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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 RP Lech Kaczyński
(fragment przemówienia przygotowanego na uroczystości 10 kwietnia 2010 r.)
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REJESTR KATYNIA
Pamięci Olgierda Szpakowskiego (zginął w Starobielsku)

Przeczytaj rejestr katyński
Imiona... martwe wyrazy
I zmów litanię za wszystkich
Bez ust, bez oczu, bez twarzy
Cyfra kamieniem milczenia.
Śmierć przywaliła okrutną.
O usta, których już nie ma
Jakże wam krzykiem wybuchnąć!...
Oczy wyżarte cierpieniem
W noc pogrążone, nieme,
Jakimże strasznym spojrzeniem
Przyszło wam żegnać tę ziemię
W dni nasze kruche i drżące
Niech wspólny los nasz uniesie
Ostatni gest konających
Zdradzonych w Katyńskim Lesie
Wiatr groby rozdarte liże
Ślad zasypuje morderców...
Módlmy się, smutni, pod krzyżem
O prawo do własnej śmierci.
Jan Olechowski
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Przedmowa
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu oraz Dom Polski
w Smoleńsku zorganizowały VII 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, Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania. Podczas VII Marszu Pamięci oraz całego
naszego pobytu w Smoleńsku byliśmy otoczeni opieką władz federalnych Obwodu Smoleńskiego
oraz dyrektora Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń” Władimira Pietrowicza Teslina.
Podczas tych uroczystych wydarzeń były także z nami Lilia Turczenkowa – prezes smoleńskiego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofiar Bezprawnych Represji Politycznych, Rościsława
Tymań – prezes Domu Polskiego w Smoleńsku. Pierwszy raz w Marszu Pamięci uczestniczył Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Smoleńsku Michał Greczyło.
Wszystkim wyżej wymienionym Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowanie.
W VII Marszu Pamięci wzięła udział 150-osobowa grupa polskich uczniów wraz z nauczycielami oraz ok. 150-osobowa grupa rosyjskiej młodzieży. Wspólne marsze pamięci, w których
polscy i rosyjscy uczniowie oddają cześć zamordowanym przez sowiecki totalitaryzm są jedynym
takim przedsięwzięciem odbywającym się na terenie Państwowego Kompleksu Memorialnego
„Katyń”.
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu powstało wiosną 2006 roku; zaczynem
naszej działalności były dwustronne kontakty V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu z Ogólnokształcącą Szkołą
nr 8 w Smoleńsku oraz Społecznego Gimnazjum Dębinka w Poznaniu z Domem Polskim w Smoleńsku.
Ideą naszej działalności jest ocalanie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny światowej,
ale także wzajemne kontakty młodych ludzi z Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego. Stowarzyszenie założyli
członkowie oraz dyrektorzy i nauczyciele sześciu poznańskich szkół, członkowie poznańskiej Rodziny Katyńskiej
i Związku Sybiraków Klub Pawłodarczyków, 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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Kronika VII Marszu Pamięci Gniezdowo-Katyń

11-16 kwietnia 2013
Katyń, jak w soczewce, skupia wszystkie problemy historii XX wieku. Człowiek w machinie historii i historia w pamięci człowieka. Młodzi ludzie odkrywając problem katyński musieli zrozumieć
nie-pamięć. Musieli zmierzyć się z kłamstwem katyńskim, milczeniem peerelowskiej inteligencji,
w tym historiografii na ten temat oraz z prawdą katyńską utrwaloną przez zwykłych ludzi. Młody
człowiek musiał zrozumieć czym jest pamięć o rodzinie, o najbliższych, tak często współcześnie
niedoceniana. Historia mówiona, utrwalona w pamięci najbliższych ofiar, pamięć rodzin, matek,
żon, dzieci, córek, synów, wnucząt - ich odwaga, pamięć o bliskich napisała historię. Oni mieli
i mają odwagę pytać. Historykom, inteligencji i twórcom kultury w PRL jej zabrakło. VII Marsz,
a szczególnie przygotowania do niego, postawiły młodzieży trudne pytania. Pytania o prawdę
w historii, o odwagę jej poznania i głoszenia. Pamięć to tożsamość, to godność i przyszłość, fundament nowoczesności Polaków. Młodzi ludzie wychowani w medialnym świecie otrzymali lekcję
pokory. Jak w nadmiarze informacji dostrzec te istotne, które czynią z nich człowieka myślącego,
a nie element cybernetycznej gry historycznej, znikający w zapomnieniu nieustannej pozornej
zmienności, zwanej czasem medialno-historycznym. Historia to nie polityka uprawiana wstecz,
historię tworzy tylko pamięć, bez niej człowiek ginie. Historia bohaterów Wschodu miała ulec
zapomnieniu. Pamięć i zapomnienie to rodzeństwo. Uczniowie i nauczyciele jadąc do Katynia,
wykonali trudne zadanie - edukowali zapomnienie.
Marsze Pamięci współorganizowane przez Stowarzyszenie MEMORAMUS i szkoły biorące udział
w projekcie Trwała pamięć pokoleń, stały się już wydarzeniem i wartością ogólnopolską. Sześć dni
Marszu wstrząsnęło naszymi sumieniami, sumieniami naszych przyjaciół z Rosji oraz były refleksją
na temat stanu wiedzy historycznej Polaków i Rosjan.
Pierwszy problem - wychowawczy - wydawał się najtrudniejszy. Jak przygotować młodzież do
Marszu upamiętniającego jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku w historii Polski? Młodzież,
która wychowana jest w medialnym i cyfrowym świecie, której wiedza oparta jest przede wszystkim na jego wizualnym aspekcie i która ulega pędowi ku wszędobylskiej komercjalizacji (także
komercjalizacji przeszłości). Bierny odbiór nieselekcjonowanych informacji zderzał się ze świadomym odkrywaniem i analizowaniem faktów, przełamujących zapomnienie i milczenie, kłamstwo
i zbrodnię komunistycznego, sowieckiego reżimu, który szukał sił w mordowaniu niewinnych obywateli Rzeczypospolitej. Przebieg Marszu rozwiał obawy. Młodzi Polacy ujawnili wiele talentów
i godnie zaprezentowali nowe pokolenie, powiększając grono uczniów o kolejnych, którzy odbyli
symboliczny marsz od stacji Gniezdowo do Dołów Śmierci z 1940 roku.
Drugi problem - symboliczny - związany był z akcją sadzenia Katyńskich Dębów Pamięci,
w której uczestniczyła młodzież przygotowująca się do wyjazdu. W tym roku zasadzono Dąb dla
uhonorowania pamięci por. Jana Szmagiera.
Trzeci problem to odpowiedzialność za przyjęte zobowiązania wobec rodzin zamordowanych
oficerów, które podając nam nazwiska bliskich, oczekiwały informacji zwrotnych, symbolicznych
zdjęć przy tabliczkach zamordowanych obywateli II Rzeczypospolitej.
Dzień pierwszy – 11 kwietnia 2013 – czwartek
Ranek, nerwowość i pytanie czy są wszyscy, ruszamy o szóstej. Poznań żegna nas deszczowym
porankiem. Starczyło czasu na wywiady, zdjęcia i sprawdzenie obecności. Przejazd przez Polskę
pozwalał na ocenienie zmian zachodzących w kraju a związanych z inwestycjami w rozbudowę
i modernizację polskich dróg. Zmiany są widoczne, zastanawia tylko ich tempo, jakość i wykończenie realizowanych inwestycji. Przejazd minął sprawnie. Zaskoczyły nas hałdy śniegu na Białostocczyźnie. Puszcza Knyszyńska sprzyjała odpoczynkowi i przegotowaniom do przekroczenia granicy
białoruskiej.
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Dzień drugi – 12 kwietnia 2013 - piątek
Granicę polsko-białoruską przekroczyliśmy sprawnie. Po trzech godzinach ruszyliśmy w podróż
przez Białoruś do Rosji. Białoruś wita nas kontrastami: dobre drogi, drewniana zabudowa w różnym
stanie. Zaorane, bezkresne pola, łąki i bagna pokrywa znikający śnieg. Dla Polaków to jednak Kresy.
Wystarczy kilka nazw: Grodno, Wołkowyska, Niemen, Lida, Orsza – westchnienie i jedziemy dalej. Wieczorem przekraczamy granicę białorusko-rosyjską. Przed północą jesteśmy w Smoleńsku.
Dzień trzeci – 13 kwietnia 2013 - sobota
Wystarczyłoby napisać Katyń-Smoleńsk i spotkanie z Polakami i młodzieżą rosyjską w Smoleńskim
Domu Kultury, ale to zbyt mało.
Dzień polski: jesteśmy sami na Polskim Cmentarzu Wojennym. Wyjątkowa jest w tym miejscu msza.
Ksiądz wypowiada słowa „przybyło uczniów”. Myślę, że przybyło kilku świadków, młodych, rozumiejących to, co wydarzyło się Katyniu, potrafiących oddzielić pamięć od zapomnienia i nienawiści.
Po mszy świętej, każdy z nas - uczeń i nauczyciel, ma złożyć hołd zamordowanemu polskiemu oficerowi. Mam kilka nazwisk polskich oficerów, które w Polsce przekazały mi nieznane osoby, rodziny. Idę
pod tablice z nazwiskami zamordowanych, a po chwili do tych, których odwiedzam zawsze. W tym
roku idę kolejno do ppor. Jana Szmagiera - obecnie porucznika, por. Tomasza Adama Machczyńskiego,
ppor. Antoniego Śmigielskiego. Wyjątkową chwilę poświęcam kolejny raz ppor. Witoldowi Dewojno mała chorągiewka, zapalam znicz, milczenie i ...
Kogo straciliśmy?
Krótka charakterystyka ze szkoleń wojskowych - w cywilu nauczyciela - Jana Szmagiera, wystawiona
w roku 1938/39. Charakterystyka znalazła się wśród dokumentów zachowanych w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie i została udostępniona rodzinie w 2004 roku! (…) Inteligentny. Sumienny
w pracy i energiczny. Charakter ustalony. Bez nałogów. Karny i zdyscyplinowany oficer. Lojalny. (...) Bardzo
koleżeński. (…) Posiada duże zdolności wychowawcze. (…) Oficer, któremu (…) można powierzyć prowadzenie kompanii w czasie wojny. Warto w tym miejscu zacytować fragmenty wspomnień matki i córek
porucznika Szmagiera: Pod koniec listopada 1939 roku Mama otrzymała od Ojca króciutki list z Kozielska
tej treści: „Jestem zdrów i cały wkrótce wrócę. Powiedz dzieciom, że tatuś przywiezie im coś pięknego i pisz
mi tylko to, o co cię proszę”. (…) To były właściwie ostatnie słowa naszego Ojca.
Zaduma przyćmiła późniejsze emocje związane ze zwiedzaniem starego Smoleńska z umocnieniami
Władysława IV oraz spontaniczne spotkanie młodzieży polskiej i rosyjskiej w Domu Kultury.
Dzień czwarty –14 kwietnia 2013 – niedziela
Wystarczy napisać Gniezdowo – Katyń – Lotnisko Siewiernyj, ale to znów zbyt mało. Oddajemy hołd
w towarzystwie rosyjskich Kadetów i uczniów szkół smoleńskich rosyjskim i polskim ofiarom sowieckiego terroru. Obecni są przedstawiciele władz Obwodu Smoleńskiego. Polscy uczniowie czytają list
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego; uczeń Smoleńskiego Korpusu Kadetów mówi w swoim wystąpieniu: ... teraz już znamy prawdę ..., ale najważniejsi są przedstawiciele rodzin
ofiar, a wśród nich Wincenty Dowojna, syn deportowanej i zmarłej w Kazachstanie matki i zamordowanego w Katyniu ojca oraz Lilia A. Turczenkowa, która do dziś nie wie, gdzie spoczywają kości rodziny
i najbliższych. Jej odwaga i walka o prawdę w Rosyjskim Stowarzyszeniu Ofiar Bezprawnych Represji
Politycznych wymaga wyjątkowego podziękowania i hołdu. Pani Turczenkowa, w krótkiej rozmowie ze
mną, wspomina: ...dzięki wam poznajemy historię, ale komunizm u nas jeszcze pozostał. W Katyniu z jej
rodziny zginął ojciec, dziadek, pradziadek. Oto świat stworzony przez radziecki komunizm. Zapamiętam widok rozmawiających przyjaciół: Lilii i Wincentego, stoją sami, tworzą przyszłość Rosji i Polski.
Przed prawosławnym krzyżem krótkie modlitwy prawosławnego i katolickiego księdza, kwiaty i znicze;
później przed ołtarzem z nazwiskami pomordowanych polskich oficerów, z krzyżem i majestatycznym,
podziemnym dzwonem z tekstem Bogurodzicy na Polskim Cmentarzu Wojennym, oddajemy wspólnie
hołd pomordowanym. W deszczowy dzień jedziemy na lotnisko w Smoleńsku, na miejsce tragedii z 10
kwietnia 2010 roku. Modlitwa, hymn i wspomnienie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz 95 pozostałych ofiar katastrofy. Pamiętamy.
Wyjazd ze Smoleńska, opuszczamy Rosję, jedziemy na Białoruś.
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Dzień piąty – 15 kwietnia 2013 - poniedziałek
Kuropaty pod Mińskiem – las krzyży w lesie. Porusza wyobraźnię i serce, na wielu uczestnikach
naszej wyprawy robi ogromne, przygnębiające wrażenie, przytłacza niezliczoną ilością drewnianych
anonimowych krzyży. Modlimy się za zamordowanych i zaginionych - bezimienne ofiary tej mało
znanej sowieckiej zbrodni; zapalamy znicze, zostawiamy biało-czerwone chorągiewki - polski znak, że
pamiętamy.
W Mirze wspominamy Radziwiłłów przejeżdżając obok zamku z ich herbem. Nad Niemnem
Anzelm wskazuje drogę do Bohatyrowicz i grobu na nadniemeńskiej skarpie Jana i Cecylii. Kłaniamy
się symbolicznie polskim osadnikom na Kresach i literackiej wizji Elizy Orzeszkowej. W Nowogródku,
w rodzinnym domu Adama Mickiewicza gramy Chopina i wspominamy „Pana Tadeusza”. Modlimy się
w kościele, gdzie Wieszcz został ochrzczony, a siostra zakonna wspomina historię kościoła oraz tragedię
zakonnic rozstrzelanych przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej. To kolejny przykład
nowego, wspaniałego świata, tym razem tworzonego przez niemiecką odmianę totalitaryzmu - nazizm, obłąkaną ideologię, do 1941 roku sojuszniczkę radzieckiego komunizmu.
Dzień szósty – 16 kwietnia 2013 - poniedziałek
Zwiedzamy Grodno. Przypominamy sobie losy miasta i jego mieszkańców. Poznajemy historię
od średniowiecza, przez unię z Litwą, czasy króla Stanisława. Odwiedzamy cmentarz żołnierzy z roku
1920 i polski cmentarz z grobem Elizy Orzeszkowej. Wspominamy obrońców miasta z 1939 roku. Grodno okazało się wierne Rzeczypospolitej. Cywilni obrońcy miasta bronili przeprawy, mostu na Niemnie
przed Sowietami. Los obrońców został całkowicie wymazany ze współczesnej historii Polski.
Przekraczamy granicę wczesnym popołudniem i przed północą żegnamy się. VII Marsz Pamięci dla
uczestników staje się świadectwem historii. Zrozumienie losów Polaków na Wschodzie, dziejów Kresów, Katynia, Smoleńska 2010 wymaga powrotu.

Marian Fik, nauczyciel VI LO w Poznaniu
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REFLEKSJE
Moja decyzja o udziale w VII Marszu Pamięci była podyktowana ciekawością oraz chęcią przybliżenia
sobie historii poległych w Katyniu rodaków. Nie sądziłam jednak, iż będzie to aż tak wielkie przeżycie!
Z każdym miejscem, które odwiedziliśmy, łączę jakąś wewnętrzną refleksję. Uważam, że warto było poznać fragmenty historii, które zazwyczaj są mało znane. Pomogło mi to w dużym stopniu pojąć ogrom
tragedii katyńskiej.
Anna Szymańska, VII LO w Poznaniu
Las katyński nie jest duży, na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od innych lasów. Jednak kryje
w sobie straszną tajemnicę - groby ponad 4000 Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina.
Wchodząc do lasu, czułam niepokój biorący się z wiedzy o minionych zdarzeniach. Tak naprawdę dopiero zapalając znicz i widząc te niekończące się tablice upamiętniające poległych, zrozumiałam ogrom
tej zbrodni. To nie tylko mityczna opowieść z przeszłości, ale historie zwykłych ludzi, którym nie dane
było pożegnać się z bliskimi. Ogromu tej zbrodni nie da się opisać, ale pamięć o niej należy przekazać
przyszłych pokoleniom, aby była przestrogą dla potomnych. Dla tamtych ludzi Bóg, Honor, Ojczyzna
stanowiły najwyższe wartości i właśnie one powinny kształtować następne pokolenia. Katyń jest miejscem historycznym i ważnym dla każdego Polaka, dlatego jestem szczęśliwa, że mogłam tam być.
Magdalena Mizińska, VII LO w Poznaniu
Moim zdaniem Marsz Pamięci to jeden z bardzo dobrych sposobów nauki historii. Pozwala on bowiem
poznać ją nie tylko od tej „książkowej” strony, ale także umożliwia wyobrażenie sobie ówczesnych realiów, a także sam ogrom zbrodni, której dopuścili się funkcjonariusze NKWD. Najbardziej zainteresowało mnie to, jak duże znaczenie w rosyjskim społeczeństwie odgrywa postać Włodzimierza Lenina.
W prawie każdym mieście znajdującym się na szlaku naszej wyprawy istnieje ulica lub plac nazwane jego imieniem. Kwestia ta jest dla mnie zaskakująca, chociażby ze względu na zbrodnie, których
dokonał, przez co, moim zdaniem, nie zasługuje na miano bohatera narodowego. Natomiast aktem,
który zrobił na mnie największe wrażenie, był znak pokoju przekazany między polską i rosyjską młodzieżą będący symbolem wybaczenia. Wybaczajmy, lecz nie zapominajmy.
Bartosz Jurasz, VII LO w Poznaniu
W dniach 11- 16 kwietnia miałem okazję uczestniczyć w Marszu Pamięci organizowanym co roku, by
uczcić ofiary reżimu stalinowskiego bestialsko zamordowane w lesie katyńskim. Wyprawa na tereny Białorusi i Rosji była dla mnie niezwykle ciekawa. Wszyscy mieliśmy jeden wspólny cel. Odwiedzić miejsce
kaźni naszych rodaków i zapalić znicze jako symbol pamięci o tych tragicznych wydarzeniach. Odczuwałem żal i zrezygnowanie, ponieważ nie rozumiałem, jak człowiek drugiemu człowiekowi może wyrządzić
tak wielką krzywdę. Rosjanom też nie jest łatwo żyć ze świadomością, że ich dziadkowie i pradziadkowie byli okrutnymi zbrodniarzami. Spotkaliśmy wielu młodych ludzi, którzy byli dla nas bardzo mili
i bez problemu się z nimi porozumiewaliśmy. Współczuję wszystkim, którzy musieli żyć w komunistycznym terrorze, w codziennym strachu przed nadchodzącym jutrem
Wojciech Błoszyk, VII LO w Poznaniu
W kwietniu 2013 roku uczestniczyliśmy w podróży do Rosji i na Białoruś. Mieliśmy niepowtarzalną możliwość uczestniczenia we mszy świętej na terenie Memoriału Katyńskiego, oddaliśmy hołd zamordowanym tam polskim oficerom. Ogromne wrażenie wywarły na nas rzędy tablic z nazwiskami zabitych
żołnierzy, dzięki temu zdaliśmy sobie w pełni sprawę z wielkości tej tragedii. Zobaczyliśmy też miejsce
katastrofy samolotu prezydenckiego. Widok ten napełnił nas smutkiem, gdyż tam zginęli Polacy, którzy
chcieli oddać hołd poległym. Odwiedziliśmy też Kuropaty, obszar, gdzie sowieci pozbawili życia niemal ćwierć miliona osób, wielu z zabitych było Polakami. Podczas odwiedzin każdego z wymienionych
miejsc, towarzyszył nam nie tylko smutek, ale też duma z naszego pochodzenia i dokonań przodków,
którzy ginęli, do końca wierni Rzeczypospolitej.
Aleksander Rajczewski, VII LO w Poznaniu
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Uważam, że Marsze Pamięci organizowane przez Stowarzyszenie Memoramus są wspaniałym projektem mającym na celu ocalanie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny światowej.
Jest to żywa lekcja historii, z której uczestnik jest w stanie więcej wynieść niż z jednej godziny lekcyjnej
w szkole. Podoba mi się sposób, w jaki podejmuje się próbę ocalenia pamięci o tamtych przerażających
wydarzeniach. Pierwszy raz byłem na cmentarzu wojennym w Katyniu i jestem szczęśliwy, iż mogłem
oddać hołd poległym Polakom. Sam cmentarz wywarł ma mnie duże wrażenie, gdyż bardzo pięknie
został zbudowany. Wyjazd przebiegł w bardzo miłej atmosferze. Każdy uczestnik doświadczył niesamowitych przeżyć związanych ze wschodnią kulturą. Cieszę się, iż mogłem uczestniczyć w tym projekcie.
Mam nadzieje, że ta piękna inicjatywa przetrwa jeszcze przez bardzo długi czas.
Maciej Sołtysiak, VII LO w Poznaniu
Z daleka od domu, setki kilometrów na wschód od Poznania, przeżyłem coś niezwykłego, poznałem
dzieje ziem wschodniej Europy. Najpierw Katyń oraz Smoleńsk – miejsca, które dla nas Polaków mają
szczególne znaczenie. Miałem świadomość, że na tej ziemi zginęło wielu polskich patriotów. Chwilą
ciszy uczciłem ich pamięć. Po drodze zatrzymałem się w Nowogródku – miejscu związanym z życiem
wieszcza Adama Mickiewicza. W drodze do Grodna byłem w miejscach poświęconym Polakom walczącym w powstaniu styczniowym, w Bohatyrowiczach oraz zamordowanym przez NKWD – w Kuropatach.
Tuż przed powrotem do Polski zwiedziłem Grodno – oddałem tam cześć obrońcom ojczyzny z 1920
roku oraz zwiedziłem zamek królewski, w którym został zatwierdzony II rozbiór Polski. Odwiedziny tych
wszystkich ważnych dla Polaków miejsc skłoniło mnie do refleksji oraz wzbogaciło moją wiedzę historyczną.
Jakub Laube, VII LO w Poznaniu
W dniach 11-16.04. 2013 roku miałam okazję wziąć udział w VII Marszu Pamięci na trasie stacja Gniezdowo - Las Katyński, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zastanowienia się nad tragedią narodów
polskiego i rosyjskiego, doświadczonych zbrodniami sowieckimi. Niezwykłym przeżyciem był dla mnie
wyjazd do Smoleńska oraz wizyta na lotnisku Siewiernyj, gdzie uczciliśmy pamięć naszych rodaków,
którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego. Ogromne wrażenie zrobił na mnie las krzyży
w Kuropatach koło Mińska. Te obrazy na długo zostaną w mojej pamięci, a wyjazd będę wspominać do
końca życia. Przebiegał on w atmosferze zadumy i refleksji i sądzę, że nieczęsto zdarza się okazja, by
zobaczyć wszystkie te miejsca, tak ważne dla historii naszego narodu.
Weronika Sobkowska, I LO w Poznaniu
Najgorszym momentem wyjazdu był ten, w którym uświadomiłam sobie, co to tak naprawdę wszystko oznacza. Początkowo wyprawa do Rosji była dla mnie normalną wycieczką, podczas której odwiedzić mieliśmy miejsca historyczne, zwiedzić obce miasta i poznać kulturę wschodu. Zarówno pobyt
w Państwowym Kompleksie Memorialnym „Katyń” jak i w Kuropatach był dla mnie bardzo trudny.
Po zobaczeniu takiej ilości tabliczek epitafialnych z nazwiskami poległych i krzyży zdałam sobie sprawę
z ogromnej liczby ofiar, jakie niosły za sobą te wydarzenia, które miały miejsce w tak nieodległych czasach.
Takie wyjazdy są moim zdaniem niezwykle ważne. Pogłębiają one poczucie patriotyzmu, zakorzeniają
w młodych ludziach chęć do poznawania historii przodków oraz zapewniają, że pamięć o nich nigdy nie
zginie.
Ada Orłowska, I LO w Poznaniu
Są na świecie takie miejsca dla Polaków, często tak odległe od Ojczyzny, w których obecność jest
nie tyle warunkowana ciekawością, chęcią poznania, ile moralnym obowiązkiem każdego z nas. Źródła
tego moralnego obowiązku płyną wprost ze spopielonych prochami pól Auschwitz, z wypełnionych
pociskami murów Westerplatte, z użyźnionych kośćmi pagórków Monte Cassino, wreszcie z zalanych
krwią dołów Katynia. A jednak ileż zaparcia i wysiłku trzeba było, aby teraz, co roku choć niewielka
część z nas mogła oddać cześć i chwałę tym, którzy miast najwyższych honorów i zaszczytów otrzymali strzał w potylicę. I aby choć w tak niewielkim gronie zrozumieć i poczuć w głębi serca – bo w żaden
inny sposób, niż tylko sercem, takich zbrodni zrozumieć i poznać się nie da – co rzeczywiście znaczą
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słowa „ … i cisza jest na wysokościach/ i dymi mgłą katyński las…”
Michał Kaczmarski, absolwent I LO w Poznaniu
Wyjazd do Katynia nie był tylko zwykłym wyjazdem. W końcu, niecodziennie odwiedza się takie miejsca
jak Kuropaty, Smoleńsk, czy właśnie sam Katyń. Na mnie osobiście, zwiedzanie tych miejsc wywarło
ogromne wrażenie, wywołało wiele emocji i wzruszenie, których pewnie już nigdy więcej nie będę miała
szansy doznać. Bardzo cieszę się, że ten wyjazd został zorganizowany po raz kolejny i tym razem to ja
miałam zaszczyt w nim uczestniczyć. Biorąc pod uwagę cały wyjazd i jego wszystkie aspekty, muszę
przyznać, że był bardzo dobrze zaplanowany i cieszę się, że mieliśmy szansę również zwiedzić takie
miejsca jak Grodno, czy Nowogródek.
Marika Potarzycka, I LO w Poznaniu
Katyń. Jeszcze Europa, miejsce ważne szczególnie dla nas Polaków, ale nadal odległe i niedostępne.
Możliwość uczestnictwa w VII Marszu Pamięci, zobaczenia miejsc gdzie w latach 40 zostało zamordowanych tysiące polskich oficerów sprawiło, że zaczęłam to postrzegać i przeżywać całkowicie na nowo,
z większym bólem. Las katyński – nie jest zwyczajnym lasem, jest przesiąknięty tajemnicą, bólem, cierpieniem, krwią polskich bohaterów. Czuję ogromną radość i dumę, kiedy wracam we wspomnieniach
do czasu, gdy zapalałam znicz pod tabliczkami z imionami ofiar. Trudno opisać, co wtedy czułam, poznając bolesną historię. Istotną i poruszającą dla mnie chwilą w czasie Marszu był moment, w którym
mogłam podać sobie dłoń z obecnymi tam młodymi Rosjanami, uśmiechnąć się do nich i powiedzieć
w głębi duszy: my do czegoś takiego nie doprowadzimy.
Martyna Adaszak, I LO w Poznaniu
Jest takie miejsce na Ziemi, w którym niegdyś człowieczeństwo nie miało żadnego znaczenia. Po przekroczeniu bramy Memoriału Katyńskiego pierwsze moje odczucie dotyczyło tego: Czy człowiek, aż tak
może być drugiej osobie wilkiem? Setki tabliczek z personaliami ludzi, których krwią nasączony jest
każdy kawałek ziemi, po której stąpaliśmy. Zapalaliśmy świece przy różnych nazwiskach, często bliskich nam, ale również przy zupełnie nam nieznanych. Zanosiliśmy w intencji poległych modły, jednak
w Memoriale największe, głębokie uczucia wzbudziły we mnie cztery obeliski symbolizujące religie:
judaizm, islam, chrześcijaństwo i prawosławie, przy których zapaliłem znicz, a które są dla mnie ogromnym przesłaniem od Boga, wyrażającym prawo do wolności życia każdego człowieka.
Kacper Żuchowicz, I LO w Poznaniu
Tysiące tabliczek żałobnych i dźwięk katyńskiego dzwonu, który w naszej kulturze kojarzy się z czymś
podniosłym, często żałobnym; widok ziemi, pustego pola, na którym rozbił się rządowy samolot czy
las w Kuropatach, gdzie zbiorowe mogiły zaznaczone są setkami spontanicznie ustawionych krzyży
– to obiekty, na widok których wzruszenie pozostaje w mojej pamięci jako trwałe i nieporównywalne z niczym przeżycie. W czasie tego sześciodniowego wyjazdu mogłam zobaczyć na własne oczy to, o
czym od kilku lat uczę się na lekcjach historii i co wprowadza mnie w zastanowienie, a jednocześnie
powoduje pewnego rodzaju bunt – dlaczego tak się stało? Są to miejsca bliskie Polakom, z drugiej jednak strony jakieś obce, chociaż na trwałe wpisane w naszą narodową pamięć – zarówno tę dawną, jak
i najświeższą.
Klaudia Gruszka, I LO w Poznaniu
Tegoroczny, VII Marsz Pamięci był dla mnie bardzo ciekawym przeżyciem. Na własne oczy mogłam
zobaczyć tak wiele ważnych miejsc dla historii naszego kraju. Podróżowanie przez Rosję i Białoruś pozwoliło na lepsze wyobrażenie i zrozumienie okoliczności wydarzeń, o których czytałam w szkolnych
podręcznikach. Szczególne wrażenie wywarł na mnie sam Marsz. Przejście w kolumnie marszowej, spotkanie na cmentarzu w Katyniu i krótkie, choć bardzo wartościowe przemowy skłaniały do głębszych
refleksji. Także spotkanie z rosyjską młodzieżą, było dużym aktem życzliwości i starania, jakie wykazali
oni przedstawiając nam swoją kulturę. Cieszę się, że miałam szansę uczestniczyć w tym wyjeździe.
Zofia Giżewska, I LO w Poznaniu
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Katyń to miejsce szczególne i robi ono na człowieku przedziwne wrażenie. Miałam szansę być tam po
raz drugi i wszystko to, co tam ponownie ujrzałam dawało mi pewien wewnętrzny spokój – jakbym
witała się z dawnymi przyjaciółmi, gdy patrzyłam na drzewa, na trawę, na tabliczki z nazwiskami. Każdy
cmentarz robi na człowieku wrażenie – osobliwa obecność tych, co już zmarli, a zarazem ich brak, skłaniają nas do spojrzenia na życie z innej perspektywy, zdania sobie sprawy z tego, co najważniejsze dla
nas i zrozumienia, że pewnego dnia nas też już nie będzie. A drzewa w Katyniu będą wciąż rosły.
Emilia Drozdowska, I LO w Poznaniu
Wyjazd do Katynia głęboko zapadł w mojej pamięci. Jednak moment wejścia do katyńskiego lasu zrobił na mnie szokujące wrażenie. Tego uczucia nie da się zapomnieć. Żadna książka nie jest w stanie
opisać emocji i wzruszenia, jakie towarzyszą podczas pierwszej wizyty w tym miejscu. W całym lesie
katyńskim panuje cisza i spokój, które na chwilę przerwał, jak krzyk z podziemi wołający o prawdę, głos
dzwonu. Każdy z osobna przeżywa na swój sposób tragedię, jaka spotkała polskich oficerów. Liczba
tablic z nazwiskami zamordowanych wydaje się nie mieć końca. Wśród nich znalazłem nawet nazwisko
mojego przodka, co - nie ukrywam - było dla mnie dużym zaskoczeniem. Przełomowym momentem,
pozwalającym z nadzieją spojrzeć na przyszłe kontakty między Polską a Rosją, było podanie sobie dłoni
młodzieży polskiej i rosyjskiej w geście pojednania. To utwierdziło mnie też w przekonaniu, że historię
trzeba znać, ale nie można nią żyć.
Daniel Włóka, XX LO w Poznaniu
Katyń początkowo traktowałam jako kolejne ciekawe i ważne miejsce, które należy zobaczyć. Jednak
to, co się czuje tam będąc, wiedząc co się wydarzyło, zmieniło moje nastawienie. Katyń, który znałam
z przekazów telewizji, prasy, internetu i rozmów ze znajomymi to ważne miejsce dla Polaków, miejsce
wprawiające mnie osobiście w przygnębienie. W głowie miałam wciąż tylko jedno pytanie, dlaczego
człowiek z sąsiedniego kraju mógł uczynić coś tak okropnego. Ogrom dramatu, jaki rozegrał się w Katyniu jest porażający. Nie dziwię się już temu, że rodziny osób, które zostały tam zamordowane, przeżywają osobisty dramat do dnia dzisiejszego. Przez wiele lat los ich najbliższych był im nieznany, a las
katyński już dawno przesiąkł ich krwią. Do dziś na wiele pytań związanych z tą straszną zbrodnią nadal
nie ma odpowiedzi. To, że byłam w Katyniu, że widziałam miejsce zbrodni, spowodowało, iż bardziej niż
dotąd poczułam się Polką.
Aleksandra Piekarczyk, XX LO w Poznaniu
Największe wrażenie po VII Marszu Pamięci wywarł na mnie Polski Cmentarz Wojenny. Wchodząc na
jego teren próbowałam wyobrazić sobie co przeżywali oficerowie, którzy wiedzieli, że nie ma już drogi
ucieczki - czekali na śmierć. Jak wyglądały ich ostatnie chwile… jakie były ich ostatnie myśli, słowa.
O tym wiedzą tylko te drzewa rosnące i karmiące się polską krwią. Wzbudziło to we mnie ogromny smutek i żal. Gdy odbywała się msza święta, zerwał się wiatr, tak jakby zamordowani żołnierze dziękowali
nam, przybyłym, za pamięć i złożony hołd. Czułam się dumnie stojąc tam, gdzie w imię Polski oficerowie
złożyli najwyższą ofiarę. Swoją obecnością, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy chciałam uczcić ich
niesłusznie zabrane życie. Myślę, że nikt z nich nie zasłużył na taki los. Nikt nigdy nie zmyje plam krwi na
katyńskiej ziemi. Cieszę się, że mogłam być uczestnikiem tego Marszu.
Klaudia Wieczorek, XX LO w Poznaniu
Spotkaliśmy się wszyscy na dworcu w Gniezdowie, by uczcić pamięć zamordowanych niewinnych oficerów. Stamtąd udaliśmy się na Plac pojednania w „Memoriale Katyń”, gdzie staliśmy się jednością. My,
młodzież z Polski i z Rosji, nadzieja narodu… i nagle wszystkie bariery dzielące nas i Rosjan zniknęły,
zapomnieliśmy na chwilę o wspólnej strasznej przeszłości. Myśleliśmy o tym, że naszym zadaniem jest
nie dopuścić do tego, by cokolwiek podobnego mogło się kiedykolwiek stać… pomyśleliśmy o przyszłości, widzimy ją w dobrych i jasnych kolorach. Moment, w którym wszyscy uścisnęliśmy sobie dłonie
z uśmiechem na twarzy był bardzo wyjątkowy i pozostanie na długo w mojej pamięci.
Patrycja Jakubek, XX LO w Poznaniu
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Wyjazd do Katynia na zawsze pozostawi ślad w mojej pamięci, nie sposób tego zapomnieć. Szokujące
wrażenie ogromu zbrodni i bezduszności systemu, jak i ogromu ludzkiej nienawiści, a zarazem bezradności ofiar, których dziesiątki tysięcy wymordowano, bez wyroków i w tajemnicy. Wyobraziłem sobie jak
mógł wyglądać kwiecień 1940 roku i co przeżywali polscy oficerowie. Przeszyły mnie ciarki i zupełnie
znieruchomiałem, trudno było nawet odetchnąć pełną piersią, kiedy to wszystko do człowieka dotrze.
Jednego nie jestem sobie w stanie wyobrazić… jakie uczucia były
w sercach katów; z pewnością
byli oni potworami bez sumienia, potworami traktującymi człowieka i jego życie z pogardą. Nasze narody w obchodach rocznicy tej okrutnej zbrodni zjednoczyły się w bólu i chwili zadumy nad wartością
ludzkiego istnienia i ludzkiej godności, nad wartością honoru żołnierza i nad sensownością jego śmierci
– życia oddanego w imię Polski. Pobyt w Katyniu to najlepsza lekcja historii i patriotyzmu, którą każdy
Polak powinien pamiętać.
Krystian Suchorowski, XX LO w Poznaniu
Moim pierwszym odczuciem w Lesie Katyńskim było niedowierzanie. Padał spokojny deszcz. Zobaczyłem na własne oczy i dotarło do mnie to, co tam się wydarzyło. Nie sposób tego zrozumieć! W Katyniu
zamordowano wielu Polaków, ale także i Rosjan. Ci drudzy, „niewygodni” dla sowieckiego systemu,
z byle powodu byli likwidowani, niekiedy całymi rodzinami. Nasi rodacy zginęli tu tylko dlatego, że byli
Polakami. Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu nadał już swoim bohaterom imiona i nazwiska (tabliczki
epitafijne), a rosyjskie ofiary cały czas czekają. … Na cmentarzu w obecności tak licznej grupy policjantów rosyjskich poczułem się przez chwilę jakby wrócił najgorszy z czasów… krok w krok… policjanci idą
za nami. (…) Było strasznie, ale nie daliśmy po sobie poznać, że się boimy. Pomyślałem sobie, jak dobrze,
że cieszymy się czasami pokoju. Polscy oficerowie zapłacili jednak za to najwyższą cenę.
Wojciech Dunajewski, XX LO w Poznaniu
Tego wyjazdu na pewno nigdy nie zapomnę. Bolesna świadomość tego, co tak naprawdę działo się
w tym lesie, Katyńskim Lesie, połączyła Polaków i Rosjan biorących udział w VII Marszu Pamięci. Trudno
było wyobrazić sobie, że w tak pięknym miejscu mogło dojść do takiej wielkiej zbrodni. Staliśmy w Lesie
Katyńskim obok siebie, ramię w ramię, Polacy i Rosjanie… nie było między nami nienawiści. W Katyniu
połączyła nas tragiczna historia. Dziś łączy pamięć o przeszłości, gest pojednania, wiara i nadzieja na
normalną, lepszą przyszłość. Cieszę się, że oddałem hołd oficerom i zapaliłem symboliczny znicz pamięci.
Patryk Spadło, XX LO w Poznaniu
Na wyjazd do Katynia czekałam od dawna. Wydawało się, że bardzo dobrze przygotowałam się na to,
co tam zobaczę. Las Katyński powitał nas w ciszy, swojej skromności i urokliwej naturalności. Witały nas
drzewa wysokie i proste, dumne i równe, ale smutne… niczym nasi żołnierze – oficerowie. Kiedy chodziłam po cmentarzu żegnając się z tym miejscem, patrzyłam już na nie inaczej. Dziesiątki flag biało –
czerwonych, światło zniczy, tabliczki i tysiące nazwisk. Uświadomiłam sobie, że to, o czym słyszeliśmy na
lekcji historii, wydarzyło się naprawdę. Każdy z nas powinien choć raz w życiu pojechać tam, do Katynia
i oddać hołd poległym. Tylko jedno mnie przeraziło w tym Katyńskim Lesie – obecność funkcjonariuszy
policji rosyjskiej i niejasno określonej ich obecności, roli? Cieszyłam się z powrotu do domu jak nigdy!
Trzeba wybaczyć, nie wolno zapomnieć.
Anna Suchocka, XX LO w Poznaniu
„Jesteśmy ambasadorami pamięci” te słowa dyrektora Karola Seiferta ciągle brzmią mi w uszach jako
pokłosie wyjazdu do Rosji. Ta historia nie była mi obca a jednak stając na tamtej ziemi zrozumiałam ją
inaczej, pełniej dotarły do mnie tamte wydarzenia; zarówno te związane z mordem katyńskim, cmentarzyskiem stalinowskim w Kuropatach czy katastrofą samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. Dobrze,
że mogliśmy tam być, gdyż historia jest nauczycielką życia a przeżywając bardziej pielęgnujemy w sobie
pamięć. Musimy przebaczać, ale nie zapominać. Budować przyszłość to wyciągać wnioski z przeszłości.
Dziękuję za naszą możliwość obecności w Stowarzyszeniu MEMORAMUS i kształtowania świadomości
młodego pokolenia w poszanowaniu pamięci o przodkach, których ofiara była najwyższą, z życia.
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Człowiek
powinno znaczyć zawsze to samo
a nie znaczy.
Prawda
powinna być jedna
a nie jest.
Historia
powinna uczyć
a ciągle jeszcze nie uczy.
Wszyscy powinniśmy pamiętać
a ciągle jeszcze nie pamiętamy.
Dlatego musimy tam być
by krzewić historię , prawdę i pamięć.
Agnieszka Katarzyna Balcerowiak, dyrektor LO w Obornikach Wlkp
Katyń - miejsce tragiczne, symboliczne dla Polaków. Emocje, które pojawiły się we mnie, kiedy znalazłam
się tam, są nie do opisania. Człowiek, będąc w tak szczególnym miejscu w kwietniu, 73 lata po dokonaniu tej okrutnej zbrodni, nie może pojąć, dlaczego takie zdarzenie miało miejsce oraz dlaczego aż
tylu oficerów musiało ponieść śmierć. Zastanawia się nad motywami działania sprawców tego mordu
i po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że te pytania, jak i wiele innych pozostaną bez odpowiedzi.
Naszym jednak zadaniem jest pamiętać i przekazywać tę pamięć następnym pokoleniom.
Marianna Kuźniak, LO w Obornikach Wlkp
Pobyt na cmentarzu w Katyniu i udział w VII Marszu Pamięci to dla mnie wzruszająca lekcja historii i patriotyzmu spotęgowana nastrojem zadumy i smutku. Polski hymn odśpiewany przez nas, przez młodych
tam, gdzie ponad 70 lat temu dokonała się tak straszliwa zbrodnia – to hołd, jaki oddaliśmy wszystkim
ofiarom.
Michalina Zawierzyńska, LO w Obornikach Wlkp
Przyszedł ten moment, gdy wraz z młodzieżą idącą chwilę wcześniej w Marszu Pamięci znalazłam się na
cmentarzu katyńskim. Drzewa - idealnie prosto stojące - w moich myślach przybrały postacie polskich
oficerów, a krople deszczu nieubłaganie padające się z nieba, w mojej wyobraźni stały się łzami płynącymi z oczu Wielkich Polaków czekających na śmierć. Dźwięk katyńskiego dzwonu, jakby spod ziemi; krzyk
umarłych. Krzyk wołający, abyśmy zawsze pamiętali. Pamiętamy.
Karolina Chudzicka, LO w Obornikach Wlkp
Wyjazd na VII Marsz Pamięci był dla mnie jedną z najlepszych lekcji historii w moim życiu. Dopiero
pochylenie się nad grobami zamordowanych Polaków uświadomiło mi ogrom zbrodni katyńskiej.
Żadna książka o tym mordzie nigdy nie zastąpi osobistej „konfrontacji” - dla niektórych tylko z faktem
historycznym, dla mnie z wielką tragedią tysięcy ludzi i ich rodzin. Dlatego uważam, że powinniśmy
o tym pamiętać i nie bać się o tym mówić. Chociaż w Rosji czułam się trochę jak przestępca (nieustanna
„opieka” tamtejszych służb), to właśnie tym bardziej myślę, że powinniśmy dążyć do prawdy, bo czy
ujawnienie części zbrodni można nazwać pełną prawdą? Wyjazd był dla mnie bardzo sentymentalną
podróżą, w czasie której doceniłam wolność naszej ojczyzny oraz to, że mogę już (jeszcze?) żyć według
słów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Joanna Szuflak, VIII LO w Poznaniu
Dzięki wyjazdowi na Wschód uświadomiłem sobie ogrom zbrodni katyńskiej. W szkole czy w mediach
dużo się o niej słyszy, jednak dopiero gdy przekroczy się bramy Memoriału i na własne oczy ujrzy miejsce spoczynku tylu polskich oficerów, człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co się tam stało.
Kolejnym przeżyciem była wizyta w Kuropatach. Idąc uroczyskiem, cały czas po głowie krążyła mi myśl,
że w tej ziemi, po której właśnie chodzę, znajdują się szczątki dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy ofiar
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czasów stalinowskich.
Na pewno będę też wspominał wizytę w Grodnie – mieście bardzo zadbanym i pełnym uroku, a także
pobyt nad Niemnem. (…) Przyjęto nas bardzo przyjaźnie, co potwierdza chociażby dyskoteka z młodzieżą rosyjską.
Cały wyjazd będę wspominał bardzo długo i bardzo pozytywnie.
Bartosz Czuliński, VIII LO w Poznaniu
Rzeczą, którą najdłużej zapamiętam będzie z pewnością pilotowanie nas przez rosyjską policję od granicy do miejsca noclegu oraz ciągła jej obecność podczas zwiedzania tego kraju. Niewątpliwie jest to
największa przygoda, jakiej nigdy nie przeżyłem i pewnie nie będę już miał okazji w czymś podobnym
uczestniczyć.
W pamięci został mi także krajobraz Białorusi, który podziwialiśmy, jadąc autostradą. Zalane pola,
a w oddali lasy. Co jakiś czas dało się zauważyć pojedyncze, stare, ubogie domki z ogródkami. Podziwiam Białoruś za czystość, jaką utrzymują w miastach, np. Grodnie. Bardzo przyjemnie zwiedzało się
miasto nieprzepełnione reklamami w każdym możliwym miejscu.
Świetnie bawiłem się na dyskotece wraz z rosyjskimi rówieśnikami.
Kajetan Zimniak, VIII LO w Poznaniu
Zbrodnia Katyńska dla mojego pokolenia to kolejna smutna i wzbudzająca nienawiść karta w historii
naszego kraju. Jednak czytając książkę nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić, jak straszna to była
zbrodnia. Będąc w Memoriale Katyńskim, zostałem „uderzony” ogromem zabójstw. Setki tabliczek
wspominających poległych, daleko od ojczyzny - ten widok utkwił mi mocno w pamięci. Każda tabliczka
to osobna historia, osobna tragedia każdego z zamordowanych, jeszcze większy ból dla ich nieświadomych rodzin. W tym miejscu czuje się nienawiść i niesprawiedliwość, ale trzeba spróbować wybaczyć.
Ci ludzie nic złego nie zrobili, byli niewinni, a spotkała ich najwyższa kara, oddali życie za nas, to właśnie
można odczuć w Katyniu. Nie zapominajmy o nich.
Jakub Tomczak, VIII LO w Poznaniu
Podczas wyjazdu na Wschód najbardziej poruszył mnie las w Kuropatach, gdzie kilka metrów od głównej ulicy stoją tysiące krzyży upamiętniających bezimienne ofiary.
Maria Maćkowiak, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Kuropaty: krzyże postawione ku pamięci pomordowanych. Ilu tych ludzi, jak wielu…? Ile po nich zostało…? Nawet nie wiadomo, kto tam leży. Jak mało wiadomo… Pozostały tylko krzyże. Nie ma żadnego
pomnika. Takie ciche miejsce. Miejsce, którego nie da się zapomnieć.
Bogumiła Szubert, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Brakowało mi dłuższej chwili zadumy w Memoriale. Mimo to największe wrażenie zrobiły na mnie setki
tablic, które obrazowały ogrom tej zbrodni. Choć Las Katyński zrobił na mnie duże wrażenie, to smutniejszym miejscem są Kuropaty. Znamy nazwiska tylko kilku ofiar, które tam zginęły a władze się tym
cmentarzem nie interesują.
Dominik Frankus, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Przemarsz w Kuropatach był dla mnie czymś niezwykłym. Tysiące krzyży oraz zniczy zrobiło na mnie
niesamowite wrażenie. Myśl o tym, ze to wszystko zaraz może być zrównane z ziemią skłania do refleksji,
zmusza do zachowania pamięci o pomordowanych tam ludziach.
Filip Grzelak, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Najbardziej niezwykłą, zapadającą w pamięć chwilą tego wyjazdu było dla mnie symboliczne pojednanie, znak pokoju, uczyniony w tak znamiennym miejscu, jakim jest Memoriał, przez Polaków i Rosjan,
młodych i tych starszych. Dopełnieniem tego gestu były słowa pani Lilii Turczenkowej i pana Wincentego Dowojny, które padły tam wówczas– słowa o konieczności pojednania, wybaczaniu, przyjaźni
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i potrzebie zachowania pamięci o ofiarach zbrodni stalinowskich. Obok tak niezwykłego świadectwa
nie można było przejść obojętnie. Chwila ta, dopełniona ekumenicznym nabożeństwem nad grobami
pomordowanych, najlepiej moim zdaniem oddaje ideę działalności MEMORAMUSA i wyjazdów do Rosji. Tego właśnie powinniśmy uczyć młodzież i takich doświadczeń im dostarczać.
Agnieszka Kroll, nauczyciel w Gimnazjum Społecznym „Dębinka”
Białe brzózki takie bliskie na tamtej równinie,
Gdzie historii przodków zew cię nie ominie,
Układają swe gałęzie jako białe krzyże,
Aż po niebo wysokie, tam, gdzie czajki chyże
Kreślą na błękicie modlitewne słowa,
Tego co przed śmiercią dziecka nie całował,
Tego, co za Polskę, za honor, dla Boga…
Nie miała dostępu do serc tamtych trwoga,
Więc do dziś czysto dźwięczą także w młodej duszy,
Kiedy je wiatr dziejów leciutko poruszy.
Aleksandra Sommerfeld, nauczyciel w Gimnazjum Społecznym „Dębinka”
Inaczej śpiewa się polski hymn stojąc na tak nieludzkiej ziemi, jaką jest Katyń. Wtedy czuć dumę z tego,
że jest się Polakiem, ze swojego narodu i historii, nawet tak tragicznej. Niedługo potem kolejna piękna
rzecz - przekazanie sobie znaku pokoju, Polaków z Rosjanami. Trzeba zrozumieć, że Rosjanin, którego
rękę ściskasz, jest taki sam jak ty i nie jest winien systemowi, który doprowadził do zagłady tylu ludzi
- i Polaków, i Rosjan - i jeszcze wielu przedstawicieli innych narodów. Gdy odwiedzamy Katyń i Kuropaty
inna staje się nasza świadomość tego niewyobrażalnego dla normalnego człowieka zła i późniejszego
wielkiego cierpienia. Po setkach tysięcy wymordowanych ludzi zostały rodziny, które latami nie wiedziały, co się stało z ich najbliższymi i gdzie leżą pochowani. I czy są pochowani, a nie brutalnie mówiąc,
wrzuceni do piachu. Z taką świadomością, Marsz Pamięci zyskuje nowy wymiar.
Agnieszka Zawisza, Społeczne Gimnazjum „Dębinka”
Z wyjazdu do Rosji najbardziej w pamięć zapadł mi Marsz Pamięci w Katyniu. Było to niezwykłe doświadczenie, podczas którego wspólnie z Rosjanami uczciliśmy pamięć zarówno Polaków, jak i Rosjan
pochowanych na cmentarzu w Katyniu. Zbrodnia dokonana przeszło 70 lat temu, w tej szczególnej
chwil jaką jest Marsz Pamięci, jednoczyła nas, nie dzieliła. Rosjanie od początku byli dla nas serdeczni.
Gdy przybyliśmy do Domu Kultury w Smoleńsku zostaliśmy ciepło przywitani. Wszyscy wokół byli mili
i gościnni. Na nasz przyjazd przygotowano niezwykły występ oraz poczęstunek. Cały ten wyjazd całkowicie zmienił mój sposób postrzegania Rosji. Poznanie tego kraju pozwoliło mi przestać patrzeć na
niego przez pryzmat historii i dostrzec wiele pięknych miejsc i cudownych ludzi.
Julia Marcinkowska, Społeczne Gimnazjum „Dębinka”
Podczas wyjazdu do Katynia organizowanego przez Stowarzyszenie Memoramus, największe wrażenie
zrobiły na mnie Kuropaty. Zapamiętałam je bardzo dobrze, być może dlatego, że był to bardzo niecodzienny widok tylu krzyży, symbolizujących śmierć tak dużej liczby niewinnych Polaków. Było to bardzo smutne i przytłaczające. Im dłużej o tym myślałam tym bardziej zdawałam sobie sprawę z tego jak
okropny los spotkał tych ludzi. O tym, jak cierpieli właściwie za nic konkretnego, jak wiele ludzi straciło
swoich bliskich przez te rozstrzeliwania i jak ludziom zrujnowało to życie. Jednocześnie poczułam jakiś
rodzaj dumy, że choć tak wielu Polaków zostało tam zabitych, do końca walczyli o wolność ojczyzny
i nie poddawali się. Poczułam także żal do sprawców zbrodni, że nie obchodziły ich losy Polaków, że
tak ich poniżali i pragnęli zemsty. Później jednak podczas Marszu zobaczyłam, że i Polakom i Rosjanom
zależy, by pamięć o tych zbrodniach nie zaginęła, tzn. żeby pamiętać o waleczności naszych rodaków,
ale jednocześnie, by młode pokolenia żyły w zgodzie i budowały dobre stosunki pomiędzy krajami,
a nie trwały w ciągłej złości i wrogości.
Ania Chorążak, Społeczne Gimnazjum „Dębinka”
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Wyjazd do Katynia, zorganizowany przez Stowarzyszenie MEMORAMUS, był szczególnie ważny w moim
życiu. Po raz pierwszy mogłam uczestniczyć w wyprawie, której celem było upamiętnienie około 4400
polskich jeńców wojennych, rozstrzelanych w 1940 roku, w lesie katyńskim przez radzieckich funkcjonariuszy NKWD. Trzeciego dnia naszego wyjazdu odwiedzaliśmy cmentarz katyński. Przed zapaleniem
zniczy odprawiono mszę świętą, podczas której każdy mógł się pomodlić za dusze zamordowanych Polaków. Otaczająca mnie sceneria roztaczała aurę tajemniczości i smutku. Uświadomiłam sobie, jak okrutna jest wojna. Ciekawym i poruszającym doświadczeniem była wizyta na lotnisku Siewiernyj, miejscu
katastrofy prezydenckiego samolotu. VII Marsz Pamięci to na pewno lekcja patriotyzmu i wskrzeszenie
pamięci o tych, którzy nie wahali się oddać życia za wolność naszej Ojczyzny.
Paulina Pytlewska, V LO w Poznaniu
Jadąc do Katynia, byłem przygotowany na to, iż wywoła to we mnie dużo różnych emocji, jednakże to
co tam przeżyłem przewyższyło wszystkie moje oczekiwania. Nie był to dla mnie tylko czas na rozmyślania i refleksje, to było czymś więcej. Pojechałem tam z kilku powodów, lecz najważniejszym z nich
jest ten najprostszy, bo jestem Polakiem i jednocześnie patriotą, który nie chce zapomnieć o poległych
przodkach.
Ziemowit Wiśniewski, V LO w Poznaniu
W kwietniu tego roku wzięłam udział w VII Marszu Pamięci do Katynia, aby złożyć hołd polskim
żołnierzom pomordowanych przez NKWD. Pierwszy raz pojechałam do Rosji. Podczas podróży miałam
okazję zobaczyć jak żyją Białorusini i Rosjanie. Poznałam ich kulturę, obyczaje oraz architekturę tych państw.
Zwiedziłam Cmentarz Katyński, który wywarł na mnie duże wrażenie. Tragiczne wydarzenia tamtego
czasu i miejsca są częścią historii mojej rodziny. Zapaliłam znicz na grobie mojego pradziadka - oficera
Wojska Polskiego, dr medycyny Franciszka Zerbe. Został zamordowany mając 51 lat. Jestem dumna,
że odwiedziłam cmentarz w Katyniu, miejsce ofiar zbrodni stalinowskich. Wrażeniami z wyjazdu, opowieściami i zdjęciami podzieliłam się po powrocie z całą rodziną, wywołały one wzruszenie.
Dominika Taberska, V LO w Poznaniu
W dniach 11-16 kwietnia, wraz z uczniami innych wielkopolskich szkół, jako jedna z reprezentantów
V LO, udałam się na wyprawę, której docelowym punktem był Katyń. Obecność w tak ważnym dla polsko-rosyjskiej historii miejscu zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Pomimo tego, iż temat pomordowanych
w lesie katyńskim polskich oficerów jest dziś często poruszany, wielu młodych ludzi nie jest świadomych
wydarzeń z nim związanych. Obecność tam i udział w VII Marszu Pamięci bardzo mnie poruszyły, gdyż
uświadomiłam sobie ogrom złożonych w tym miejscu ludzkich ofiar. Większym przeżyciem dla mnie
było jednak znalezienie się w lesie w Kuropatach na terenie Białorusi. Podczas przemarszu targały mną
emocje znacznie większe niż w Katyniu, ponieważ ludzie, którzy tam zginęli nie są pochowani. Są jedynie zakopani w leśnej ziemi i zostali odkryci przypadkiem. Żadna rządowa instytucja nie dba o to
miejsce, tylko zwykli ludzie, umieszczając tam zrobione z drewna, proste krzyże, które permanentnie są
przez władze usuwane. Uważam, że należy nadal pielęgnować pamięć o tych, którzy zginęli w Katyniu,
ale również uświadamiać młodych ludzi o innych zbrodniach NKWD, które są mniej znane, ale równie
ważne.
Agata Lisiecka – Masian, V LO w Poznaniu
Stawiając pierwsze kroki w polskiej części Memoriału Katyńskiego, ogarnęło mnie poczucie, że nie jestem w tym miejscu sama. Nie chodzi tu o koleżanki czy kolegów, ale o ludzi, którzy ponad 70 lat temu
zostali tam zamordowani tylko dlatego, że kochali swoją ojczyznę. Przemierzając alejki z tabliczkami,
miałam nieodparte wrażenie, że za moment, zza zakrętu wyjdzie żołnierz w polskim mundurze. Musimy
budować przyjaźń polsko - rosyjską, przykładem p. Wincentego Dowojny i p. Lilii Turczenkowej. Oboje
stracili w Katyniu ojców. Dziś są dla siebie jak brat i siostra, jak najbliższa rodzina. Cały czas słyszę słowa
p. Lilli: „Obyśmy nigdy więcej nie musieli spojrzeć na siebie przez lufę karabinu”.
Małgorzata Adamczak, V LO w Poznaniu
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Memoriał Katyński. Odwiedziliśmy to miejsce dwa razy. Za pierwszym razem byliśmy tam chwilę, jednak
ta chwila w ciszy, w milczeniu i w otoczeniu drzew, które widziały śmierć setek 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 nagłe uderzenie emocji. Jednak
o ile emocje związane z Memoriałem były dla mnie ciężkie do opisania, to kompletnie brak mi słów,
by opisać emocje jakie towarzyszyły mojej wizycie w Kuropatach, miejscu szczególnym, bo najbardziej
zapomnianym, miejscu kaźni tysięcy, albo nawet setek tysięcy ludzi, miejscu, w którym stoją tysiące
krzyży, miejscu wyjątkowym. Na koniec warto wspomnieć o Grodnie, mieście, które pamięta królów
Polski, dziś jednak pozostaje częścią Białorusi…
Jakub Grzywacz, V LO w Poznaniu
VII Marsz Pamięci był dla mnie niezwykłą wyprawą, jakiej już prawdopodobnie nie doświadczę w swoim życiu. Zobaczyłam miejsca okryte przez długi czas tajemnicą, ukrywane przed światem i sprawiedliwością, a odkryte stosunkowo niedawno, często zupełnie przypadkiem. Jednym z takich miejsc były Kuropaty na Białorusi. Z pozoru zwykły las, tylko wśród drzew mnóstwo prostych drewnianych krzyży.
Jest to cmentarz zupełnie inny niż wszystkie, nie ma tam ozdobnych granitowych czy marmurowych
nagrobków ani tabliczek z nazwiskami zmarłych, kwiatów czy też kolorowych zniczy tylko drewniane
krzyże, a jednak jest to miejsce które wywarło na mnie ogromne wrażenie. Kiedy zdałam sobie sprawę,
że każdy krzyż jest upamiętnieniem śmierci człowieka niewinnego, dopiero wtedy uświadomiłam sobie
ogrom tragedii masowych zbrodni. Tragedii osobistych, bo przecież na wszystkich tych zamordowanych ludzi czekały rodziny, dzieci, żony, ale także tragedii narodowych.
Uważam, że wszyscy Polacy powinni pamiętać o ludziach, którzy oddali życie za ojczyznę, starać się
dociekać prawdy historycznej.
Ewelina Troszyńska, V LO w Poznaniu
Podczas VII Marszu Pamięci w Katyniu uświadomiłem sobie przede wszystkim, że nie można nigdy dopuścić do podobnej masowej zagłady ludzi, dlatego każdy (zwłaszcza Polacy i Rosjanie) powinien być
tolerancyjni i starać się wybaczać innym błędy, nawet te najstraszniejsze. Od czasu VII Marszu Pamięci
w Katyniu wiem już, iż trzeba o tym pamiętać, przekazywać wiedzę o tej zbrodni przeciwko ludzkości
niewiedzącym lub posiadającym błędne albo niepełne informacje. Musimy troszczyć się o to, aby po
latach zakłamania ujawnić ludziom prawdę o zdrobni katyńskiej i zatrzeć wszelkie ślady kłamstw, niedomówień i nieścisłości. Dzięki temu, że przekażemy innym prawdę, oni będą mogli przekazać ją naszym
następcom. Trzeba pamiętać o okrucieństwie i niesprawiedliwości zbrodni katyńskiej i o jej wymiarze,
który tak bardzo mną wstrząsnął.
Mateusz Rybarski, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Wyjazd na VII Marsz Pamięci był czymś, czego człowiek nie może doświadczyć na co dzień. Las Katyński
i Kuropaty były dla mnie emocjonalnym „uderzeniem”. W Lesie Katyńskim widzieć nazwiska tylu zamordowanych Polaków a w Kuropatach bezimienne krzyże postawiane po tym, jak słyszane były strzały
pistoletu, to człowiekiem wstrząsa. Dzwon, który stoi w Lesie Katyńskim słychać tak, jakby nie dochodził
znikąd, ale właśnie on nam uświadamia, że nawet jak czegoś nie widzimy, to warto o tym pamiętać.
Będąc tam, mogłam sobie wyobrazić jak to wszystko mogło wyglądać wtedy, przed wielu laty.
Klaudia Ludzkowska, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Duże wrażenie wywarł na mnie Niemen. Świadomość tego, ze bohaterowie lektury Elizy Orzeszkowej,
tak, jak my, „wędrowali” tymi samymi ścieżkami nad mogiły, jest niezwykła. Widoki znane z filmu, przyroda, taka jak w powieści, mogiła powstańcza, mogiła Jana i Cecylii… miejsca pamięci ludzi walczących
w Powstaniu Styczniowym o wolność naszej ojczyzny…
Należy o nich pamiętać i oddać hołd poległym.
Agnieszka Laskowska, XIV LO w Poznaniu
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Największe wrażenie wywarło na mnie spotkanie młodzieży polskiej i rosyjskiej. Było to wydarzenie,
dzięki któremu mogłam poznać nowych ludzi i ich kulturę. Nigdy nie zapomnę tych chwil, spędzonych
wspólnie z moimi rosyjskimi rówieśnikami.
Anna Kłobuchowska, XIV LO w Poznaniu
Nie rozumiem… Nie zapomnę…
Filip Trybek, XIV LO w Poznaniu
Spośród wszystkich miejsc, które odwiedziliśmy w ramach VII Marszu Pamięci, najbardziej poruszyły
mnie Kuropaty. Jest to uroczysko pod Mińskiem, w którym odnaleziono masowe groby ofiar zabitych
przez NKWD w latach 1937 – 1941. Gdy zobaczyłam to miejsce i rozejrzałam się po okolicy, doznałam
szoku. Opodal znajduje się ogromne osiedle, a obok biegnie droga szybkiego ruchu. W lesie stoi wiele
krzyży – kilkadziesiąt lub kilkaset. Najbardziej wstrząsające było dla mnie to, że miejsce to jest nieoznakowane, w żaden sposób nieupamiętnione. Są tam tylko TE krzyże . Widać tylko krzyże, a wchodząc
w głąb lasu widzisz ich coraz więcej i więcej… Trafi tam tylko osoba, która dokładnie wie, gdzie to jest.
Magdalena Olszewska, XIV LO w Poznaniu
Miejsca, które odwiedziliśmy, wzbudzały we mnie dużo emocji. Historia, która jest prawdziwa
i nieodwracalna. Nie zdawałam sobie sprawy, że będąc w Katyniu, miejscu mordu tak wielu żołnierzy,
będą mi towarzyszyły takie uczucia. Żal, ból i niezrozumienie przeszłości. Na własne oczy mogłam
zobaczyć miejsce, które jest naznaczone krwią niewinnych ludzi. Tak samo w Kuropatach, które miałam możliwość zobaczyć. Setki krzyży i setki niezidentyfikowanych ciał ludzkich. Świadomość tego,
że mogę stąpać po szczątkach żołnierza była dla mnie przerażająca. Cieszę się, że mogłam odwiedzić
te wszystkie miejsca i upamiętnić naszych rodaków. Ten wyjazd nauczył mnie z pewnością jeszcze większego patriotyzmu i wiary w ludzkie możliwości.
Marta Jeżewska, XIV LO w Poznaniu
Mój wyjazd do Katynia to wstrząsające i bardzo pouczające przeżycie. Żywa lekcja historii… nie to samo,
co zwiedzanie muzeum czy czytanie o tym w podręczniku. Wszędzie obecna śmierć, tysiące nazwisk na
tysiącach tabliczek. Dzwon skierowany do ziemi przypominający nam o poległych tam Polakach, którzy
zginęli za ojczyznę. Tej lekcji nie zapomnę do końca życia.
Mikołaj Hirsch, XI LO w Poznaniu
VII Marsz Pamięci i podróż do Smoleńska to dla każdego z nas bardzo wyjątkowe przeżycie. Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu pozostanie na zawsze w mej pamięci, ponieważ był to czas refleksji i głębokich
przemyśleń. Dla mnie ten wyjazd był także lekcją życia i możliwością poznania kultury wschodnioeuropejskiej oraz wspaniałych ludzi, których tam spotkaliśmy.
Maksymilian Stelmaszyk, XI LO w Poznaniu
Wyjazd na Marsz Pamięci zmienił wiele w moim życiu. Pogłębiła się moja wiedza na temat Katynia
i historii II wojny światowej. Co innego przeczytać to na kartach książek historycznych, a co innego zobaczyć to na własne oczy. Wiem teraz jak bardzo to wydarzenie jest ważne dla nas, Polaków. Każdy
z nas powinien dowiedzieć się prawdy na temat zbrodni katyńskiej. Będziemy dbali, aby to ludobójstwo
nigdy nie zostało zapomniane.
Gracjan Schmidt, XI LO w Poznaniu
Katyń. Słysząc to słowo na myśl przychodzi mi tylko jedno określenie - miejsce ludobójstwa. Gdy przeszłam przez bramę wejściową poczułam pewien dreszcz, który towarzyszył mi przez cały czas w Lesie
Katyńskim. Podczas modlitwy, drzewa jak oficerowie stały dumnie i prosto. Szumiały, że pamięć o nich
nie zginęła. Wyjazd ten pozwolił mi inaczej spojrzeć na historię i uważam, że każdy z nas powinien odwiedzić to miejsce.
Agnieszka Pietrzak, XI LO w Poznaniu
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Dla mnie - uczestniczki wyjazdu - była to niewiarygodna lekcja historii, w której mogłam czynnie uczestniczyć. Udział w VII Marszu Pamięci poszerzył moją wiedzę historyczną, dostarczył odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały. Wiele słyszałam o tych miejscach, czytałam o tym, rozmawialiśmy w szkole
o zbrodni, która miała miejsce w kwietniu 1940 r., ale widok setek krzyży w Kuropatach, czy pobyt na
terenie Memoriału wstrząsnął mną dogłębnie. Ten wyjazd pozostanie w mojej pamięci i będę się starała
przekazać tę historię dalej, aby nikt nie zapomniał o tym, co się wydarzyło w Katyniu.
Paulina Nierzwicka, XI LO w Poznaniu
Ta podróż dała mi możliwość zapoznania się z kulturą i historią Rosji i Kresów Wschodnich. Był to czas,
w którym dogłębnie mogliśmy przeanalizować i poczuć emocje płynące z tamtych miejsc. Są to niezapomniane chwile, które pozostaną w mojej pamięci. Poniosę je odpowiedzialnie w swoje dorosłe życie.
Maksym Bojcheniuk, XI LO w Poznaniu
Udział w VII Marszu Pamięci był niesamowitym przeżyciem. Po raz pierwszy mogłam zobaczyć na własne oczy miejsce zbrodni katyńskiej. Jako patriotka, zapamiętam ten wyjazd do końca życia. Myślę, iż
każdy Polak, powinien odwiedzić to miejsce, ze względu na pamięć i historię polskich oficerów. Jestem
dumna się, że mogłam w taki niecodzienny sposób odkrywać historię swojej Ojczyzny.
Marta Toma, XI LO w Poznaniu
Pobyt w Rosji i na Białorusi był dla mnie ważnym wydarzeniem i głębokim przeżyciem. Dzięki niemu
nie tylko lepiej poznałam historię, ale przede wszystkim mogłam stanąć w Lesie Katyńskim - miejscu
tragedii zamordowanych polskich oficerów oraz w Smoleńsku - miejscu katastrofy samolotu prezydenckiego. Na pewno taki bezpośredni kontakt spowodował, że pamięć o tych wydarzeniach i ofiarach
nigdy nie zginie. Refleksja nad historią będzie towarzyszyć mi zawsze.
Karolina Majek, XI LO w Poznaniu
Wyjazd do Rosji był bardzo interesujący i przyczynił się nie tylko do refleksji, ale także wielu rozmów
z moimi rodzicami na temat II wojny światowej. Katyń bardzo mocno mnie zainteresował, chciałem
dotrzeć do tego miejsca i samemu ocenić skalę zbrodni. Dziś wiem, że moje przeżycia mnie zaskoczyły,
pobudziły do przemyśleń, ale i zainspirowały do zgłębiania tajników historii.
Maciej Czyż, XI LO w Poznaniu
Podczas pobytu w Rosji największe wrażenie zrobił na mnie Las Katyński. Dopiero gdy osobiście wszedłem na cmentarz, usłyszałem dzwon, zobaczyłem tabliczki, uświadomiłem sobie ogrom wydarzeń,
które miały tam miejsce. Trudno wyrazić słowami moje odczucia. Nasza cisza i zaduma były tam jak
wiecznie zapalony znicz pamięci na ich mogiłach. Nic tak nie przybliży nam tych kart historii jak pobyt
w Lesie Katyńskim.
Szymon Pawłowski, XI LO w Poznaniu
Wyjazd na Marsz Pamięci z pewnością mogę zaliczyć do wyjazdów, których raczej nigdy nie zapomnę.
Ta sześciodniowa wyprawa, wywarła na mnie ogromne wrażenie, a w szczególności pobyt w Memoriale Katyńskim, gdzie liczba tabliczek z nazwiskami osób pomordowanych robi piorunujące wrażenie.
Z pewnością najbardziej z całego pobytu zapamiętałam, nie licząc oczywiście Memoriału Katyńskiego,
szczególną ochronę jaką zostaliśmy otoczeni zaraz po przekroczeniu granicy rosyjskiej. Jednak muszę
również wspomnieć o pobycie w dwóch innych, lecz równie ważnych w sercach Polaków miejscach,
a mianowicie w Nowogródku, miejscu „narodzin” naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza
oraz Grodnie, gdzie pochowana została Eliza Orzeszkowa. Cały wyjazd zapamiętam na długie lata i uważam, że podjęłam słuszną decyzję, aby tam pojechać.
Julia Przybylska, VI LO w Poznaniu
Z dumą uczestniczyłem w wyjeździe do Katynia, organizowanym przez Stowarzyszenie MEMORAMUS.
Choć cały wyjazd był niezwykle miłym doświadczeniem, szczególnie zapadła mi w pamięci chwila
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Parking przed Memoriałem

Ołtarz na Polskim Cmentarzu Wojennym

Msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym
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Uczestnicy Marszu Pamięci na Polskim Cmentarzu Wojennym

Tabliczki epitafijne na Polskim Cmentarzu Wojennym

Uczniowie zapalają znicze pod tabliczkami epitafijnymi oficerów z Wielkopolski
24

Stacja kolejowa Gniezdowo, początek VII Marszu Pamięci

Czoło VII Marszu

Przedstawiciele Domu Polskiego, władz obwodu smoleńskiego, Memoriału Katyń i Konsulatu RP
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Polski Cmentarz Wojenny

Modlitwa pod krzyżem prawosławnym na rosyjskiej części Memoriału

Prezes Stowarzyszenia MEMORAMUS na Polskim Cmentarzu Wojennym
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Modlitwa na lotnisku Siewiernyj

Lotnisko Siewiernyj

Kwiaty i znicze pod głazem upamiętniającym miejsce katastrofy
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Dom Kultury – występ zespołu Domu Polskiego

Dom Kultury – występ rosyjskich studentów

Plakat

Dom Kultury – uczniowie z Polski

Integracja młodzieży
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Pożegnanie

Bezimienne krzyże w kuropackim lesie

Polska młodzież w kuropackim lesie

Kuropaty pod Mińskim – krzyże, krzyże, krzyże
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Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku

Polskie cmentarze w Grodnie

Bohatyrowicze - mogiła Jana i Cecylii
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Mogiła Powstańców z 1863 roku

Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskich
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I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

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

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
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VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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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
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dyskoteki z Rosjanami. Oprócz tego, że świetnie się bawiłem, tańce i muzyka były fantastyczne, zobaczyliśmy też „ludzką” stronę Rosjan. I muszę przyznać, iż wydali się mi oni wyjątkowo sympatyczni i przyjaźni. Otwarci i wyluzowani, zupełnie tak samo jak nasza polska młodzież. Rozbawiło mnie również to,
że pomimo wielości języków, jakie znaliśmy i jakie znali oni, najłatwiej było nam się porozumieć w języku niemieckim. Zdecydowanie zapamiętam ten moment i cały wyjazd, gdyż był szczególną i być może
niepowtarzalną przygodą. Dziękuję.
Maciej Bućko, VI LO w Poznaniu
Wyjazd do Katynia był jednym z najgłębszych przeżyć w moim życiu. Nigdy nie przypuszczałam,
że tak intensywnie będę dążyć do poznania autentycznej, okrutnej historii. Wydarzenia, które przyczyniły się do rozbicia niejednej rodziny, do płaczu matek, żon, dzieci... Wiosna 1940 i zbrodnia katyńska są
przykładem największego okrucieństwa wobec ludzi, którzy nie byli winni niczemu. Spacerując wokół
tabliczek z imionami, znalazłam człowieka, którego córkę znam - jest ona przyjaciółką mojej babci. Była
to dla mnie wyjątkowa chwila, pełna głębokich emocji. Dziękuję Stowarzyszeniu MEMORAMUS za to,
że miałam szansę wziąć udział w VII Marszu Pamięci. Nie zapomnę o tym do końca mojego życia.
Magda Król, VI LO w Poznaniu
Niesamowita cisza w lesie, który wyrósł z ziemi zbroczonej krwią polskich oficerów, zapada w pamięć.
Cisza, która mówi o odwadze, honorze, poświęceniu i śmierci. Śmierci męczeńskiej. Obowiązkiem nas,
młodych ludzi, którzy byli w Katyńskim Lesie, jest pójście w świat i głoszenie prawdy o losie polskich
oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie i Kuropatach. Jesteśmy im to winni,
Oni nam pokazali co to miłość do ojczyzny.
Patryk Kaczmarek, VI LO w Poznaniu
Ten wyjazd zapamiętałam jako jeden z najlepszych jak dotąd. Jeszcze żadne miejsce nie wzbudziło we
mnie tylu emocji. To jak podróż do innego świata. Moment, który najbardziej utkwił mi w pamięci, to ten,
kiedy podczas uroczystości po Marszu Pamięci śpiewaliśmy hymn i podawaliśmy sobie ręce z młodzieżą
rosyjską jako symbol pojednania. Jak dotąd do patriotyzmu było mi całkiem daleko, a poczucie polskości kończyło się na narzekaniu i żartowaniu ze swojego kraju. To wydarzenie zapoczątkowało zmiany
w tych kwestiach. Cały wyjazd wzbudził moje zainteresowanie historią, szczególnie właśnie Wschodu.
A z młodzieżą rosyjską, pomimo wszelkich barier językowych czy też historycznych, dogadaliśmy się
bez najmniejszego problemu.
Adrianna Golak, VI LO w Poznaniu
Katyń – miejsce dla Polaków wyjątkowe, miejsce mordu polskich oficerów z rąk rosyjskich żołnierzy, lecz
miejsce położne daleko od aktualnych granic naszego kraju, dla wielu miejsce poniekąd nieosiągalne,
widziane jedynie w telewizji, czy znane z opowiadań. O sobie mogę powiedzieć, że jestem szczęściarzem, gdyż odwiedziłem to miejsce w kwietniu 2013 roku. Wszystko zaczęło się chłodnego wiosennego
ranka ... W następne dni zwiedzieliśmy m.in. Polski Cmentarz Wojenny (mieliśmy szczęście wziąć udział
we mszy św. poświęconej zamordowanym polskim bohaterom), Smoleńsk, Grodno, miejsce rozgrywania się akcji powieści „Nad Niemnem”, Mińsk, Nowogródek czy Kuropaty, wszystkie miejsca posiadały
jakieś polskie akcenty i wywarły na nas wielkie wrażenie. Moja wyprawa była niezwykle męczącym,
lecz bardzo pouczającym wydarzeniem i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że warto było wziąć
w niej udział, gdyż z pewnością będę to pamiętał do końca życia.
Patryk Krężelewski, VI LO w Poznaniu
Wyjazd do Katynia ma szczególne miejsce w mojej pamięci. Forma wyjazdu była dokładnie taka jaka
powinna być - podobał mi się jego patriotyczny i podniosły nastrój. Uroczystości w Katyniu i nasza
kameralna msza swięta w tamtym miejscu były wydarzeniami szczególnymi.
Moment, który zapadł mi w pamięci szczególnie to msza odprawiona w hotelu na Białorusi… odprawiona w restauracji. Widać było, że w każdych warunkach jesteśmy w stanie pamiętać o naszych tradycjach,
jesteśmy w stanie modlić się za tych, którzy odeszli w tragicznych okolicznościach, modlić się za nas...
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Wyjazd ten zmienił moje zdanie o Rosjanach. Wbrew temu, co słyszymy często z przekazów medialnych
lub ust polityków z obu państw, okazało się, że są to bardzo mili ludzie, pozytywnie nastawieni do Polaków. Pomyślałem, że władza tego kraju nie odzwierciedla prawdziwego oblicza Rosjan. Warto było
jechać, żeby móc się o tym przekonać.
Arkadiusz Dokowicz, Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu
Podczas wyjazdu do Katynia największe wrażenie zrobił na mnie Marsz Pamięci oraz wizyta w Memoriale
Katyń. Będąc tam - razem z rosyjskimi kadetami – zobaczyliśmy jak wiele łączy nasze narody, zobaczyliśmy, że to co dzieje się między państwami na gruncie politycznym dla zachowania zwykłych ludzi nie
ma najmniejszego znaczenia.
Momentem, który najbardziej mnie poruszył podczas wizyty w Memoriale to moment przemarszu
z części rosyjskiej do polskiej i bicie dzwonu: dźwięk wydobywający się spod ziemi. Również ogromne
wrażenie zrobiła na mnie wizyta na lotnisku w Smoleńsku i zaduma, którą potęgowała pogoda, przypominająca tę z 10 kwietnia 2010 roku.
Wyjazd ten pozwolił nam też poznać wielu Rosjan i ugruntował moje przekonanie, że są to ludzie
bardzo serdeczni i otwarci.
Jan Ilski, Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu
Wyjazd do Katynia był dla mnie wielkim przeżyciem. Czułam się wyróżniona. Cieszę się, że mogłam
stanąć na tej ziemi w Lesie Katyńskim, która pamięta tragiczne wydarzenia z 1940 roku. Trudno sobie
wyobrazić co przeżywali żołnierze polscy wywiezieni z ojczyzny, żeby tam zginąć, ale mogłam przybliżyć sobie tragizm tamtych dni i oddać hołd pomordowanym. Przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Nie
możemy chować w naszych sercach nienawiści, ale musimy pamiętać o ofiarach. Duże znaczenie miał
dla mnie fakt, że upamiętniliśmy te wydarzenia wspólnie z młodzieżą rosyjską. Uważam, że takie wyjazdy są bardzo potrzebne ludziom starszym i młodzieży. Rozbudzają w naszych sercach ideę pamięci,
przypominają o wartościach takich jak odwaga czy patriotyzm. Gloria victis - chwała zwyciężonym.
Może nie zawsze wygrywaliśmy, ale podnosiliśmy się ze zgliszczy.
Natalia Zielińska, Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu
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Szkoły biorące udział w VII Marszu Pamięci
Szkoła Ogólnokształcąca nr 8 w Smoleńsku
Smoleński Korpus Kadetów im. Feldmarszałka Kutuzowa w Smoleńsku
Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskich
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
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Zbiorowe mogiły
Włodzimierz Wysocki
Tłumaczenie: Maciej Kaźmierski, VIII LO Poznań
Na zbiorowych mogiłach nie widać krzyży
I nie ma na nich wdowich łez.
Im bukiety przynosi nieznajomy
I wieczny ogień zapala.
Kiedyś tu ziemia dęba stawała,
А teraz – zimno granitu.
Tu nie ma jednego losu człowieka Wszystkie złączone w jeden.
W płomieniach wieczności czołg stoi,
Rosyjskie chaty,
Smoleńsk i Reichstag w płomieniach,
Serce żołnierza.
Na zbiorowych mogiłach nie ma wdowich łez Tu przychodzi tylko nieznajomy.
Na zbiorowych mogiłach nie ma krzyży,
Ale czy to lepiej?

Братские могилы
Владимир Высоцкий
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?
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Preface
The Association of Cooperation with the East MEMORAMUS in Poznań and Dom Polski
in Smoleńsk organized the VII March of Memory of Polish and Russian youths: station Gniezdowothe Katyń Forest. The publication is a short coverage of the event. The undertaking on Polish
side was supported by: Krzysztof Dudek- director of National Centre of Culture in Warsaw,
Ryszard Grobelny- Mayor of the city of Poznań. During the VII March of Memory and all our stay
in Smoleńsk we were taken care of by the federal authorities of Region of Smoleńsk and by Igor
Grigoriew- director of the National Memorial Complex „Katyń”. In these solemn events we had
with us Lilia Turczenkowa- president of the Smoleńsk division of Russian Association of Vicitms
of Unlawful Political Repressions, Rościsław Tymań- president of dom Polski in Smoleńsk.
The Association would like to render thanks to all mentioned above..
A 150- person group of Polish students together with their teachers and about 150-person
group of Russian youths participated the VII March of Memory. Common marches of memory
for Polish and Russian students to commemorate the people murdered by soviet totalitarianism
are the only undertaking of the kind taking place within National Memorial Complex „Katyń”.
The Association of Cooperation with the East MEMORAMUS was founded in spring 2006; it all began with
mutual contacts between V High School in Poznań with High School nr 8 in Smoleńsk and between Public Junior
School Dębinka in Poznań and Dom Polski in Smoleńsk.
Our idea is to save memory about the fate of the Poles in the East during the Second World War and
mutual contacts between young people from Poland and countries of the former Soviet Union. The Association was
established by members and headmasters and teachers of six schools from Poznań, members of Katyń Family in Poznań
and Sibiriaks Federation, as well as people who are close to our Association’s goals. We got in contact with localities
near other places of the Polish martyr in the East. Besides planned educational actions our assumption is annual
common Polish -Russian March of Memory in Katyń, and departures to Białystok for International Marches of Alive
memory of Polish Siberia.
.

President of the Association
Wincenty Dowojna

President
of the Republic of Poland
Warsaw, April 14th, 2013
Organizers and Participants
of the VII March of Memory to Katyń

Ladies and Gentlemen!
Dear Young Friends!
It’s been seventh time when you meet to follow together the road of the officers of Polish Army
murdered in Katyń. It is just here where 73 years ago the last act of the tragedy of nearly four and
a half people was played. Their only fault was unwavering attachment to such values as patriotism,
independence and freedom.
The execution was preceded by five months of investigations conducted in the camp in Kozielsk.
Long lasting, in many cases repetitive night hearings, humiliation in form of persuasions of investigators to betrayal, constant fear of the beloved ones, weakening hope- all these were finished with
sudden shots of executors. But they did not kill the memory of this crime. The truth about those people
and the perpetrators’ reasons could not be buried. Till today we preserve names of the executed ones.
With admiration and thankfulness we recall words of the great Polish poet, Cyprian Kamil Norwid,
writing about those whose mothers and sisters loved those who died so as the ones after their death shall
live, taller and happier. Fighting for the world where freedom and dignity of people and nations will be
the right not only on the paper but above all in people’s hearts, we must not forget those who paid
with their lives for resistance toward the totalitarian empire.
Ashes of the Polish officers are buried in the mass graves in the place where even before Soviet victims
of the communism terror had been buried. There are the Poles and the Russian but also representatives of other nations buried. So it is good that in recent years the Katyń cemetery has become a space
for meetings of young people from the two countries. Commemorating together the memory of those
who suffered and died on this inhuman land, young generation has a chance to get closer to each
other, rebuild bonds between the two nations. Initiatives like the March of Memory to Katyń show us
that we do not have to be just hostages of the history. We can and we should be its students. I wish
each of you that participating in the March would become an important step on your personal way
leading to common goal.

Bronisław Komorowski

Chronicle of the VII March of Memory Gniezdowo-Katyń

April 11-16th, 2013
Katyń, just like lens, focuses all problems of the XX century history. A human being in history machine
and the history in human being’s memory. Young people who discover the Katyń problem had to understand
the oblivion. They had to face the Katyń lies, Polish People’s Republic highbrows’ silence, including historiography
on the topic as well as the Katyń truth preserved by ordinary people. A young man has to understand what
the memory about family, the dearest ones is, often underestimated nowadays. The history spoken, saved
in memories of the victims’ dearest ones, in families memories, mothers’, wives’, children’s, daughters’, sons’,
grandchildren’s- their courage, memory about their beloved ones have written the history. They have always
had courage to ask. Historians, highbrows and culture creators in PPR were not so brave. The VII March
of Memory, and particularly preparations to it, posed the students some difficult questions. Questions about truth
in the history, about courage to discover and spread it. Memory is identity, it’s dignity and future, the foundations
of the Poles’ modernity. Young people brought up in the media world have been given a lesson of humbleness.
How to find the important ones in the excess of information; the ones that make us a thinking human, not only
an element of the cybernetic history game, an element that disappears in oblivion of the constant apparent
variability, called sometimes media-historical one. History is not politics done back, history is created only by
memory, a man dies without it. The history of the East heroes was to be forgotten. Memory and oblivion are
siblings. Students and teachers did a tough work going to Katyń- they educated the oblivion.
Marches of Memory co-organized by the Association MEMORAMUS and the school participating the
project „Lasting Memory of Generations” have already become a national event and value. Six days of the March
staggered our conscious, our Russian friends’ conscious and were a thought on a state of historical knowledge
of the Poles and the Russians.
First problem- pedagogic- seemed to be the most difficult one. How to prepare young people to the
March commemorating one of the most important events of the XX century in the history of Poland? The
youths brought up on media and digital world, and whose knowledge is based mostly on its visual aspect and
undergoes ubiquitous commercialization (also commercialization of the past). Passive reception of unselected
information clashed with conscious discovering and analyzing of facts, breaking the oblivion and silence, lies
and crime of communist, soviet regime, which searched for strength in murdering innocent citizens of Republic
of Poland. Run of the March revealed fears. The young Poles showed many talents and represented the new
generation with dignity, increasing the number of next students who completed a symbolic march from the
station Gniezdowo to Death Pits from 1940.
Second problem-symbolic- linked with the action of planting the Katyń Oaks of Memory, done by the
students preparing themselves to the departure. This year an Oak to honour the memory of Lt. Jan Szmagier was
planted.
Third problem is responsibility for liabilities taken toward families of the murdered officers, who giving
us names of their beloved ones were expecting feedback, symbolic photos by the plates of the murdered citizens
of the Second Republic of Poland.
Day First – April 11th, 2013 – Thursday
Morning, nervousness and the question if everyone is there, we set off at six. Poznań is saying goodbye
with rain. we had enough time for interviews, photos and the list checking. The road through Poland gives
us a chance to assess changes going on in our country due to investments in developing and modernization
of Polish roads. The changes are visible, what concerns is only their pace, quality and accomplishment of the
investments. The road passed smoothly. Białystok region surprised us with heaps of snow. The Knyszyńska
Forest encouraged to get some rest and preparations to cross the Byelorussia border.
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Day second – April 12th, 2013 - Friday
We crossed the Polish-Byelorussia border smoothly. After three hours we were on our way through
Byelorussia toward Russia. Byelorussia welcomes us with contrasts: good roads, wooden houses of various
condition. Fields ploughed up, endless meadows and swamps are covered with disappearing snow. For the
Poles these are the Eastern borderlands. Just a few names are enough: Grodno, Wołkowyska, Niemien, Lida,
Orsza- a sigh and we go. In the evening we cross the Byelorussia-Russia border. Just before midnight we are
in Smoleńsk.
Third Day – April 13th, 2013 - Saturday
Wystarczyłoby napisać Katyń-Smoleńsk i spotkanie z Polakami i młodzieżą rosyjską w Smoleńskim
Domu Kultury, ale to zbyt mało. It would just have been enough to write Katyń- Smoleńsk and meeting with the
Poles and Russian youths in the Smoleńsk Culture Centre, but it is far too little.
Polish Day: we are alone on Polish War Cemetery. A mass here in very exceptional. The priest says: „a number
of followers has grown”. I think that there are more witnesses, young ones, understanding what happened
in Katyń, the ones who are able to separate memory from oblivion and hatred. After the mass, each of usa student and a teacher is to pay tribute to the murdered Polish officer. I have a few names of the Polish
officers, given by unknown people, families back in Poland. I go to the plates with names of the murdered ones,
and a minute later to those one that I always visit. This year I start with 2Lt Jan Szmagier-now leutenant, Lt
Tomasz Adam Machczyński, 2Lt Antoni Śmigielski. Again I pray exceptional moment to 2Lt Witold Dewojnoa small flag, silence and...
Who did we lose?
Krótka charakterystyka ze szkoleń wojskowych - w cywilu nauczyciela - Jana Szmagiera, wystawiona w roku
1938/39. A short characteristics of military trainings- in civil a teacher- Jan Szmagier- presented in 1938/39.
The characteristics was found among documents preserved in Central Military Archives in Warsaw and was
shared with the family in 2004! (...) Inteligent. Dutiful at work and energetic. Stable personality. Free from addictions.
Obedient and disciplined officer. Loyal. (...)Very amicable. (...) Big educational skills. (...) The officer, who (...) can charge
a campain during the war. It is worth to quote here fragments of memories of Lt. Szmagier’s wife and daugthers:
At the end of November 1939 our Mum was given a short letter from the father from Kozielsk saying: „I am safe and
sound I will be back soon. tell the children that daddy will bring something nice for them and write only what I ask you
for”. (...) Those were the last words of our Father.
Reflection dimmed further emotions connected with visiting the old Smoleńsk with its fortifications by
Władysław IV or spontaneous meetings of Polish and Russian students in the Culture Centre.
Day Fourth –April 14th, 2013 – Sunday
It would be enough to write Gniezdowo-Katyń- Siewiernyj airport, but agian it is far too little.
We pray tribute to the Russian and Polish victims of Soviet terrorism together with Russian Cadets and students
of Smoleńsk schools. Representatives of the Smoleńsk Region authorities are there too. Polish student read
a letter from the President of Poland- Bronisław Komorowski; a student of the Smoleńsk Cadet Corps says in
his speech: ... now we know the truth..., but the most important are representatives of the victims’ families, and
among them Wincenty Dowojna, son of his mother who was deported and killed in Kazachstan and his father
murdered in Katyń. There is also Lilia A. Turczenkowa who still does not know where her beloved ones’ remains
are buried. Her courage and fight for truth in Russian Association of Vicitms of Unlawful Political Repressions call
for special thanks and tribute. In a short talk with me Mrs. Turczenkowa recalls: ...thanks to you we learn about the
history, but the communism is still here. Her father, grandfather and great-grandfather were killed in Katyń. This
is the world created by the Soviet communism. I will remember the view of friends talking: Lilia and Wincenty,
standing alone, creating the future of Russia and Poland. In front of the orthodox cross short prayers of orthodox
and catholic priests, flowers and lights; then in front of the alter with names of the murdered Polish officers, with
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a cross and majestic, underground bell with lyrics of Bogurodzica on the Polish War Cemetery, we pray tribute
to the murdered ones. On the rainy day we go the airport in Smoleńsk, the place of tragedy of April 10th, 2010.
A prayer, anthem and memories about the late President Lech Kaczyński and other 95 victims of the crush. We
remember.
We leave Smoleńsk, then Russia and we go back home through Byelorussia.
Day Fifth– April 15th, 2013 - Monday
Sunny morning, a forest covered with snow and a forest of crosses we are in Kuropaty.
In Mir we memorize the Radziwił family passing by a castle with their coat of arm. At the Niemen river
Anzelm shows the way to Bohatyrowicze and the grave of Jan and Cecylia on the embankment by the Niemen
river. We bow symbolically to Polish settlers in the Eastern borderlands and literature vision of Eliza Orzeszkowa.
In Nowogródek, a family house of Adam Mickiewicz we play Chopin and we recall „Pan Tadeusz”. We pray in
the same church where the poet was baptized, and a nun tells the story of the church and the tragedy of nuns
killed by German Nazis during the Second World War. It is yet another example of the new, wonderful world,
this time created by the German kind of totalitarianism- Nazism, insane ideology, till 1941 an ally to the Soviet
communism.
Day sixth– April 16th, 2013 - Tuesday
We visit Grodno. We memorize fate of the city and its citizens. We learn about its history from the Middle
Ages, through the union with Lithuania, times of king Stanisław. We visit the cemetery of soldiers of 1920 and
the Polish cemetery with Elisa Orzeszkowa grave. We recall the city defenders of 1939. Grodno was faithful to
the Republic of Poland. The civil defenders of the city defended the crossing, the bridge on Niemen river against
Soviet army. Their fate was totally erased from contemporary history of Poland.
We cross the border early afternoon and just before midnight we say goodbye. The VII March of Memory
becomes an evidence of history for the participants. To understand fates of the Poles in the East, history of the
Borderlands, Katyń, Smoleńsk 2010 we will need to come back.
Marian Fik, teacher VI High School in Poznań
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Президент
Республики Польша
Варшава, 14 апреля 2013 года
Организаторы и Участники
VII Марша Памяти в Катынь
Дамы и господа!
Дорогая молодежь!
Уважаемые Дамы и Господа!
Дорогие Молодые Друзья!
Уже в седьмой раз вы встречаетесь, чтобы вместе последовать последним путём офицеров
польской армии убитых в Катыни. Именно здесь 73 года спустя произошёл последний акт трагедии
около четырёх с половиной тысячи человек, которых единственной виной была непоколебимая
привязанность к таким ценностям, как: патриотизм, независимость и свобода.
Эту казнь предшествовало пять месяцев расследований веденых в лагере в Козельске.
Многочасовые, часто повторяющиеся ночные пытки, унижение каким были уговоры следственных
работников выдать тайну, неустающая забота о близких, угасающая надежда – всё это внезапно
прекратили выстрелы экзекуторов. Однако не удалось убить память об этом преступлении.
Не удалось похоронить правду о людях и мотивах её виновников. До сих пор с уважением мы
храним имена и фамилии погибших. С восторгом и благодарностью адресуем им слова великого
польского поэта, Циприана Камиля Норвида, воспевающего тех, которых матери и сестры
любили, которые упали, умирая, на то, чтобы те, которые после их смерти жить будут, были
выше и счастливее. Ухаживая за миром, в котором свобода и честь личностей, а также народов
будет законом не только на бумаге, но прежде всего в человеческих сердцах, нам нельзя забыть
тех, кто за оказание сопротивления тоталитарной империи заплатил жизнью.
Прахи польских офицеров лежат в братских могилах на том месте, где уже раньше хоронились
советские жертвы коммунистического террора. Здесь похоронены и поляки, и россияне, а также
представители других национальностей. Хорошо, что в последние годы катынское кладбище
становится пространством для встреч молодёжи обеих стран. Вместе чтя память о тех, которые
страдали и гибли на нечеловеческой земле, у молодого поколения есть шанс сблизиться друг
к другу, возобновить связи между обоими народами. Инициативы такие, как Марш Памяти в
Катынь дают нам представление о том, что нам не надо быть лишь только заложниками истории.
Мы можем и мы должны быть её учениками. Я желаю, чтобы участие в Марше стало для каждого
из Вас важным шагом на личном пути к совместной цели.

Передаю искренний привет!
Бронислав Коморовский

Вступительное слово
Общество Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS в Познани, а также Дом Польский
в Смоленске были организаторами VII Марша Памяти польской и российской молодёжи:
станция Гнёздово – Катынский Лес. Настоящая публикация представляет собой короткое
сообщение с этого события. Это мероприятие поддерживали с польской стороны: Кшиштоф
Дудек - директор Национального Центра Культуры в Варшаве и Рышард Гробельны –
Президент Города Познани. В течение VII Марша Памяти, а также целого нашего побывания
в Смоленске о нас заботились федеральные власти Смоленской области а также директор
Государственного Мемориального Комплекса «Катынь». Во время этих торжественных
событий вместе с нами были: Лилия Турченкова – Председатель Российского Общества
Жерт Беззаконных Политических Преследований и Росьчислава Тымань – Председатель
Дома Польского в Смоленске. Первый раз в Марше Памяти участвовал Консул Республики
Польша в Смоленске господин Михал Гречилo.
Всех вышеупомнянутых Общество сердечно благодарит
В VII Марше Памяти приняло участие 150 польских учеников вместе с учителями,
а также группа российской молодёжи в таком же количестве. Совместные марши памяти,
в которых польские и русские ученики чествуют убитым из-за советского тоталитарного
режима, являются единственным таким мероприятием происходящим на территори
Государственного Мемориального Комплекса «Катынь».
Общество Сотруднич5ества с Востоком MEMORAMUS в Познани обрасовалось весной 2006 года;
началом нашей деятельности были двусторонные контакты Общеобразовотельного лицея № 5 в Познани
с Общеобразовательной школой № 8 в Смоленске, а текже Общественной Гимназии «Дембинка» с Домом
Польским в Смоленске.
Идею нашей деятельности является сохранение памяти о судьбах поляков на Востоке в годы Второй
мировой войны, а также взаимные контакты молодых людей из Польши и стран бывшего Советского Союза.
Общество основали члены, а также директора и учителя шести познанских школ, члены познанской Катынской
семьи и Союза Сибираков, а также люди которым близки цели нашего Общества. Мы наладили контакты
с местностями находящимися недалеко от других мест мученичества поляков на Востоке. Кроме планированных
воспитательных действий нашей предпосылкой является ежегодный общий польско-российский Марш Памяти
в Катыни, а также поездки в Белосток на Международные Марши Живой Памяти Сибири.

Председатель Общества
Винценты Довойна

Хроника VII Марша Памяти Гнёздово-Катынь

11-16 апреля 2013
Катынь, как в ракурсе, сосредоточивает все прблемы истории XX века. Человек в махине истории
и история в памяти человека. Молодые люди раскрывающие катынскую проблему должны были понять
не-память. Им надо было испытать катынскую ложь, молчание «ПРЛ-овской» интелигенции, в том числе
историографии на эту тему, а также катынскую правду закреплённую обычными людьми. Молодому
человеку надо было понять, чем является память о семье, о родственниках, так часто в настоячее вревмя,
недооценённая. История переданная в устной форме, сохранена в памяти жертв близких, память семей,
матерей, жён, детей, дочерей, сыновей, внучат - их мужество, память о близких написана историей.
Они осмеливались и осмеливаются спрашивать. Историкам, интелигенции и создателям культуры
в Польской Народной Республике её не хватало. VII Марш, и особенно приготовления к нему, ставили
перед молодёжью трудные вопросы. Вопросы за правду в истории, смелость узнать и провозглашать
её. Память это сомосознание, достоинство и будущее, устои современности поляков. Молодые люди
воспитанные в медиальном мире получили урок покорности. Как в избытке информации заметить те
важные, которые делают из них человека мыслящего, а не элемент кибернетической исторической игры,
исчезающий в забвению беспрестанной мнимой изменчивости, называемой медийно-историческим
временем. История это не реакционное политиканство, историю создаёт только память, без неё человек
исчезает. Историю героев Востока заставили быть преданной забьвению. Память и забвение как брат
и сестра. Ученики и учителя приезжая в Катынь, решили трудную задачу – воспитывали забвение.
Марши Памяти, которые совместно организуют Общество MEMORAMUS и школы принимающие
участие в проекте Прочная память поколений, стали уже общепольским событием и ценностью.
Шесть дней Марша потрясло нашими совестями, совестями наших друзей из России, а также навело
на размышления на тему состаяния исторического знания поляков и россиян.
Первая проблема – воспитательная – показалась наиболее трудной. Как подготовить молодёжь
к Маршу отмечающему одно из важнейших событий XX века в истории Польши? Молодёжь воспитана
в медийнном и цифровом мире, знания которой основываются прежде всего на его визуальном аспекте
и которые подвергаются стремлению к вездесущей коммерциализации (тоже коммерциализации
прошлого). Пассивное восприятие информаций без отбора столкнулось с сознательным раскрыванием
и анализированием фактов, преодоляющих забвение и молчание, ложь и преступление, советского,
коммунистического режима, который восстанавливал силы в убивании невинных граждан Республики
Польша. Марш развеял беспокойства. Молодые поляки проявили много талантов и достойно представили
новое поколение, увеличивая круг учеников следующими, которые совершили симболичный марш со
станции Гнёздово по Ямы смерти 1940 года.
Вторая проблема - символичная – была связана с акцией выращивания Катынских Дубов Памяти,
в которой участвовала молодёжь готовящаяся к поездке. В этом году выращено Дуб, чтобы оказать почёт
поручнику Яну Шмагеру.
Третья проблема это ответственность за взятые на себя обязательства перед семьями убитых офицеров,
которые передавая нам фамилии близких, ожидали возвратную информацию, символические снимки у
табличек убитых граждан II Речи Посполитой.
Первый день – 11 апреля 2013 – четверг
Утро, волнение и вопрос: есть ли все, отправляемся в шесть. Познань прощается с нами дождём.
Времени хватило для интервью, фотографий и проверки присутствия. Проезд сквозь Польшу позволял
оценить происходящие в стране перемены связанные с инвестированием в развитие и модернизацию
польских дорог. Перемены заметные и только их темп, качество и отделка реализованных инвестиций
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заставляют нас задуматься. Проезд прошёл чётко. Белосточизна захватила нас врасплох лежащим ещё
снегом. Кнышинская пуща способствовала отдыху и подготовке к пересечению белорусской границы.
Второй день – 12 апреля 2013 - пятница
Польско-белорусскую границу мы перешли быстро. Три часа спустя мы начали путешествие
сквозь Белорусь в Россию. Белорусь встречает нас контрастами: хорошие дороги, деревянная застройка
в разном состоянии. Бескрайные поля, луги и болота покрывает тающий снег. Для поляков однако это
Кресы. Достаточно несколько названий: Гродно, Волковыска, Неман, Лида, Орша – вздох и едем дальше.
Вечером пересекаем белорусско-российскую границу. До полуночи мы в Смоленске.
Третий день – 13 апреля 2013 - суббота
Достаточно было бы написать Катынь-Смоленск и встреча с поляками и российской молодёжью
в Смоленском Доме Культуры, но это слишком мало.
Польский день: мы сами находимся на Польском военном кладбище. Исключительная на этом
месте литургия. Ксёндз произносит слова „учеников прибавилось”. Я думаю, что прибавилось несколько
свидетелей, молодых, понимающих то, что произошло в Катыни, умеющих отделить память от забвения
и ненависти. После мессы, каждый из нас – ученик и учитель, имеет почтить память убитого польского
офицера. У меня несколько фамилий польских офицеров, которые в Польше передали мне неизвестные
люди, семьи. Я иду, где плиты с фамилиями убитых, а немного погодя к тем, которых я всегда навещаю.
В этом году я иду по очереди к подпоручнику Яну Шмагеру сейчас поручнику, поручнику Томашу Адаму
Махчиньскому, подпоручнику Антонию Сьмигельскому. Особенный момент посвящаю следующий раз
подпоручнику Витольду Дэвойно – маленький флажок, зажигаю лампаду, молчание и ...
Кого мы потеряли?
Короткая характеристика с военной подготовки – в мирное время учителя – Яна Шмагера, выдана в 193839 годах. Характеристика была найдена между документами в Центральном военном архиве в Варшаве
и была сделана доступной в 2004 году! (…) Интелигентный. Добросовестный на работе и энергичный.
Характер определённый. Без вредных првычек. Дисциплинированный офицер. Лояльный. (...) Очень хороший
товарищ. (…) Обладает большими воспитательными способностями. (…) Офицер, которому (…) можно
поручить компанию во время войны. Стоит в этом месте процитировать фрагменты воспоминаний матери
и дочерей поручника Шмагера: В конце ноября 1939 года Мама получила от Отца коротенькое письмо
из Козельска «Я здоровый и целый скоро вернусь. Скажи детям, папочка привезёт им что-то прекрасное
и пиши мне только то, о чём я прошу». (…) Это были, собственно говоря, последние слова нашего Отца.
Погружение в раздуме отодвинуло на задний план дальнейшие эмоции связанные с посещянием
старого Смоленска с укреплениями Владислава IV, а также спонтанную встречу польской и российской
молодёжи в Доме Культуры..
Четвёртый день – 14 апреля 2013 – воскресенье
Достаточно написать Гнёздово – Катынь – Аэропорт Северный, но это снова слишком мало. Вместе
с российскими Кадетами и учениками смоленских школ мы оказываем честь российским и польским
жертвам советского террора.
Присутствуют представители властей Смоленской области. Польские ученики читают письмо Президента
Республики Польша Бронислава Коморовского; ученик Смоленского Кадетского Корпуса говорит в своём
выступлении: ... теперь уже знаем правду ..., но самыми важными являются представители семей убитых,
а среди них Винценты Довойна, сын отправленной в ссылку и умершей в Казахстане матери и убитого
в Катыни отца, а также Лилия Турченкова, которая до сих пор не знает, где похоронены прахи её семьи
и близких. Её храбрость и борьба за правду в Российской ассоциации жертв незаконных политических
репрессий требует особенной благодарности и оказания честu. Госпожа Турченкова, в коротком разговоре
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со мной, вспоминает: ...благодаря вам мы узнаем историю, но коммунизм у нас ещё остался. В Катыни из её
семьи были убиты: отец, дедушка и прадедушка. Вот и мир созданный советским коммунизмом. Я запомню
вид разговаривающих друзей: Лилии и Винцента, они стоят одни, создают будущее России и Польши.
Перед православным крестом короткие молитвы православного и католицкого священников, цветы и
лампады; позже перед алтарем с фамилиями убитых польских офицеров, с крестом и величественным,
подземным колоколом с текстом Богородицы на Польском военном кладбище, мы вместе чтим убитых.
В дождливый день мы едем в аэропорт в Смоленск, на место трагедии 10 апреля 2010 года. Молитва, гимн
и память о Президенте Лехе Качинском, а также 95 остальных жертвах катастрофы. Мы помним.
Отъезд из Смоленска, мы покидаем Россию и отправляемся в Беларусь.
Пятый день – 15 апреля 2013 - понеднльник
Куропаты недалеко от Минска – лес крестов в лесу. Действует на воображение и сердце, на
многих участниках нашего похода производит сильное, удрачающее впечатление, подавляет несметным
количеством деревянных анонимных крестов. Мы молимся за убитых и погибших – безымянные жертвы
этой малоизвестной советской казни; зажигаем лампады, оставляем бело-красные флажки - польский
знак, что мы помним.
В Мире вспоминаем Радзавиллов проезжая мимо замка с их гербом. Над Неманом Анзельм
показывает дорогу к Богатыровичам и могиле Яна и Цецилии на наднеманскому откосу. Символически
кланяемся перед польскими поселенцами на Кресах и литературным видением Элизы Ожешко.
В Новогрудке, в родном доме Адама Мицкевича играем Шопена и вспоминаем „Пана Тадеуша”. Мы молимся
в костёле, где народный поэт-пророк был крещен, a монахиния вспоминает историю костёла, а также
трагедию расстрелянных сестёр немецкими назистами во время Второй мировой войны. Это следующий
пример нового, великолепного мира, на этот раз созданного немецким видом тоталитаризма – назизмом,
безумной идеологией, до 1941 года союзницей советского коммунизма.
Шестой день – 16 апреля 2013 - вторник
Осматриваем Гродно. Вспоминаем судьбы города и его жителей. Узнаем историю от Средневековья,
сквозь унию с Литвой, времена короля Станислава. Посещаем кладбище солдат 1920 года и польское
кладбище с гробом Элизы Ожешко. Вспоминаем защитников города 1939 года. Гродно оказалось верным
Речи Посполитой. Граждансое население защищало от Советов мостовой переход на Немане. Судьба
защитников была полностью изъята из современной истории Польши.
Границу мы пересекаем днём и перед полуночью мы прощаемся. VII Марш Памяти для участников
превращается в свидетельство истории. Осознание судеб поляков на Востоке, истории Кресов, Катыни,
Смоленска 2010 требует возвращения.

Мариан Фик, учитель
Общеобразовательного лицея № 6 в Познани
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Школы принимающие участие в VII Марше Памяти
Общеобразовательная школа № 8 в Смоленске
Смоленский Фельдмаршала Кутузова Кадетский Корпус
Общественная гимназия «Дембинка» в Познани
Гимназия № 1 им. Хиполита Цегельского в Мурованой Гослине
Общеобразовательный лицей им. С. Выспянского в Оборниках Велькопольских
Общеобразовательный лицей № 1 им. Кароля Марцинковского в Познани
Общеобразовательный лицей № 2 им. Ген. Замойской и Х. Моджеевской в Познани
Общеобразовательный лицей № 5 им. Клаудины Потоцкой в Познани
Общеобразовательный лицей № 6 им. Игнация Падеревского в Познани
Общеобразовательный лицей № 7 им. Домбрувки в Познани
Общеобразовательный лицей № 8 им. Адама Мицкевича в Познани
Общеобразовательный лицей № 11 им. Я. В. Зембжуских в Познани
Общеобразовательный лицей № 14 им. Казимежа Великого в Познани
Общеобразовательный лицей № 20 им. К. И. Галчинского в Познани
Комплекс школ коммуникации им. Хиполита Цегельского в Познани
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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

