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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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I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić
Nie chciała ulec przemocy
I woła o sprawiedliwość
I prawdę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie
Feliks Konarski ”Katyń”
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Przedmowa
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu oraz Dom Polski
w Smoleńsku zorganizowały VI Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniezdowo
- Las Katyński. Prezentowana publikacja stanowi krótką relację z tego wydarzenia. Przedsięwzięcie to wspierali ze strony polskiej: Krzysztof Dudek - dyrektor Narodowego Centrum Kultury
w Warszawie, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania. Podczas VI Marszu Pamięci oraz całego naszego pobytu w Smoleńsku byliśmy otoczeni opieką władz federalnych Obwodu Smoleńskiego, a szczególnie Siergieja
Kudriawcewa - kierownika Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Obwodzie Smoleńskim
oraz Igora Grigoriewa - dyrektora Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”. Szczególne
podziękowania za olbrzymi wkład pracy w organizację VI Marszu Pamięci należą się Rościsławie
Tymań - prezes Domu Polskiego.
W VI Marszu Pamięci wzięła udział 150-osobowa grupa polskich uczniów wraz z nauczycielami
oraz ok. 150-osobowa grupa rosyjskiej młodzieży. Wspólny Marsz Pamięci, w którym polscy i rosyjscy uczniowie oddają cześć zamordowanym przez sowiecki totalitaryzm jest jedynym takim
przedsięwzięciem odbywającym się na terenie Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”.
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu powstało w 2006 roku.
Ideą naszej działalności jest ocalanie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny
światowej, a także wzajemne kontakty młodych ludzi z Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego. Stowarzyszenie założyli 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 planowanymi działaniami edukacyjnymi naszym założeniem jest coroczny wspólny polsko-rosyjski Marsz Pamięci w Katyniu, a także wyjazdy do
Białegostoku na Międzynarodowe Marsze Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Prezes Stowarzyszenia
Wincenty Dowojna
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RELACJA Z VI MARSZU PAMIĘCI

19-24 kwietnia 2012
Członkowie Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS oraz uczniowie i nauczyciele
z szesnastu wielkopolskich szkół już po raz szósty wyjechali do Katynia, by uczestniczyć w Marszu
Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej. Tegoroczny marsz na „Golgotę Wschodu” rozpoczął się rankiem
19 kwietnia w centrum Poznania, skąd 150 osób trzema autokarami udało się tranzytem przez Białoruś
do Smoleńska.
Na miejsce dotarliśmy w piątek 20
kwietnia w godzinach wieczornych
i zostaliśmy zakwaterowani nieopodal
Smoleńska w ośrodku sanatoryjnym
„Krystal”, skąd następnego dnia tuż
po śniadaniu udaliśmy się do Memoriału Katyń.
Katyń to pięknie położona w leśnej otulinie, tuż nad Dnieprem, niewielka wieś
oddalona od Smoleńska zaledwie o 18 kilometrów, która dała nazwę tragicznym
wydarzeniom mającym miejsce kilka kilometrów dalej w tzw. Lesie Katyńskim.
Leśne uroczysko zwane przez miejscowych Kozimi Górami było świadkiem
grzebania tysięcy ofiar czystek politycznych, zainicjowanych rozkazem Józefa
Stalina na początku lat 30. XX wieku.
Tu również w 1940 roku NKWD dokonało mordu na przeszło 4400 oficerach
i podchorążych Wojska Polskiego, jeńcach wojennych z obozu w Kozielsku.

Koncelebrowana msza święta na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu

Wydarzenia te oficjalnie zostały upamiętnione dopiero w 2000 roku budową Polskiego Cmentarza Wojennego
Katyń według oryginalnego projektu
Zdzisława Pidka.
Przejmujący dźwięk dzwonu symbolicznie
zawieszonego
poniżej
powierzchni gruntu (jego bicie
ma być wezwaniem na apel poległych) był sygnałem do rozpoczęcia
mszy świętej, w czasie której uczestnicy VI Marszu Pamięci modlili się
za dusze pomordowanych w 1940
roku, a także za ofiary katastrofy
lotniczej prezydenckiego Tupolewa
z kwietnia 2010 roku.
Tabliczki epitafijne na cmentarzu katyńskim
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Po nabożeństwie młodzież w kilku grupach została oprowadzona po kompleksie memorialnym
w Lesie Katyńskim. Uczniowie poznańskich i podpoznańskich szkół mogli na własne oczy zobaczyć
miejsca zbiorowych mogił, pokryte specjalną farbą (imitującą w promieniach słonecznych zaschniętą
krew) tabliczki epitafijne 4421 oficerów oraz ołtarz z wyrytymi nazwiskami ofiar mordu katyńskiego.
Po wizycie na cmentarzu uczestnicy Marszu Pamięci autokarami przejechali do centrum Smoleńska,
skąd pod opieką przewodników udali się na zwiedzanie miasta. Dzisiejszy Smoleńsk to ponad 300-tysięczna metropolia o skomplikowanej historii sięgającej czasów Rusi Kijowskiej, to ważne miejsce na
mapie kampanii napoleońskiej oraz – jak podają rosyjskie źródła – „Miasto-Bohater” w czasach II wojny światowej. Po spacerze po historycznym centrum smoleńszczyzny przyjaciele z Domu Polskiego
zaprosili młodzież do tutejszego domu kultury na pokaz tradycyjnych polskich i rosyjskich tańców.
Po części kulturalnej przyszła pora na mniej oficjalne spotkanie przy dźwiękach współczesnej muzyki,
które było dobrą okazją do bliższego poznania rówieśników ze smoleńskich szkół.

Występ polskiej uczennicy na scenie
Smoleńskiego Domu Kultury

Ludowy zespół z Domu Polskiego w Smoleńsku

W niedzielę (22 kwietnia) około godziny
10:00 na peronie stacji
kolejowej Gniezdowo
(skąd w 1940 roku
więziennymi karetkami
transportowano polskich oficerów na położone 3 km dalej miejsce
kaźni) przedstawiciele
MEMORAMUSA i Domu
Polskiego w obecności
około
300-osobowej
grupy polskiej i rosyjskiej młodzieży dokonali oficjalnego otwarcia VI Marszu Pamięci.
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Po symbolicznym przemarszu pod eskortą policji kilkuset metrów ze stacji Gniezdowo na główny plac
tuż za bramą kompleksu memorialnego, rozpoczęły się kilkugodzinne oficjalne uroczystości. Głos zabrali przedstawiciele władz obwodu smoleńskiego, przedstawiciele Domu Polskiego, prezes Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS Wincenty Dowojna, burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki oraz uczennica z Korpusu Kadetów. Niezwykle istotnym momentem było (synchronicznie tłumaczone na język rosyjski)
odczytanie przez uczniów poznańskiego liceum przesłania Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego. Symbolicznego wymiaru nabrało także wzruszające wezwanie Wincentego Dowojny, który
w Katyniu stracił ojca do podania sobie dłoni między polskimi i rosyjskimi uczestnikami Marszu.

Złożenie wieńców pod prawosławnym krzyżem w rosyjskiej części Memoriału

W hołdzie pomordowanym oficerom (w centrum stoi Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Tomasz Łęcki)
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Po uroczystościach na centralnym
placu zgromadzeni udali się pod
prawosławny krzyż, gdzie złożono
okolicznościowe wiązanki kwiatów i odmówiono krótką modlitwę
za ofiary stalinowskiego reżimu.
Niezwykle przejmujący był przemarsz kolumny złożonej z polskiej
i rosyjskiej młodzieży po drewnianych pomostach, które wznoszą
się kilkadziesiąt centymetrów nad
powierzchnią ziemi, co dla wszystkich było oczywistym wezwaniem
do rozpoczęcia ekshumacji w
części rosyjskiej Lasu Katyńskiego,
gdzie spoczywają tysiące Rosjan,
Białorusinów i Ukraińców – ofiary
NKWD z lat 30. XX wieku.

Oficjalne przemówienia na centralnym placu Memoriału (w drugim rzędzie
stoją m.in. Siergiej Kudriawcew i Wincenty Dowojna)

Niestety, wydaje się, że na ekshumację rodziny pomordowanych obywateli b. ZSRR będą musiały jeszcze poczekać. Póki co – wbrew podpisanej w 1994 roku przez ministrów spraw zagranicznych Polski
i Rosji umowie o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji – władze rosyjskie, nie informując
o swych działaniach strony polskiej, w błyskawicznym tempie wydały zezwolenie na budowę 40-metrowej prawosławnej cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Chrystusa, znacznie górującej nad
Mamoriałem Katyń. Bezowocne zastrzeżenia co do legalności budowy zgłaszał Rosjanom Andrzej
Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który w kwietniu 2010 roku zginął
w katastrofie smoleńskiej.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczniowie wielkopolskich szkół mieli czas na na refleksję i zadumę. Młodzież wykorzystała ostatnie chwile pobytu na miejscu kaźni polskich oficerów, by odnaleźć na
epitafijnych tabliczkach nazwiska zamordowanych Wielkopolan; kilkoro z uczestników zapaliło znicze
pod tabliczkami z nazwiskami swoich krewnych. Dźwięk dzwonu niósł dumne słowa Bogurodzicy wyryte na spiżowym pierścieniu.

Przed tabliczką epitafijną Janiny Lewandowskiej - jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu.
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Tego samego dnia w godzinach popołudniowych autokarami zajechaliśmy na położony na skraju
Smoleńska plac lotniska Siewiernyj. Młodzież z Polski w towarzystwie zaprzyjaźnionych uczniów ze
smoleńskich szkół w milczeniu oddała hołd ofiarom z 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to w czasie podchodzenia do lądowania uległ katastrofie samolot Tu-154M z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i polską delegacją udającą się do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Po krótkiej modlitwie
pod krzyżem upamiętniającym ofiary lotniczej katastrofy wyjeżdżamy w kierunku Mińska. Zostajemy
zakwaterowani niedaleko stolicy Białorusi w pokazowym ośrodku sportowym.

Miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu

Modlitwa w intencji ofiar katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r.
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Rankiem 23 kwietnia opuściliśmy
Mińsk i udaliśmy się do Grodna.
Na chwilę zatrzymaliśmy się
w niezwykłym i przerażającym
miejscu. Są to Kuropaty – niewielkie leśne uroczysko, trudno
dostępne i na oficjalnych mapach
Białorusi wciąż nieobecne, ograniczone właściwie ze wszystkich
stron drogą szybkiego ruchu
i nowym osiedlem. Na tym niewielkim skrawku sosnowego lasu
odkryte zostały masowe groby
ludzi rozstrzelanych przez białoruskie NKWD w latach 1937–1941.
Do dziś nie ustalono ostatecznej
liczby ofiar a dysproporcje w obliczeniach są ogromne: według
oficjalnych białoruskich źródeł
może to być „tylko” 7 tysięcy ofiar,
według historyka Normana Davisa ponad ćwierć miliona. Wśród
tysięcy białoruskich ofiar prawdopodobnie znajduje się również
wielu Polaków, w tym być może
ponad 3800 jeńców wojennych
z tzw. „białoruskiej listy”. Cmentarz
wielokrotnie był obiektem ataków
władz oraz „anonimowych” wandali, wyrywających i łamiących
umieszczone przez mieszkańców
Mińska krzyże, m.in. już dwunastokrotnie ucierpiała ustawiona w
1994 roku „ławka Clintona” (znak
pamiątkowy „Od narodu USA narodowi Białorusi na pamiątkę”).

Anonimowe krzyże w Kuropatach postawione przez mieszkańców Mińska dla uczczenia ofiar NKWD
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W drodze do Grodna stanęliśmy w Mirze,
gdzie zwiedziliśmy pochodzący z przełomu
XV i XVI wieku zamek, należący przez lata
do rodziny książąt Radziwiłłów. Pięknie odrestaurowana późnogotycko-renesansowa
forteca przed dekadą wpisana została na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

Ksiądz proboszcz Jan Szczepaniak w rozmowie z Teresą Bohatyrowicz

Kolejnym miejscem postoju był Nowogródek. W tym 30-tysięcznym mieście o długiej
i pięknej historii (założenie Nowogródka
w XII wieku przypisywano m.in. kniaziowi
kijowskiemu Włodzimierzowi Wielkiemu)
zwiedziliśmy ruiny zamku Mendoga, wielkiego księcia litewskiego, który podbiwszy
w XIII wieku całą Ruś Czarną, Nowogródek
uczynił faktyczną stolicą Litwy. Młodzież
uczestnicząca w VI Marszu Pamięci miała
okazję także wdrapać się na kopiec Mickiewicza i zwiedzić kościół farny, w którym
w 1799 roku ochrzczony został Adam Mickiewicz. Niestety, z powodu święta, nie mogliśmy
obejrzeć rekonstrukcji dworku Mickiewiczów,
który powstał w tym miejscu na zgliszczach
drewnianej posiadłości rodziny poety.
Ostatni przystanek na drodze do Grodna to
Bohatyrowicze, gdzie czekała nas niezwykła niespodzianka. Otóż pod krzyżem Jana
i Cecylii (pary małżonków z powieści Elizy
Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”, którzy swoją
„bohaterską” pracą mieli dać początek historii
tego miejsca, za co w nagrodę otrzymali tytuł
szlachecki), spotkaliśmy jedną z ostatnich
potomkiń rodu – panią Teresę Bohatyrowicz,
która towarzyszyła nam w drodze nad zakole
rzeki Niemen oraz do Mogiły Powstańców
Styczniowych. W tym miejscu dyrektor VI LO –
Karol Seifert w symboliczny sposób dokonuje
podsumowania i zamknięcia tegorocznego VI
Marszu Pamięci.

Przed mogiłą powstańców styczniowych w nadniemeńskim lesie
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24 kwietnia to ostatni dzień naszego pobytu na grodzieńszczyźnie. W towarzystwie przewodnika zwiedzaliśmy Grodno.
To ponad 300-tysięczne miasto, położone
niedaleko granicy Polski do dziś zamieszkane jest w 20% przez Polaków. Zresztą
śladów polskości jest w Grodnie znacznie
więcej, właściwie na każdym kroku naszej
przechadzki po mieście spotykamy polskie nazwy, nazwiska, place… Obejrzeli-

śmy m.in. Stary Zamek z XIV wieku, Batorówkę z połowy XVI oraz Nowy Zamek
z XVII wieku, liczne kościoły, gdzie i dziś można usłyszeć modlitwę odmawianą w języku polskim. Na
tym tle niezwykłe wrażenie robi jedna z najstarszych zachowanych w Europie cerkwi prawosławnych,
pochodząca z XII wieku cerkiew pod wezwaniem św. Borysa i Gleba.
Jednym z ostatnich miejsc odwiedzonych przez nas w czasie pobytu w mieście Elizy Orzeszkowej był
cmentarz, na którym spoczywają prochy bohaterskich obrońców Grodna przed agresją sowiecką we
wrześniu 1939 roku.

Polski cmentarz wojenny w Grodnie

VI MARSZ PAMIĘCI stał się ogromnym przeżyciem dla wszystkich jego uczestników.
Maciej Leciński

Tabliczki epitafijne na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu
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Najbardziej wstrząsnął mną widok lasu katyńskiego. Dopiero obraz tak wielu tabliczek, upamiętniających
zamordowanych w nim Polaków, naprawdę uświadomił mi ogrom tej brutalnej zbrodni. Każde uderzenie
dzwonu w lesie przypominało o tragicznych wydarzeniach, które przed laty rozegrały się w tym miejscu. Las
w Kuropatach również wywarł na mnie ogromne wrażenie. Widok bezimiennych krzyży, które - jakby wyrastając z ziemi - stanowiły część lasu, był porażający. Cały wyjazd przybliżył mi krwawe dzieje naszej ojczyzny.
Maja Wierzbicka, Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
Wyjazd na VI Marsz Pamięci sprawił, że zaczęłam pewne sprawy postrzegać inaczej, wyobrażać sobie te
wszystkie miejsca i myśleć - „ja tam byłam, widziałam”. Memoriał Katyński zrobił na mnie ogromne wrażenie,
zwłaszcza tabliczki, które nie dość, że były poukładane alfabetycznie, to ich piętrowe ułożenie symbolizowało kolejne warstwy zamordowanych Polaków. Ołtarz, przy którym stała ściana z wyrytymi nazwiskami ofiar
wraz z dzwonem, znajdującym się pod ziemią, były równie niezwykłe. Jednak to Kuropaty robiły największe
wrażenie. Katyń jest taki bardzo ,,poukładany”, niewiele brakuje do odkrycia całej prawdy, a w Kuropatach?
Las pełen bezimiennych krzyży, przyniesionych przez mieszkańców, miejsce, gdzie nic nie jest jeszcze
wyjaśnione i nic nie można z tym zrobić; miejsce, o którym niektórzy chcieliby zapomnieć, ale my pamiętamy i będziemy pamiętać. Każdy Polak powinien przynajmniej raz tu być i poczuć, jak to jest, gdy stoi się
w miejscu, w którym kiedyś rozegrały się tak tragiczne wydarzenia; poczuć się częścią historii.
Patrycja Ludzkowska, Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
Kolejny rok, kolejny Marsz. Tak wiele myśli kłębi się w głowie ... Przekraczając granicę z Białorusią i Rosją, ma
się wrażenie, jakby wjeżdżało się do innego świata, w którym czas zatrzymał się. Wstęp do namacalnej lekcji
historii, jaką jest uczestnictwo w Marszu, spotkanie z rosyjską kulturą i ludźmi, przebywanie w Memoriale
– wszystko to zmusza do myślenia. Chłodny wiosenny poranek. Stoimy w lesie katyńskim. Słuchamy oficjalnych wystąpień, ale gdy milkną głosy, słyszy się przejmującą ciszę. To miejsce było świadkiem okropnej
zbrodni na długo zapomnianej przez niektórych. Katyń jest miejscem, gdzie trzeba być. Niestety, nie każdy
będzie miał w życiu okazję, by tam dotrzeć. Nie wolno nam zapominać o bezlitośnie zamordowanych oficerach.
Wyjazd był ważną lekcją historii..., dużo się dowiedziałam o zbrodni katyńskiej. Mam nadzieję, że będę miała
możliwość jeszcze raz wyjechać do Katynia.
Anna Kujawa, Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
Wchodząc do lasu w Katyniu, widziałem tabliczki z imionami i nazwiskami pomordowanych Polaków, doły,
w których zginęli oraz drzewa - świadków zbrodni. Uświadomiłem sobie, że cały las jest we krwi. Stając
przed mogiłami, zrozumiałem, czym naprawdę jest zbrodnia w tym naznaczonym lesie. Podczas odszukiwania tabliczki z imieniem i nazwiskiem oficera polskiego, wyobraziłem sobie, co muszą przeżywać rodziny
zmarłych oficerów. Dzięki temu wyjazdowi poznałem ludzi mieszkających na Wschodzie. Zgadzam się
z tym, co powiedział pan Wincenty Dowojna – „niech to będzie Marsz Przyjaźni”. Dla mnie najważniejszym
wspomnieniem jest uczestnictwo w VI Marszu Pamięci i symboliczne podanie sobie rąk.
Alexander Stanclik, Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
Przed wyjazdem nie zdawałam sobie sprawy, jak ważne są Marsze Pamięci. To wydarzenie uświadomiło mi,
ile osób poświęciło się dla kraju. Ile niewinnych osób zginęło. Teraz patrzę na te wydarzenia zupełnie inaczej.
Kiedyś czułam nienawiść, dziś zastąpiły ją ból i smutek.
Ewelina Krzyżaniak, Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
Wyjazd do Katynia dla mnie był wyjątkowy. Umożliwił mi zobaczenie tylu nieznanych miejsc, wzbogacił
moją wiedzę historyczną. Z ogromnym zainteresowaniem studiowałam historię na temat zbrodni katyńskiej. Uświadomiłam sobie, że Polaków i Rosjan łączy wspólna historia, chociaż tragiczna. Rosjanie nie są źli,
ale w przeszłości mieli złego przywódcę.
Uczestnicząc w Marszu Pamięci, odwiedziłam Polski Cmentarz Wojskowy w Katyniu. Widok mogił i świadomość tysięcy spoczywających tam zamordowanych niewinnych osób, wywarły na mnie ogromne wrażenie,
a łza niejednokrotnie zakręciła się w oku. Było wspaniale i ten wyjazd zapamiętam na długo.
Aleksandra Hemmerling, Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
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Wyjazd do Rosji, do Katynia i Marsz Pamięci uświadomił mi, jak ważne jest to miejsce dla Polaków. W przeddzień wyjazdu nie byłam pewna, kogo tam spotkam: czy ludzi – naszych rodaków, płaczących nad grobami,
a może kamienne twarze i mężne postawy Polaków. Lecz gdy dotarliśmy na miejsce, widziałam rodziny poległych – ze spokojem opowiadali nam o zbrodni, która się tam wydarzyła, co przyprawiało mnie o dreszcze.
Dzięki takim wyjazdom, młode pokolenie poznaje historię, uczy się nie tylko o faktach, ale też przez przeżywane emocje uzmysławia sobie, ile Polacy zrobili dla swej ojczyzny.
Paulina Białaszyk, Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
VI Marsz Pamięci, który odbył się w dniach 19-24 kwietnia 2012 roku, miał dla mnie wyjątkowe znaczenie,
zarówno edukacyjne, jak i emocjonalne. Przeżyłam wstrząs, widząc na własne oczy ogromną ilość tabliczek
z nazwiskami zamordowanych polskich oficerów podczas wizyty w Memoriale Katyńskim oraz setki krzyży
w Kuropackim lesie. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z ogromu okrucieństwa stalinowskich zbrodni.
Wizyta w miejscach, które tak silnie wiążą się z polską historią, wywołała we mnie silne emocje, a przede
wszystkim uczucie utożsamienia z ojczyzną. Udział w Marszu Pamięci rozbudził moją historyczną ciekawość i otworzył mi oczy na wiele aspektów zbrodni stalinowskich, o których do tej pory nie miałam pojęcia.
Poznanie kultury, historii, oddanie hołdu Polakom poległym na ziemiach wschodnich oraz międzyszkolna
integracja uczyniły VI Marsz Pamięci wydarzeniem, które na długo pozostanie w mojej pamięci.
Patrycja Szalaty II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
Wyjazd do Katynia była dla mnie wielkim przeżyciem. Pozwolił mi na poszerzenie wiedzy dotyczącej tragicznej karty historii naszego kraju, umożliwił także poznanie Rosji i Białorusi. Prócz wspomnianych walorów
historycznych, wyjazd owocował w nowe znajomości zarówno z Polakami, jak i Rosjanami ze Smoleńska.
Sam marsz budził niezwykle silne emocje, podobnie jak przemówienie Pana Dowojny, spotkania z miejscowymi Polakami oraz przebywanie w miejscach świętych dla narodu polskiego. Wszystko to spowodowało,
że gdybym tylko dostał ponownie szansę uczestnictwa nie zastanawiałbym się ani chwili.
Piotr Linke, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
Przez 6 dni, 159 osób z Polski, pokonało ponad 2700 km. To jednak tylko liczby. Przeżyć, których dostarczyła nam wyprawa do Rosji i na Białoruś nie da się w nich streścić. Uczestnictwo w Marszu Pamięci, pobyt
w miejscach kaźni wzbudza ogrom trudnych emocji: żalu, przerażenia, ale i poczucia, że w naszych rękach,
w rękach współczesnej młodzieży spoczywa obowiązek pamięci, pamięci o tym, czego odwrócić się już nie da.
Paulina Adamczak, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
Uczestnictwo w Marszu Pamięci dla mnie, jako uczennicy klasy o rozszerzonym profilu historii, był niezwykłym przeżyciem. Czytanie podręczników, przeglądanie statystyk to zupełnie coś innego, niż pobyt
w miejscu, gdzie dokonała się ta straszliwa zbrodnia. W Katyniu poczułam, że za każdą liczbą, za każdym
nazwiskiem kryje się człowiek; człowiek, który każdego dnia, tak jak my dziś , żył, tęsknił, miał nadzieję.
Dlatego tak wzruszającą chwilą była przemowa Pana Wincentego Dowojny, który po raz kolejny, odwiedzając Grób Ojca, poprosił nas o symboliczne pojednanie, poprzez podanie sobie rąk.
Adrianna Grzechowiak, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
Podczas wyprawy, największe wrażenie wywarły na mnie Kuropaty, mało znane miejsce sowieckiej zbrodni.
Dopiero tam, patrząc na las krzyży uświadomiłam sobie, jak wiele osób zginęło tuż pod Mińskiem. Niewielu
Polaków zna historię tego zapomnianego miejsca. Cieszę się, że mogłam doświadczyć tej niesamowitej
lekcji historii. Pobyt w Rosji i na Białorusi pozwolił mi zrozumieć ogrom tragedii, jaka się tam wydarzyła.
Joanna Stawicka, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
Katyń wydawałoby się zwykły las, jednakże każdy Polak doskonale wie, jak ważne a zarazem tragiczne miejsce
zajmuje on w historii Polski. Stojąc na terenie Memoriału Katyńskiego, słuchając słów Pana Wincentego Dowojny
wspominającego Swojego Ojca, zamordowanego w katyńskim lesie, zrozumiałam, że za ogromem nazwisk kryją się ludzie, osoby, które tak jak my dziś kochały, tęskniły, czekały. Zrozumiałam, jak ważna jest pamięć.
Paulina Walczak, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
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Katyń - to ziemia, na której widać ślady potwierdzające smutną refleksję, że ludzie zatracili podstawową
Miłość do drugiego człowieka. Stojąc na cmentarzu, patrzymy na tabliczki – epitafia z nazwiskami polskich
żołnierzy i rozmyślamy, ile trzeba szatańskiej złości i pomysłowości w złu, by zniszczyć wszelką nadzieję
i wiarę w zaufanie do człowieka. Bólem dodatkowym jest to, że ta zbrodnia miała miejsce wśród pobratymców, mówiących podobnym językiem. Przypomina się wezwanie ks. Jerzego Popiełuszki: „są sytuacje,
w których człowiek stoi oniemiały, w których nie wie, co powiedzieć i tylko by wołał: Boże! Boże!”. Podobne
odczucia towarzyszą nam w Kuropatach - w lesie pełnym bezimiennych krzyży. Dzisiejsi Rosjanie, stojący
obok nas podczas Marszu Pamięci, mówią: „Naszych też rozstrzeliwano, nasi także byli ofiarami!”. Wielki,
nieopisany ból pobratymców, a przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, dziećmi Jednego Boga!
Ryszarda Błochowiak, Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
Wyjazd do Katynia i udział w VI Marszu Pamięci pozwalają uświadomić sobie ogrom zbrodni popełnionych
w czasach wojny. Las, na terenie Memoriału, który jest ich świadkiem, z daleka wydaje się nie różnić od zwykłego boru. Jednak atmosfera w nim panująca ukazuje jego prawdziwą historię. Sam Memoriał składa się z
dwóch, kontrastujących ze sobą części: polskiej, w której każda ofiara zbrodni ma własną imienną tabliczkę
oraz rosyjskiej, gdzie nikt nie wie, ile osób zostało zabitych.
Jednak to las w Kuropatach niedaleko Mińska jest jednym z najbardziej szokujących miejsc: zapomniany,
tuż przy obwodnicy miasta, centrum handlowym i osiedlu. Ale najważniejsze jest to, że mimo barier językowych i różniącej nas historii poznałem wielu wspaniałych młodych Rosjan, którzy pamiętają tak samo jak
my o tych tragicznych wydarzeniach.
Kacper Rybacki, Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
Od czasów II wojny światowej Sowieci negowali zbrodnię katyńską, twierdząc, iż dokonano jej pod koniec
1941 roku, a więc wtedy, kiedy te tereny znajdowały się już pod okupacją hitlerowską. Jakakolwiek próba
zaprzeczania oficjalnej propagandzie kończyła się aresztowaniem, pobiciem oraz innymi represjami. Dobrze, że w czasach, w których żyje moje pokolenie nie stosuje się już takich praktyk, a prawda o zbrodni
katyńskiej została w znacznej części ujawniona. Dobrze, że istnieje Stowarzyszenie Memoramus, które nie
pozwala zapomnieć o tym, co wydarzyło się w tak dziś niepozornym, cichym lesie.
Łukasz Stachowiak, Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
W obliczu tak okrutnej zbrodni nie liczy się wyznanie, narodowość ani poglądy polityczne. Jest to wydarzenie, wobec którego wszyscy jesteśmy równi. Kiedy dotarliśmy do Memoriału Katyń, dzwoniąca w uszach
cisza oddawała nastrój zadumy wśród nas. Emocje, jakie towarzyszyły mi podczas wyjazdu oraz przeżycia
związane z wizytami w wielu miejscach o szczególnym znaczeniu dla Polski, na długo zostaną w mojej
pamięci. Swoimi działaniami powinniśmy sprawić, by taka zbrodnia nigdy więcej nie miała miejsca oraz by
pamięć o tym, co wydarzyło się w katyńskim lesie była zawsze żywa.
Czułem się zaszczycony, mogąc osobiście oddać hołd polskim oficerom poległym w obronie Polski i polskości.
Marcin Roman, Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
Atmosfery, jaka panuje w Memoriale, nie da się opisać w książkach ani pokazać na zdjęciach czy filmach.
Dopiero, gdy na własne oczy zobaczy się te wszystkie krzyże i tabliczki z nazwiskami ofiar, ciągnące się
wzdłuż cmentarza, jest się w stanie pojąć, jak okrutna była ta zbrodnia oraz jak wielkie znaczenie ma dla ludzi pamięć o zamordowanych w tym lesie. Mimo to, największe wrażenie w ciągu całego wyjazdu wywarły
na mnie Kuropaty; miejsce, o którym mało kto wie, chociaż liczba osób tam zamordowanych jest o wiele
większa niż w lesie katyńskim (ok.150 tys.). W czasie zwiedzania miejsca zbrodni zszokował nas widok znajdujących się tam setek krzyży, które przynieśli okoliczni mieszkańcy pragnący upamiętnić pomordowanych
w czasach komunistycznego reżimu.
Jakub Fabian, Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
„Zaduma” to chyba najczęściej padające słowo podczas naszej wizyty w Państwowym Kompleksie Memorialnym „Katyń”. Dopiero widząc miejsce pełne życia, uświadomiłem sobie jego paradoksalność. Piękny,
żywy las, śpiew ptaków i nagle... masowe mogiły. Póki nie zobaczy się tego na własne oczy, trudno jest
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uwierzyć, że tak prozaiczne miejsce może skrywać tyle cierpienia.
Łukasz Owczarczuk, Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
Jestem w Lesie Katyńskim - miejscu tragicznym dla tysięcy zamordowanych polskich oficerów. Przeżywam
szok i zaskoczenie. Czuję powagę i potęgę tego miejsca. Dlaczego tak się dzieje? Spodziewałem się czegoś...
wielkiego - tysięcy grobów. Zastałem ciszę i spokój, przede wszystkim ciszę, która wprowadzała w zadumę. Dostojnie i godnie oddawałem hołd poległym oficerom. To dziwne - miałem wrażenie, że jednostajny
i spokojny szum sosen oraz chylące się ku ziemi gałęzie drzew oddają wraz ze mną hołd Wielkim Polakom.
Pomyślałem, że jeżeli nikogo innego tam nie ma, to one – dostojne drzewa - trzymają straż nad polskimi
mogiłami. Zupełnie inaczej było w Kuropatach - tysiące gęsto posadzonych drzew i... setki krzyży. W tym
miejscu czuję ból i dostrzegam ogrom zbrodni dokonanych przez komunistyczny reżim. Myślę, że tutejsi
mieszkańcy wykazali się ogromną odwagą, stawiając te krzyże... Uczestniczenie w VI Marszu Pamięci było
dla mnie wspaniałą lekcją historii. Będę pamiętał słowa wypowiedziane w Memoriale: „aby budować przyszłość, nie możemy zapomnieć o przeszłości”.
Michał Tomaszewski, Społeczne Gimnazjum „Dębinka”
Kuropaty
O nich zapomnieli poeci naszych czasów
Nie dla nich wielkie marsze i fanfary
Tylko koparki i walce drogowe
Lecz drzewa pamiętają skrywaną tajemnicę
Krzyże wyrastają na ludzkiej tragedii
Upamiętniając to co historii niemiłe
Czy mały mińszczanin, patrząc w północ
Jest w stanie dostrzec choć jeden z nich?
Aby budować przyszłość, trzeba przeszłości
Aby poznać przeszłość, trzeba odwagi
Sebastian Wyglądała, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Jadąc do Katynia, wiedziałam, że rodziny „zaginionych oficerów” czekały bardzo długo na wyjaśnienie
tego okrutnego mordu. Trudno jest mi sobie wyobrazić, co czuły ofiary i ich rodziny. Przecież oni nie zrobili
w życiu nic złego, a skazano ich na taką śmierć i cierpienie. Stąpając po Memoriale Katyńskim, czułam złość
na ludzi, którzy tworzyli historię, historię tak bolesną dla Polski. Ci dzielni oficerowie poświęcili swoje życie
za niepodległą ojczyznę, nie wyrzekli się Boga, honoru, godności. Uważam ich postawę za niezwykłą i godną naśladowania. Współcześni mogliby brać z nich przykład. Nie pozwólmy, aby ich ofiara poszła na marne!
Weronika Mizerska, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Po długiej podróży dotarliśmy do miejsca docelowego – Memoriału Katyńskiego. Odwiedziliśmy je dwa razy.
Za pierwszym razem byliśmy tam chwilę, jednak ta chwila spędzona w ciszy, milczeniu, w otoczeniu drzew, które
widziały śmierć tysięcy osób, zdawała się trwać wieczność. Kolejna wizyta, która odbyła się następnego dnia była
przeżyciem trudnym do opisania słowami. Po wejściu na polską część cmentarza można było poczuć przypływ
ogromnych emocji. Wszyscy zgromadziliśmy się u rozwidlenia dróg prowadzących do części rosyjskiej i polskiej
nekropolii. Uczciliśmy pamięć pomordowanych w tym miejscu Polaków i Rosjan… Memoriał Katyński to miejsce,
które zapisało się boleśnie w historii Polski, nie można o tym zapomnieć…
Jakub Grzywacz, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Kiedy zbliżaliśmy się do miejsca kaźni, czułem się dziwnie. Wydawało się ono takie niepozorne. Stopniowo
docierało do mnie coś, czego wcześniej nie potrafiłem sobie wyobrazić. Jedną z pierwszych rzeczy, które
przykuły moją uwagę i dawały do myślenia był bydlęcy wagon... Gdy dotarliśmy do części polskiej Memo19

riału, została odprawiona Msza Święta. Mieliśmy okazję modlić się za pomordowanych. Czas poświęcony
na zadumę był bezcenny. Tabliczki z nazwiskami robiły ogromne wrażenie, zwłaszcza, że było ich tak wiele.
Część rosyjska Memoriału wyglądała zupełnie inaczej… Katyń jest miejscem związanym z naszą trudną
historią, dlatego warto je odwiedzić i uczcić pamięcią.
Sebastian Jurga, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Podczas wyprawy do Rosji i na Białoruś najbardziej poruszył mnie kuropacki las. Co prawda, w Katyniu
również zginęło wiele osób, ale Memoriał Katyński jest bardzo dobrze „odrestaurowany”, jeśli mogę użyć
takiego słowa, mówiąc o miejscu zbrodni. Kuropaty są bardzo smutnym miejscem. Jest tam mokro, nieprzyjemnie. Widać mnóstwo krzyży. Każdy wygląda inaczej. Gdy człowiek uświadomi sobie, że w Kuropatach
zginąć mogło nawet 300 tys. ludzi, ogarnia go smutek, przygnębienie, zaduma. Prócz kuropackiego lasu,
najmocniej utkwiły mi w pamięci słowa Dyrektora VI LO - Pana Karola Seiferta: „(…) bo jak nie my, to kto?”.
My, młodzi ludzie musimy ocalić od zapomnienia tragiczną prawdę.
Grażyna Andrzejak, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Katyński cmentarz okazał się miejscem jedności. Miejscem, które wśród świergotu ptaków i szumu wiekowych drzew, dało nam szansę zrozumienia historii. To właśnie dzieje naszych przodków, zarówno polskich,
jak i rosyjskich, zbliżyły dwa zwaśnione przez wieki narody. Szczególnym znakiem tej zgody był uścisk dłoni.
Moment ten zapadł najgłębiej w moją pamięć. Nie przez przelane łzy i nieśmiałe spojrzenia, ale poprzez
mimowolną obietnicę złożoną samym sobie i ofiarom spoczywającym w katyńskim lesie. To miejsce kaźni tysięcy ludzi pozostanie w mojej pamięci na zawsze. Przywołując obraz mogił i leżących krzyży, będę
pamiętał, że moje pokolenie jest zdolne walczyć o pamięć i pielęgnować ją. Marsz Pamięci niesie za sobą
wiedzę i przeżycia, jednak przede wszystkim wspólną nadzieję.
Paweł Zawadzki, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Wyjazd do Rosji wydawał mi się czymś abstrakcyjnym. O Marszu Pamięci dowiedziałam się od nauczycielki. We mnie i mojej przyjaciółce zrodziła się myśl, że warto byłoby wyjechać i przeżyć coś niezwykłego.
Podróż była mecząca, a plan wyjazdu napięty. Wiele miejsc do obejrzenia, a czasu mało. Wyjazd ten okazał
się dla mnie czymś niezwykłym. Była to swego rodzaju podróż w czasie, w głąb historii naszego narodu.
Dopiero wyjazd do Katynia, miejsca mordu polskich oficerów i widok ogromnej liczby tabliczek epitafijnych
uświadomił mi ogrom tragedii, która miała tam miejsce. Marsz Pamięci był dla mnie czasem refleksji oraz
przemyśleń nad samą sobą oraz przeszłością naszego narodu.
Sara Melinger, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Wyjazd na Wschód to niezwykłe wydarzenie, które wiązało się z ogromnymi emocjami. Dano nam możliwość spojrzenia na historię naszego kraju oraz wschodniej Europy w szerszym kontekście niż ten, który
znamy z lekcji historii. Zrozumiałem, że moja wiedza była ograniczona. Wiele faktów poznałem podczas
wyjazdu w ramach projektu MEMORAMUS. To pozwoliło mi wyrobić własną opinię na temat przeszłości.
Cieszę się, że mogłem brać udział w tej wyprawie, ujrzeć na własne oczy historyczne miejsca oraz spotkać
się z rówieśnikami z innych krajów. Dzięki takim projektom pamięć o Katyniu, Kuropatach, czy Orlętach
Grodzieńskich nie zaginie, a to jest ważny element naszej historii i tożsamości narodowej.
Dominik Surdyk, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Wyjazd do Rosji oraz na Białoruś będę pamiętał do końca życia. Przygotowania trwały przez kilka miesięcy,
co pozwoliło mi odpowiednio przygotować się do wyjazdu, pogłębić swoją wiedzę. Największe wrażenie
wywarł na mnie las krzyży w Kuropatach. Ogromna zbrodnia, jakiej tam dokonano, jest jedną z czarnych
kart historii. Wspomnienia miejsc pozostaną, choć uważam, że ich wygląd nie jest godny tych, którzy pozostali tam na zawsze.
Hubert Piasecki, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
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Marsz Pamięci – marsz jedności
Tegoroczny Marsz Pamięci to przede wszystkim niezapomniane przeżycie. Pozwolił mi utrwalić wiarę
w ludzi, a przede wszystkim w jedność. Pomógł mi zrozumieć, czym jest świadomość narodowa oraz zakorzeniona we mnie polskość. Walka o honor i ojczyznę, zakończona śmiercią wielu ludzi, zbiorowe mogiły czy pomniki
pamięci to bolesne przejawy patriotyzmu. Najbardziej poruszył mnie las krzyży w Kuropatach.
Katyń… a raczej las ciszy. Niewiele zostało tu do powiedzenia, to słowo mówi samo za siebie. Cisza, która panowała w tym miejscu budziła grozę, a lekki wiatr przypominał o tragicznych wydarzeniach. Zapalenie znicza
na zbiorowej mogile pozwoliło mi na przeżycie emocji wspólnie z innymi. Uważam, że każdy, komu nie jest obojętna historia jego narodu, poczucie polskości i wiara w jedność powinien wziąć udział w Marszu Pamięci.
Magdalena Kroll, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Życie jest nietypowym darem, ponieważ człowiek nie ma nad nim żadnej władzy. Nie my decydujemy
o momencie naszych narodzin, a odebranie go przez osoby trzecie – jest oczywistą zbrodnią. Jakim słowem określimy więc zamordowanie w katyńskim lesie nie jednego, lecz wielu tysięcy polskich oficerów?
Masowym mordem, ludobójstwem na wielką skalę, monstrualną eksterminacją? Jedno i drugie ma równą
wartość, ponieważ ogół nie jest ważniejszy od jednostki. Owszem, liczby robią wrażenie, ale tylko wyodrębniona z ogółu jednostka budzi w nas empatię i skłonność do wzruszeń. Dopiero, kiedy otrzymałam karteczkę z wypisanym nazwiskiem oficera Ludwika Matuszkiewicza i zapaliłam znicz przy jego pamiątkowej
tablicy, zdałam sobie sprawę, że to wszystko naprawdę się wydarzyło. Pamiętajmy zatem o jednostkach,
dzięki którym nie zapomnimy o całej zbiorowości zamordowanych Polaków 72 lata temu. Zaczynajmy od
„memento mori”, kończmy na „non omnis moriar”.
Kamila Jachna, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Katyń to miejsce masowego mordu polskiej elity. Wśród zabitych są moi przodkowie. Jako pierwsza z rodziny
Leitgeberów odwiedziłam ich groby. Mur z nazwiskami zamordowanych robi ogromne wrażenie. Pokazuje
bezmiar tragedii. Odnalazłam tablice upamiętniające moich krewnych. Atmosfera lasu katyńskiego skłania
do zadumy, refleksji i pytań, które zostają wciąż bez odpowiedzi: „Jak to się stało, że człowiek człowiekowi
zgotował ten los ?”. Mieszkańcy Smoleńska dali się poznać jako życzliwi i mili ludzie. Tym bardziej ciężko
zrozumieć, że ich rodacy dopuścili się takiej zbrodni. Wyjazd był dla mnie bardzo pouczający i wzruszający.
Otworzył mnie na inne warunki życia naszych sąsiadów. Zobaczyłam olbrzymie dysproporcje w standardzie
życia w jednym z największych mocarstw świata.
Wiktoria Leitgeber, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
21 kwietnia 2011r. byliśmy po raz pierwszy w lesie katyńskim. Kończąc mszę świętą, pewien starszy ksiądz
powiedział, że jedna z jego parafianek przed wyjazdem zapytała go o to, czy w Katyniu śpiewają ptaki.
Pytanie mogłoby się wydawać z początku banalne, bez znaczenia, ale jednak pokazuje, że to miejsce,
a właściwie to, co się tam wydarzyło jest grozą, czymś nad czym nie można przejść do porządku dziennego.
Ale w tym pytaniu można było też wyczuć strach, bo skoro „tam” nawet ptaki nie mogą „zabrać głosu”, to
może lepiej tej tajemnicy nie zgłębiać, może lepiej nie odwiedzać tego miejsca, nie składać hołdu ofiarom.
Jednak one „tam” śpiewają, śpiewem dającym nadzieję, wyzwalającym od strachu, wołającym o pamięć.
Dziękuję organizatorom wyjazdu za to, że mogłem tę tajemnicę zgłębić i jak te ptaki nieść ją w świat.
Filip Bajon, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Jeśli ma się szansę być w takim miejscu jak Katyń, należy to odpowiednio przeżyć. Oddanie czci poległym
w obronie Ojczyzny jest obowiązkiem każdego obywatela Polski. Dzięki Marszowi Pamięci miałam taką
możliwość. Wyjazd na Białoruś i do Rosji był dla mnie jedyną i niepowtarzalną okazją, aby zobaczyć i doświadczyć rzeczy wcześniej niespotykanych. Dzięki nowo nabytej wiedzy w Grodnie i zainteresowaniu się
historią tamtejszych harcerzy, walczących w obronie miasta w 1939 r. moja drużyna postanowiła przyjąć
imię jednego z nich. To ważne, aby upamiętniać tych, o których na co dzień się nie pamięta, a ich postawa
jest godna naśladowania przez młodych ludzi w XXI w.
Marta Stachowiak, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
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Kwietniowy wyjazd do Rosji i na Białoruś był dla mnie niezwykle poruszający, ponieważ każde odwiedzone
przez nas miejsce było ściśle związane z historią Polski. Przeżyciem dla mnie był pobyt w Katyniu, ponieważ
mój pradziadek był więźniem obozu w Kozielsku. Jednak najwięcej emocji wzbudziły we mnie Kuropaty,
gdzie według niektórych źródeł zginęło nawet 250 tys. osób. Większość z tych osób nie ma nawet imiennej
tabliczki, a w całym lesie powbijane są drewniane bezimienne krzyże, które są często dewastowane. Brak
szacunku dla poległych oraz ich rodzin był dla mnie wstrząsający. Widok tego spokojnego lasu usłanego
tysiącami krzyży zostanie na zawsze w mojej pamięci.
Ida Skowrońska, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Już od pierwszego spotkania na Kole Katyńskim w mojej szkole wyjazd do Katynia budził we mnie wielkie emocje.
Spowodowane było to tym, że właśnie w Katyniu został zamordowany mój pradziadek Ignacy Niwczyk. Jestem
pierwszą z pokolenia prawnuków, która odwiedziła to miejsce. Gdy tylko znalazłam się na cmentarzu, nie mogłam powstrzymać łez. Były to łzy szczęścia, że mogę stać w tym miejscu, o którym przez tak długi czas nie wolno
było mówić i mogę oddać hołd mojemu pradziadkowi oraz wszystkim innym poległym, zarówno Polakom, jak
i Rosjanom, a zarazem łzy żalu i smutku, że doszło tu do tak nieludzkiej zbrodni. Ogromne emocje towarzyszyły
mi, gdy stałam nad dołem, w którym odnaleziono ciało pradziadka, mając świadomość, że stał tutaj, gdy do niego strzelano. Dzięki Marszowi Pamięci zrealizowałam swoje marzenie, które towarzyszyło mi od dziecka. Mam
nadzieję, że następne pokolenia będą pamiętać o ofiarach tej zbrodni.
Marta Zdunek, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Pobyt w Katyniu zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ucząc się do tej pory w szkole z podręczników nie byłam
w stanie wyobrazić sobie tego, czym jest to miejsce. Piękna Msza Święta i atmosfera Lasu skłoniła mnie do refleksji
i zapadła głęboko w mojej pamięci. Organizowany co roku Marsz jest wspaniałym sposobem upamiętnienia tej
tragedii. Tegoroczny był prawdopodobnie jedyną w moim życiu szansą na odwiedzenie tych Miejsc i przeżycie
niezapomnianych chwil. Cieszę się, że ją wykorzystałam.
Zuzanna Święcicka, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Wyjazd do Katynia wywarł na mnie spore wrażenie. W Katyniu zgładzono wolność tysięcy niewinnych ludzi
- zarówno Polaków, jak i Rosjan. Ciągnące się w Memoriale - zdawałoby się w nieskończoność - tabliczki
z imieniem, nazwiskiem oraz stopniem wojskowym polskich oficerów uświadamiały ogrom nieszczęść spowodowanych przez sowiecką politykę. Każdy z uczestników Marszu Pamięci dostał za zadanie odnalezienie
tabliczki jednego z polskich żołnierzy. Pozwoliło to nam utożsamić się z jednym spośród tysiąca oficerów
oraz zwrócić uwagę na pojedynczą, osobistą tragedię, jaka ich spotkała. Każdy z nich miał przecież swoje
życie i ludzi, którzy czekali na jego powrót. Las katyński położony jest zdala od zgiełku miast, panuje tam
niezwykła cisza i spokój - co sprzyja refleksji. Wokół stoją wysokie drzewa - niczym strażnicy. Polscy oficerowie byli ludźmi honoru i stanęli w obronie Polski i wolności, dlatego należy im się wieczna pamięć.
Weronika Kmiecik, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Zwyczajny las. Promienie słoneczne przemykają pomiędzy gałęziami. Powietrze jest rześkie, pachnie drzewami i żywicą. Gdzieniegdzie poniewierają się resztki brudnego śniegu. Śpiew ptaków niesie się gdzieś
ponad głowami idących w milczeniu ludzi. Trudno coś mówić. Wszyscy patrzą na siebie niepewnie, by zaraz
zatopić się w swojej własnej, prywatnej zadumie. Bo chociaż Las Katyński to zwyczajny las, stało się w nim
coś strasznego. Bo to właśnie ta ziemia była świadkiem cichych modlitw bestialsko zagłuszanych strzałami.
Bo to te drzewa, niczym niemi strażnicy przyglądali się tysiącom zwłok zwalanych do podziemnych mogił.
Tak, by już nikt nie słyszał. Tak, by już nikt nie wiedział. Tylko dumna pamięć została o orzełku w koronie,
który pod skrwawioną, katyńską ziemią spoczywa.
Maria Kaczmarek, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Wyjazd na VI Marsz Pamięci do Katynia na długo pozostanie w mojej pamięci. Jednakże największe wrażenie
zrobiła na mnie wizyta w kuropackim lesie. Nasza grupa – może się wydawać, iż dość liczna - szła w zadumie
wydeptaną ścieżką pośród niezliczonej ilości krzyży, mając po swojej lewej stronie, w odległości kilkudziesięciu
metrów obwodnicę Mińska. Historycy nie są pewni, ile osób mogło zostać tutaj zamordowanych. W mojej głowie
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utkwiła liczba 300 tys. i zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Nas było może ze 150 – w tym niewielkim lasku
wydawało się, że to wiele. W porównaniu jednak do liczby zamordowanych i pochowanych w zbiorowych, bezimiennych mogiłach – to tak niewiele.
Magdalena Adamczak, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Katyń zmusza do refleksji historycznej nad dziejami Polski i socjologicznej nad stanem współczesnego społeczeństwa. Determinacja zwykłych ludzi, bliskich zamordowanym, ocaliła pamięć i wiedzę historyczną, bo nauka
zawiodła. 72 lata po zbrodni nie znamy powodów podjętych decyzji oraz miejsc spoczynku tysięcy pozostałych
ofiar, które kompromitują sowiecki komunizm. Milczenie Zachodu jest oskarżeniem współczesnej demokracji i
krytyką zasad obowiązujących w stosunkach międzynarodowych po II wojnie. Ofiary Katynia zmuszają do pytań
o Naród, który istnieje dzięki tej ofierze, o świadomość Narodu, której nie można zamordować. Współczesna Polska jest uboga, uboga o zasady, których bronili zamordowani w Katyniu i na nieludzkiej ziemi. Ich nieobecność
odczuwamy do dziś. Brakuje nam inteligencji - warstwy przywódczej. Zanikają: lojalność wobec Rzeczypospolitej,
poczucie dobra wspólnego, postawy moralne, zasady obywatelskie, fachowość, uczciwość, odpowiedzialność za
państwo. Odczuwamy brak autorytetów, wiernych złożonej przysiędze oraz odpowiedzialnych w przewodzeniu
Narodowi. Czy te cechy kryje już tylko Las Katyński?
Marian Fik, nauczyciel historii, VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
VI Marsz pamięci - przeżycie trudne, ale zarazem niezapomniane. Niełatwo jest pisać o tak wielkiej tragedii - należy zobaczyć to na własne oczy. Jednak wyróżniłem jedno wydarzenie pośród wszystkich innych.
To wydarzenie mające bezpośrednio miejsce w lesie katyńskim - wspólna minuta ciszy. To kulminacyjna chwila 60 sekund - która na stałe wryła się w mej pamięci. Czas się zatrzymał, a nierozerwalna więź połączyła oba narody.
Rosjanie i Polacy jak jedna wielka wspólnota zagłębiona w ciszy. Myśli wszystkich łączyły się i spajały w jedną
całość, w jeden czas, w jedną pamięć. To właśnie ona - pamięć - będzie trwać wiecznie. Choćby nas już nie było na
tym świecie - myśli pozostaną i przetrwają, przekazywane przez następne pokolenia.
Jakub Błażejewski, VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
Kiedy weszliśmy na cmentarz, czuliśmy ból. Nie był to ból fizyczny. Nasze umysły pełne były strasznych
wyobrażeń zbrodni z roku czterdziestego. Wiedzieliśmy, że jesteśmy w jednym z najstraszniejszych miejsc
świata. Śpiew ptaków mieszał się z dźwiękiem potężnego dzwonu w miejscu, gdzie niegdyś można było
usłyszeć strzały i jęki. Tragizm polskiego narodu widziany na własne oczy dotkliwszym jest, niż ten, który
znamy z książek, czy telewizji. Dlatego szczególnie my musimy pamiętać o losach ofiar katyńskiej zbrodni,
aby w przyszłości nikt nie odważył się wydać człowieka na tak bestialską śmierć.
Oskar Strugarek, VII Liceum Ogólnokształcące im Dąbrówki w Poznaniu
Wyjazd do Katynia okazał się bardzo pouczający, szczególnie utkwiła mi w pamięci ogromna ilość tabliczek
z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskiej. Nic nie jest w stanie zrekompensować straty rodzinom poległych.
Nigdy nie zrozumiem, jak Rosja mogła tak długo ukrywać tę okropną zbrodnię i jeszcze obwiniać innych.
Ten wyjazd na zawsze zostanie w mej pamięci.
Piotr Pużak, VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
Wyjazd do Katynia okazał się zupełnie inny od każdej wycieczki, w której miałem okazję brać udział. Przeraziła mnie ogromna ilość tabliczek z nazwiskami zamordowanych Polaków, to nieprawdopodobne, że przez
tak długi czas Rosja wypierała się ludobójstwa. Żaden film, czy liczby nie potrafią oddać niezwykłej atmosfery tamtego miejsca. Ten wyjazd z pewnością będę często wspominał.
Karol Bogusławski, VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
Urodziłam się wiele lat po zbrodni katyńskiej, dlatego też trudno mi sobie wyobrazić owe czasy.
VI Marsz Pamięci znacznie poszerzył moją wiedzę na ten temat. Mam już świadomość tragedii tamtych
niespokojnych lat. Niektóre pomniki, tablice upamiętniające miejsca mordu na trwałe zapadły mi w pamięć
i będę je zawsze miała przed oczami, jeśli tylko wrócę myślami do lat 40. XX wieku.
Adrianna Szczechowiak, VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
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Uczestnictwo w VI Marszu Pamięci wywarło na mnie ogromne wrażenie. Moja świadomość przynależności
do ojczyzny znacznie pogłębiła się. Wyjazd ten spowodował, że jako Polak jestem dumny z naszych przodków, którzy walcząc o wolność ojczyzny, ponieśli śmierć. Taki rodzaj pamięci o zmarłych jest czymś pięknym.
Młodzi ludzie powinni z wielkim zaangażowaniem uczestniczyć w Marszach Pamięci. A dlaczego? Moim
zdaniem przeglądanie informacji o zbrodni katyńskiej czy wyobrażanie sobie tragizmu tego wydarzenia
na podstawie opowiadań nauczyciela w szkole, to jednak nie to samo, co przybycie do Katynia i ujrzenie
wszystkiego na własne oczy. Cieszę się bardzo, że mogłem uczestniczyć w VI Marszu Pamięci, oddając hołd
polskim i rosyjskim ofiarom zbrodni.
Jakub Hypki, VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
Od 19 do 24 kwietnia 2012 roku odbywał się VI Marsz Pamięci, zorganizowany przez Stowarzyszenie
Współpracy ze Wschodem „Memoramus”. Zwiedziliśmy rosyjskie i białoruskie miasta oraz ważniejsze zabytki, mieliśmy okazję poznać rosyjskich rówieśników i nawiązać nowe, tak ważne w dzisiejszych czasach,
polsko-rosyjskie znajomości. Cała podróż i miejsca pamięci, które odwiedziliśmy wywarły na mnie duże
wrażenie. Memoriał katyński ze swoim wymownym i bardzo symbolicznym pomnikiem-mogiłą wprawia
w zadumę. Pobyt w miejscu odkrycia masowych grobów, 4 tysiące „pordzewiałych” tabliczek z nazwiskami,
dzwon wołający z głębi ziemi o ukazanie prawdy, zapadają nie tylko w pamięć, ale i w serce. Niezwykłe
uczucia wywołał we mnie także widok setek krzyży w Kuropatach. Fakt pogrzebania setek tysięcy ludzi w
bezimiennej mogile, bez prawa do pamięci i godności w pierwszej kolejności powoduje szok i współczucie,
by przerodzić się po chwili w niezrozumienie i poczucie bezsilności.
Joanna Piekarska, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Udział w VI Marszu Pamięci to niesamowite przeżycie, które zostanie w mojej pamięci na długo. Była to
nietypowa lekcja historii, która poza wiedzą dostarczyła mi niepowtarzalnych przeżyć oraz emocji. Dzięki
stowarzyszeniu MEMORAMUS miałam możliwość odwiedzenia wielu ważnych dla historii Polski miejsc,
takich jak Katyń, Kuropaty czy Smoleńsk. Poza tym udało mi się porozmawiać z młodzieżą rosyjską, poznać ich kulturę i tradycję. Cieszę się, że tego typu projekty są organizowane, ponieważ dzięki nim pamięć
o historycznych wydarzeniach trwa i nigdy nie zginie.
Eliza Poprawka, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyjazd do Katynia zbliżył nas do sąsiadów ze Wschodu poprzez poznanie kultury, obyczajów, klimatu, ludzi a nawet gustu kulinarnego, który potrafił zaskoczyć. Podczas uroczystości atmosfera była podniosła, a przemówienia
wzruszające, ponieważ po zamordowanych w Katyniu pozostały tylko guziki. My też zostawiliśmy cząstkę VIII LO
w postaci zniczy, biało-czerwonych flag i pamiątkowego wpisu w Księdze Gości w muzeum katyńskim.
Olga Nowicka, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyjazd do Katynia to przeżycie niezapomniane. To coś, co pozostanie w naszych sercach i umysłach aż do
śmierci. Kolejnej możliwości odwiedzenia Wschodniej Europy możemy już nie dożyć. Katyń, Kuropaty, Smoleńsk i wiele innych miast, które odwiedziliśmy to miejsca szczególne. Po II wojnie światowej komunistyczny
reżim zrobił wiele, by nazwy te wymazać z ludzkiej pamięci. A jednak pamiętamy i pamiętać będziemy, bo
to nasze dziedzictwo. Wybaczyć można zawsze, ale zapomnieć... nigdy.
Michał Ryster, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
W sobotę dotarliśmy na cmentarz katyński, na groby Polaków pomordowanych w Związku Radzieckim. Panowała cisza. Nikt nie był w stanie wydusić z siebie ani jednego słowa. Odbyła się msza za naszych oficerów,
podczas której smutek towarzyszył każdemu. W tym momencie wiedziałam, że jako Polka powinnam tu
być razem z moimi rodakami! To było niezapomniane przeżycie. Gdy spotkaliśmy się z młodzieżą rosyjską,
zrozumiałam, jaki to niezwykły moment, bo pomimo minionych wydarzeń możemy sobie podać ręce i nie
czuć nienawiści.
Weronika Grześnik, XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
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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
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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
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VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie

Wsiadając w Poznaniu do autobusu jadącego do Katynia, nie byłam całkowicie pewna, czy chcę się udać w tę
podróż. Jednak teraz, po powrocie, nie żałuję ani chwili spędzonej poza granicami Polski. Wyjazd był szansą poznania kultury i języka naszych wschodnich sąsiadów, ale przede wszystkim możliwością złożenia hołdu ofiarom
sowieckiego reżimu. Nigdy nie zapomnę panującej na katyńskim cmentarzu przejmującej ciszy, przerywanej
jedynie biciem dzwonu, wołającego nie o pomstę i zadośćuczynienie, ale o pamięć i przebaczenie. Wymownym
tego symbolem był przekazany przez polską i rosyjską młodzież znak pokoju.
Do końca życia w mojej pamięci pozostanie widok tysięcy krzyży wbitych w ziemię w kuropackim lesie – miejscu,
gdzie spoczywają setki tysięcy ofiar stalinowskich zbrodni. Przez wiele lat starannie ukrywano to miejsce, ale pamięć zwyciężyła. To właśnie jedyna i najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić – nigdy nie zapominać, pamiętać,
że życie zarówno jednostki, jak i milionów jest wielkim cudem, a nie tylko pustą statystyką.
Alicja Wojtkowiak, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
VI Marsz Pamięci był dla mnie zarówno żywą lekcją historii, jak i chwilą osobistych refleksji. Przybliżył mi on
wydarzenia, które miały miejsce 72 lata temu w Katyniu. W ciągu tych dwóch dni dotarła do mnie smutna
prawda. Jestem dumna, że mogłam osobiście oddać hołd i okazać szacunek poległym. Ogromny dzwon,
zbiorowe mogiły, tabliczki epitafijne pozwoliły poczuć ogrom tragedii, uczucie to na pewno pozostanie we
mnie na zawsze. Przed wyjazdem trudno było mi pojąc ogrom tej tragedii, ale przerażająca cisza pośród
drzew lasu katyńskiego wyjaśniła mi bardzo wiele.
Anita Błażejewska, XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
Katyń…dowiedzieć się z książek czy z lekcji to coś zupełnie innego, niż zobaczyć na własne oczy. Dopiero
będąc tam, na miejscu śmierci naszych rodaków, dociera do nas ogrom tej tragedii i widzimy, jak dumni powinniśmy być z naszej historii. Mojej wizycie na cmentarzu katyńskim towarzyszyło wiele wzruszeń
i refleksji. Na pewno zmieniły one sposób patrzenia na niektóre sprawy we własnym życiu. Honor, Ojczyzna,
Naród…..to wartości, które należy szanować w każdej epoce i każdych okolicznościach .
Magdalena Morysiak, XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
Nie przypuszczałam, że wizyta w lesie katyńskim wywrze na mnie tak ogromne wrażenie.
O zbrodni tej słyszałam z opowiadań dziadków, z filmów, w szkole. Dopiero jednak, gdy przekroczyłam
Memoriał dotarło do mnie jak wielu niewinnych ludzi poniosło śmierć w czasach stalinizmu. Po chwilach
spędzonych na miejscu tej tragedii sprzed 72 lat uświadomiłam sobie, jak ważna jest pamięć i oddanie
poległym należytego szacunku. Mam ogromną nadzieję, iż polską młodzież czeka wiele Marszy Pamięci,
aby nikt nie zapomniał o cierpieniu naszego narodu.
Anna Strzelczyk, XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
Przebywając w Katyniu ,stojąc wśród drzew, na ziemi, która skrywa prochy naszych bohaterów czułam niespotykany wstrząs. Chodząc po lesie katyńskim, czytając tabliczki epitafijne zrozumiałam jakiej dokonano tu zbrodni
przeciwko narodowi polskiemu. Zawsze będą nasuwać się pytanie: Jak to możliwe? Dlaczego? I jestem tego
pewna, że o tragedii katyńskiej trzeba mówić zawsze i jak najwięcej, aby każde pokolenie wiedziało, pamiętało,
starało się dotrzeć do prawdy i aby nie zatarto jednej z najważniejszych kart naszej historii.
Marysia Kaczmarek, XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
Niesamowite wrażenie wywarł na mnie pobyt w Lesie Katyńskim i Kuropatach. Utkwił mi głęboko w pamięci moment, kiedy Pan Wincenty Dowojna poprosił abyśmy wszyscy podali sobie ręce na znak przebaczenia
i pokoju -Polacy z Rosjanami. Dużo zrozumiałam…Jak ważny jest pokój, przebaczenie, ale również pamięć.
Pamiętajmy o naszej historii, o bohaterach i spróbujmy budować pozytywne relacje z naszymi sąsiadami.
Trzeba wierzyć, że to pozwoli uniknąć takich tragedii jak Katyń.
Agnieszka Matołka, XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
Wyjazd do Rosji i na Białoruś w kwietniu 2012 roku z pewnością na zawsze zostanie w mojej pamięci. Był to
dla mnie niezwykły dowód historii, którą znałam tylko z opowiadań. Ogromne wrażenie wywarł na mnie
pobyt na cmentarzu katyńskim, o którym myślałam, że wiem dużo. Konfrontacja wiedzy z rzeczywistością
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wstrząsnęła mną. Czułam się dumna, że jako Polka mogę oddać hołd tym, którzy tu zginęli. Po latach chciałabym przekazać to swoim dzieciom. Opowiedzieć im o tym, co jest najważniejsze w naszej historii i o tym,
co tu zobaczyłam i przeżyłam.
Olga Gudel, XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
Już po raz drugi miałem zaszczyt uczestniczyć w Marszu Pamięci. Często, gdy wraca się do miejsc, w których wcześniej się było, stwierdza się: „ja już to widziałem”. W moich odczuciach w przypadku Memoriału
Katyńskiego jest wręcz przeciwnie. To miejsce nadal poraża mnie swoją „głuchą ciszą”, która skrywa głosy zamordowanych oficerów wołających o pamięć. Las Katyński, pod względem przyrodniczym piękne miejsce,
musiał być świadkiem jednej z najstraszniejszych stalinowskich zbrodni. Wiele do myślenia dały mi słowa,
mówiące o przyjaźni z Rosjanami. Przecież z czasem można wybaczyć nawet najgorsze zbrodnie. Można
wtedy podać sobie rękę na znak przyjaźni. Szczerość i życzliwość Rosjan pozostanie w mojej pamięci na
długo. Dla mnie najbardziej wzruszającą chwilą był moment, w którym rosyjskie dziecko poprosiło o podarowanie polskiej flagi…
Mateusz Kubiak, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
Czytałam książki i oglądałam filmy na temat zbrodni katyńskiej, próbowałam sobie wyobrazić, co odczuwali jeńcy przed rozstrzelaniem. Cały czas jednak męczy mnie pytanie – jak ktoś mógł popełnić tak wielką
zbrodnię? Klimat w Lesie Katyńskim jest przerażający. Niby nic… drzewa, krzyże i tabliczki z nazwiskami,
jak na zwykłym cmentarzu. Jednak jeżeli ktoś wie, co tu się naprawdę wydarzyło i w jaki sposób Sowieci
zamordowali naszych oficerów, to zupełnie zmienia podejście do tego miejsca. Jedyne, co nam zostało, to
pamiętać o ofiarach i nie dopuścić do tego, by kiedykolwiek o nich zapomniano.
Agnieszka Laskowska, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
VI Marsz Pamięci był dla mnie czasem refleksji nad tym, co wydarzyło się w Katyniu a zarazem nad samym
sobą. Naprawdę jednak poczułem się wstrząśnięty tym, co zobaczyłem w kuropackim lesie. Sposób upamiętnienia ofiar zbrodni stalinowskich: brak tabliczek epitafijnych i las… krzyży sprawiają ogromne wrażenie. Potęguje to wszystko świadomość, że nie wiadomo, ile dokładnie ofiar zostało tam ukrytych. Z drugiej
strony jest zaś Memoriał Katyń. Godna przestrzeń dla oddania czci pomordowanym oficerom, ale jednak
nie wywołująca we mnie tylu emocji, co Kuropaty. Podróż do Golgoty Wschodu bardzo mnie poruszyła i na
pewno zapamiętam ją do końca życia.
Jakub Szary, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
Katyń, wieś w Rosji koło Smoleńska, niedaleko której znajduje się miejsce sowieckiej zbrodni. To jedna
z wielu informacji, które możemy przeczytać na temat miejscowości, którą odwiedziliśmy podczas VI Marszu Pamięci. Każdy z nas dobrze wiedział, jaka historia łączy się z tym miejscem, co tam się wydarzyło i po co
tam pojechaliśmy. Jednak nie była to jedna z wielu wycieczek turystycznych. Był to wyjazd, podczas którego
towarzyszyło nam wiele emocji, wiele wzruszeń i łez. Jadąc tam, wielu z nas nie spodziewało się aż tak
wielkich emocji. Jednak miejsca takie jak las katyński łapią za serce każdego. Bez śmiechu, bez zbędnych
rozmów… Każdy przeżywał tę chwilę w sobie, nie komentował, nie rozmawiał.
Piotr Okuliński, XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu
Zdefiniuj mi patriotyzm. Najlepiej wyobraź sobie, że bierzesz czystą kartkę papieru i długopisem, ołówkiem, piórem, czymkolwiek chcesz, notujesz na niej to, co przyjdzie ci do głowy. Zapisałeś? Dobrze. Teraz
starannie złóż kartkę i schowaj ją w bezpiecznym miejscu. Możliwe, że napisałeś tylko jedno słowo. Możliwe
też, że rozpisałeś się na pół kartki. W tym momencie to nieważne. Ważne jest to, że po powrocie z Katynia,
kuropackiego lasu bądź innego miejsca zaliczanego do Golgoty Wschodu, najprawdopodobniej wyjąłbyś
tę kartkę i jednym ruchem wszystko skreślił. Usłyszeć a doświadczyć. Ogromna różnica. Wsłuchując się w
dźwięk dzwonu w lesie katyńskim, widząc setki krzyży pomiędzy drzewami w Kuropatach, chodząc po ziemi, w której leżą skrycie pomordowani za ojczyznę - usłyszysz dziesiątki tysięcy głosów, głosów, których nie
stłumi żaden reżim, nie uciszy żadna kula, nie zdławi żaden kat. Wystarczy, że wsłuchasz się w szum wiatru.
Maciej Ratajczak, XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu
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Najmocniejszym akcentem pobytu na cmentarzu katyńskim było dla mnie bicie dzwonu zamontowanego
pod pomnikiem-ołtarzem. Ten głos, który wydobywa się spod ziemi jest nie do opisania. Zaskakujące było
dla mnie również odnalezienie na jednej z tabliczek epitafijnych nazwiska mojego przodka, pochodzącego
z Tarnowa Podgórnego k. Poznania podporucznika Franciszka Jandy, poznańskiego nauczyciela. Przed
wyjazdem do Katynia nie miałem świadomości, że ktoś z moich przodków został zamordowany w Katyniu,
być może dlatego, że po prostu nigdy o to nie dopytywałem. Na cmentarzu znajduje się także inny mocny
akcent w postaci „bramy”, za którą rozpoczynają się trzy drogi: ścieżka rosyjska, polska oraz „droga pojednania”. To właśnie na początku tej ostatniej znajduje się wielki krzyż prawosławny. Najważniejsze dla mnie jest
to, iż cmentarz w katyńskim lesie nie dzieli, a łączy Polaków i Rosjan.
Kamil Jandy, XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu
Cały wyjazd do Smoleńska i Katynia jest godny zapamiętania, lecz to pierwsza wizyta w katyńskim lesie
utkwiła mi w pamięci najbardziej. Jeszcze przed wyjazdem do Rosji miałem, co do tego miejsca mieszane
uczucia. Smoleńsk kojarzył mi się przede wszystkim z katastrofą i ze straszną biedą, którą z perspektywy
Poznania trudno było mi sobie nawet wyobrazić. Gdy dotarliśmy do lasu katyńskiego, wziąłem udział we
mszy świętej. Po jej zakończeniu kontynuowaliśmy zwiedzanie tego nierzeczywistego miejsca. Panował
tam niezwykły spokój. Po chwili dotarliśmy do tysięcy tabliczek z nazwiskami pomordowanych oficerów.
Ten obrazek na trwałe pozostanie w mojej głowie. Myślę, że wyprawa do Smoleńska w znacznym stopniu
zmieniła moje poglądy na Rosję i jej mieszkańców.
Tomasz Konieczny, XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu
Wyjazd do Katynia zrobił na mnie duże wrażenie. Najmocniej w pamięci utkwił mi moment wejścia do lasu
katyńskiego. Jeszcze przed samą bramą cmentarną miałem mieszane uczucia, nie do końca wiedziałem,
czego mogę się spodziewać. Wiele słyszałem o tym miejscu, z lekcji historii oraz filmów znałem również fakty
dotyczące zbrodni z 1940 roku. Kiedy byłem już na miejscu, wezbrało we mnie niespodziewanie ogromne
wzruszenie. Zobaczyłem tabliczki epitafijne polskich oficerów, a ich ilość przeraziła mnie. Dopiero wtedy
tak naprawdę uświadomiłem sobie, jak wielu moich rodaków w bestialski sposób zostało zamordowanych.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem zobaczyć katyńską nekropolię i złożyć hołd poległym rodakom.
Tymon Wojciechowski, XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu
Kiedy w lesie katyńskim na własne oczy zobaczyłem Polski Cmentarz Wojenny, mogiły pomordowanych
oficerów i otaczające mnie drzewa - te same, które 72 lata temu były świadkiem dokonanej zbrodni - nie
czułem smutku ani gniewu. Czułem się po prostu wyróżniony i wdzięczny, że otrzymałem możliwość oddania hołdu ludziom, którzy pozostali wierni ideałom, oddali życie za ojczyznę.
Robert Gierczyk, XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu
Parę dni przed wyjazdem, miałam jeszcze pewne obawy. Jednak oprócz lęku przed nieznanym, odczuwałam także zainteresowanie tym, co zobaczę w Smoleńsku. Poznałam tam młodych Rosjan z różnych szkół,
których pewnie, gdyby nie ten wyjazd, nigdy nie spotkałabym. Jednak wyjazd do Katynia przede wszystkim
pozwolił mi wgłębić się w życie polskich oficerów, których historię mogłam poznać jedynie w książkach, na
lekcjach lub w Internecie. Niesamowitym przeżyciem była dla mnie również wizyta na Cmentarzu Katyńskim. Świadomość, że jestem w miejscu, gdzie za Polskę zginęło tylu ludzi, budziła we mnie grozę i niedowierzanie. Przyznam, że wciąż nie mogę przestać o tym myśleć.
Kinga Zawadzka, XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
Katyń jest miejscem niezwykłym. Zdjęcia Katynia widziałem już niejednokrotnie, ale nie oddają one istoty
tego miejsca. Nie oddają tych emocji, jakie przepełniają każdego odwiedzającego katyński las. Uważam,
że każdy Polak, Rosjanin oraz przedstawiciele innych narodów mieszkających na terenie dawnego ZSRR
powinni odwiedzić Cmentarz Katyński, by przynajmniej raz w życiu poczuć to, co ja czułem i zachować
obraz tego miejsca w pamięci. Niech to miejsce będzie dla każdego ostrzeżeniem przed zagrożeniem, jakie
niosą ze sobą systemy totalitarne i ich ślepa ideologia.
Dariusz Majda, XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
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VI Marsz Pamięci wywołał u mnie skrajne emocje. Pierwszy raz w życiu mogłem odwiedzić Europę Wschodnią, o której tak dużo się mówi w naszym kraju. Pierwszy raz w życiu mogłem dostrzec różnice między
państwami, niewidzialny mur, który oddziela nas od siebie. Zobaczyłem rzeczy, o których dowiadywałem
się i uczyłem w szkole na lekcjach historii czy języka polskiego. Był to moment, w którym wraz z grupą
rówieśników z wielu poznańskich szkół mogłem oddać hołd bestialsko pomordowanym oficerom. Coś,
co zawsze było tylko słowami nauczyciela czy literami na stronach gazet, nagle stało się realne. Kontakt
z naszymi rówieśnikami z Rosji również był ciekawym przeżyciem, gdyż mogłem dostrzec różnice w sprawach mentalności, języka i rzeczywistości, w której żyjemy.
Wojciech Pohl, XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
Zawsze chciałem oddać hołd polskim oficerom zamordowanym w Katyniu oraz w innych miejscach kaźni na
terenie Związku Radzieckiego. Już samo przebywanie na cmentarzu było dla mnie ogromnym przeżyciem.
Świadomość, że w tym miejscu zostało pogrzebanych tysiące ludzkich istnień wywołało we mnie olbrzymie
wrażenie. Nie mam wątpliwości, że czyn ten był haniebny i sprawców należy potępić raz na zawsze. Mam
też świadomość, że wraz z obywatelami naszej ojczyzny, NKWD pomordowało także własnych rodaków
i właśnie ze względu na ten fakt nie można obarczać winą całego narodu rosyjskiego. Jestem pewien, że
chwil spędzonych na ziemi smoleńskiej nie zapomnę do końca życia.
Adam Nowak, XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
Podczas Marszu Pamięci uświadomiłem sobie, jak ważny jest to moment dla nas - Polaków
i naszej historii, ponieważ nie każdy może odwiedzić to miejsce. Podczas długiej podróży powrotnej mogliśmy porozmawiać o uczuciach, jakich doznawaliśmy w czasie, kiedy mogliśmy przystanąć i pomodlić się
w katyńskim lesie. Sama liczba nazwisk zamordowanych robiła na nas ogromne wrażenie i każdy osobiście
miał okazję zobaczyć to, co po raz ostatni widzieli nasi żołnierze, gdy niczego nie spodziewając się, zostali
pognani na śmierć przez stalinowski reżim. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, gdyż wyjazdem do Katynia zrealizowałem jedno ze swoich marzeń.
Igor Lewandowski, XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
las wyrosły na dołach śmierci
żyje
śpiewem ptaków
pierwszym wiosennym lotem motyla
barwnopióra zięba przysiada na ziemi
do której spłynęła rdza krwi
topniejący śnieg obmył zbrukane sumienia oprawców
ofiary
zmartwychwstały spod kamiennych mchów
umarli podają ręce żywym w marszu pamięci
Magda Giebel, nauczyciel, XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
Trudno opisać, jakie uczucia targały mną w trakcie zwiedzania Memoriału. Dopiero widząc miejsce tragicznej zbrodni oraz tabliczki z nazwiskami ofiar, uświadomiłam sobie ogrom zbrodni, której dokonano na
polskich oficerach. Uważam, iż niezwykle ważne jest organizowanie tego typu wyjazdów dla młodzieży.
Przybliżają nam one tragizm naszej wspólnej historii, jak również pozwalają oddać hołd polskim i rosyjskim
ofiarom zbrodniczego reżimu.
Agnieszka Niezielińska, Zespół Szkół Elektronicznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
Podczas wyjazdu do Katynia, najbardziej zszokowała mnie ilość tabliczek epitafijnych z nazwiskami poległych, którzy upamiętnieni zostali w Memoriale Katyńskim. Pojechaliśmy tam, by oddać im hołd, zapalić
światełko pamięci oraz pomodlić się za nich.
Hanna Duszyńska, Zespół Szkół Elektronicznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
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Duże wrażenie wywarła na mnie młodzież rosyjska, która z niezwykłą pokorą i szacunkiem towarzyszyła
nam w uroczystościach w Memoriale oraz na lotnisku. Byłam zupełnie rozbita, będąc na lotnisku Siewiernyj, gdzie miała miejsce katastrofa polskiego samolotu rządowego. Nigdy zbytnio nie śledziłam transmisji
telewizyjnych z tamtych miejsc, dlatego też miałam zupełnie inne wyobrażenie na ich temat. Gdy wróciłam
do domu i zaczęłam opowiadać, co zobaczyłam, dotarło do mnie, że to dotyczy również mnie. Od tego
momentu Katyń zawsze już będzie miał dla mnie ogromne znaczenie.
Natalia Gabrysiak, Zespół Szkół Elektronicznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
Myślę, że ważne jest organizowanie takich wyjazdów, nie tylko ze względu na możliwość poznania nowych
ludzi czy kultury, ale przede wszystkim ze względu na to, że kształtują one w nas patriotyzm. Co więcej, nie
pozwalają pozostać obojętnymi wobec tej strasznej tragedii. Był to jeden z ciekawszych wyjazdów w moim
życiu, który z pewnością zostanie w mojej pamięci przez wiele lat.
Natalia Gabrysiak, Zespół Szkół Elektronicznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
O Katyniu wiele słyszałam w telewizji, radiu, na lekcji w szkole, czytałam w gazecie lub książkach, ale nigdy
nie towarzyszyły mi przy tym takie uczucia, jakie pojawiły się, gdy znalazłam się na miejscu zbrodni. Strach,
przerażenie i tysiące myśli.
Również pobyt w Kuropatach wywołał poważną refleksję. Las wypełniony drewnianymi krzyżami, niedaleko droga szybkiego ruchu prowadząca do Mińska. Byliśmy tam krótko, ale pozostawiliśmy po sobie znicze
i biało-czerwone chorągiewki jako znak naszej pamięci dla spoczywających tam tysięcy niewinnych ludzi,
którym odebrano marzenia i życie.
Małgorzata Gauden, Zespół Szkół Elektronicznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
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Szkoły, których uczniowie uczestniczyli w VI Marszu Pamięci
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu
2. V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
3. VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
4. VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
5. XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu
6. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
7. XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu
8. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
9. Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu
10. Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
11. Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
12. Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskich
13. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14. Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
15. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
16. Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
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Polscy UCZESTNICY VI MARSZU PAMIĘCI
Magdalena Ewa Adamczak
Paulina Barbara Adamczak
Marzena Adamczyk-Pelcer
Małgorzata Adamska
Grażyna Marta Andrzejak
Filip Jacek Bajon
Paulina Białaszyk
Maksymilian Jan Bilewicz
Grażyna Bittner
Marcin Błaszczyk
Anita Błażejewska
Jakub Błażejewski
Ryszarda Teresa Błochowiak
Karol Bogusławski
Patrycja Elżbieta Brodzińska
Jakub Krzysztof Bukowski
Joanna Grażyna Buszkowska
Michalina Chmura
Aneta Cierechowicz
Małgorzata Anna Czwojda - Szermer
Anna Ćwiertniak
Wincenty Dowojna
Hanna Duszyńska
Olga Dzieciątkowska
Jakub Paweł Fabian
Marian Wiktor Fik
Marta Friedrich
Natalia Gabrysiak
Małgorzata Gauden
Magdalena Giebel
Robert Gierczyk
Janusz Grupiński
Adrianna Izabella Grzechowiak
Filip Grzelak
Weronika Grześnik
Jakub Grzywacz
Marek Bogdan Gubański
Olga Gudel
Aleksandra Hemmerling
Jakub Hypki
Kamila Jachna
Maciej Janasek
Kamil Jandy
Jacek Jankowiak
Sebastian - Ernest Jurga
Maria Kaczmarek
Maria Kaczmarek
Wojciech Kałużny
Witold Kaszubowski
Jerzy Kaźmierczak

Barbara Kaźmierczak
Weronika Kmiecik
Tomasz Konieczny
Maciej Konieczny
Barbara Kowalik
Małgorzata Kozyra
Magdalena Teresa Kroll
Paulina Krupa
Ewelina Krzyżaniak
ks. Paweł Piotr Froelich
ks. Dawid Kawała
Mateusz Kubiak
Anna Maria Kujawa
Martyna Kulupa
Joanna Kuśnierek
Agnieszka Laskowska
Maciej Leciński
Wiktoria Anna Leitgeber
Katarzyna Lemańska
Igor Lewandowski
Piotr Linke
Mikołaj Lorek
Patrycja Ludzkowska
Krzysztof Łapigrosz
Anna Łożyńska
Marianna Majchrzycka
Dariusz Majda
Piotr Matecki
Agnieszka Matłoka
Monika Mazur
Karolina Mądrzecka
Sara Melinger
Adrian Miądowicz
Elżbieta Mistarz
Weronika Mizerska
Magdalena Morysiak
Edyta Motta
Mateusz Muklewicz
Jan Muszyński
Agnieszka Niezielińska
Jakub Nochowicz
Filip Nowaczyk
Adam Nowak
Olga Marta Nowicka
Piotr Okuliński
Jacek Osiński
Łukasz Owczarczuk
Patrycja Pachala
Elwira Pawlęty
Przemysław Pernak

Hubert Jacek Piasecki
Joanna Piekarska
Małgorzata Płotka
Wojciech Pohl
Angelika Pokrywka
Eliza Poprawka
Natalia Prądzyńska
Zuzanna Przybysz
Piotr Pużak
Maciej Ratajczak
Hanna Rochowiak
Marcin Roman
Kacper Rybacki
Lechosław Rybka
Michał Jan Ryster
Karol Seifert
Monika Sekuła
Inga Sibilska
Małgorzata Skomorowska
Ida Anna Skowrońska
Marta Stachowiak
Łukasz Stachowiak
Aleksander Stanclik
Joanna Stawicka
Oskar Strugarek
Anna Strzelczyk
Małgorzata Supłat
Dominik Piotr Surdyk
Patrycja Szalaty
Jakub Szary
Adrianna Szczechowiak
Jan Szczepaniak
Andrzej Szczerbiński
Przemysław Szymański
Robert Śniegocki
Zuzanna Alicja Święcicka
Michał Tomaszewski
Paulina Cecylia Walczak
Jacek Wapner
Maja Wierzbicka
Tymon Wojciechowski
Mikołaj Wojciechowski
Alicja Wojtkowiak
Sebastian Wyglądała
Kinga Zawadzka
Paweł Zawadzki
Marta Zdunek
Dominik Zimowski
Paulina Żaczyk
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President of the Republic of Poland
Warsaw, 22 April 2012
Organizers and Participants of
the 6th Memorial March to Katyn
Ladies and Gentlemen!
Dear Youth!
I extend my cordial greetings to all, who participate in the 6th Memorial March to Katyn. I’m glad that youth
from schools of Poznan and Smolensk meet together at the initiative of the Society for Cooperation with
the East “Memoramus” at the place where 72 years ago one of the greatest tragedies in the history of Poland
and Russia took place.
The Katyn Massacre of the Polish Army officers, soldiers of Border Protection Corps, police officers, officials,
landowners and settlers perpetrated by the NKVD constitutes one of the darkest pages of modern history.
More than twenty thousand people fell victim to it. They were deprived of their due rights as prisoners of
war, rights to a fair trial and defense, because pursuant to a note written by Lavrentiy Beria to the Central
Committee of the Bolshevik Party on 5 March 1940, it was regarded that: “All of them are bitter enemies of
the Soviet power, filled with enmity for the Soviet system.” In reality, the sole reason for their extermination
was refusal to renounce their oath of allegiance, military honour and duty to their Fatherland and people.
The elite of the Second Polish Republic lie at rest here in Katyn on the outskirts of Smolensk, in Piatykhatky
near Kharkiv, in Mednoye near Tver, in Bykivnia near Kiev, in Kurapaty near Minsk, and most certainly in
other places, which so far remain unidentified. Most of the killed weren’t regular soldiers, but were called up
for military service from reserve forces on the eve of the Nazi Third Reich attack on Poland. In their civilian
lives they were doctors, lawyers, teachers, engineers, artists, scientists, priests of different faiths, including
non-christian denominations.
All of their deaths were intended for oblivion. The USSR rulers and those of communist Poland after the
war wanted to make this cruel murder bearing the marks of genocide into another blank spot, never to
be filled with names and surnames of the victims and their real executioners. For as long as until the 1989
democratic breakthrough, Polish schools and officially published books kept mum or spread propaganda
fabrications about Katyn. The memory about the murdered, however, has been cherished by their families
and with time by ever growing segments of the general public, who revealed the truth about what had
really happened on „the inhuman land” through émigré and clandestine publications.
From the very first years of our third independence the Polish State has been undertaking actions to fully
investigate the fates of the compatriots gone missing in the Soviet Union and to reveal and duly commemorate their burial sites. Due to the support of many people of good will, also in Russia and Ukraine,
including government representatives, archive employees and researchers, cemeteries in main burial sites
of Katyn Massacre victims were set up within past two decades. Today their friends and families and anyone
who wishes to honour them can do it in a place worthy of remembrance of the dead. Knowledge about
Katyn is passed to students in schools, whereas details and various aspects of the criminal operation of the
NKVD continue to be studied and debated by historians. A natural need for the truth and a human sense of
duty of the living to the dead dictate us to do so.
I am convinced, that it is on this ground that we should meet Russian people, who themselves endured
great suffering from the Stalinist terror. I believe, that the 6th Memorial March to Katyn, organized in homage to Polish and Russian victims of communist atrocities would also present an opportunity for a mutual
rapprochement, discourse and learning about how future generations look back at that tragic past.
Bronisław Komorowski

Preface
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem “Memoramus” in Poznań (Association of Cooperation with the East)
and Dom Polski in Smoleńsk organized the VI 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 six fth Memory Marsh and all our stay in Smoleńsk
we were taken care by federal authorities of the Smoleńsk district, and among them: Governor Sergiej Kuriawcew-the head of International Cooperation Department in Smoleńsk district, and Igor Griegoriew- the head of
the National Memorial Complex “Katyń”.
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 VI 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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AN ACCOUNT OF THE 6TH MEMORIAL MARCH

April 19-24, 2012
It is the sixth time, that members of the Society for Cooperation with the East “MEMORAMUS” and students and
teachers from sixteen schools in the Wielkopolska Province have gone to Katyn to participate in the Memorial
March of Polish and Russian youth. This year’s march to the „Golgotha of the East” started in the center of Poznan
early in the morning on April 19, from where 150 people in three coach busses went off in transit through
Belarus to Smolensk.
In the evening of April 20, we reached the destination and were accommodated in sanatorium „Kristall” near
Smolensk, from where right after the breakfast the following morning we went directly to the Katyn Memorial.
Katyn is a small town picturesquely surrounded by forests and located right above the Dnieper River only 18
kilometers from Smolensk. If it wasn’t for the memory of the events that had unfolded in the Katyn Forest, no
wonder, that this place should continue to be a recreational area for Smolensk citizens. The forest range, dubbed
by the locals the Goats’ Hills, witnessed the burial of thousands of victims of political cleansing perpetrated at
the order of Joseph Stalin at the beginning of the 1930s. In the end, in 1940 the NKVD also murdered here more
than 4400 officers and cadet officers of the Polish Army, prisoners of war from the Kozelsk camp.
It was not until 2000, that these events were officially commemorated with construction of Katyn Polish Military
Cemetery under original Zdzisław Pidka project.
The chilling sound of the bell, symbolically suspended below the ground level, its wringing intended as a call for
the fallen, was a signal to commence the holy mass, during which the participants of the 6th Memorial March
prayed for the souls of the 1940 murder victims and airplane crash victims of the presidential Tupolev in April
2010.
After the service, the youth, divided into several groups, was taken on tour of the memorial complex in the
Katyn Forest. School students from Poznan and its surroundings could see the places of mass graves with their
own eyes, see the epitaph plaques covered with a special paint (which looks like dried blood in the sun) of 4421
officers and an altar engraved with surnames of the Katyn massacre victims.
Having visited the cemetery, the participants of the Memorial March headed to the center of Smolensk by coach
busses, from where they went on to sightsee the town under the care of guides. Today’s Smolensk is a metropolis with more than 300 thousand people and a complicated past, dating back to the times of the Kievan Rus.
It is an important place on the map of Napoleon’s Campaign and, as Russian sources claim, a Hero-City during
the Second World War. After a walk in the historic center of Smolensk, friends from the Polish House invited the
youth to the local community center for a traditional show of Polish and Russian dances. The cultural part was
followed by a meeting in a less formal setting to the tunes of contemporary music, which was a great opportunity for getting to know closer peers from Smolensk schools.
At about 10 a.m. on Sunday, April 22, the Gniezdovo railway station (from where in 1940 Polish officers
were transported in prisoner vans to the lying within 3 kilometers site of execution) saw the representatives
of MEMORAMUS and the Polish House officially open the 6th Memorial March in presence of a group of some
300 Polish and Russian young people.
Official ceremonies lasting a few hours started after a symbolic passage under police escort of several hundred
meters from the Gniezdovo station to the main square right behind the gate of the memorial complex. The floor
was given to government representatives of Smolensk Oblast, representatives of the Polish House, chairman
of the Society for Cooperation with the East MEMORAMUS Wincenty Dowojna, the mayor of Murowana Goslina
Tomasz Lecki and a student from Cadet Corps. It was a moment of great importance, when students of Poznan
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high schools read out the message (which was simultaneously interpreted into Russian) from the President
of the Republic of Poland Bronislaw Komorowski. Wincenty Dowojna, who lost his father in Katyn, made
a moving appeal to Polish and Russian participants of the march to shake hands, which also conveyed a deep
symbolic meaning.
After the ceremony on the main square the gathered people proceeded to the Orthodox cross, where they laid
commemorative flower bouquets and said a short prayer for victims of Stalinist regime. The scene was especially poignant, when a column of Polish and Russian youth marched on the wooden bridges set a few dozen
centimeters above the ground level, because everyone understood it as a clear call for starting exhumation
in the Russian part of the Katyn Forest, where thousands of 1930s NKVD victims – Russians, Belarussians and
Ukranians – were buried.
Unfortunately it seems, that families of the murdered former USSR citizens would still have to wait for the exhumation. In defiance of the 1994 agreement regarding graves and places of remembrance of war and repression
victims, which was signed between foreign affairs ministers of Poland and Russia, so far, neglecting to inform
the Polish party, Russian authorities in no time at all have swiftly issued a building permit for a 40-meter high orthodox church of the Resurrection of Christ, which clearly dominates the Katyn Memorial. Andrzej Przewoźnik,
secretary of the Council for the Protection of Struggle and Martyrdom Sites, who died during the 2010 Smolensk
plane crash, had put forward futile objections questioning the lawfulness of the construction to the Russians.
Students from schools of the Wielkopolska Province had some time for reflection and contemplation on the
territory of the cemetery after official ceremonies ended. Young people spent their last moments of stay
at the execution site of the Polish officers in order to find surnames of murdered fellow compatriots from Wielkopolska on epitaph plaques. Several participants lit candles below the plaques with surnames of their relatives.
The sound of the bell solemnly carried on the words of the Mother of God engraved on the bronze ring.
In the afternoon of the same day we took coach busses to the Smolensk North Military Aerodrome on the
outskirts of Smolensk. The youth from Poland accompanied by befriended students from schools of Smolensk
in silence payed homage to the victims who died on April 10, 2010. Tu-154M aircraft crashed as it attempted
to land having on board the president of the Republic of Poland Lech Kaczynski and the Polish delegation,
who were coming to the ceremonies marking the 70th anniversary of the Katyn Massacre. After a short prayer
beneath the cross commemorating the victims of the airplane crash, we leave for Minsk. We are accommodated
in a model sports center near the capital of Belarus.
In the morning of April 23 we depart from Minsk to Grodno. As we took the ring highway around the Belarussian
capital we stopped for a while in an unusual chilling place. That’s Kuropaty – a small forest range, difficult to access and still absent on the official maps of Belarus, which is actually circled by the highway and a new housing
estate. Mass graves of people shot by the Belarusian NKVD during 1937–1941 were discovered in this small
patch of pinewood. Until today the final number of victims has not been identified, while disparities in counts
are vast – according to the official Belarussian sources it may „only” be 7 thousand people, whereas according
to Norman Davis, a historian, the number may top a quarter of a million. It is likely, that among thousands of
Belarussian victims there may be many Poles, perhaps including more than 3800 prisoners of war from the
so-called „Belarussian list”. Many a time the cemetery was subject to attack by authorities and „anonymous”
vandals, who demolished and tore down crosses placed there by citizens of Minsk. Among other things, the
so-called „Clinton bench” set up there in 1994 (a commemorative monument „from the people of the USA to the
people of Belarus”) has already been vandalized for the 12th time.
On our way to Grodno we also make a stop in Mir, where we visit a castle constructed at the turn of 15th and
16th century, which used to belong to princes of the Radziwiłł family for a long time. The beautifully restored
late Gothic-Renaissance fortress was inscribed on the list of UNESCO World Heritage sites more than a decade
ago.
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The next stopover is Navahrudak. In this town with 30 thousand people and a long and beautiful history – in the
12th century founding of Navahrudak was ascribed to Vladimir the Great, Grand Prince of Kiev – we visited the
ruins of Mindaugas’ Castle, Grand Duke of Lithuania, who conquered all of the Black Ruthenia in the 13th century
and actually made Navahrudak capital of Lithuania. Young people participating in the 6th Memorial March also
had a chance to climb Adam Mickiewicz Mound and visit the parish church, where in 1799 Adam Mickiewicz was
baptized. Unfortunately, because of a holiday we couldn’t see the reconstruction of the Mickiewiczes’ manor
raised on the burned ruins of the wooden estate of the poet’s family.
The last stop on the way to Grodno is Bogatyrevichi, where an unusual surprise awaits us. As we go to the cross
of Jan and Cecylia (the spouses from „On the Banks of the Niemen” novel by Eliza Orzeszkowa, who, as legend
has it, founded the place truly proving themselves to be heroes of labor, for which they were granted nobility
and name Bogatyrevichi which in the original stems from the word „hero”), we meet one of the last descendants
of the line, Teresa Bogatyrevich, who accompanies us on our visit to the bend of the Niemen River and the Tomb
of the January Insurgents. It is here, that Karol Seifert, the headmaster of the high school no. 6, symbolically
rounds up and closes this year’s 6th Memorial March.
The last day of our stay in Grodno was April 24. After breakfast we went sightseeing in the company of the guide.
With more than 300 thousand inhabitants, the town lies close to the Polish border and Poles still constitute 20
per cent of its population. In fact, there are many more Polish traces in Grodno, so that we spot Polish surnames
and names of places every step of our way... We also visit the Old Castle from the 14th century, Bathory’s residence from the mid 16th century, and the New Castle from the 17th century and numerous churches, where prayers
in the Polish language can still be heard to this day. The 12th century church of Sts. Boris and Gleb, one of the
oldest orthodox churches extant in Europe, makes a deep impression in this setting.
One of the last places we visited during our stay in Eliza Orzeszkowa’s town right before returning to Poland was
the cemetery, where rest the remains of heroic defendants of Grodno against the Soviet invasion in September
1939.
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Schools participating in the VI Memory Marsh
High School nr 8 in Smoleńsk
Field Marshal Kutuzow Smoleńsk Cadets Corps in Smoleńsk
Gen Zamoyska and H. Modrzejewska High School nr 2 in Poznań
K. Potocka High School nr 5 in Poznań
I. J. Paderewski High School nr 6 in Poznań
Dąbrówka High School nr 7 in Poznań
J. W. Zembrzuscy High School nr 11 in Poznań
Kaziemierz Wielki High School nr 14 in Poznań
K. I. Gałczyński High School nr 20 in Poznań
H. Zygalski Electrical Schools nr 1 in Poznań
Public Junior High School “Dębinka” in Poznań
Polish Aviation Junior High School nr 50 in Poznań
H. Cegielski Juior High School nr 1 in Murowana Goślina
S. Wyspiański High School in Oborniki Wielkopolskie
A. Mickiewicz High School nr 8 in Poznań
H. Cegielski Communication Schools in Poznań
Gen. Zamoyska High School nr 25 in Poznań
O. Kolberg High School in Kościan

A fragment of speech of President Lech Kaczyński
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.
Th is 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 infl uence zones.

President of the Republic of Poland
Lech Kaczyński
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Президент
Республики Польша
Варшава, 22 апреля 2012 года
Организаторы и участники
VI Марша Памяти в Катынь
Дамы и господа!
Дорогая молодежь!
Cердечно приветствую всех, кто принимает участие в VI Марше Памяти в Катынь. Меня радует то,
что, по инициативе Объединения Сотрудничества с Востоком „Меморамус”, молодежь из школ
Познани и Смоленска встречается на том месте, где 72 года тому назад разыгралась одна из
самых больших трагедий в истории Польши и России.
Катынское преступление, совершенное НКВД в отношении офицеров польской армии, солдат
корпуса пограничной охраны, сотрудников государственной полиции, служащих, землевладельцев
и поселенцев, является одной из самых мрачных страниц современной истории. Его жертвами
пали более 20ти тысяч человек. Они были лишены надлежащих им прав военнопленных, прав
на справедливый суд и возможности защиты, ибо считалось, что, как написал 5 марта 1940 г.
Лаврентий Берия в докладной записке для Центрального Комитета большевистской партии: „Все
они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому
строю”. В действительности, единственной причиной их убийства был отказ отречься от данной
присяги на верность, воинской чести и долга перед Отчизной и народом.
Здесь – в Катыни под Смоленском, в Пятихатках под Харьковом, в Медном под Тверью, в Быковни
под Киевом, в Куропатах под Минском и, наверняка, также в других еще не установленных местах
упокоилась элита Второй Польской Республики. В большинстве, убитые не были кадровыми
военными, а были призваны в армию в качестве резервистов на кануне наступления Третьего
Рейха на Польшу. В гражданской жизни они были врачами, юристами, учителями, инженерами,
артистами, учеными и священниками различных конфессий, также и не христианских.
Смерть всех их хотели предать забвению. Жестокую расправу, носящую признаки геноцида,
власти СССР, а после войны и власти коммунистической Польши, хотели сделать очередным
белым пятном, которое никогда не заполнят имена и фамилии жертв и их настоящих палачей.
До самого демократического перелома 1989 года, польские школы и официально издаваемые
книги либо умалчивали, либо распространяли пропагандистские измышления на счет Катыни.
Память об убитых хранили их семьи, а со временем все более широкие круги общества, которые
через эмиграционные и подпольные издания открывали правду о том, что действительно
случилось „на бесчеловечной земле”.
С первых лет третьей независимости Польши, наше государство предпринимало действия
направленные на полное расследование судеб соотечественников пропавших в Советском
Союзе, а также на поиск и подобающее увековечение мест их погребения. Благодаря помощи
людей доброй воли, также по русской и украинской стороне, среди которых были и представители
властей, работники архивов и исследователи, в течение минувших двух десятилетий были созданы
кладбища в главных местах погребения жертв Катынского преступления. Знания о Катыни
передаются ученикам в школах, а подробности и различные аспекты преступной операции
НКВД все еще остаются предметом исследований и дискуссий среди историков. Это обусловлено
естественной потребностью человека в правде и чувством долга живых перед умершими.
Я убежден, что на этой почве мы должны встречаться с русским народом, который сам перенес
огромные страдания в результате сталинского террора. Я верю, что VI Марш Памяти в Катынь,
проводимый, чтобы воздать дань уважения польским и русским жертвам коммунистических
преступлений, также станет поводом для обоюдного сближения, беседы и взаимного познания
того, каким образом следующие поколения смотрят на то трагическое прошлое.
Бронислав Коморовский

Вступительное слово
Представленая публикация является лишь коротким отчётом на эту тему. Это предприятие поддерживали
с польской стороны: Кжиштоф Дудек – директор Народного Центра Культуры в Варшаве Вступительное
слово Общество Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS в Познани и Дом Польский в Смоленске
организовали VI Марш Памяти польской и российской молодёжи: станция Гнездово – Катыньский Лес.,
Марек Возняк – маршал Великопольского Воеводства и Ришард Гробельны – президент г. Познань.
Во время VI 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”.
Всех вышеупомянутых Общество сердечно благодарит.
В VI 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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ОТЧЕТ О VI МАРШЕ ПАМЯТИ

19-24 апреля 2012
Уже в шестой раз члены и участники Объединения Сотрудничества с Востоком „Меморамус”, а также
ученики и учителя шестнадцати школ из Великопольского воеводства выехали в Катынь, чтобы
поучаствовать в Марше Памяти польской и русской молодежи. В этом году марш на „ Голгофу Востока”
начался утром 19 апреля в центре Познани, откуда тремя автобусами дальнего следования 150 человек
выехало в Смоленск транзитом через Беларусь.
Мы приехали на место вечером в пятницу, 20 апреля, и разместились в санатории „Кристалл” недалеко
от Смоленска, откуда на следующий день сразу после завтрака мы отправились в мемориальный комплекс
„Катынь”.
Катынь это небольшое село живописно окруженное лесами прямо над Днепром и расположенное всего
в 18 километрах от Смоленска. Если бы не память о событиях, которые разыгрались в катынском лесу,
никто бы не удивился тому, что эти окрестности были и остаются местом отдыха жителей Смоленска.
Лесное урочище, прозванное местными „Козьими Горами”, стало свидетелем погребения тысяч жертв
политических чисток начатых по приказу Иосифа Сталина в начале 30х годов XX века. В итоге, в 1940
году НКВД также совершило здесь убийство более 4400 офицеров и курсантов Польской Армии,
военнопленных Козельского лагеря.
Официально память об этих событиях была почтена только в 2000 году строительством Польского
Военного Кладбища Катынь по оригинальному проекту Здислава Пидка.
Пронизывающий звон колокола, символично подвешенного ниже уровня земли (что было задумано
как воззвание для павших), был сигналом для начала святой мессы, во время которой участники VI
Марша Памяти молились за души убитых в 1940 году, а также за жертвы авиакатастрофы президентского
„Туполева” в апреле 2010 года.
После службы молодежь в нескольких группах отправилась посетить мемориальный комплекс в катынском
лесу. Учащиеся школ Познани и ее окрестностей могли собственными глазами увидеть братские могилы,
а также покрытые специальной краской имитирующей в солнечных лучах засохшую кровь надгробные
таблички 4421 офицеров и алтарную стену с высеченными фамилиями жертв Катынского расстрела.
После посещения кладбища участники Марша Памяти поехали автобусами до центра Смоленска, откуда
в сопровождении экскурсоводов отправились осматривать город. Сегодняшний Смоленск это
300-тысячный город со сложным прошлым уходящим корнями во времена Киевской Руси, а также
важное место на карте Наполеоновской кампании и „Город-герой” во время Второй Мировой Войны.
После прогулки по историческому центру Смоленска, друзья из организации Дом Польский пригласили
молодежь в местный дом культуры на концерт польских и русских народных танцев. По окончании
культурной части программы настал черед для менее официальной встречи под звуки современной
музыки, которая предоставила ребятам возможность для того, чтобы получше познакомиться
с ровесниками из смоленских школ.
В воскресенье 22 апреля около 10:00 на железнодорожной станции Гнездово, откуда в 1940 году польских
офицеров транспортировали тюремными фургонами на расположенное в трех километрах оттуда место
казни, представители Меморамуса и Дома Польского в присутствии около трехсот польских и русских
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молодых людей официально открыли VI Марш Памяти.
После символического прошествия нескольких сотен метров в сопровождении полиции со станции
Гнездово на главную площадь, находящуюся сразу за воротами мемориального комплекса, началась
официальная церемония, которая продлилась несколько часов. С речами выступили представители
смоленских властей, представители Дома Польского, Винцент Довойно – Председатель Общества
Сотрудничества с Востоком Меморамус, Томаш Ленцкий – мэр города Мурована-Гослина и учащаяся
Кадетского Корпуса. Чрезвычайно важным моментом стало прочтение (синхронно переводимое на русский
язык) учениками познаньской школы письма президента Республики Польша Бронислава Коморовского.
Также символичный аспект обрело волнительное обращение Винцента Довойно, потерявшего в Катыни
отца, чтобы русские и польские участники марша пожали друг другу руки.
После церемонии на главной площади собравшиеся отправились к православному кресту, где возложили
цветы и прочитали молитву за жертв сталинского режима. Особенно трогательным был марш колонны
польской и русской молодежи по деревянным мостам, установленным в нескольких десятках сантиметров
над землей, что для всех было очевидным призывом для начала эксгумации также и в русской части
катынского леса, где покоятся тысячи россиян, белорусов и украинцев – жертв НКВД 30х годов XX века.
К сожалению кажется, что родственникам убитых граждан бывшего СССР придется еще подождать
эксгумации. Пока что, вопреки подписанному в 1994 году соглашению между министрами иностранных
дел Польши и России о захоронениях и местах памяти жертв воен и репрессий, русские власти, без
уведомления о своих действиях польской стороны, в молниеносном темпе выдали разрешение на
строительство 40-метрового православного Храма Воскресения Христова, который значительно
возвышается над мемориалом Катынь. Анджей Пшевозник, cекретарь Совета по охране памяти борьбы
и мученичества, погибший в апреле 2010 года в смоленской авиакатастрофе, безуспешно обращался
к россиянам с возражениями в отношении законности строительства.
После окончания официальной церемонии у учащихся школ Великопольского воеводства было время
для созерцания и размышления на территории кладбища. Молодежь провела последние мгновения
своего пребывания в местах казни польских офицеров отыскивая на надгробных табличках фамилии
убитых соотечественников из Великопольши, а некоторые участники зажгли лампадки под табличками
с фамилиями своих родных. Звон гордо нес слова Богородицы высеченные на медном кольце колокола.
В этот же день после полудня мы поехали автобусами в расположенный на окраине Смоленска аэродром
Северный. В сопровождении подружившихся ребят из смоленских школ польская молодежь в молчании
отдала дань уважения жертвам катастрофы 10 апреля 2010 года, когда при заходе на посадку разбился
польский авиалайнер Ty-154M на борту с президентом РП Лехом Качиньским и польской делегацией,
направлявшейся посетить мемориал Катынь по поводу 70-летия Катынского расстрела. После недолгой
молитвы под крестом установленным в честь жертв авиакатастрофы мы выезжаем в направлении Минска.
Нас размещают в показательном спортивном центре недалеко от столицы Беларуси.
Утром 23 апреля мы уезжаем из Минска и направляемся в Гродно. Следуя по кольцевой автостраде
белорусской столицы мы ненадолго останавливаемся в необычном, леденящем душу месте. Это Куропаты
– небольшое труднодоступное урочище, все еще отсутствующее на официальных картах Беларуси,
окруженное со всех сторон скоростной дорогой и новым микрорайоном. На этом небольшом клочке
соснового леса были открыты массовые захоронения людей расстрелянных белорусским НКВД в 1937–
1941 годах. По сей день не установлено окончательное число жертв, а различия в подсчетах огромны:
по официальным данным из белорусских источников это может быть „всего” 7 тысяч жертв, согласно
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же историку Норману Дейвису – более четверти миллиона. Среди тысяч белорусских жертв вероятно
есть также множество поляков, возможно в том числе и более 3800 военнопленных из так называемого
„белорусского списка”. Кладбище многократно становилось объектом нападения властей и „анонимных”
вандалов, которые вырывали и ломали установленные жителями Минска кресты. Наряду с прочим уже
двенадцать раз актам вандализма подверглась установленная в 1994 году „лавка Клинтона” (памятник
„народу Беларуси на память от народа США”).
По дороге в Гродно мы также останавливаемся в Мире, где посещаем замок воздвигнутый на рубеже
XV и XVI века, принадлежавший долгое время князьям из рода Радзивиллов. Более десятилетия назад
великолепно отреставрированная крепость в стиле поздней готики и ренессанса была внесена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Следующая остановка – Новогрудок. В этом 30-тысячном городе со старинной и красивой историей
(основание Новогрудка в XII веке приписывалось также князю киевскому Владимиру Великому) мы
посещаем руины замка Миндовга, великого князя литовского, который в XIII веке покорил всю Черную Русь,
а Новогрудок сделал фактической столицей Великого княжества Литовского. У молодежи участвовавшей
в VI Марше Памяти также была возможность взобраться на курган Мицкевича и посетить приходской
костел, где в 1799 году был крещен Адам Мицкевич. К сожалению из-за выходного дня нам не удалось
увидеть восстановленную усадьбу Мицкевичей, которая была возведена на пепелище деревянного
поместья семьи поэта.
Последняя остановка перед Гродно – Богатыревичи, где нас ждет необычный сюрприз. Итак, когда мы
отправляемся к кресту Яна и Цецилии (супружеской пары из повести Элизы Ожешко «Над Неманом»,
героической работой которых было основано это место, из-за чего им даровалось дворянское достоинство
и имя Богатыровичи) мы встречаем одного из последних потомков рода, г-жу Терезу Богатырович, которая
сопровождает нас по пути до излучины реки Неман и Могилы Участников Январского Восстания. На этом
месте Кароль Сейферт, директор общеобразовательной школы №6, символически подвел итоги и закрыл
VI Марш Памяти.
Последний день нашего пребывания в Гродненской области – 24 апреля. После завтрака в сопровождении
экскурсовода мы отправляемся осматривать Гродно. В этом более чем 300-тысячном городе,
расположенном недалеко от польской границы, по сей день проживает более 20% поляков. Собственно
говоря, польских следов в Гродно гораздо больше – в действительности на каждом шагу во время нашей
прогулки мы замечаем польские имена, фамилии и названия... Мы также посещаем Старый Замок с XIV
века, дворец „Баториевка” с середины XVI века, Новый Замок с XVII века и многочисленные костелы, где
и сегодня можно услышать молитвы на польском языке. На этом фоне огромное впечатление производит
Борисоглебская церковь возведенная в XII веке, одна из самых древних сохранившихся в Европе
православных церквей.
Одним из последних мест, которое мы посетили во время нашего пребывания в городе Элизы Ожешко
прямо перед возвращением в Польшу было кладбище, где покоится прах героических защитников Гродна
перед советской агрессией в сентябре 1939 года.
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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
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Na zawsze
w naszej
pamięci…

