
V Marszu Pamięci. Udział w nim pomógł nam, młodym ludziom, przeżyć na własny sposób to, co stało 
się 71 lat temu. I za to niezmiernie dziękujemy organizatorom.

Mikołaj Cierechowicz, VIII LO w Poznaniu

Katyń zawsze kojarzył mi się z miejscem kaźni i masowego mordu na polskich oficerach. Teraz wspo-
minam go również jako drogę pojednania pomiędzy nami – Polakami i Rosjanami. Cmentarz katyński 
zrobił na mnie wielkie wrażenie, ponieważ nie jest on jak każdy inny cmentarz. Tam drzewa rosną na 
prochach i krwi naszych przodków, a dzwon przypomina szepty zamordowanych tam Polaków. 

Aleksandra Piotrowska, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Poruszony tym co zobaczyłem, dzięki Stowarzyszeniu MEMORAMUS jak ciężki był los Polaków na Wschodzie, jaki 
los zgotowali im wyznawcy panslawizmu, komunizmu zadaję sobie pytanie co zrobić, by Rzeczpospolita zawsze 
potrafiła obronić swoich synów, by tak jak moje powojenne pokolenie mogli żyć w pokoju, a od 1989 r. mogli 
samodzielnie kształtować swój suwerenny byt.
Myślę, że trzeba nam głównie zgody narodowej, by Polak był Polakowi bratem, łatwiej będzie oczekiwać szacun-
ku od naszych sąsiadów.
Pamiętając ciągle o naszych pomordowanych braciach musimy budować siłę Rzeczpospolitej, a zgoda buduje.

Wiktor Kania, dyrektor XX LO w Poznaniu

V Marsz Pamięci jest dowodem na to, że polska młodzież interesuje się przeszłością swojego narodu i sta-
ra się zachować pamięć o ofiarach zbrodni dokonanej na polskich i rosyjskich żołnierzach przez władze 
sowieckie. Naszą trasę rozpoczęliśmy na stacji Gniezdowo, a potem jechaliśmy w kierunku katyńskiego 
Memoriału. Miejsce to skłania do refleksji i przemyśleń. Po 71 latach od tamtej zbrodni wsłuchujemy się  
w przerażające milczenie katyńskiego lasu pamiętąjącego cierpienie i śmierć, chodzimy po tej samej ziemi, 
która pochłonęła krew naszych oficerów… 
Katyń i Smoleńsk podwójne zapisały się w naszej narodowej świadomości jako miejsca tragiczne. Mieliśmy 
możliwość bycia przy pomniku ofiar katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Cały wyjazd głęboko 
zapisał się w naszej pamięci.
        Agnieszka Zawisza, Społeczne Gimnazjum„Dębinka” w Poznaniu 
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Pobyt na cmentarzu katyńskim to szczególnie spędzony czas. Odczuwałem szacunek dla ofiar i towa-
rzyszyła mi myśl, że zwiedzam miejsce, którego nigdy wcześniej nie widziałem i być może nigdy więcej 
nie zobaczę. Uderza tam cisza, spokój, a kiedy zaczyna bić dzwon, człowiek czuje się samotny. 
       Tomasz Comba, VII LO w Poznaniu

Kolejny rok, kolejny Marsz. Tak wiele myśli kłębi się w głowie po takiej podróży… Przekraczając granicę  
z Białorusią i Rosją ma się wrażenie, jakby wjeżdżało się do innego świata, w którym czas zatrzymał się kilka 
lat temu. Wstęp do namacalnej lekcji historii, jaką jest uczestnictwo w Marszu, spotkanie z rosyjską kulturą  
i ludźmi, przebywanie w Memoriale – wszystko to daje do myślenia. Kroczenie drogą, gdzie kilkanaście me-
trów pod naszymi stopami spoczywają niewinni ludzie, gdzie spokojnie rośnie las, którego ziemia została 
zbroczona ich  krwią, zmusza do refleksji. Każdy ma ochotę przystanąć i, patrząc na Katyń, Kuropaty, czy 
lotnisko w Smoleńsku, zastanowić się chwilę nad tym, jak można zapobiec kolejnej tragedii i stracie polskiej 
elity. To od nas zależy, czy pamięć przetrwa żywa, czy na stronach podręczników szkolnych. 

Katarzyna Janowicz, XI LO w Poznaniu

Miejsca, które odwiedziłam, wstrząsnęły mną i sprawiły, że przybyło mi lat. Chodziłam pomiędzy gro-
bami, naznaczonymi przez czas i próbowałam spojrzeć na siebie i w siebie. Zastanawiałam się czy ja 
również byłabym w stanie wykazać się tak heroiczną postawą. Cmentarz w Katyniu, las w Kuropatach 
przerażają straszliwą zbrodnią ludobójstwa z czasów wojny, natomiast lotnisko w Smoleńsku budzi 
świeże wspomnienia lotniczej tragedii sprzed roku, która nam, Polakom, nie pozwala pogodzić się  
z tą stratą. Zginęło tylu wybitnych Polaków, tyle rodzin zostało osieroconych, w tylu sercach zagościła bole-
sna pustka…

Justyna Furman, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

V Marsz Pamięci przybliżył mi wydarzenia, które miały miejsce w roku 1940 w Katyniu, ale przede 
wszystkim całkowicie zmienił moje myślenie o tragedii katyńskiej. Do niedawna słowo Katyń kojarzyło 
mi się jedynie z masowym mordem na naszych rodakach oraz z okrucieństwem ludzi, którzy się tego 
dopuścili. Mimowolnie wypowiadanie tego słowa wzbudzało uczucie żalu a czasem nawet nienawiści 
skierowanej ku oprawcom. Dziś, dzięki słowom Pana Wincentego Dowojny „Nie możemy zapomnieć, 
ale wybaczmy”, wiem i rozumiem, że nie zmienimy biegu historii, lecz możemy ją budować; budować  
w oparciu o pamięć, pojednanie i przebaczenie, budować historię  nową i sprawić, by już nigdy do 
takich tragedii, jaka miała miejsce w Katyniu, nie dochodziło. 

Damian Markwitz, LO w Obornikach

W niedzielę wróciliśmy do  Memoriału Katyńskiego. Dotarła do mnie wtedy smutna prawda. My,  
Polacy, wiemy jacy oficerowie i gdzie dokładnie spoczywają. Rosjanie nie mają tego szczęścia, nie wie-
dzą nawet, czy nie stąpają po szczątkach swoich bliskich. Przeraziło mnie to. 

Aleksandra Rusin, ZSE nr 1 w Poznaniu

Kiedy znalazłam się wśród osób, które jadą do Katynia,  pomyślałam: to niesamowite, że będę mogła 
odwiedzić groby polskich oficerów, lecz nie sądziłam, że zrobią na mnie tak duże wrażenie. Wcześniej 
miejsca te widziałam tylko na filmach lub fotografiach. W pierwszej chwili, gdy zobaczyłam miejsca po-
chówku Polaków, po plecach przeszedł mi dreszcz. Jak ktoś mógł popełnić tak straszliwą zbrodnię…? 
Ten wyjazd pozostanie na zawsze  w mojej pamięci.

Nicole Kromolicka, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu 

Las. Las, taki jak każdy inny, ale tylko na pierwszy rzut oka. Im bliżej zbiorowych mogił, tym bardziej uświa-
domiłam sobie, że to cmentarz. Miejsce, na którym „śpi” tysiące oficerów, żołnierzy, ojców, dziadków. Ten 
cmentarz różni się od wszystkich, na których wcześniej bywałam. Przeraził mnie dotychczasowy brak wiedzy 
Rosjan na temat Zbrodni Katyńskiej, ale jednocześnie zdziwił i zarazem wzruszył, widok młodych kadetów  
i uczniów, którzy z własnej woli, spotkali się z nami i pragnęli poznawać naszą polską historię.  

Katarzyna Michalak, VI LO w Poznaniu
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Ogromnie się cieszę, że mogłem wziąć udział w V Marszu Pamięci i pojechać do Katyńskiego  
Memoriału, zwiedzić miejsca ważne dla Polaków oraz być na lotnisku w Smoleńsku. Było to dla 
mnie bardzo ważne, ponieważ dużo o Katyniu czytałem. Dopiero kiedy wszedłem do Memoria-
łu, zrozumiałem co się wydarzyło, poczułem więź z ofiarami i ich rodzinami, i jedyne, co wtedy 
mogłem zrobić, to oddać im należyty szacunek. Trzeba jechać tam, spędzić  trochę czasu i chcieć 
zrozumieć, poznać i odczuć. Na pewno nie zapomnę dni, kiedy tam byłem, one zmieniły moje 
odczucia i moje serce.                                                                                       

Witold Kaszubowski, XIV LO w Poznaniu

Każdy uczestnik V Marszu Pamięci wyruszał w drogę z pewną dozą wyobrażeń na temat Katynia 
czy też Smoleńska. Jednak dla mnie czymś całkowicie niewyobrażalnym, były Kuropaty. Właśnie 
to miejsce dało mi najmocniej odczuć ogrom okrucieństwa stalinowskich zbrodni. Jak wygląda-
ją Kuropaty? Otóż dosłownie stykają się z autostradą, a w oddali widać osiedle mieszkaniowe,  
o dość groteskowej, w kontekście całości, nazwie „Słoneczne”. Uroczysko nie posiada nawet jednej 
majestatycznej tablicy, cały żal, spowodowany bezmiarem zła, skupia się w setkach powbijanych 
w ziemię surowych krzyży. Choć istnieją różne wersje, las może kryć w sobie około 250 tys. lu-
dzi. Kuropaty na długo, jeśli nie na zawsze, pozostaną w mojej pamięci jako dowód bezmiaru zła  
i krwawej spuścizny historii.

                                                                     Ewa Szymańska, II LO w Poznaniu

Memoriał Katyń jest miejscem, które z pewnością powinien zobaczyć każdy z nas. Wchodząc tam, wi-
dzimy tabliczki z imieniem i nazwiskiem pomordowanych Polaków, doły śmierci, w których zginęli ci 
wspaniali ludzie oraz drzewa, które zapewne pamiętają tę zbrodnię. Kiedy oglądamy te przerażające 
miejsca, uświadamiamy sobie, że przemawiają do nas o wiele głośniej i skuteczniej, niż książki, które 
możemy na ten temat przeczytać. Jednak największe wrażenie wywarł na mnie dzwon, umieszczony 
pod ołtarzem w Katyniu, którego dźwięk wydobywający się spod ziemi można porównać do krzyku 
umierających ludzi. Oprócz przeżywanych emocji, uczucia smutku i przygnębienia nurtuje nas pytanie: 
dlaczego tak się stało? Czy tak musiało być? Dlaczego akurat oni?

Bartosz Kulupa, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

Jeśli kiedykolwiek miałem wątpliwości czy podjąć się trudu i wyjechać do Katynia, teraz już wiem, 
że nie tylko można ale nawet trzeba tam być. Możliwość przeżycia mszy św. na polskim cmentarzu 
wojennym, modlitwa przy tablicach epitafijnych polskich oficerów oraz pobyt na  stronie rosyjskiej 
Memoriału wynagrodziły wszelkie trudy. Ogromne wrażenie wywarły na mnie Kuropaty, które potwier-
dzają brak szacunku dla życia ludzkiego oraz miejsca ich spoczynku. Na szczęście i po tamtej stronie są 
ludzie, którzy z narażeniem wolności pamiętają i stawiają krzyże w tym miejscu. 
Na zakończenie kilka słów o lotnisku w Smoleńsku. Przybijające wrażenie robi głaz z tablicą, tą wła-
ściwą, brzoza z kawałkiem samolotu. Aż trudno nie uronić łzy gdy wspomni się o ofiarach 10 kwietnia 
2010 r.

Marek Grefling, wicedyrektor VIII LO w Poznaniu

W pierwszych dniach kwietnia 2011 roku, odbył się piąty już Marsz Pamięci, który jak co roku ma miej-
sce w Katyniu koło Smoleńska, w Rosji. Dla mnie najważniejszym i chyba najbardziej wstrząsającym 
wydarzeniem była wizyta w lesie katyńskim. Zobaczyłam tam tablice z nazwiskami pomordowanych 
oficerów, wśród których była też ta poświęcona mojemu prapradziadkowi. Było to niesamowite, oso-
biste przeżycie. Pojechałam tam jako pierwsza z rodziny. Zaskoczeniem dla mnie była panująca w tym 
lesie cisza. Słyszałam tylko kroki i szum wiatru, a piękne słońce przedzierało się przez konary drzew.
Podczas tego wyjazdu mogłam  nie tylko odwiedzić grób mojego przodka, ale także i pogłębić swoją 
wiedzę historyczną. Myślę, że kiedyś tam jeszcze będę chciała wrócić, by pokazać to miejsce mojej 
rodzinie.

    Zosia Bobrowska, Społeczne Gimnazjum „Dębinka”  w Poznaniu
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Emocji, które towarzyszyły mi podczas wizyty na cmentarzu w Katyniu, nigdy nie zapomnę. Człowiek 
cywilizowany o normalnej wrażliwości nie jest w stanie pojąć faktu, dlaczego taka zbrodnia miała miej-
sce. Jak można być tak okropnym i nieludzkim wobec drugiej osoby? Niestety czasu nie da się cofnąć, 
więc wszystko, co my możemy zrobić, to zapalić znicz i pomodlić się za dusze zmarłych.

Tomasz Walczak, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu
 
Dla mnie wyjazd do Katynia był wspaniałym czasem refleksji nad tym, co się tam wydarzyło a zara-
zem nad samym sobą. Można było czuć się zawiedzionym sposobem upamiętnienia miejsca kaźni  
w Kuropatach, gdzie nie ma żadnych tablic a jedynie las robiących ogromne wrażenie krzyży; nawet 
nie wiadomo, kto tam zginął. Z drugiej strony Memoriał Katyński – miejsce dobrze zagospodarowane, 
które jednak nie wywołuje tak potężnych emocji jak Kuropaty. Ale jedno było wspólne: charaktery-
styczna cisza, odróżnaijąca te miejsca od wszystkiego wokół...
Ta podróż była dla mnie bardzo poruszająca.
   Jan Kanty Jończyk, Społeczne Gimnazjum„Dębinka” w Poznaniu

V Marsz Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, w tym roku różnił się od poprzednich. Nasze wyjazdy nabrały nowego 
wymiaru. Na stałe w plan zapisał się Smoleńsk – symbol zjednoczenia, jak i poróżnienia nas, Polaków. Dla nas 
jest to wciąż zdarzenie świeże, pozostawiające wiele wątpliwości, poczucia zagubienia. Patrząc na uczestników  
z Poznania jak i rosyjskich uczniów, jestem pełna dumy i podziwu za ich odwagę i dojrzałość. Cały naród znalazł się 
na rozchwianej huśtawce. Każdy zadaje sobie pytanie: Czy Marsz Pamięci wyewoluuje naturalnie do uroczystości 
upamiętniającej również katastrofę smoleńską, czy też śmierć 96 ofiar nie przyćmi pierwotnej idei? Od przyszłych 
pokoleń zależy obiektywna ocena naszej patriotycznej postawy. Mam nadzieję, że mogą oni być z nas dumni.

Estera Zaczyk, XI LO w Poznaniu

Chłodny wiosenny poranek. Stoimy w lesie katyńskim. Słuchamy oficjalnych wystąpień, ale gdy milkną 
glosy słyszy się przejmującą ciszę. To miejsce było świadkiem okropnej zbrodni, na długo zapomnianej 
przez wszystkich. Idziemy w stronę monumentu z nazwiskami pomordowanych. Każdy z nich ma także 
swoją imienną tabliczkę, każda z nich wygląda tak samo. A przecież za wszystkimi kryje się ludzka tragedia, 
dramat rodzinny, koszmar nieznajomości losu swoich najbliższych. Właśnie tam najmocniej odczuwa się tę 
przerażającą ciszę – przez długie lata jedynego towarzysza ofiar zbrodni. I właśnie tam możemy zrozumieć 
cel naszego wyjazdu – nie zapominajmy o poległych, by ponownie nie skazywać ich na przygnębiające 
milczenie katyńskiego lasu.

Artur Pietruszka, VI LO w Poznaniu

W drugim dniu zwiedzania Memoriału Katyńskiego uświadomiłem sobie, że cały las przesiąknięty jest krwią 
Polaków i Rosjan, zwykłych ludzi. Nie należy zapominać, że choć byli oficerami, profesorami, nauczycielami, 
byli też ludźmi posiadającymi rodziny, marzenia,  wolność, którą tak bestialsko im odebrano.

Mikołaj Cegłowski, ZSE nr 1 w Poznaniu

Wyjazd do Katynia był dla mnie niezwykłym przeżyciem. Przez cały czas myślałam, że wiem już wszyst-
ko na temat mordu stalinowskiego sprzed 71 lat i katastrofy, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 r.  
Jednak pomyliłam się, to, co ogląda się w mediach, czyta w czasopismach nie oddaje tego, co przeżywa się  
na miejscu. Nie jestem w stanie opisać wrażeń, jakie mnie spotkały podczas tego wyjazdu. Cmentarz Katyń-
ski i otaczający go las był doświadczeniem niezwykle wzruszającym. Uśmiech znikł mi z twarzy, rozmowa 
ucichła i łzy napłynęły do oczu. 

Weronika Mikołajczak, XX LO w Poznaniu

Historia jest straszna ale prawdziwa. Stojąc przed mogiłami katyńskimi  zrozumiałam, czym naprawdę jest 
zbrodnia dokonana w tym naznaczonym lesie. Dzwon wydobywający dźwięk jakby z podziemi, zbioro-
we mogiły, tabliczki epitafijne, szumiące drzewa  pozwoliły mi poczuć ogrom tragedii katyńskiej. Uczucia  
te pozostaną we mnie na zawsze. 

Agnieszka Walkowska, LO w Obornikach



20

O zbrodni katyńskiej słyszałem tylko z telewizji, książek czy na lekcjach historii. Widziałem również film „Katyń”  
Andrzeja Wajdy. Jednak zupełnie inaczej odbieram to wszystko od czasu, gdy osobiście mogłem ujrzeć Las Katyń-
ski. W pierwszych chwilach, gdy wszedłem na teren cmentarza, w myślach miałem wyobrażenie jak to wszystko 
mogło się dziać, gdy przywożono oficerów i następnie ich mordowano z polecenia NKWD. W pamięci pozostał 
mi towarowy wagon, stojący w Memoriale, nieodmiennie kojarzący się ze stacją kolejową w Gniezdowie, dokąd 
przywożono oficerów. Bogata symbolika cmentarza oraz  ściany pełne nazwisk poległych pozwalają uzmysłowić 
sobie jak ogromna to była tragedia. Mój pradziadek był w transporcie lecz uniknął śmierci, ponieważ jego pociąg 
zbombardowali przez pomyłkę żołnierze Wehrmachtu i zbiegł z innymi więźniami…

Mateusz Kubiak, XIV LO w Poznaniu

Stanęliśmy na rozstaju dróg na katyńskim cmentarzu. Prawy szeroki i równy chodnik wiódł na polską część 
cmentarza. Z daleka spostrzec mogliśmy biało-czerwone chorągiewki i czerwone znicze, palące się pod 
upamiętniającymi wydarzenia 40r. tablicami. Lewy chodnik prowadził na rosyjską część memoriału. Tak 
bardzo odmienną od polskiej. Gdyby nie drewniane kładki wyznaczające trasę, nikt nie podejrzewałby,  
że spoczywają tam rosyjscy obywatele pomordowani przez NKWD. Ich mogiły nie zostały odkryte, nikt nie 
zna ich nazwisk, nie palą się tam znicze ani nie trzepoczą małe chorągiewki rosyjskie. 
Za moimi plecami stał płot ogradzający teren polsko- rosyjskiego cmentarza. Ale za tym płotem, paręnaście 
metrów dalej została ósma, niezbadana do dziś mogiła polskich oficerów. Mimo, że pozwolenia na jej odko-
panie Polacy nie otrzymali, stoi tam krzyż jako dowód pamięci i wiary w odkrycie prawdy.

Natalia Strykowska, VI LO w Poznaniu

Podczas odszukiwania tabliczki z nazwiskiem oficera polskiego, uświadomiłam sobie, jakie uczucia mu-
szą przepełniać rodziny zamordowanych oficerów. Przed oczami stanęły mi sceny z filmu Andrzeja Wajdy  
„Katyń”, pojawiły się pytania: Co czuli oficerowie? O czym myśleli na chwilę przed śmiercią?

Izabella Miszewska, ZSE nr 1 w Poznaniu

Jak w kalejdoskopie przed oczami przesuwają mi się krajobrazy katyńskiego cmentarza, lotniska  
w Smoleńsku i wreszcie szarego, chłodnego lasu w Kuropatach. Widok starych, drewnianych krzyży, 
które zdawałoby się, że rosną w kuropackim lesie, wywarł na mnie największe wrażenie, przygnębił 
mnie. Bezmiar okrutnych zbrodni, liczba ludzi zabitych przez Sowietów sprawiają, że statystyczne dane 
tracą urzędowy wydźwięk i przemawiają jak szept grozy, jak ludzkie wołanie o sprawiedliwość. 

Anna Płonka, nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

„Każdy las jest podobny… - niewinne drzewa chronią”
Literatura powszechna, filmy czy podręczniki z przedstawioną  „historią”… czym one są? Las katyński wywołuje 
prawdziwe emocje. Powoduje konflikt myślowy, natłok pytań pozostających bez odpowiedzi… Stąpanie po 
tamtej ziemi budzi uczucia jakich nie jesteśmy w stanie opisać - pozostaną one zakorzenione głęboko w sercach 
wraz z pamięcią o poległych. „Losu nie da się zawrócić, można zachować pamięć”  Jestem dumna, iż my – młodzi 
ludzie potrafimy ją zachować.

Magdalena Nowak, XX LO w Poznaniu

Dotychczas miałam okazję słyszeć o Katyniu tylko z telewizji, filmów, książek, słuchać relacji osób, które 
tam były, czy nauczycieli, starających się przybliżyć nam tragiczne losy Polaków w 1940 roku. Teraz wiem 
– żadne z tych słów nie dotarło do mnie tak, jak ta cisza, szum drzew i głośny dźwięk dzwonu, roznoszący 
się echem po całym Memoriale. Dla mnie uczestniczenie w V Marszu Pamięci było nie tylko zaszczytem, 
ale także możliwością przeżycia chwil, które do końca życia pozostaną w mojej pamięci. Katyń mówi nie 
tylko o ludzkiej agresji, nienawiści, przerażeniu, ale i o okrutnej śmierci w imię wolności, która spowodowała 
zmiany zarówno w ludzkiej psychice, jak i wzajemnych relacjach między ludźmi. Teraz, gdy już nie możemy 
cofnąć czasu o 71 lat i ocalić życia tysiącom ludzi, możemy jedynie pamiętać, ponieważ…
„Pamięć nie dała się zgładzić, Nie chciała ulec przemocy”.

                                                                 Samanta Sierżant, 
XI LO w Poznaniu
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Uczestnictwo w V Marszu Pamięci było dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Byłam świadkiem niesa-
mowitej lekcji historii, lekcji patriotyzmu. Pobyt w Katyniu, miejscu szczególnym dla każdego Polaka, 
pozwolił mi zrozumieć ogrom tragedii jaka się tam wydarzyła.  

Julia Rysmanowska, LO w Obornikach 

Kiedy przygotowywałem się do wyjazdu nie spodziewałem się, że może on na mnie zrobić takie wraże-
nie. Kiedy jednak dotarliśmy na miejsce i moim oczom ukazała się ogromna tablica, na której wypisane 
zostały nazwiska ofiar zamordowanych w Lesie Katyńskim zacząłem zdawać sobie sprawę z ogromu 
tej zbrodni. W podręcznikach, publikacjach, gazetach możemy przeczytać liczne teksty opisujące  
to zdarzenie. Jednak dopiero zobaczenie tego na własne oczy pozwoliło mi sobie uświadomić, że to 
rzeczywiście miało miejsce. Bardzo cieszę się, że w uroczystościach brali udział kadeci rosyjskiej szkoły. 
Dowodzi to chęci zrozumienia tej niewygodnej dla nich prawdy, za co szczerze ich podziwiam.

Michał Kuźma, VIII LO w Poznaniu

Największe wrażenie wywarł na mnie Memoriał Katyński. Szczerze mówiąc, choć wiedziałam co się tam 
wydarzyło, to wcześniej nie docierał do mnie ogrom tej zbrodni.  Były to suche fakty, kolejne regułki, 
kolejni ludzie w historii, o których należy pamiętać. Dopiero na miejscu, to wszystko do mnie dotarło 
ze zdwojoną siłą - śmierć tylu niewinnych ludzi. Dzisiaj wiem, że z telewizji czy lekcji historii nie dowie-
działabym się tyle, co będąc tam, na miejscu.

Weronika Przewoźna, ZSE nr 1 w Poznaniu

Pomiędzy przeszłością a przyszłością staramy się zbudować pomost. Ludzie próbują zachować rów-
nowagę między godnym uczczeniem swoich zmarłych przodków i nieprzekreślaniem szansy na dobre 
relacje z mieszkańcami Rosji. W miejscu, które było dane nam zobaczyć, Katyniu, my, młodzi Polacy  
i nasi rosyjscy rówieśnicy, podejmujemy walkę przeciwko przyjętemu sposobowi myślenia. Opłaku-
jemy ludzi. Nieważne, czy są to członkowie naszych rodzin, czy zupełnie obce osoby. Jednocześnie 
wiemy, jesteśmy świadomi, że nie ma sensu rzucanie sobie w twarz oskarżeń. Chcemy, wśród tak 
licznych uprzedzeń i podejrzeń traktować siebie na równi i współtworzyć nowy świat, który będzie 
wynagrodzeniem dla ludzi za czarną kartę historii ubiegłego wieku.

Zuzanna Bartosik, VII LO w Poznaniu

Niezwykłe wrażenie wywarł na mnie pobyt w Kuropatach, miejscu okrutnej zbrodni. Aż trudno sobie 
wyobrazić, że w tak niepozornym lesie, tuż na obrzeżach dużego miasta - Mińska, niedaleko drogi 
szybkiego ruchu, spoczywa dziś  300 tysięcy ofiar stalinowskich zbrodni. Odczuwalny jest niezwykły 
kontrast tego miejsca z jego otoczeniem – otóż z jednej strony tętniące życiem miasto, a z drugiej las 
pełen krzyży. Taki spokojny, cichy a jednak krzyczy i nieustannie nie pozwala zapomnieć.

        Maria Wasilewska, II LO w Poznaniu

Dzięki temu wyjazdowi poznałam „polskie korzenie” ludzi mieszkających na Wschodzie. Dowiedzia-
łam się także wiele o życiu codziennym tamtejszych mieszkańców. Miałam możliwość porozmawiania  
z rosyjską młodzieżą, młodymi Rosjanami. Uświadomiłam sobie, że niczym się nie różnimy. Zarówno 
my, jak i oni mamy podobne zainteresowania, uczymy się, marzymy o ciekawej, szczęśliwej przyszło-
ści, słuchamy tej samej muzyki. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w wyprawie do 
Katynia. 

Karolina Chybowska, Gimnazjum w Murowanej Goślinie

Mnie, osobie, która nigdy nie doświadczyła wojny i prześladowań, ciężko jest sobie wyobrazić skalę 
zbrodni, jaka miała miejsce w tym cichym lesie, dokładnie 71 lat temu. Myślę tak, jak powiedział Pan 
Dowojna - „ niech to będzie Marsz Przyjaźni”. Dla mnie najcenniejszym wspomnieniem z wyjazdu będzie 
symboliczna chwila podania sobie rąk, między nami, uczniami polskich szkół i nimi, także uczniami. 

Ada Bończyk, VI LO w Poznaniu
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Babciu, kim był dziadek?
No babciu!
Zawsze mówisz
Że był Oficerem, i Polakiem, i Patriotą
Że leży w lesie ciszy
W lesie, w którym nie usłyszysz szumu drzew
Że nie wróci
A kiedy powiesz jaki był, co mówił i czytał?
A co mu robiłaś na obiad?
Jakie nosił swetry i ile chusteczek?
Ciemne oczy babci zaszkliły się
Ale spadła tylko jedna łza

  Nina Handzewniak, Społeczne Gimnazjum „Dębinka”  w Poznaniu 

W Katyniu zostało zamordowanych tyle osób… nie wiem, jak można było do tego dopuścić. To miejsce 
ma w sobie coś niesamowitego. Młode osoby, które na co dzień śmieją się, tam zachowują powagę 
oddając hołd zamordowanym, którzy walczyli dla nas i dla naszej przyszłości. To dzięki nim teraz je-
steśmy wolni i żyjemy w demokratycznym, suwerennym państwie. Dlatego pojechaliśmy do Katynia,  
by im podziękować i w imieniu wszystkich Polaków zapalić światełko pamięci, pomodlić się i zadumać.

Aleksandra Kuczewska, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu 

Katyń, Kuropaty i wiele innych tragicznych miejsc naznaczonych krwią ludzką przez totalitaryzm po 
żelaznej stronie kurtyny Wschodu. Miejsca porównywane do niemieckich obozów zagłady, takich jak 
Auschwitz, Majdanek czy Treblinka.
Ludobójstwo... Eksterminacja... Mord... Apokalipsa...
Jednak wspominając te miejsca na rosyjskiej ziemi i związane z nimi wydarzenia, nie należy doszukiwać 
się kata i jego ofiar. Życie straciła zarówno ludność polska jak i rosyjska. Niech pamięć o tragedii skłania 
do głębszych refleksji, wzbudzając jedynie smutek i szacunek dla poległych. Na wielu cmentarzach, 
masowych grobach stoją krzyże chrześcijańskie obok krzyży cerkiewnych, leży katolik obok wyznawcy 
prawosławia, cywil obok żołnierza, Polak obok Rosjanina, człowiek obok człowieka…

            Zuzanna Skiba, XIV LO w Poznaniu

Powróciliśmy do Memoriału Katyńskiego w niedzielę. Miałem zaszczyt uruchomić Dzwon Pamięci. 
Znając jego symbolikę, poczułem się jak ktoś, kto wzywa wszystkich oficerów do apelu pamięci. Choć 
od dawna jestem harcerzem, teraz w pełni poczułem się patriotą.

Michał Zaborowski, ZSE nr 1 w Poznaniu

Czułem się przygotowany na Las Katyński, wiedziałem co może mnie tam czekać, w końcu nie raz oglą-
dałem o tym filmy dokumentalne. Jednakże gdy tam dotarliśmy okazało się, że filmy w żadnym stopniu 
nie oddają tego, co tam zastaliśmy. Katyń zrobił na mnie wstrząsające wrażenie: tabliczki z nazwiskami 
ofiar; kiedy minęło się pierwszą ścianę z nazwiskami i miało się dość, czekała jeszcze druga, trzecia, 
czwarta... Ale jednak to miejsce nie wywarło takiego wrażenia na mnie jak Kuropaty na Białorusi; na 
Kuropaty nie byłem przygotowany, nie wiedziałem co tam zastanę. Szacuje się, że w Kuropatach mogło 
zginąć nawet ok. 150 tys. ludzi: Polaków, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów. Nie jest to miejsce, o które 
się dba - nie ma żadnego grobu, czy też pomnika. Ludzie z własnej woli od lat 50. XX wieku przynosili 
tam krzyże, aby upamiętnić pomordowanych. Ktoś mógłby pomyśleć, że będzie tam kilka krzyży jako 
symbol... nie, tam są ich dziesiątki, setki poustawianych pomiędzy drzewami; i ta pozapadana ziemia... 
Nigdy nie zapomnę tego wyjazdu.

Adrian Montgomery, Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu
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Zadziwiające jest jak różne postawy przyjmują współcześnie Polacy względem tamtych wydarzeń. 
Temat jest tym bardziej aktualny i tym bardziej tkwi w naszej świadomości, gdyż nieco ponad rok temu 
właśnie tam miał miejsce wypadek prezydenckiego Tupolewa. Zastanawiam się, czy rzeczywiście po-
równywanie katastrofy w Smoleńsku z brutalnym, wręcz nieludzko okrutnym mordem jest odpowied-
nie? Bo prawdę powiedziawszy, jedno i drugie łączy wyłącznie miejsce, a niejednokrotnie zetknęłam 
się z postawą: „historii zataczającej koło”. 

Joanna Śmierzchalska, VI LO w Poznaniu

Katyń to miejsce szczególne dla każdego polskiego patrioty. To właśnie w tym miejscu zginęła polska 
inteligencja. Polscy oficerowie zostali zabici strzałem w tył głowy. Zbrodnia zaplanowana, brutalna, 
bezwzględna. Najbardziej bolesny jest fakt, że Rosjanie do dzisiaj „wstydzą się” tego wydarzenia i nie-
chętnie o tym mówią. Kiedy spacerowałam po katyńskim cmentarzu, dopiero widok setek tabliczek  
z nazwiskami zabitych uświadomił mi, czym naprawdę był mord katyński. Podobne odczucia wzbudził 
we mnie las w Kuropatach. Widok tak wielu bezimiennych krzyży był przerażający. Wyjazd do Katynia 
pomógł mi zrozumieć tragedię, jaka miała miejsce w historii naszego kraju.

 Aleksandra Boczkowska, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

Wyjazd na Biołoruś i do Rosji był dla mnie czasem refleksji. Wiele słyszałam o Katyniu, ale tak naprawdę 
nigdy wcześniej nie miałam okazji poczuć atmosfery tego miejsca, a jest ona niepowtarzalna i niemoż-
liwa do opisania. Pomimo świadomości tragedii, jaka miała tam miejsce wiele lat temu, Las Katyński 
zrobił na mnie wrażenie. Nie ulotne, o którym zapomina się zaraz po powrocie do kraju, ale trwałe,  
o którym można opowiadać dzieciom i wnukom. 

Małgorzata Śmiałek, VIII LO w Poznaniu

„Z głębokości wołam do ciebie, Panie! Wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu swych na głos błaga-
nia mego! Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, któż się ostoi?” – Te słowa odnajdujemy w psalmie 
130, który towarzyszył mi w trakcie podróży do Katynia – miejsca będącego mogiłą tysięcy ludzkich 
istnień, nie tylko Polaków. Udział w Marszu Pamięci był dla nas rodzajem odpowiedzi na wezwanie  
do upamiętnienia wszystkich tych, o których tragicznym losie prawdę przez lata zagłuszano. Wizyta 
w tym miejscu była doświadczeniem przełomowym, które z pewnością w istotny sposób przyczyniło 
się do ukształtowania w nas pragnienia przekazywania prawdziwej historii naszego kraju przyszłym 
pokoleniom, a także postawy otwartości na drugiego człowieka oraz gotowości do przebaczenia, które 
opiera się na wspólnej pamięci i wzajemnej szczerości.

Daria Grzywacz, XI LO w Poznaniu

Czytać o Katyniu,  a być tam i poczuć tragedię, jaka się tam dokonała to nieporównywalne doświad-
czenia. Takich doświadczeń nie dała mi żadna książka. Katyń jest miejscem, które powinien odwiedzić 
każdy młody Polak, by zrozumieć, przebaczyć i pamiętać. 

Monika Nadstaga, LO w Obornikach

Gdy postanowiłam wziąć udział w wyjeździe do Rosji, nie spodziewałam się, że tak to przeżyję. Z pozoru 
niewinny katyński las kryje w sobie tyle zła i śmierci. Patrzyłam na nazwiska polskich oficerów, a moje 
serce ogarniał przytłaczający smutek. Uświadomiłam sobie, że to nie w lesie tkwi zło, a w ludziach. 
Jedyne, co możemy zrobić, to nieść pamięć o bestialsko zamordowanych w 1940 roku i żyć w zgodzie  
z innymi, by już nigdy nie doszło do podobnych tragedii. Polska i rosyjska młodzież powinna poznać 
się i starać zaprzyjaźnić – takie spotkania pokazują, że nie różni nas wiele.

Marta Plewczyńska, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Podczas zwiedzania Memoriału przeraziła mnie ilość tabliczek oraz wielka ściana z nazwiskami wszyst-
kich oficerów. To zestawienie dało mi pełen obraz pomordowanych, liczba zmieniła się w konkretne 
nazwiska, osoby, ich historię życia. 

Jakub Konieczny, ZSE nr 1 w Poznaniu
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Siedziałam na jednej z pierwszych w tym roku lekcji historii, kiedy dowiedziałam się o V Katyńskim 
Marszu Pamięci. Pomyślałam sobie wtedy: „A może i ja powinnam wziąć udział w takim marszu?” 
Taka możliwość nie zdarza się przecież codziennie i nie każdy może osobiście złożyć hołd naszym  
rodakom zamordowanym tylko dlatego, że byli Polakami…
Doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, po co jadę do Rosji i myślałam, że wiem, czego mogę się tam spo-
dziewać. Jednak samotny spacer po katyńskim lesie, widok uroczyska Kuropaty i modlitwa na lotnisku w 
Smoleńsku dotknęły mnie bardziej niż się tego spodziewałam. Dopiero wtedy zrozumiałam ogrom polskiej 
tragedii, która miała i nadal ma miejsce na rosyjskiej ziemi. Jednak tym, co poruszyło mnie najbardziej była 
uderzająca z każdej strony … cisza. Cisza, przez którą przedzierała się rozpaczliwa prośba o pamięć.

Justyna Jachna, VI LO w Poznaniu
  
  „Ci których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”  
Stąpanie po ziemi przesiąkniętej krwią osób poległych w Katyniu wywołuje różne emocje, smutek, żal, 
lęk ale także i radość, iż prawda wychodzi na jaw. To właśnie Ci, którzy tu  polegli tworzyli naszą historię, 
historię która wywiera duży wpływ na nasze teraźniejsze życie, jak i na przyszłość następnych pokoleń. Nie 
pozwólmy, aby ofiara pomordowanych poszła w zapomnienie. Mam nadzieję, że coroczne wyjazdy polskiej 
młodzieży do Katynia będą kontynuowane. 

Agnieszka Borowczak, XX LO w Poznaniu                                                               

Katyń – miejsce stalinowskich zbrodni, miejsce mordu tysięcy oficerów. Żeby poczuć, co tak naprawdę 
się tam wydarzyło, trzeba było stanąć na tej ziemi splamionej krwią, wsłuchać się w dzwon katyński  
i wśród jego bicia usłyszeć głosy poległych wydobywające się jak gdyby spod ziemi. 

Monika Gadzińska, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Drzewa do Nieba wysokie szeptają - bo mówić zabroniono
Trawa topi się w rosyjskim Słońcu od tylu lat wciąż na nowo
Dlaczego nikt z bólu nie krzyczy?
Dlaczego wystrzały brzmią jak dalekie echo?
A pod nami śpią oficerskie mundury...
A za nami nowej historii ciernie

Zamykamy w naszych dłoniach dłonie krwią przodków zbrukane
W cichym przyrzeczeniu - więcej do tego nie dopuścimy.

Ewelina Lewandowska, VII LO w Poznaniu

Katyń jest miejscem, w którym warto być. Z pewnością nie każdy będzie miał w życiu okazję odwiedzić to miej-
sce. Wyjazd nie tylko przypominał, że nie wolno nam zapomnieć o bezlitośnie zamordowanych oficerach. Uczył 
nas wybaczać. Nie obarczać winą młodych Rosjan, których przodkowie dokonali tak haniebnego czynu. 

Katarzyna Piotrowska, VIII LO w Poznaniu

Brunatne tabliczki – równo, w zgodnym szyku.
Drzewa – na baczność, dumnie, po żołniersku.
Dzwon – spod ziemi, stanowczo lecz bez krzyku.
Cisza – ta nie umie brzmieć po bohatersku.

Że nie wolno nam zbyt ufnie iść pod rękę;
nieroztropnie mieszać wzruszeń i symboli?
Jak rozróżnić tę mękę i tamtą mękę
poza tym, że jedna z nich bardziej nas boli?

Ten sam krok, trzask strzału, jęk i doły śmierci.
Bez różnicy przeszli pierwszy marsz pamięci.

Renata Kuśnierczak, Społeczne Gimnazjum Dębinka Poznaniu



25

Szkoły biorące udział w V Marszu Pamięci 

Szkoła Ogólnokształcąca nr 8 w Smoleńsku
Smoleński Korpus Kadetów im. Feldmarszałka Kutuzowa w Smoleńsku
II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu 
XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu 
XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu 
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu 
Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu 
Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu 
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskich
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
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Samanta Maria Sierżant
Zuzanna Skiba
Michalina Skwierzyńska
Jan Sokołowski
Mikołaj Zbigniew Stachowiak 
Hubert Stawicki
Bartosz Jan Stępnik
Marta Szameto
Marcin Tomasz Sztulpa 
Ewa Szymańska 
Magdalena Helena Szyszka
Małgorzata Agnieszka Śmiałek
Joanna Maria Śmierzchalska
Tomasz Tarczyński
Jakub Urbaniak
Tomasz Walczak 
Agieszka Walkowska 
Natalia Wasielewska
Maria Wasilewska
Jan Wielebiński
Joanna Witczak
Michał Jakub Wojciechowski
Jędrzej Tomasz Wojtas
Alicja Teresa Wośkowiak - Kopeć
Olimpia Woźniak
Magdalena Woźniewicz
Paula Wróblewska 
Michał Zaborowski
Estera Zaczyk
Barbara Zatorska
Jędrzej Zawadzki 
Agnieszka Józefina Zawisza
Krzysztof Zbigniew Zygmunt

Polscy UCZESTNICY V MARSZU PAMIĘCI



Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu 

Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu 

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu



Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskich

II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu

VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu



VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu



XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
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President of the Republic of Poland

                                                                                                    Warsaw, April the 2nd 2011

                                                                               
 Organizers and Participants of the fifth Memory March of Polish  
 and Russian youth to commemorate victims of Katyń

Ladies and Gentlemen!
Dear Young People!

I cordially greet organizers and all participants of the V Memory March of Polish and Russian youth 
commemorating Polish officers who died in the Katyń Forest. Especialy worm words I direct to the 
students of schools from Poznań and their friends from the Smoleńsk Cadets Corps of Field Marshal 
Kuruzow and School nr 8 from Smoleńsk that take part in this special event. 

Seventy one years ago near Katyń, but also near Charków, Miednoje, Kuropaty and Bykownia Polish 
war prisoners were disgracefully murdered. The Katyń Forest is a symbol of this murder and it hides 
ashes of the Polish officers who were killed by NKWD officers. 

For nearly half a century of the communist rule in Poland, the word “Katyń” was one of the most uncom-
fortable and unwanted. Official propaganda used lies and passing over inconvenient facts to distort 
the truth of the Katyń crime. They weren’t successful though thanks to determined and brave attitude 
of environments and people, who exposing themselves to persecution and repressions, cultivated the 
memory of the murdered in the East. 

Spreading the knowledge about the newest history of Poland and its painful but so important to our 
national identity events plays very important role in bringing up young generations of the Polish. This 
is the reason why I have so much respect for initiatives of Memoramus Association who contributes 
to rescuing and handing down to next generations the memory of fates of our countrymen in the 
East during the second world war. Memory Marshes of Polish and Russian students organized with 
the cooperation of Dom Polski in Smoleńsk and National Memorial Complex “Katyń” are extremely im-
portant educational initiative, which serves showing the truth about tragic fates of those who fought 
for freedom of our country. The students from Smoleńsk who participate in the Marsh also have an 
opportunity to find out about one of the most painful cards of the Polish-Russian history. 

I wish that taking part in the Marsh for young Russians and Poles was not only a chance to meet and 
make friends. Let walking the road, which was the road to death in the Katyń Forest for the Polish 
officers, will be an opportunity to deep reverie about the tragic past, which divided our nations. Let 
it also be an opportunity to reflection on what can be done to build auspicious and common future. 
Again I greet all participants of the fifth Memory Marsh with wishes of remembering it forever in your 
hearts and memory. 

     Bronisław Komorowski
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Preface

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem “Memoramus” in Poznań (Association of Cooperation with the East) and Dom 
Polski in Smoleńsk organized the V Memory Marsh of Polish and Russian students: station Gniezdowo-Katyń Forest. This 
publication is a short account of the event. It was supported on the Polsh side by: Krzysztof Dudek-director of National 
Centre of Culture in Warsaw, Marek Woźniak- speaker of Wielkopolska province, Ryszard Grobelny- president of the city 
of Poznań. During the fifth Memory Marsh and all our stay in Smoleńsk we were taken care by federal authorities of the 
Smoleńsk district, and among them: Governor Sergiej Antufiew, Sergiej Kuriawcew-the head of International Cooperation 
Department in Smoleńsk district, and Igor Griegoriew- the head of the National Memorial Complex “Katyń”. We were alsoac-
companied by Lilia Turczenkowa-the president of Smoleńsk Department of the Russian Association of Victims of Unlawful 
Political Repressions, Rościsław Tymań- President of Dom Polski. Activity of our Association is supported by PBG S.A. from 
Wysogotowo with its President Jerzy Wisniewski. 

“Memoramus” Association would like to thank warmly all mentioned above. 

A group of 150 Polish students with their teachers and about 150 Russian students took part in the V Memory Marsh. 
Common memory marshes, when Polish and Russian students salute to the murdered ones by soviet totalitarianism are the 
only events of the kind which take place in the National Memorial Complex “Katyń” territory. 

Stowarzyszenie Współpracy ze Wchodem “Memoramus” in Poznań was founded in spring 2006. It started with mutual 
contacts between High School nr 5 from Poznań  and High School nr 8 from Smoleńsk and between Junior High School 
“Dębinka” from Poznań and Dom Polski in Smoleńsk. 

The idea of our activity is to preserve the memory about the Poles fates in the East during the second world war, but also 
mutual contacts between students from Poland and the countries of the former Soviet Union. The Association was started 
by the members and head masters and teachers of six schools from Poznań, members of Rodzina Katyńska and Związek 
Sybiraków in Poznań and people who identify with our Association aims. We established contacts with towns located near 
other places of martyr of the Polish in the East. Beside planned educational activities our principle is annual common 
Polish-Russian Memory Marsh in Katyń, but also trips to Białegostok to participate in the International Marshes of Alive 
Memory of Polish Siberia. 

   President of the Association
   Wincenty Dowojna
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Introduction

April chronicle of Polish and Russian students V Memory Marsh: station Gniezdowo- Katyń Forest

Gniezdowo station-about 14 km from Smoleńsk. It is a place of the last road for the Polish officers to the Katyń Forest. 

The Katyń Forest- a woody area in the place called “Kozie Góry”, near Katyń, about 18 km from Smoleńsk. In the thirties of 
the XX century  there was  NKWD (People’s Office of  Interior Affairs) recreation centre.

The word “Katyń” cannot be limited only to geographical name. 

Katyń is a multilayer and cross-generation symbol of patriotism, tragedy, lies and constant waiting for the truth. Above all 
this is a place where Polish elite of the II Republic of Poland was murdered by NKWD. The elite was officers of Polish Army, 
imprisoned in September 1939 after German-Russian’s invasion on Poland. Katyń is also a symbol of whole Polish tragedy 
called “Golgotha of the East”.

Katyń is not a place of Polish tragedy only. This is also a place of mass murders of Soviet Union republics citizens who were 
killed by soviet government in the thirties. Most of them probably came from Smoleńsk district. 

Katyń is also many questions without answers, documents waiting to be revealed and authorities saying that facts are 
confidential. 

Saturday, 2nd April 2011
10 o’clock
The beginning of the Marsh. Gnieznowo station gathered Polish and Russian participants- about 300 people. Two banners 
(in Polish and in Russian), young people standing against a background of the best known by the Polish Russian railway 
station Gniezdowo. Representatives of the Association Memoramus and of Dom Polski in Smoleńsk officially open the V 
Memory Marsh. 

11 o’clock 
The beginning of the celebrations in the Katyń Forest in the Memorial Complex “Katyń” area. Speaking: Sergiej Kudriawcew- 
the head of International Cooperation Department in Smoleńsk and Igor Grigoriew- the head of the National Memorial 
Complex “Katyń”. Next speaker is indefatigable advocate of the truth about the events from seventy years ago Lilia Turczen-
kowa- the president of Smoleńsk department of the Russian Association of Victims of Unlawful Political Repressions and 
Wincenty Dowojna- the head of the Memoramus Association. Polish students read message from the president of Poland 
Bronisław Komorowski to participants of the V Memory Marsh. Russian students from the Cadet Corps and High School nr 8 
expand the celebration with poetry. After official opening in the main square marching column moves to the Russian part 
of the “Memorial”. After a prayer under the Russian Orthodox cross and putting flowers we walk on the wooden footbridge 
suspended above the ground, which reminds us about necessity of exhumation of the victims in this part of the cemetery. 
The V Memory Marsh heads to the Polish  War Cemetery where accompanied by sounds of the Memory Bell we put flowers 
and light candles. Moments of concentration and reverie on the victims emphasized prayers led by catholic and Orthodox 
priests. 

2 o’clock
We get to the airport “Sewiernyj” in Smoleńsk were we pay tribute to the victims of the air crash from the 10th April 2010, 
including the late president Lech Kaczyński and the late president in exile Ryszard Kaczorowski. They are both the example 
of Polish fate after the second world war; they were in a different age and acted in two opposite sides of the iron curtain, all 
their lives they fought for a sovereign country. They had different ways to set Poland free from the communist enslavement, 
also to reveal the truth about Katyń and fates of the Polish in this cruel land. A symbolic stone with a commemorative plate, 
cut trees, photographs of the victims, flowers and candles from Polish and Russian students- participants of the V Memory 
Marsh. 

4 o’clock
Russian-Polish concert in Dom Kolejarza, beautiful polonaise danced by Cadet Corps students, songs sung by young  
Russian singers and then Polish artistic accents. After the concert chats by the tea and sweets. 

6 o’clock
A visit in the only catholic church in Smoleńsk. Polish Franciscan father Ptolomeusz tells about his pastoral works among 
Polonia in Smoleńsk. He  tells young people about the beginnings of his work in Smoleńsk and about conditions of his work 
in Russian social reality. 
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9 o’clock 
At the end of the day there is a holy mass said by our priest in the  centre where we stay. Today is the anniversary of death 
of the pope John Paul II. 
This is a “Polish Day” in Memorial Complex “Katyń”. After the mass said in the Polish War Cemetery in front of the Memory 
Wall, young people tour around the Memorial. They get to know the topography and history of the place. This preparation 
is followed by finding epitaphic plates of officers from Wielkopolska and lighting  candles. This is the time for individual 
reflection and walk in both, Polish and Russian sides of the cemetery. 

We leave Russia.

Monday, 4th April 2011
12 o’clock
Kuropaty near Mińsk- a place touching imagination and hearts, which overwhelms with countless number of anonymous 
wooden crosses and size of this little known soviet crime. The Kuropaty forest makes big and depressing impression on 
many of the Marsh participants. We walk lapsed into silence along long avenue to a small hill, where we pray for the 
murdered and missing ones, then we light candles and put white-red flags. 

2 o’clock
Nowogrodek- a city of Lithuanian prince Mendog, wedding of Władysław Jagiełło with Sonka Holszańska and above all this 
is a city of Adam Mickiewicz. We visit the church in which the poet was baptized and which became a place of cult of eleven 
nuns murdered by the Germans in 1943. 

Tuesday, 5th April 2011
We are in Grodno, a place so close to history and literature of Poland. This is the city of Eliza Orzeszkowa, mute parliament 
which approved the II partition of Poland. This is also the city which put up the biggest resistance against soviet aggression 
in 1939. The Polish from Grodno show us around the city, tell about its history and contemporary problems of the Polish 
living there. 

Bohatyrowicze and the Grave of  1863 January Uprising Insurgents are the last points of our trip to the East. We experience 
places known from the literature, we appreciate care the Polish who take care about these important places. Wide Niemen 
river is the very last accent, we take last pictures and glimpses at this remarkable trip. 

Our annual youth meetings are accompanied by teachers of friendly Russian schools and their headmasters: Liliana Ku-
likowa, Igor Gagarin, chairman of Dom Polski in smoleńsk-Rościslawa Tymań, the president of Smoleńsk department of 
the Russian Association of Victims of Unlawful Political Repressions-Lilia Turczenkowa. Our acquaintance and cooperation 
has lasted a few years now and proves that nowadays relationship between Poland and Russia can be built on mutual 
understanding, respect and liking. 

We hope that voice of the both nations will cause that the truth about communist crimes won’t be hidden anymore, that 
the archive records will be available, and all questions about the air crash answered.
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Personal reflections:

Our journey to Katyń was an extraordinary experience. I visited places which remember cruel crimes taken place several 
dozen years ago. I walk among the trees-silent victims of the horrible murder, on the ground which hides bodies of Polish 
heroes- indomitable people of honour. I was in a place where seventy years ago Polish society foundation of the time  
as well as great husbands, fathers and brothers were killed. There are no words to describe feelings from the Katyń Forest  
or from Kuropaty- Forest of Crosses, a place of death of countless, nameless victims of Stalin regime. The sight of thousands 
of epitaphic plates, thousands of simple crosses among the trees makes a horrible impression. They are the proof of great 
hatred of a man to another man. They also remind where hostility can lead and incite contemporary people to reconcilia-
tion, forgiveness and respect to another person so no other place in the world was the victim of such bestial hatred. 

Diana Czynszak, VI High School in Poznań

We should and have to remember to pay tribute and give respect to the killed in action-murdered. But memory shouldn’t turn into 
harboring old grudges. Great example to young people comes from Mr Wincenty Dowojna and Mrs Lilia Turczenkowa- they both lost 
fathers in the Katyń Forest, but they forgave each other and now they say they live in a brotherhood. They ask everyone to shake each 
others’ hands as a sign of forgiveness and friendship. The world can be really beautiful if there is forgiveness and reconciliation. 

    Irena Rohnka, teacher in II High School in Poznań

We can say that all the past events are not so important and that we can forget about them. But this is so wrong. We need  
to remember. Just like in case of Katyń- it is very old event but we keep being affected by it all over again. And it wasn’t different 
during the V Memory Marsh. Participating in it helped us, young people how to experience what happened seventy one years 
ago. And we thank our organizers for this.  

                                                                     Mikołaj Cierechowicz, VIII High School in Poznań

I have always associated Katyń with slaying and murder of the Polish officers. Now I also recollect it as a road of reconciliation between 
us Poles and Russians. The Katyń cemetery made so big impression on me because it is so different from any other cemetery. Trees grow 
on ashes and blood of our ancestors  there and the bell reminds whispers of the Polish officers who were murdered there. 

Aleksandra Piotrowska, Junior High School nr 50 in Poznań

I am moved by what I saw thanks to Memoramus, how hard it was for the Polish in the East, what fate they faced from communist 
believers and I ask myself what can we do to make the Republic of Poland able to protect its sons, so they could live in piece just 
like post war generation and since 1989 could independently create their existence. 
I think that we need nation agreement, so all Poles were brothers to each other and then it would be easier to expect respect 
from our neighbors. 
Remembering our murdered brothers we have to build power of Poland and agreement does. 

  Wiktor Kania, head master of XX high School in Poznań

Being in the Katyń cemetery is a special time. I felt respect to the victims and I thought that I visit a place I have never been to before and 
maybe I will never see it again. The silence and calmness are striking and when the bell starts ringing, a person feels very lonely. 

Tomasz Comba, VII High School in Poznań    

Another year, another Marsh. There are so many thoughts in a head after such a visit. Crossing the border with Belarus  
and Russia one has an impression of entering different world, where the time stopped some years ago. Entering this real history 
lesson, which is participating in the Marsh, meeting with Russian people and culture, being in the Memorial Complex- these 
make people think. Walking the road where some meters below under our feet there are ashes of innocent people, with the forest 
which grows on a bloody soil- this makes people to reflection. Everyone wants to stop and looking at Katyń, Kuropaty or airport 
in Smoleńsk, think for a moment how to avoid another tragedy and lost of Polish elite. It all depends on us if the memory will stay 
alive or on school books pages. 

Katarzyna Janowicz, X High School in Poznań

Places I visited shocked me and made me feel older. I walked between graves marked by time and tried to look at myself and into myself. 
I was wondering if I would be able to be so heroic. The Katyń cemetery, the forest in Kuropaty are terrifying because of the crime of 
genocide during the war, and the Smoleńsk airport brings back fresh memories of the air crash happened a year ago and it is so difficult 
for us Poles to reconcile to such lost. So many great Polish died, so many families are orphaned, so many hearts feel great empiness…

Justyna Furman, head master of Junior High School nr 1 in Murowana Goślina

The V Memory Marsh brought me closer to the events that happened in 1940 in Katyń but above all it has changed my way 
of thinking about the Katyń tragedy. Until recently I associated the word Katyń only with the mass murder of Poles and with 
cruelty of the people who killed them. Unwitting using of the word brought the feeling of sorrow, sometimes even hate  
to the executioners. Today, thanks to the words spoken by Mr. Wincenty Dowojna “We cannot forger, but let us forgive”,  
I know and I understand that we cannot change the history but we can build it. We can build it based on memory, conciliation and 
forgiveness, we can build new history and do everything so that such tragedy which happened in Katyń would never happen again. 

 Damian Markwitz, High School from Oborniki
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On Sunday we came back to the Katyń Memorial. I realized then very sad truth. We, Polish people know who were  
the Polish officers and where they are buried exactly. The Russians are not so lucky, they do not even know if they don’t step 
on remains of their countrymen. It terrified me. 

                                                            Aleksandra Rusin, Electrical Schools nr 1 in Poznań

When I found myself among the people who were going to Katyń I thought: this is amazing that I would be able to visit 
graves of the Polish officers but I never thought that they would make so big impression on me. Before I saw these places 
only on TV or in the pictures. When I first saw the place of rest of the Poles I felt shivers running down my spine. How could 
anybody do such terrible thing…? This visit will stay in my memory forever.

Nicole Kromilicka, Junior High School nr 50 in Poznań

Forest. Forest like every other forest but only at the first sight. The closer the graves I was, the more I realized that  
it is a cemetery. The place of sleep of thousands of officers, soldiers, fathers and grandfathers. This cemetery is different 
from the ones I have seen so far. I was terrified by Russians’ lack of knowledge on the Katyń crime but also surprised  
and touched by the picture of young cadets and students who met with us and wanted to know about our Polish history.   

 Katarzyna Michalak, High School nr 6 in Poznań

I am very happy that I could participate in the V Memory Marsh and go to the Katyń Memorial, visit places so important for all 
Polish people and be at the airport in Smoleńsk. It was very important for me because I have read a lot about Katyń. But only 
entering Memorial I understood what happened, I felt a bond with the victims and their families and the only thing I could do was 
to give respect they deserved. Surely I won’t forget the days when I was there since they have changed my feelings and my heart. 

                                                                    Witold Kaszubowski, High School nr 14 in Poznań

Every participant of the V Memory Marsh had some visions about Katyń or Smoleńsk. But for me Kuropaty turned to be abso-
lutely unbelievable. This is where I felt enormousness of the Stalin crimes’ cruelty. How does Kuropaty look like? Well they come  
in direct contact with a motorway, in the distance you can see a housing estate called “Sunny”. The wilderness doesn’t even have 
one majestic plate and all the grief caused by vastness of evil is expressed by hundreds of undressed crossed dag in the ground. 
Although there are different versions, the forest can hide about 250 thousand of killed people. Kuropaty will stay in my memory 
for a long time, if not forever as a proof of vastness of evil and bloody heritage of history. 

                                                                             Ewa Szymańska, High School nr 2 in Poznań

The Katyń Memorial is the place that everyone should visit. Entering this place we can see plates with names of murdered 
Polish people, ditches of death, where those fine people died and the trees which surely remember the crime. When we see 
these terrifying places we realize that they are more expressing than books which tell about them. But the most impressive 
for me was the bell, placed above the alter in Katyń whose sound coming out from the ground can be compared to screams 
of dying people. Apart from the emotions, feelings of sorrow and depression we are bothered by the questions: “why did it 
happen? Was it necessary? Why them? “

                                    Bartosz Kulupa, Junior High School in Murowana Goślina

If I ever had any doubts about making some effort and going to Katyń, then I know now that one not only can but has to go the-
re. The opportunity of experiencing a holy mass in the Polish War Cemetery, prayer by the epitaphic plates of the Polish officers  
or visit on the Russian side of the Memorial compensated all difficulties. I was shocked by Kuropaty, which proves lack of respect to 
human life and their graves. Fortunately on that side there are also people who remember and erect crosses risking loosing freedom. 
And a few words on the Smoleńsk airport. The rock with the plate, the real one, and a birch with a piece of the plane are very 
depressing. It is difficult to hold tears when you think of victims from 10th April 2010. 

                                               Marek Grefling, vice head master of High School nr 8 in Poznań

I will never forget the emotions I felt visiting the Katyń Cemetery. Civilized human being of standard sensitivity cannot understand why such 
tragedy even happened. How a man can be so cruel and inhuman to another man. Unfortunately we cannot turn back time so all we can do  
is to light a candle and pray for the souls of the killed ones. 

                                                               Tomasz Walczak, Junior High School nr 50 in Poznań

The V Memory Marsh of Katyń crime victims was different from the previous ones. Our trips got a new dimension. Smoleńsk- a symbol 
of unification but also quarrelling of the Polish  became a permanent point of our trips. For us it is still a fresh event which is full of doubts 
and feeling of lost. Looking the Marsh participants from Poznań and Russian students I am full of proud and admiration for their bravery 
and maturity. All nation found itself on the rocking swing. Everyone ask a question: Will the Memory Marsh evolve naturally to cele-
brate the Smoleńsk air crash as well? Won’t death of 96 people fade the origin idea of the Marsh? Assessment of our attitude depends  
on the future generations. I hope that they can ce proud of us. 

         Estera Zaczyk, High School nr 11 in Poznań
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Chilly spring morning. We are in the Katyń Forest. We listen to official speeches but when they stop we can hear the heartbre-
aking silence. This place witnessed the horrible crime which was forgotten for a long time. We walk to a monument with names  
of the killed ones. Everyone of us has their own name plate as well and all of them look the same. And behind all of them there  
is a tragedy, family drama, the horror of unknown fate of their beloved ones. One can experience the terrifying silence intensively 
here- for a long time the only company of the crime victims. We can understand the aim of our visit here- let us not forget about 
the killed ones so they are not sentenced again for the depressing silence of the Katyń Forest. 

   Artur Pietruszka, High School nr 6 in Poznań

On the second day of visiting the Memorial I realized that whole forest is soaked with blood of the Poles and Russians, 
ordinary people. We cannot forget that although they were officers, professors, teachers they were also people who had 
their families, dreams, freedom which was taken away. 

   Mikołaj Cegłowski, Electrical Schools nr 1 in Poznań

This trip to Katyń was an amazing experience for me. I thought that I knew everything about the Stalin murder that happe-
ned 71 years ago and the air crash from the 10th April 2010. But I was wrong. What you can see on TV or read in newspaper 
doesn’t show what one goes through here. I don’t have words to describe emotions I experienced during the trip. The Katyń 
Cemetery and the forest around was very touching experience. I stopped smiling , talking and tears came to my eyes. 

Weronika Mikołajczak, High School nr 20 in Poznań

The history is horrible nut real. Standing in front of the Katyń graves I understood what really is the crime that happened  
in the forest. The bell making sound as if it came from the ground, mass graves, humming trees, epitaphic plates let me feel  
the vastness of the Katyń tragedy. These feelings will stay in me forever. 

Agnieszka Walkowska, High School in Oborniki

I heard about the Katyń crime only from TV, books and history lessons. I also watched the film “Katyń” by Andrzej Wajda. 
But I see it in totally different way since I could see the Katyń Forest  for myself. At first when I entered the Cemetery I had 
a picture in my mind imagining how it all could be when the officers were brought and they killed based on NKWD order. 
I will remember a freight train standing in the Memorial, invariably associating with a railway station in Gniezdowie where 
the officers were brought. Rich symbolism of the cemetery and walls full of names of the killed ones let us realize how big 
was the tragedy. My great grandfather was on such train but he avoided death because the train was accidentally  bombed 
by Wermacht soldiers and he managed to escape with other prisoners…

Mateusz Kubiak, High School nr 14 in Poznań

We stand on the crossroads in the Katyń Cemetery. Right pavement which was wide and straight led to the Polish side  
of the Cemetery. From the distance we could see white and red flags, candles under the plates commemorating events from 1940. 
Left pavement led to the Russian part of the Memorial. So different from the Polish side. If there weren’t wooden footbridges no 
one could suspect that this is the place of rest of Russian citizens murdered by NKWD. Their graves haven’t been uncover, no one 
knows their names, there are no candles or small Russian flags there. Behind my back there was a fence around the Polish-Russian 
cemetery. But behind this fence, some meters ahead there is the eighth, uncovered so far grave of the Polish officers. Although 
the Poles didn’t get permission to open it there is a cross to prove memory and belief in uncovering the truth. 

Natalia Strykowska, High School nr 6 in Poznań

When I was looking for a plate with a name of a Polish officer I realized what feeling can families of the killed officers have. 
I reminded scenes from Andrzej Wajda film “Katyń” and questions appeared: What did the officers feel? What were they 
thinking about before death?

 Izabella Miszewska, Electrical Schools nr 1 in Poznań

Just like in kaleidoscope there are pictures of the Katyń cemetery, airport in Smoleńsk and grey, cold forest in Kuropa-
ty moving before my eyes. Old wooden crosses that seem to grow in the Kuropaty forest made big impression on me  
and made me down. Vastness of the crime, number of the people killed by the Soviets changes statistic data into whisper 
of horror, like human scream of justice. 

Anna Płonka, a teacher in Junior High School in  Murowana Goślina

“Every forest is similar-… innocent trees protect” 
Literature , films or school books with its “history”…what are they? The Katyń Forest brings real emotions. It provokes conflict of tho-
ughts, crowd of questions without answers… Walking on that ground brings feelings impossible to describe- they will stay deep in our 
hearts together with the memory of the killed ones. “We cannon turn back the fate but we can preserve the memory”. I am proud that 
we-young people can preserve it.

 Magdalena Nowak, High School nr 20 in Poznań
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Until now I heard about Katyń only from TV, films, books and stories of people who were there or from teachers who try to tell us about 
tragic fate of the Polish in 1940. Now I know- any of these words was so strong to me as that silence, hum of trees and loud sound of the 
bell heard all over Memorial. For me participating in the V Memory Marsh was not only a great honour but also an opportunity to expe-
rience moments which will stay in my memory forever. Katyń tells not only about human aggression, hate, terror but also about cruelty 
in the name of freedom which provoked changes both in human mind and relations between people. Now when it is impossible to turn 
back time of 71 years and save lives of thousands we can only remember because…
“Memory didn’t want to be killed 
Didn’t want to be defeated by violence”

Samanta Sierżant, High School nr 11 in Poznań

Participation in the V Memory Marsh was a great distinction for me. I witnessed amazing history lesson, patriotism lesson. Visiting 
Katyń, the place so special to every Pole made me understand vastness of the tragedy which happened there. 

Julia Rysmanowska, High School in Oborniki 
 
When I was preparing to the trip I didn’t expect that it can make so big impression on me. But when we got there and I saw 
a big plate with names of the murdered ones in the Katyń Forest I started to realize how huge was that crime. In our school 
books, publications, newspapers we can read numerous articles describing this crime. But only seeing this place for myself 
let me realized that I did really happened. I am very happy that cadets of the Russian school participated in celebrations. It 
proves their will to understand this uncomfortable for them truth, and I really admire them. 

Michał Kuźma, High School nr 8 in Poznań

The most impressive for me was the Katyń Memorial. To be honest although I knew what happened there, I didn’t get the vastness  
of that crime. There were only dry facts, another definitions, another people in the history that should be remembered. Only there it all 
came to me with redoubled strength- death of so many innocent people. Today I know that from TV ot history lessons I wouldn’t find 
out so much as I’ve learned there. 

                                                        Weronika Przewoźna, Electrical Schools nr 1 in Poznań

We try to build a bridge between the past and the future. People try to keep the balance between decent revering their 
dead ancestors and not crossing out the chance to have good relations with the Russian. In the place I was able to see, 
in Katyń we young people and our Russian peers fight against established way of thinking. We bewail people. It doesn’t 
matter if they are members of our families or strange people. At the same time we know, we are aware of the fact that  
it is senseless to accuse each other. We want, among so many prejudices and suspicions to treat each other equally  
and to create a new world as a reward for people for this black card of the history of XX century. 

Zuzanna Bartosik, High School nr 7 in Poznań

Visiting Kuropaty- place of the cruel crime made indelible impression on me. It is hard to believe that in that inconspicuous 
forest right next to a big city of Mińsk, close to a motorway lay 300 thousands of Stalin crimes victims. The contrast between 
that place and its surrounding is evident- on one side a vivid city and on the other this forest full of crosses. So peaceful, 
quiet but yet it creams and doesn’t let be forgotten. 

Maria Wasilewska, High School nr 2 in Poznań

Thanks to this trip I learned about “Polish roots” of the people living in the East. I also learned about everyday life of local people. 
I had a chance to talk to the Russian youth, Russian young people. I realized that we are the same. Both us and them have similar 
interests, we study, we dream about interesting and happy future, we listen to the same music. I am very happy that I could 
participate in the trip to Katyń. 

 Karolina Chybowska, High School nr 1 in Murowana Goślina

For a person like me, who has never experienced a war or repressions it is difficult to imagine the size of the crime which 
happened in this quiet forest 71 years ago. I agree with Mr. Dowojna who said: “Let it be the Friendship Marsh”. For me the 
most precious memory will be a symbolic moment of shaking hands between us Polish students and them- students too. 

Ada Bończyk, High School nr 6 in Poznań

So many people were killed in Katyń…I don’t know how this could even happen. This place has something amazing in it. 
Young people who laugh everyday, are very serious there paying tribute to the murdered ones who fought for us and our 
future. It is thanks to them that we are free now and we live in a democratic and sovereign country. That is why we went to 
Katyń- to thank them and on behalf of all Poles light a candle of memory, to pray and to think. 

Aleksandra Kuczewska, Junior High School nr 50 in Poznań 

Katyń, Kuropaty and many other tragic places marked with human blood through totalitarianism on the iron side  
of the curtain of East. Places compared to German camps like Auschwitz, Majdanek or Treblinka. 
Genocide…Extermination….Murder….The Apocalypse…
But remembering these places in the Russian land and the events connected with them we shouldn’t look for an exe-
cutioner and his victims. Both Polish and Russian citizens lost their lives here. Let the memory of the tragedy make us 
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think deeper bringing only sorrow and respect for the killed ones. In many cemeteries, mass graves there are Christian  
and Orthodox crosses, a Catholic rests next to an Orthodox, a civil next to a soldier, a Pole next to the Russian, a man next 
to man…

Zuzanna Skiba, High School nr 14 in Poznań

We came back to the Katyń Memorial on Sunday. I was honoured to start the Memory Bell. Knowing its symbolism I felt like 
someone who calls all the officers to a memory parade. Although I have been a scout for a long time, then I really felt a patriot. 

Michał Zaborowski, Electrical Schools  nr 1 in Poznań

It is surprising how different attitudes present nowadays Poles to those events. The theme is even more current and stays in our minds be-
cause over a year ago there was an air crash of the presidential Tupolev. I am wondering if comparing the Smoleńsk air crash to the Katyń 
crime is appropriate? Because both are connected only by the place and many times I came across a statement: “history coming full circle”. 

 Joanna Śmierzchalska, High School nr 6 in Poznań

Katyń is a special place for every Polish patriot. This is where Polish intelligence was killed. Polish officers were murdered with  
a shot at the back of their heads. The murder was planned, brutal and ruthless. Most painful if the fact that the Russians are ashamed  
of the event till today and they are not willing to talk about it. When I was walking all over the Katyń Cemetery only the sight  
of hundreds of plates with names of the killed ones made me realizing what really the Katyń crime was. The sight of so many name-
less crosses was overwhelming. The visit in Katyń helped me understand the tragedy which happened in the history of our country. 

Aleksandra Boczkowska, Junior High School nr 1 in Murowana Goślina 

The trip to Belarus and Russia was a time of reflection for me. I have heard a lot about Katyń but I never really had  
an opportunity to feel the atmosphere of this place and it is unique and impossible to describe. Despite the aware-
ness of the crime which happened many years ago, the Katyń Forest made a huge impression on me. Not faint which  
is to be forgotten straight after coming back home but permanent, which can be passed to our children  
and grandchildren. 

 Małgorzata Śmiałek, High School nr 8 in Poznań

Lord, from the depth I’m calling you! Listen to my voice! Open your ears to the voice of me begging! If you care about blames, 
Lord, who can be saved?- These words can be found in psalm 130 which accompanied me on the way to Katyń- a place of rest for 
thousands of human beings, not only the Polish. Participation in the Memory Marsh was for us an answer to an appeal for com-
memorating those who’s real fate was deafen for many years. Visiting this place was a crucial experience which surely contributed 
in creating desire to pass down real history of our country to the next generations, and also in opening to another person and 
readiness to forgiveness which is based on mutual memory and honesty. 

Daria Grzywacz, High School nr 11 in Poznań 
                                                                           
To read about Katyń and to be there and feel the tragedy which happened there is incomparable experience. I didn’t 
get such experiences from any books. Katyń is a place which every young Pole should visit to understand, forgive and 
remember. 

 Monika Nadstaga, High School in Oborniki 

When I decided to take part in the trip to Russia I didn’t expect that I will feel it so much. Seemingly innocent Katyń Forest 
hides so much evil and death. I looked at the names of the Polish officers and my heart was full of overwhelming sorrow.  
I realized that this evil is not in the forest, it is in people. The only we can do is to carry the memory about those murdered 
in 1940 and to live in peace with others so such tragedy would never happen again. Polish and Russian youth should know 
each other and try to be friends- such meetings show that we are not so different. 

                                                           Marta Plewczyńska, Junior High School nr 50 in Poznań

I was on one of the first in this school year history lesson when I heard about the V Katyń Memory Marsh. I thought then: 
”Maybe I should take part in such marsh?” An opportunity like that doesn’t happen everyday and not everyone has  
a chance to pay tribute to our countrymen who were killed only because they were Polish…  I knew well why I go to Russia 
and I thought that I know what to expect. But a lonely walk in the Katyń Forest, the sight of Kuropaty wilderness and our 
prayer on the airport in Smoleńsk touched me more than I expected. Only then I understood the vastness of the Polish 
tragedy which happened and still is happening on Russian land. But what moved me the most was silence coming from 
every direction. Silence through which came out a desperate request for memory.  

 Justyna Jachna, High School nr 6 in Poznań

“The ones we love never die because love is immortality”
Stepping on the ground soaked with blood of the ones killed in Katyń brings various emotions: sorrow, grief, fear but also 
joy that the truth is coming to light. Those who who died here created our history, history which has a big influence on our 
lives now but also on the future of the next generations. We cannot let waste the sacrifice of the murdered ones. I hope that 
annual visits of young Poles in Katyń will be continued. 

 Agnieszka Borowczak, High School nr 20 in Poznań



42

Katyń- a place of the stalin crims and death of thousands officers. To really feel what happened there you have to stand  
on this bloody ground, listen to the Katyń bell and hear voices of the killed ones which seem to come out of the ground. 

      Monika Gadzińska, Junior High School nr 50 in Poznań

Tall trees whisper to Heaven- they are banned to talk
Grass melts in Russian Sun for so many years all over again
Why no one screams in pain?
Why shots sound like distant echo?
And under us officer uniforms sleep…
And before us thorns of new history

In our hands we close hands soiled with blood of our ancestors 
In quiet pledge- we will never let that happen again

Ewelina Lewandowska, High School nr 7 in Poznań

Katyń is a place where it’s worth to be. Surely not everyone will have a chance to visit this place. The trip not only reminded 
that we cannot forget the mercilessly murdered officers. It also taught us to forgive. Not to blame young Russians whose 
ancestors committed so disgraceful deed. 

 Katarzyna Piotrowska, High School nr 8 in Poznań



Общество Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS 
в Познани

Нацональный Центр Культуры в Варшаве

Познань 2011

V Марш Памяти 
польской и российской молодёжи 

станция Гнездово – Катыньский Лес.
2 апреля 2011

Память 
нельзя убить...



Общество Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS
в Познани

Нацональный Центр Культуры в Варшаве

Редакция: 
Marzena Adamczyk-Pelcer, Karol Seifert, Barbara Zatorska

Фотографировали участники:
V Марша Памяти 

Перевод:
на английский язык: Joanna Potapczyk

на русский язык: Małgorzata Jędrzejczyk



Президент Польши

                                                                                                    Варшава, 2 апреля 2011 г.
                                                                           
 Организатора и Участники
                                         V Марша Памяти польской и российской молодёжи
                                                       отмечающие казнённых в Катыни

Уважаемые Господа
Дорогая молодёжь

Сердечно поздравляю организаторов и всех участников V Марша Памяти польской и российской 
молодёжи отмечающие казнённых в Катыни польских офицеров. Особенно тёплые слова шлю 
ученикам познаньских школ, их ровесникам смоленского Корпуса Кадетов им. фельдмаршала 
Кутузова и ученкам школы № 8 в Смоленске, которые принимают участие в этом необычном 
событии.
Семьдесят один год тому назад недалеко от Катыни, а также в Харькове, Медное, Куропатах  
и Быковни казнили польских военнопленных. Её символом является Катыньский Лес который 
скрывает прахи убитых сотруднками НКВД польских офицеров.
Почти полвека коммунстической власти в Польше слово Катынь принадлежало самым неудобным 
и нежелающим. Употребляемые через официальную пропаганду, ложь и замалчивание 
должны фальсифицировать правду о катыньской казни. Однако это не случилось благодаря 
целеустремлённой и отважной деятельности многих лиц и групп, которые несколько десятков 
лет, несмотря на издевательства и репрессии, чтили память убитых на Востоке.
Популяризация знаний о новейшей истории Польши и вписаных в её печальных, но очень 
важных для народного общества событий играет особенно важную роль в воспитании молодого 
поколения поляков. Поэтому с большим уважением отношусь к деятельности Общества MEMO-
RAMUS которая способствует сохранить  и передать следующм поколениям память о судьбе 
поляков на Востоке во время  II мировой войны. Организованое  сотрудничество Дома Польского 
в Смоленске и Национального Мемориального Комплекса  Катынь Марш Памяти польской 
и российской молодёжи являются очень важным воспитательным предприятием, которое 
служит напоминанием правды о трагической судьбе боровшихся за свободу нашей родины. 
Принимающая участие в Марше смоленская молодёжь имеет также возможность познакомиться 
с одной из самых трагических страниц польско-российской истории.
Я хотел бы, чтобы участие в Марше было для молодых поляков и россиян не только случаем для 
встреч и завязыванием дружеских отношений. Пусть поход по дороге ведущей на место казни 
польских офицеров отмечаное в Катыньском Лесу, будет причиной глубоких размышлений  
о трагическом прошлом, которое разделило наши народы. В тоже время память об этом, поможет 
вместе построить лучшее и совместное будущее.
Ещё раз сердечно поздравляю всех участников V Маша Памяти и желаю, чтобы оставил глубокое 
впечатление в Ваших сердцах и памяти. 

                    Bronisław Komorowski
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Вступительное слово

Общество Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS в Познани и Дом
Польский в Смоленске организовали V Марш Памяти польской и российской молодёжи: станция Гнездово – 
Катыньский Лес.
Представленая публикация является лишь коротким отчётом на эту тему. Это предприятие поддерживали с 
польской стороны: Кжиштоф Дудек – директор Народного Центра Культуры в Варшаве, Марек Возняк – маршал 
Великопольского Воеводства и Ришард Гробельны – президент г. Познань.
Во время V Марша Памяти и нашего визита  в Смоленске мы были окружены заботой федеральных властей 
Смоленской области, в том числе
губернатора Сергея Ануфьева, Сергея Кудрявцева – начальника отдела Международного Сотрудничества 
Смоленьской области и Игоря Григорьева – директора мемориального комплекса „Катынь”.
Во время этих торжественных мероприятий с нами также были Лилия Турченкова – председатель  смоленского 
отдела Российского Общества Жертв Беззаконных Политических Репрессй, Ростислава Тымань – председатель Дома 
Польского. Нашу деятельность поддерживает также фирма PBG S.A. из Высоготова и его председатель Ежи Втсневски.

Всех вышеупомянутых Общество сердечно благодарит.

В V Марше Памяти приняли участие  150 человек – это польские ученики со своими учителями и около 150 человек 
– группа российской молодёжи. Совместные марши памяти, в которых принимают участие польские и российские 
ученики, помогают хранить память о жертвах советского тоталитаризма. Они являются лишь одним таких 
предприятий на территории Национального Мемортального Комплекса Катынь.
Общество Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS в Познани возникло
весной 2006 года, а началом нашей деятельности были двухсторонние контакты V Общеобразовательного Лицея 
в Познани с общеобразовательной школой № 8 в Смоленске и Общественного Гимназиума Дембинка в Познани с 
Домом Польским в Смоленске.

Целью нашей деятельности является сохранение памяти о судьбе поляков на Востоке во время II мировой войны, а 
также взаимные контакты молодых людей из Польши и стран бывшего Советского Союза.
Общество основали члены познаньской Катыньской Семьи и Союза Сибмряков, а тоже директора вместе с учителями 
шести познаньских школ и все люди, которым близки цели нашего Общества. Мы сотрудничаем с городами которые 
лежат недалеко от этих мест мартирологи поляков на Востоке. Кроме запланированной восптательной деятельности 
нашей  целью ежегодно  является участие в польско – российском Марше Памяти в Катыни, а также поездки в 
Белосток на Международные Марши Живой Памяти Польского Сибира.

                                                                              Председатель Общества
                                                                      Винценты Довойна
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V Марш Памяти польской и российской молодёжи: 
станция Гнездово – Катыньский Лес.
 
Апрель 2011 г.
Железнодорожная станция Гнездово – около 14 км. От Смоленьска. Здесь начинается последний этап дороги 
польских офицеров на место казни в Катыньском Лесу. 
Катыньский Лес – лесная территория в районе называемым Козе горы, недалеко от местности Катынь, ок. 18 км.  
от Смоленска. Там в 30-тые годы XX века находился коплекс отдыха НКВД.
Слово Катынь нельзя связывать только с географическим названием местности. Катынь это многослойный  
и сверхпоколенний символ патротизма трагедии лжи и постоянного ожидания правды. Прежде всего это место 
казней совершенных НКВД  польской элиты II Речпосполитой Польской, какой были офицеры, Войска Польского, 
взятые в плен в сентябре 1939 года когда и немцы и россияни напали на Польшу. Это маленькая часть польской 
драмы которую называют Гольгофой Востока.
Катынь это не только место польской трагедии. Это тоже место казни, какую совершила советская власть в 30-тые 
годы ее гражданах СССР, которые в большинстве жили в Смоленской области.
Катынь это тоже много вопросов без ответов и документы которые ждут своего раскрытия. Это тайны советского 
правительства.

Суббота, 2 апреля 2011 г.
10.00
Начало Марша. На станции Гнездово собираются польские и российские ученики – около 300 человек. Два 
транспоранта ( на польском и русском языках ) молодёжь стоит на фоне самой известной для поляков российской 
железнодорожной станции Гнездово. Представители Общества Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS и Дома 
Польского в Смоленске официально открывают V Марш Памяти.

11.00
Начинается главное торжество в Катыньском Лесу на территории Мемориала Катынь.
Выступают: Сергей Кудрявцев – начальник Отдела Международного Сотрудничества Смоленской области и Игорь 
Григорьев – директор Национального Мемориального Комплекса Катынь. Выступает неутамимая защитница 
правды за события которые произошли 70 лет тому назад – Лилия Турченкова, председатель  смоленского отдела 
Российского Общества Жертв Беззаконных Политических Репрессий, а также Винценты Довойна - Председатель 
Общества Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS. 
Польские ученики читают письмо Президента Польши Бронислава Коморовского участникам V Марша Памяти. 
Российские ученики Корпуса Кадетов и Общеобразовательной Школы № 8 обогащают эту часть красивым 
поэтическим словом.
После официального начала на главной площади походная колонна идёт на российскую часть Мемориала. После 
молитвы у российского православного креста, мы положили цветы и прошли по деревянным мостикам над землёй, 
которые напоминают о необходимости эксгумации жертв на этой части кладбища.
Участники V Марша направляются в сторону Польского Военного Кладбища, где слышны удвительные звуки Колокала 
Памяти, кладём цветы,  зажигаем свечи. Минуты сосредаточенности и задумчивости над жертвами подчеркнули 
молитвы католических и православных  священников.

14.00
Мы находимся в аэропорту Северный в Смоленске, где почтили память жертв авиационной катастрофы, катороя 
прозошла 10 апреля 2010 г; почтили память президента Леха Качинского и президента Польши на эмиграции 
Ришарда Качоровского. Оба президента являются примером польской судьбы после II мировой войны; отличались 
возростом и работали по разным сторонам железного занавеса и всей своей жизнью баролись за свободу родины. 
Разным путём стремились освободить Польшу от коммунистического режима, боролись за историческую правду 
о Катыни и судьбу поляков на чужой земле. Символический камень с памятной табличкой, срубленые деревья, 
фотографии жертв, цветы и свечи от польской и российской молодёжи – участников V Марша Памяти.

16.00
Российско – польский концерт в смоленьском Доме Железнодорожника. Прекрасный полонез в исполнении 
учеников Корпуса Кадетов, песни, которые очень энергично исполнили молодые российские певцы, а потом 
польские участники. После концерта разговоры за чаем и печением.

18.00
Визит в единственный католический костёл в Смоленске. Польский франтшканин отец Птоломей рассказывает  
о своей духовой работе среди смоленских поляков. Он рассказал молодым о начале своей работы в Смоленске,  
об условиях этой деятельности в российской общественной жизни.
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21.00
День кончается службой, которую ведёт наш священник на территории центра, где мы живём. Это тоже день 
годовщины смерти Яна Павла II.

Воскресенье, 3 апреля 2011 г.
Это польский день на территории Мемориала Катынь. После службы, котороя происходит на Польском Военном 
Кладбище перед Стеной Памяти, молодёжь посешает Мемориал. Она знакомится с топографией территории  
и историей этого места. После такой подготовки участники V Марша Памяти находят эпитафийые таблицы  
с фамилиями великопольских офицеров и зажигают свечи. Это время на индивидуальные размышления и свободную 
прогулку по обоим частям Мемориала.
Уезжаем из России.

Понедельник, 4 апреля 2011 г.
12.00
Куропаты недалеко от Минска – место, которое влияет на воображения и чувства, которое подавляет  множеством 
деревянных безимянных крестов и большим обьёмом малоизвестной советской казни. На многих участниках нашей 
экспедиции лес в Куропатах произвёл огромное впечатление. Молча, мы идём по длинной дорожке на невысокую 
возвышенность, где молимся за убитых и пропавших -  потом зажигаем свечи и оставляем бело-красные флажки.

14.00
Навагродек – город литовского князья Мендога, город свадьбы Владислава Ягеллы с Сонкой Хольшанской, а прежде 
всего город Адама Мицкевича. Мы посещаем костёл, в котором крестили поэта, и который после кровавых событий II 
мировой войны является местом культа 11 благословенных монахин (назаретанок) убитых гитлеровскими немцами 
в 1943 году.

Вторник, 5 апреля 2011 г.
Мы в Гродно городе очень сильно связанным с польской историей и литературой. Это город Элизы Ожешковой, 
город немого сейма, который утвердил II раздел Польши, это тоже город который сильно сопротивлялся советской 
агрессии в 1939 году. Поляки, живущие в Гродно, ведут нас по этому красивому городу, рассказывают его настоящую 
историю и говорят о своих современных проблемах.
Бохатыровичи и Могила  Повстанцев января 1863 года это последний этап нашей экспедиции на Восток. Здесь 
находим места хорошо известные по литературе, ценим заботу живущих здесь поляков об этих важных местах. 
Широкий Неман – последний элемент, последние снимки и взгляд на это необыкновенное путешествие.

В ежегодных встречах молодёжи в Смоленске принимают активное участие директора и учителя российских 
школ, с которыми мы подружились: Лиляна Куликова, Игорь Гагарин, председатель Дома Польского в Смоленске 
-  Ростислава Тымань, Лилия Турченкова -  председатель  смоленского отдела Российского Общества Жертв 
Беззаконных Политических Репрессий. Наше многолетнее знакомство и сотрудничество свидетельствует о том, что 
можно современные польско-российские отношения строить на взамопонимании, уважении и симпатии.
Мы надеемся, что голос обоих народов повлияет на то, что никто не будет больше скрывать правду о коммунистической 
казни, что архивы будут доступны, а ответы на все вопросы касающеся катастрофы, выяснены.

                                                                                                 Marzena Adamczyk-Pelcer
                                                                                                 Karol Siefert
                                                                                                 Barbara Zatorska
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Выезд в Катынь был для меня незабываемым событием. Я находилась на месте, которое помнит жестокую казнь 
1940 года. Я ходила среди деревьев – тихих свидетелей трагедии, по земле скрывающей тела польских героев - 
стойких людей чести. Я была там, где 71 год тому назад казнили не только  самую ценную часть польского народа, но  
и великолепных мужей, отцов и братьев. Не хватает слов, чтобы выразить чувства, которые появились в Катыньском 
Лесу и Куропатах – Лес Крестов, место огромного количества безымянных жертв сталинского режима. Вид тысячи 
табличек с эпитафией, тысяча простых крестов среди деревьев производит огромное впечатление. Это доказательство 
ненависти человека к человеку. Они напоминают о том к чему ведёт вражда и призывают современного человека 
к дружбе, прощению и уважению, чтобы никогда никакое место на земле не было свидетелем жестокой ненависти.

Diana Czynszak, VI LO w Poznaniu

Чтобы чтить память казнённых - мы должны помнить. Однако память не должна быть памятливостью. Великолепным 
примером для молодёжи V Марша Памяти были Винценты Довойна и Лилия Турченкова – в Катыни казнили их отцов. 
Они попросили, чтобы все подали руку друг другу в знак прощения и дружбы, после чего  стали называть себя брат 
и сестра.  Ведь мир станет красивее, если для нас важными будут прощение и дружба.

Irena Rohnka, учительница II LO w Poznaniu 

Можно сказать, что минувшие события не являются важными, что можно их забыть. Но это неправда. Надо об этом 
помнить. Хотя  Катынь – старое дело, но всегда заново переживаем эту трагедию. Так и случилось во время V Марша 
Памяти. Участие в нём помогло нам, молодым людям почувстовать то, что случилось 71 год тому назад. И именно  
за это мы благодарны организаторам.

Mikołaj Cierechowicz, VIII LO w Poznaniu

Катынь для меня всегда является местом казни польских офицеров. Теперь вспоминаю её как путь к примирению 
поляков и россиян. Кладбище в Катыни произвело на меня сильное впечатление, потому что оно не похоже на другие 
кладбища. Деревья растут там на прахе и крови наших предков, а звук колокола напоминает шепот казнённых там 
поляков.

Aleksandra Piotrowska, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Я был взвалнован тем, что увидел. Благодаря Обществу MEMORAMUS я понял, какой тяжёлой была судьба поляков на 
Востоке и какую судьбу приготовили им последователи панславизма и коммунизма. Я спрашиваю себя, что делать, 
как Польша может защитить своих сыновей. Ведь они, как и моё поколение, хотели жить в покое. После 1989 года 
смогли сформировать свой независимый мир. Я думаю, что нам нужно национальное согласие. Поляк должен быть 
братом для другого поляка. Таким способом можно будет ожидать уважения и  от наших соседей.
Не забывая о наших казнённых братьях, мы должны строить силу Польши, ведь дружба созидает, вражда разрушает.

Wiktor Kania, директор XX LO w Poznaniu
 
Визит в Мемориал Катынь это особое время. Я почтил жертвы трагедии и думал о том, что это мой первый визит в Катынь, 
а может и последний. Вокруг тишина, покой, а когда слышны звуки колокола, человек чувствует себя одиноким.

Tomasz Comba, VII LO w Poznaniu

Следующий год, следующий Марш. Так много мыслей в голове после поездки в Катынь. На границе с Белорусией  
и Россией появляется впечатление как будто ты в другом мире, в котором остановилось время. Марш Памяти 
является вступительным словом к уроку истории. Встреча с российской культурой и людьми, визит на кладбище – 
это всё заставляет думать. Когда мы идём по дороге где несколько метров под землёй находятся невинные жертвы 
казни, где спокойно растёт лес на их крови – это принуждает к рефлексии. Каждый хочет остановиться и смотреть 
на Катынь, Куропаты,  аэропорт в Смоленске  и думать о том, как предупредить следующую трагедию и потерю 
польской элиты. Это зависит от нас – память будет жить в человеке или только в школьных учебниках.

Katarzyna Janowicz, XI LO w Poznaniu

Места, которые я посетила, произвели на меня огромное впечатление. Прикасаясь к истории я почувствовала, что 
становлюсь старше. Я ходила между могилами и размышляла. Я задумывалась могла бы я стать таким же  героем, 
как они были для меня. Кладбище в Катыни, Лес в Куропатах поражают ужасом казни со времён  II мировой войны. 
Аэропорт в Смоленске вызывает воспоминания авиакатастрофы (апрель 2010 года), с которой нам полякам трудно 
жить. Погибли выдающиеся поляки, столько семей осиротело, пустота проникла  во многие сердца.

Justyna Furman, директор Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

V Марш Памяти приблизил мне события, которые произошли в 1940 году в Катыни, но прежде всего изменил моё 
мышление о катынской казни. Ещё недавно слово Катынь сочеталось для меня только с массовой казней поляков 
и с жестокостью людей, которые это сделали. Когда бессознательно высказывали это слово, оно вызывало чувство 
печали, а иногда даже ненависти к палачам. Сегодня, благодаря словам В. Давойны „Нам нельзя забыть, но простим” 
знаю и понимаю, что мы не изменим историю, но можем её строить на основании памяти и примирения. Строить 
новую историю и быть уверенными в том, чтобы казнь, имеющая место в Катыни, никогда не повторилась.

Damian Markwitz, LO w Obornikach
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Когда в воскресенье мы вернулись на Мемориал, поняли что хорошо знаем где и кто прхоронен. У россиян нет 
такого счастья. Оказалось, что они ходят по останкам своих близких. Это меня испугало.

Aleksandra Rusin, ZSE nr 1 w Poznaniu

Когда я находилась среди тех людей, которые едут в Катынь, подумала – это удивительно. Я смогу навестить могилы 
польских офицеров. Но не думала я, что это произведёт на меня такое сильное впечатление. Раньше эти места  
я видела на фотографиях и фильмах. Когда я увидела места своими глазами, по спине побежали мурашки. Кто это 
мог сделать? Зачем?
Выезд в Катынь останется  на всегда в моей памяти.

Nicole Kromolicka, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Лес похож на другой лес. Но так кажется только на первый взгляд. Чем ближе могилы, тем больше я осознавала  
что это кладбище - место, где спят офицеры, солдаты, отцы и деды. Это кладбище отличается от тех на которых  
я уже побывала. Меня удивило незнание россиян о катыньской казни. В тоже время я обрадовалась ,увидев молодых 
кадетов и учеников, которые встретились с нам и захотели познакомиться с нашей польской историей.

Katarzyna Michalak, VI LO w Poznaniu

Я очень рад, что принял участие в V Марше Памяти и поехал в Катыньский Мемориал посетить важные для поляков 
места и побывать в аэропорту Смоленска. Это было для меня очень важно, потому что до сих пор я только читал 
на эту тему. Когда я вошёл на территорию Мемориала,то понял что случилось и почувствовал связь с казнёнными 
офицерами и их семьями. Надо поехать туда провести какое-то время, чтобы понять и почувствоватьэту трагедию. 
Наверно я никогда не забуду этого времени. Эти дни навсегда изменили мои чувства и всколыхнули сердце.

Witold Kaszubowski, XIV LO w Poznaniu

Каждый участник  V Марша Памяти отправился в дорогу, имея уже представления на тему Катыни и Смоленска. Для 
меня очень необыкновенные были Куропаты. Именно это место произвело сильное впечатление из-за жестокости 
сталинской казни. А Куропаты?  Местность находящаяся недалеко от главной дороги, рядом с  жилым районом  
„Солнечный”. Нет ни одной таблички с названием. Огромная печаль. Сотни крестов в земле. По разным данным  
в этой земле похоронено более 250 тысяч людей. Куропаты на долго, а может и навсегда, останутся в моей памяти. 
Это символ олицетворения зла и кровавое свидетельство истории.

Ewa Szymańska, II LO w Poznaniu

Мемориал Катынь это место, которое должен посетить каждый из нас. Входя,  мы видим таблички с фамилиями 
казнённых поляков, ямы смерти, в которых умирали эти великолепные люди и деревья, которые помнят. Когда 
мы посещаем Мемориал ,приходим к выводу, что они говорят громче и эффективнее чем книги, в которых мы  об 
этом читаем. Однако самое сильное впечатление произвёл на меня колокол.Он находится внизу, а его звук как бы 
доносится из-под земли. Это напоминает крик умирающих людей. Кроме печали и подавленности мы ставим вопрос: 
почему это произошло? Так должно быть? Почему именно они?

Bartosz Kulupa, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

Если когда-нибудь я сомневался в поездке в Катынь, сегодня уже знаю –что  можно, и даже надо туда поехать. 
Возможность участия в службе на польском кладбище, молитва у табличек с фамилиями польских офицеров и визит 
на российскую часть Мемориала это незабываемое впечатление. Катынь и Куропаты подчёркивают, что нет уважения 
к  жизни человека и места его захоронения. К счастью, есть люди, которые не смотря на опасность, ставили кресты 
на этом месте.
Ещё несколько слов на тему аэропорта в Смоленске. Огромное впечатление производит камень с фрагментами 
самолёта.Трудно не плакать, когда вспоминаем трагедию 10 апреля 2010 года.

Marek Grefling, зам. Директора  VIII LO w Poznaniu

Эмоции, которые сопровождали меня во время визита в Катыни, никогда не забуду. Обыкновенный человек не 
в состоянии понять факт, почему произошла эта казнь. Как можно так ужасно относиться к другому человеку.  
К сожалению, временя нельзя повернуть назад. Мы можем зажечь свечи и помолиться за казнённых.

Tomasz Walczak, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

V Марш Памяти в этом году отличался от предыдущих. Наши путешествия стали ещё полнее из-за визита в аэропорт 
Смоленск. Это символ соединения но и непонимания между поляками. Для нас это, всё таки ещё живая трагедия, 
котороя вызывает разные сомнения, чувство потери. Смотря на участников Марша из Познани и российских 
учеников, я чувствую гордость и уважение за их мужество и зрелость. Наш народ находится кабы  на качелях. 
Каждый задаёт вопрос: Марш Памяти будет также праздником смоленской авиакатастрофы? Должен быть другим 
торжеством. От будущего поколения зависит объективная оценка нашего патриотизма. Я надеюсь, что они могут 
гордиться нами.

Estera Zaczyk, XI LO w Poznaniu
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Холодное весеннее утро. Мы в Катыньском  Лесу слушаем офциальные выступления, а потом наступает тишина. Это 
место свидетель ужасной трагедии, о которой никто не знал долгие годы. Мы идём в сторону табличек с фамилиями 
казнённых. У каждого своя табличка, они похожи друг на друга. Являются символом трагедии, драмы семьи, ужаса, 
что случилась с близкими. Именно на этом месте больше всего чувствуем поразительную тишину – долгие годы 
единственная спутница жертв казни. И там мы начинаем понимать цель нашего приезда – не забывать о казнённых.

Artur Pietruszka, VI LO w Poznaniu

На второй день, когда мы посещали Мемориал в Катыни, я понял, что лес вырос на крови поляков и россиян, 
обыкновенных людей. Нельзя забыть, что они были офицерами, учителями, у них были семьи, мечты и это всё отняли 
у них.

Mikołaj Cegłowski, ZSE nr 1 w Poznaniu

Выезд в Катынь был для меня незабываемым событием. Всё время я думала, что уже всё знаю на тему Катыньской 
Казни и авиакатастрофы 2010 года. Я ошиблась. Всё о чём можно прочитать в газете и посмотреть по телевидению 
нельзя  сравнить с тем что переживаем на месте. Я не в состоянии выразить то впечатление которое  произвёл на 
меня выезд. Мемориал в Катыни и окружающий лес оказались необыкновенным испытанием. Уже не было улыбки 
на моём лице, разговоры утихли, появились слёзы.

Weronika Mikołajczak, XX LO w Poznaniu

Ужасная,  но правдивая история. Стоя перед катыньскими могилами, я понял, чем действительно была казнь в этом 
лесу. Звук колокола, как будто из-под земли, совместные могилы, таблички с эпитафиями, шумящие деревья – они 
помогли  мне почувствовать масштабы трагедии. Это останётся на всегда.

Agnieszka Walkowska, LO w Obornikach

О катыньской казни я слышал по телевидению, на уроках истории и читая книги. Я смотрел тоже фильм А. Вайды 
„Катынь”. Однако, когда я побывал там, совсем по другому воспринимаю это. Входя на кладбище, я представлял себе, 
как это было, как привозили офицеров, а потом казнили по приказу НКВД. В моей памяти остался вагон, который 
стоит на территории мемориала и напоминает железнодорожную станцию Гнездово куда привозили офицеров. 
Символы и таблички с фамилиями помогают представить себе, как огромная была трагедия. Мой прадедушка 
находился в транспорте. Он выжил, потому что на поезд упали немецкие бомбы и он избежал гибели...

Mateusz Kubiak, XIV LO w Poznaniu

Мы находимся на дорожке в Катыньском Мемориале. Идя направо, можно дойти до Польского Военного 
Кладбища. Издалека хорошо видны бело-красные флажки и свечи. Идя налево, доходим до российского кладбища.  
Он отличается от нашего. Если бы не тропинки, по которым можно ходить, никто не знал бы, что там похоронены 
российские граждани убитые НКВД. Их могилы не раскрыли, фамилии неизвестные, нет свечей и флажков. За моей 
спиной забор вокруг территории Мемориала, но несколько метров дальше восьмая могила. Полякам не разрешили 
сделать раскопки. Там тоже стоит крест – символ памяти и веры в правду.

Natalia Strykowska, VI LO w Poznaniu

Когда я искала табличку с фамилией польского офицера, поняла какие чувства возникают  в сердцах близких 
казнённых. Я вспомнил сцены с фильма А. Вайды „Катынь” и появился вопрос: что чувствовали офицеры, о чём думали 
перед смертью. Как в калейдоскопе перед моими глазами появляются Катыньский Мемориал, аэропорт в Смоленске 
и наконец серый холодный лес в Куропатах. Вид старых деревянных крестов, которые, как будто, растут в этом лесу, 
произвёл на меня сильное впечатление. Масштабность жестокой казни, сотни убитых советами людей влияют на 
воображение – это уже не только статистические данные, но и шёпот ужаса и человеческий крик – справедливости.

Anna Płonka, учительница Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

Каждый лес похож на другой лес – невинные деревья охраняют
Литература, фильм и учебник истории - чем являются? Катыньский лес производит настоящее впечатление. Человек 
теряется в догадках, столько мыслей в голове и множество вопросов без ответа. Хождение по этой земле возбуждает 
такие чувства, которых мы не в состоянии выразить. Они и память о казнённых останутся глубoко в сердцах. 
Судьбу не изменить, но  можно сохранить в памяти.
Я горжусь, что мы молодые люди сможем это сделать.

Magdalena Nowak, XX LO w Poznaniu
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До сих пор я только слышала о Катыни, смотря телевизор, читая книги, слушая рассказы людей, которые там были 
и учителей, стремлющихся приблизить нам трагическую судьбу поляков в 1940 году. Сегодня я знаю – эти слова 
не произвели на меня так сильное впечатление, как тишина, шум деревьев  и звук колокола в Катыни. Для меня 
участие в V Марше Памяти это не только честь, но и возможность пережить минуты, которые навсегда останут  
в моей памяти. Катынь - символ человеческой агресси, ненависти и ужаса, символ жестокой смерти за свободу. Это 
повлияло на психику человека и взаимные отношения между людьми. Сегодня, когда уже нельзя повернуть назад 
времени и сохранить жизнь тысячи людей, остаётся лишь память, потому что...
Память не убьёшь. Она не подверглась насилию.

Samanta Sierżant, XI LO w Poznaniu

Участие в V Марше Памяти было для меня особенным событием. Я участвовала в необыкновенном уроке истории, 
уроке патриотизма. Визит в Катыньский Мемориал, место очень важное для каждого поляка, дал мне возможность 
понять размер трагедии, котороя там произошла.

Julia Rysmanowska, LO w Obornikach

Когда я готовился к выезду, не знал, что он произведёт на меня такое сильное впечатление. На месте перед моими 
глазами находится огромная  таблица с фамилиями казнённых в Катыньском Лесу. Я начинала понимать, какая 
трагедия здесь случилась. В учебниках и других источниках знаний можно прочитать информации о казни. Однако 
визит на этом месте побуждает совсем другие чувства. Убеждает в трагедии. Я очень рад, что в торжестве принимали 
участие российские кадеты. Это свидетельствует о том, что они воспринимают трудную правду и этим я восхищаюсь.

Michał Kuźma, VIII LO w Poznaniu

Самое огромное впечатление произвёл на меня Мемориал в Катыни. Честно говоря, я знала, что там произошло, 
но не могла представить себе масштаб трагедии. Это былu сухие факты, числа и фамилии, которые надо запомнить.
Лишь на месте я поняла – это смерть невинных людей. Сегодня знаю, что смотря телевизор и слушая учителя на 
уроке истории, я не узнала столько, сколько на месте в Катыни.

Weronika Przewoźna, ZSE nr 1 w Poznaniu

Между прошлом и будущем пытаемся строить мосты. Люди стараются почтить память своих близких и одновременно 
правильно относиться в россиянам. С места, которое мы смогли посетить, молодые поляки и россияне, хотим 
изменить способ мышления на эту тему. Мы плачем над могилами людей и неважно – они наши близкие или чужие. 
Мы знаем: смысл не в том, чтобы обвинять друг друга. Мы хотим, несмотря на предубеждения, относться друг  
к другу с пониманием и строить новый мир. Пусть он будет компенсацией за трагические события в истории XX века.

Zuzanna Bartosik, VII LO w Poznaniu

Незабываемое впечатление произвёл на меня визт в Куропаты. Трудно представить себе, что в таком обыкновенном 
лесу, недалеко от города Минска и важной дороги, лежит ок.300 тысяч жертв сталинской казни. Мы находим 
огромную разницу между живущим городом и тихим лесом с сотнями крестов. Тишина, покой, лес не разрешает 
забыть трагедию.

Maria Wasilewska, II LO w Poznaniu

Благодаря этому выезду, я познакомилась с судьбой поляков живущих на Востоке. Я много узнала об их сегодняшней 
жизни. Появилась возможность поговорить с молодыми россиянам. Я пришла к выводу, что мы ничем не отличаемся 
друг от друга. У нас похожие увлечения, мы учимся и мечтаем об интересном счастливом будущем, слушаем такую 
же музыку. Я очень рада, что смогла поехать в Катынь.

Karolina Chybowska, Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Мне, человеку который никогда не пережил войну и пресследования, трудно представить себе эту казнь в тихом 
лесу 71 год тому назад. Я согласна с мнением В. Довойны „Пусть это будет Марш Дружбы”. Для меня самым ценным 
воспоминанием будет момент, когда мы подали друг другу руки – ученики польских и российских школ.

Ada Bończyk, VI LO w Poznaniu

В Катыни казнили столько людей... я не знаю, как к это можно было допустить.
Это место имеет в себе что-то особое. Молодые люди, которые каждый день улыбаются, там стояли серёзные  
и почтили память казнённых. Ведь они боролись за наше будущее. Благодаря именно ним, мы свободны и живём 
в демократической независимой Польше. Мы поехали в Катынь, чтобы поблагодарить и от всех поляков зажечь  
свечи, помолиться и задуматься.

Aleksandra Kuczewska, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Катынь, Куропаты и много других трагических мест на Востоке – там польская кровь. Для меня они ассоциируются  
с немецкими лагерями в Аушвице, Майданеке, Треблинке.
Геноцид... уничтожение... казнь... апокалипсис...
Однако, воспоминая, эти места на российской земле и связаны с ними события, нельзя искать палача и его жертв.
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Там казнили и поляков и россиян. Пусть память о казни принуждает к глубокой рефлексии, вызывая печаль и уважение. 
На многих кладбищах где массовые могилы христиан, стоят кресты, лежат католики рядом с православными, 
граждание рядом с солдатами, человек рядом с человеком...

Zuzanna Skiba, XIV LO w Poznaniu

Мы вернулись в Мемориал в Катыни в воскресенье. Я имел честь ударить в Колокол Памяти. Зная его символ,  
я почувствовал себя призываюшим польские офицеры. Хотя я уже давно в гарцерах, сегодня почувствовал себя 
настоящим патриотом.

Michał Zaborowski, ZSE nr 1 Poznaniu

Меня удивляют, как по разному относятся современные поляки к событиям 1940 года. Тема актуальная из-за 
авиакатастрофы 10 апреля 2010 года. Я задумываюсь над тем, можно ли сравнивать эти события. Их объединяет  
место, и я много раз слышал выражение „история описывает круг”.

Joanna Śmierzchalska, VI LO w Poznaniu

Катынь это особое место для каждого поляка-патриота. Ведь там казнили польскую интеллигенцию, стреляя  
в затылок. Эту казнь запланировали, она была ужасная и жестокая. Самым скорбным фактом является то, что 
некоторые россияне по сегодняшний день стыдятся и не хотят об этом говорить. Когда я гуляла по кладбищу, 
видела сотни табличек с фамилиями казнённых, поняла что размер трагедии огромен. Похожее и в Куропатах. Вид 
множества безимянных крестов был паразительным. Выезд в Катынь помог мне понять эту трагедию.

Aleksandra Boczkowska, Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Выезд в Белоруссию и Россию это время рефлексий. Я много слышала о Катыни, но никогда раньше не появилaсь 
возможность почувствовать атмосферу этого места. Она неповторимая и её трудно выразить словами, хотя я хорошо 
знала о событиях  1940 года. Катыньский Лес произвёл на меня огромное впечатление. Не то  короткое, которое 
быстро забываем после приезда, а то которое  на всю жизнь. О нём нужно рассказывать детям и внукам.

Małgorzata Śmiałek, VIII LO w Poznaniu

„С глубокости призываю тебя. Выслушай меня. Пусть твои уши не закрываюися на мой крик. Если ты вспомнишь 
грехи человека, кто останётся?” – это слова библейского псалома № 130, который я читала во время пути в Катынь. 
Участие  в Марше Памяти было для нас своего рода ответом на призыв: почтить память казнённых. Правду о Катыни 
скрывали долгие годы. Визит на этом месте был необыкновенным  опытом, который повлиял на сформирование  
в нас желания передать следуюшим поколениям настоящую правду об истории Польши. А также сформровать 
чувства открытости и готовности к прощению на основе памяти и откровенности.

Daria Grzywacz, XI LO w Poznaniu

Читать о Катыни, и быть там ,почувствовать трагедию это большая разница, ни с чем сравнивать. Такой опыт не даст 
книга. Катынь это место, которое должен посетить каждый молодой поляк, чтобы понять, простить и запомнить

Monika Nadstaga, LO w Obornikach

Когда я решила поехать в Россию, даже не думала, что поездка произведёт на меня такое впечатление. На первый 
взгляд невинный Катыньский Лес, скрывает в себе зло и смерть. Я читала фамилии польских офицеров, а в моём 
сердце была огромная печаль. Я осознала, что зло не в лесу, оно в людях. Мы хотим помнить об этой казни и вести 
спокойную жизнь с другими,  чтобы никогда трагедия не повторилась. Польская и российская молодёжь должна 
лучше познакомиться и стараться подружится. Такие встречи свидетельствуют о том, что мы очень похожи друг на 
друга.

Marta Plewczyńska, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Когда я посещал Мемориал, удивило меня огромное количество табличек с фамилиями всех офицеров. Таблички это 
не только фамилии, это прежде всего человеческая судьба и трагедия.

Jakub Konieczny, ZSE nr 1 w Poznaniu

Я была на одном из первых уроков истории в этом учебном году, когда узнала о Марше Памяти и подумала: хорошо 
было бы принять в нём участие. Такие возможности появляются редко и не каждый может туда поехать и почтить 
память казнённых поляков. Я хорошо знала почему еду в Россию и на что могу надеяться. Однако, я сильнее, чем 
думала, пережила прогулку по Катыньском Лесу, визит в Куропаты и молитву в аэропорту в Смоленске. И именно 
тогда я поняла величие польской трагедии. Самое сильное впечатление произвела на меня тишина. Она кричала – 
не забывайте.

Justyna Jachna, VI LO w Poznaniu
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„Люди, которых любим, никогда не умирают, потому что любовь вечная.”

Шаги по земле пропитанной кровью казнённых в Катыни вазывают разные  эмоции: печаль, жалость, страх, но  
и радость, что правда победит. Ведь они, которые здесь лежат, создали историю. Она влияет на нашу жизнь и будущее. 
Не соглашаемся на забвение. Я надеюсь, что каждый год будут организованы выезды в Катынь.

Agnieszka Borowczak, XX LO w Poznaniu

Катынь – место сталинской казни многих польских офицерах. Чтобы почувствовать атмосферу места надо побывать 
там на земле пропитанной  кровью, вслушаться в звук  колокола и крик казнённых людей.

Monika Gadzińska, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

Деревья высоко к небе шепчутся – говорить громко запрещают
Трава горит от российского солнца каждый год заново
Почему никто не кричит от боли
Почему выстрелы звучат как далёкий отклик
А под ними спят офицерские мундиры...
А за нами новой истории тернии

Закрываем в наших руках руки предков, на которых кровь
Тихое обещание – никогда больше не допустим.

Ewelina Lewandowska, VII LO w Poznaniu

Катынь это место где стоит быть. Не у каждого такая возможность. Выезд напомнил что нельзя забыть о казнённых 
офицерах и учит нас простить. Молодые россияне ни в чём виноваты. Виноваты их предки.

Katarzyna Piotrowska, VIII LO w Poznaniu
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Circumstances of the massacre must be examined and cleared out.  

We need here, in Katyń talk of young people: Polish and Russian,  

Ukrainian and Belorussian. It is important to prove blamelessness  

of the victims, to make the Katyń lie disappear from public space.  

We should walk further, without stops on that way which brings our 

nation together. This way to conciliation requires clear signs. On this 

way we need partnership, dialogues on equal terms, not imperial 

longings. We need to think of common values: democracy, freedom, 

pluralism, not about influence zones. 

       

                        President of the Republic of Poland Lech Kaczyński

Обстоятельства казни должны быть до конца исследованы  

и выяснены. Надо здесь, в Катыни, говорить молодёжи: польской 

и российской, украинской и белорусской - важное, чтобы по закону 

была подтверждена невинность жертв. Чтобы катынская ложь 

исчезла на всегда из общественной жизни. Путём, который 

сближает наши народы, мы должны идти дальше, не задержаясь, 

не отстaвая. Этот путь к примирению требует отчётливых 

знаков. На пути надо поддерживаться партнёрства, диалога 

равных с равными, а не империалистических желаний

                                

Президент Польши Лех Качинcкий




