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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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GUZIKI
Pamięci kapitana Edwarda Herberta

Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię
jedyny pomnik na ich grobie
są aby świadczyć Bóg policzy
i ulituje się nad nimi
lecz jak zmartwychstać mają ciałem
kiedy są lepką cząstką ziemi
przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą katyński las
tylko guziki nieugięte
potężny głos zamilkłych chórów
tylko guziki nieugięte
guziki z płaszczy i mundurów

Zbigniew Herbert
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KRONIKA VIII MARSZU PAMIĘCI
10-15 kwietnia 2014 r.
Marsze Pamięci współorganizowane przez Stowarzyszenie Memoramus i szkoły biorące udział
w projekcie „Trwała pamięć pokoleń”, stały się wydarzeniem i wartością ogólnopolską. Sześć dni
Marszu przybliżyło nam i naszym przyjaciołom z Rosji wydarzenia sprzed 74 lat. Były one przyczyną refleksji na temat stanu wiedzy historycznej Polaków i Rosjan oraz nad tym, jak nasze losy, choć
różne, splecione są tragicznymi zdarzeniami.
Młodzież polska przygotowywała się do tego wydarzenia od momentu otwarcia po raz kolejny
projektu w październiku 2013 roku. Uczestniczyła w rozmaitych formach edukacyjnych w celu
poszerzenia swojej wiedzy i wyobrażeń na temat losów Polaków na Wschodzie, dziejów Kresów
Wschodnich, losów polskich jeńców wojennych i Katynia.
Nasza młodzież prezentowała godnie swoje pokolenie. Przez symboliczny marsz od stacji Gniezdowo do Lasu Katyńskiego młodzi ludzie otrzymali lekcję historii, która na zawsze zostanie
w ich pamięci. Historię tworzy pamięć tych, którzy ratują ją od zapomnienia. Historia bohaterów
Wschodu miała zostać wymazana z pamięci pokoleń, dlatego odbywając tę podróż uczniowie
i nauczyciele rekonstruują pamięć.
On zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył,
I trzykroć krzyknął: „Jeszcze Polska nie zginęła”
Wpadli w tłum; ale długo ta ręka ku niebu,
Ta ręka i ta głowa zostały mi w oku,
I zostaną w mej myśli – i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.Dzień pierwszy – 10 kwietnia 2014r. – czwartek
Spotkaliśmy się na placu Adama Mickiewicza. Opiekunowie sprawdzili obecność. Zapakowaliśmy
bagaże, zajęliśmy miejsca i wyruszyliśmy w długą drogę. Była godzina siódma. Poznań żegnał nas
chłodnym porankiem, ale dzień był piękny. Przyświecało nam słońce. Przejazd był sprawny. Dojechaliśmy do miasta Tykocin, które znajduje się w województwie podlaskim nad rzeką Narwią.
Tykocin stał się siedzibą podlaskich dóbr królewskich w okresie panowania Zygmunta II Augusta.
Stefan Czarniecki uzyskał Tykocin za zasługi dla Rzeczypospolitej podczas potopu szwedzkiego. W mieście żyła spora gmina żydowska. Do dzisiaj znajduje się synagoga. Należy wspomnieć
o pomniku Orła Białego, który został wzniesiony na pamiątkę ustanowienia Orderu Orła Białego w
Tykocinie w 1705r.
Następnie pojechaliśmy do Rozłogów, gdzie udaliśmy się wypoczynek po długiej podróży oraz
przygotowaliśmy się do przekroczenia granicy białoruskiej.
Dzień drugi - 11 kwietnia 2014r. – piątek
Wyjechaliśmy ku granicy białoruskiej. Po trzech i pół godzinach oczekiwania i odprawie granicznej
ruszyliśmy w podróż przez Białoruś ku Rosji. Przyroda znów budzi się do życia, pojawiają się pierwsze
oznaki wiosny, a ptaki cudownie śpiewają.
Białoruś wita nas przepięknymi widokami. Ogromne bezkresne pola, łąki i bagna oraz drewniana zabudowa w różnym stanie. Szczególną uwagę zwraca panujący wszędzie porządek, obejścia, ubogie, lecz
wysprzątane. Drogi są dobre i łatwo przejezdne. Wszyscy spoglądamy z sentymentem na te tereny, bowiem są to Kresy Wschodnie I i II Rzeczypospolitej, przypominają o tym nazwy: Grodno, Wołkowyska,
Niemen, Lida, Orsza. Mijamy Berezynę, która przypomina o bohaterstwie polskiego oręża. Wieczorem
przekraczamy granicę białorusko – rosyjską. Przed północą jesteśmy w Smoleńsku.
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Dzień trzeci – 12 kwietnia 2014r. – sobota
Po śniadaniu udaliśmy się do Katynia. Otrzymaliśmy kartki z imionami i nazwiskami oficerów zamordowanych w Katyniu, którzy pochodzili z Wielkopolski. Dotarliśmy na Polski Cmentarz Wojenny. Przywitał
nas odgłos dzwonu katyńskiego, który swym dźwiękiem zwracał się do nas, abyśmy nie zapomnieli
tych, co zostali tutaj niewinnie zamordowani. Uczestniczyliśmy we Mszy Św. Było to wyjątkowe przeżycie. Ksiądz skierował do nas słowa „szlachetni Polacy”, a podczas kazania cytował słowa zamordowanego w tym miejscu majora Adama Solskiego, który w okresie niewoli prowadził systematyczne notatki.
Dzięki jego notatkom wiemy, kiedy rozpoczęły się pierwsze transporty jeńców do lasu katyńskiego.
Zapis z 9 kwietnia 1940r., ostatni: „Piąta rano. Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką
więzienną w celkach (strasznie!). Przywieziono[nas] gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano {mi} zegarek, na którym była godzina 6.30 (8.30). Pytano mnie o obrączkę, która
(…). Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk (…).”
Co stało się dalej … wiemy …
Chwila zadumy na Cmentarzu Wojennym, każdy znalazł i oddał cześć „swoim” oficerom. Zapalamy
znicz, zostawiamy małą chorągiewkę przy tabliczkach zamordowanych Polaków. Moja grupa odnalazła
i oddała hołd przy tabliczkach poświęconych: ppor.rez.sanit. Feliksowi Zelbie, mjr rez.sanit. Marinowi
Zielińskiemu, mjr Albinowi Ziemeckiemu, por. Jerzemu Lorentzowi, kpt. Tomaszowi Machcińskiemu,
por. Pawłowi Perzakowi, mjr Stanisławowi Połczyńskiemu, por. Tadeuszowi Żralskiemu, por. Franciszkowi Zarzyckiemu.
Wsiadamy do autokaru i wracamy do Smoleńska. Tam czeka na nas pani przewodnik, z którą zwiedzamy sobór Zaśnięcia Matki Boskiej. Przepiękny, górujący nad miastem. Poznajemy rosyjską historię
miasta, która jest inna od polskiej.
Udajemy się do parafii katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tam spotkaliśmy się z ojcem Ptolomeuszem, który opowiadał nam historię swojej misji w Smoleńsku. Poruszające.
Udajemy się na zaniedbany dziś cmentarz katolicki, znajdujący się przy kościele.
Następnie jedziemy na spotkanie w Domu Polskim z młodzieżą szkół smoleńskich i szkoły rosyjskich
Kadetów.
Dzień czwarty – 13 kwietnia 2014r. – niedziela
Wstajemy wczesnym rankiem. Śniadanie i wsiadamy do autobusu, który wiezie nas do stacji Gniezdowo. Wcześniej wiele razy widziałam zdjęcia dworca w Gniezdowie, jednak jego widok zrobił na mnie
piorunujące wrażenie. Wyobraźnia podpowiadała mi, jak mogły wyglądać ostatnie chwile zamordowanych w Katyniu. Tory, wagony, więźniarki i budynek stacji – niemy świadek tamtych wydarzeń. Strach.
Idziemy. Niesiemy nasze sztandary. Patriotyczna atmosfera, tu słowo Polska i Polak brzmią inaczej, tu
zaczyna się rozumieć ich głęboki sens.
Z nami idzie młodzież smoleńskich szkół i szkoły Kadetów im. feldmarszałka M. Kutuzowa.
Dochodzimy do Memoriału „Katyń”. Obecni są przedstawiciele władz Obwodu Smoleńskiego. Wśród
nas są przedstawiciele rodzin ofiar Pan Wincenty Dowojna - syn zamordowanego w Katyniu oficera
i deportowanej i zmarłej w Kazachstanie matki oraz Pani Lilia A. Turczenkowa, której rodzina, najbliżsi
byli ofiarami stalinowskiego terroru.
Pani Turczenkowa walczy o prawdę w Rosyjskim Stowarzyszeniu Ofiar Bezprawnych Represji Politycznych. Jej wyjątkowa odwaga i poświęcenie pozwoliły dotrzeć do prawdy, choć ona sama nie znalazła
jeszcze miejsca pochówku członków swojej najbliższej rodziny. Zapowiada, iż będzie obecna na marszach pamięci dopóty, dopóki sił jej wystarczy. Krótka modlitwa popa i księdza za zmarłych i opuszczamy Memoriał. Jedziemy na Lotnisko Siewiernyj, oddać hołd ofiarom katastrofy lotniczej z 10.04.2010r.
Modlitwa. Zapalenie zniczy. Zaduma nad rozmiarem katastrofy, w której zginęła elita naszego państwa.
Wyjazd ze Smoleńska. Kierujemy się ku granicy z Białorusią. Na nocleg zatrzymaliśmy się pod Mińskiem
w Centrum Sportowym.

7

VIII marsz pamieci.indd 7

2014-08-18 18:52:56

Przemówienie Andreenkowej Galiny
(fragment)
Szanowni Państwo, uczestnicy VIII Marszu Pamięci, Koledzy i Przyjaciele!
W imieniu administracji miasta i pracowników Memoriału serdecznie witamy wszystkich, którzy dzisiaj
zebrali się tu, żeby złożyć hołd pogrzebanym w katyńskiej ziemi - obywatelom rosyjskim, mieszkańcom
Smoleńska, rozstrzelanym w latach politycznego terroru, oraz oficerom polskim rozstrzelanym przez
NKWD wiosną 1940 roku.
Kiedy w takich uroczystościach bierze udział młodzież, wtedy mamy nadzieję, że pamięć o niewinnych
ofiarach totalitaryzmu, prawda o nich trwać będzie wiecznie.
Młodzież XXI wieku, znająca wartości humanistyczne i wartość demokracji, rozumie, jaka niesprawiedliwość i okrucieństwo, dotknęły leżących w tym miejscu, w cieniu katyńskich sosen, powinna też wiedzieć,
że żadna idea, żadna polityczna wola nie może być realizowana kosztem życia ludzkiego.

Dzień piąty – 14 kwietnia 2014r. –poniedziałek
Po śniadaniu wyruszamy w drogę. Zmierzamy do Kuropat, uroczyska na skraju Mińska, gdzie znajdują
się masowe groby rozstrzelanych w latach 1937-1941. Prawdopodobnie zostało tam zamordowanych około 250 tysięcy osób. Takie dane przedstawia Zianon Pazniak. Publikacja wyników śledztwa
potwierdzających winę NKWD wywołała falę oburzenia, niektórych komunistycznych środowisk kombatanckich z czasów II wojny światowej. Środowiska te chciały winą za zbrodnię obarczyć niemieckich
nazistów. Jednak wszelkie prowadzone śledztwa potwierdzały dotychczasowe wyniki. W 1998 roku
rozpoczęło się czwarte śledztwo, podczas którego odkryto największy dotychczas dół śmierci. Po raz
pierwszy znaleziono dowody rzeczowe z konkretnymi datami i nazwiskami, świadczące, iż rozstrzeliwano tam ludzi przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej z 1941 roku. Las krzyży budzi do dziś
ogromne emocje. Jest przerażający i ponury mimo promieni słońca, które przebijały się przez liście.
Miejsce to budzi w nas grozę. Przytłacza niezliczoną ilością drewnianych, bezimiennych krzyży. Zapalamy znicze i modlimy się. Zostawiamy biało-czerwone chorągiewki.
Następnie udajemy się do Nowogródka, gdzie zwiedzamy dom rodzinny Adama Mickiewicza. Wspominamy dzieje naszego wielkiego wieszcza i historii Polski, która jest mocno spleciona z życiem poety.
Udajemy się do kościoła farnego p.w. Przemienienia Pańskiego, który powstał na miejscu drewnianego kościoła z końca XIV wieku, ufundowanego przez księcia Witolda. Obecny Kościół powstał w
XVIII wieku. W zewnętrzną ścianę kościoła wmurowana jest tablica informująca o zaślubinach króla
Władysława Jagiełły z księżniczką holszańską Zofią, jakie miały miejsce w tej katedrze w 1422 roku.
Z tego małżeństwa narodziło się dwóch synów przyszłych królów Polski: Władysław III Warneńczyk i
Kazimierz Jagiellończyk. W lutym 1799 roku został tam ochrzczony Adam Mickiewicz. Siostra zakonna
opowiada nam poruszającą historię 11 sióstr nazaretanek, które zostały zamordowane przez niemieckich nazistów podczas II wojny światowej. Ofiarowały swoje życie za 120 osób uwięzionych przez gestapo. Sarkofag z ich szczątkami znajduje się w bocznej kaplicy kościoła. 11 sióstr nazaretanek zostało
uznanych błogosławionymi przez papieża Jana Pawła II, a obraz z uroczystości beatyfikacyjnych, odbywających się w Rzymie w 2000 roku, znajduje się przy ołtarzu kościoła. Zwiedzamy kościół i modlimy
się. Następnie udajemy się pod pomnik Adama Mickiewicza. Po drodze mijamy ruiny zamku wielkiego
księcia Mendoga, który doprowadził do zjednoczenia księstw litewskich w XIII wieku, a z Nowogródka
uczynił swoją stolicę. Według tradycji Mendog na zamku nowogródzkim wraz ze swoją żoną przyjął
chrzest w obrządku łacińskim, ponieważ chciał sięgnąć po koronę królewską, jednak pod koniec życia
powrócił do pogaństwa, a chrześcijaństwo na Litwie nie zdołało się wówczas utrwalić. Wspomnienie o
tym miejscu pozostało w „Panu Tadeuszu” jako gaj Mendoga. Wykonujemy sobie zdjęcia z Wieszczem i
udajemy się do Bohatyrowicz.
Bohatyrowicze to magiczne miejsce dla Polaków, o tej małej wsi położonej niedaleko Grodna słyszał
każdy dorosły Polak. Udajemy się do grobu powstańców z 1863 roku. Spoczywa w nim czterdziestu
powstańców, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Widać, że ktoś o niego dba. Zapalamy znicze i modlimy się. Zostawiamy biało-czerwone chorągiewki. Wykonujemy wspólne zdjęcie. Następnie idziemy
nad Niemen, który swoim widokiem nas urzeka. Stajemy nad jego brzegiem. Jest piękny. Wcześniej
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wielu z nas mogło jedynie sobie wyobrażać Niemen na podstawie przepięknych opisów Elizy Orzeszkowej, a tymczasem na niego spoglądamy.
Następnie kierujemy się do grobu Jana i Cecylii, legendarnych przodków Bohatyrowiczów, którzy
osiedlili się na tym terenie w XVI wieku. Swoją ciężką pracą przekształcili ówczesną puszczę w ziemię
nadającą się pod uprawę. Na tej ziemi powstała bogata osada. Według legendy król Zygmunt II August
podczas polowania odwiedził ten zakątek, a w dowód uznania ciężkiej i ofiarnej pracy nadał Janowi
i Cecylii szlachectwo. Ich grób utrwaliła w powieści „Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa. Udajemy się do
Grodna, gdzie nocujemy.
Dzień szósty – 15 kwietnia 2014r. – wtorek
Rankiem jemy śniadanie, po którym wsiadamy do autobusu i jedziemy do centrum Grodna. Grodno
było miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Zwiedzamy Cerkiew
św. Borysa i św. Gleba. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XII wieku. W drugiej połowie XIX wieku
w wyniku osunięcia się skarpy niemeńskiej zawaliła się ściana południowa i absyda. Uszkodzona cerkiew została zabezpieczona, wyremontowana i dlatego można ją zwiedzać.
Zwiedzamy Batorówkę w Grodnie. Był to pałac renesansowy zbudowany w drugiej połowie XVI wieku.
Swoją rezydencję miał tutaj król Stefan Batory, który według legendy zmarł na zamku. Następnie udajemy się do Nowego Zamku w Grodnie, który został zbudowany za czasów króla Augusta III. Odbywały
się w nim sejmy generalne I Rzeczypospolitej. Tutaj miał miejsce sejm rozbiorowy 1793, który odbył się
po przegranej wojnie z Rosją oraz konfederacji targowickiej. Król Stanisław August Poniatowski w tym
zamku podpisał swoją abdykację w 1795r.
Następny punkt to cmentarz wojska polskiego z lat 1918 -1939. Poruszają nas bezimienne groby. Zapalamy znicze i modlimy się. Zostawiamy biało-czerwone chorągiewki. Mijamy na cmentarzu groby
radzieckich żołnierzy, którzy zginęli podczas zdobywania miasta w 1939 roku. Mieszkańcy cywilni
Grodna byli wierni Ojczyźnie. Bronili przeprawy, mostu na Niemnie przed wojskami radzieckimi. Jednak ulice nie noszą ich imion i nazwisk tylko żołnierzy sowieckich. Postanowiono wymazać z historii
los obrońców Grodna. Słyszymy zdumiewającą historię 13 letniego chłopca Tadzia Jasińskiego, który
był młodocianym obrońcą Grodna we wrześniu 1939 roku. Zasłynął ogromnym bohaterstwem. Rzucił
w czołg „koktajlem mołotowa”, jednak nie odpalił, a żołnierze radzieccy skatowali go i przywiązali do
czołgu drutem kolczastym. W ten sposób stanowił „żywą tarczę”. Z czołgu zdjęły go harcerki, które
zaniosły Tadzia do szpitala. Chłopiec zmarł na rękach matki, która po jego śmierci postradała zmysły.
W Grodnie znajduje się jedynie jego symboliczny grób na Cmentarzu Farnym. Zwiedzamy Cmentarz
Farny, który był rzymskokatolicką nekropolią. Znajdujemy grób Elizy Orzeszkowej i Stanisława Nahorskiego. Zapalamy znicze. Modlimy się. Przejeżdżamy przez miasto. Mijamy dom pisarki Elizy Orzeszkowej, która osiadła w 1869 roku w Grodnie. Dalsze swoje losy związała z tym miastem. Widzimy
z okien autobusu budynek szkoły muzycznej, do której uczęszczał Czesław Wydrzycki, później znany
jako Czesław Niemen. Rodzina Wydrzyckich została przesiedlona do powojennej Polski w 1958 roku w
ramach ostatniej fali masowych wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich II RP.
Następnie udajemy się na spacer po mieście. Mijamy wiele wspaniałych budynków przypominających
o polskiej historii miasta. Docieramy do Bazyliki katedralnej św. Franciszka Ksawerego w Grodnie, która
była pierwotnie kościołem jezuitów, a następnie kościołem farnym, obecnie jest katedrą diecezji grodzieńskiej. Zwiedzamy kościół. Jest piękny. Dodatkowo poruszają nas wznoszone ołtarze na zbliżające
się triduum paschalne.
Wsiadamy do autobusu i kierujemy się w stronę granicy. Grodno jest od niej oddalone o kilkanaście
km, a jednak jest to tak daleko…
Udajemy się do Poznania. Przyjeżdżamy krótko przed północą. Żegnamy się. VIII Marsz Pamięci dobiegł
końca. Był dla uczestników żywym świadectwem historii, pozwolił lepiej zrozumieć dzieje Polaków na
Wschodzie.
Bogusława Hofa, nauczycielka ZSB Nr1 w Poznaniu
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Refleksje uczestników Marszu
Przemówienie Antonowoj Anastazji uczennicy 10 klasy szkoły nr 8 w Smoleńsku.
Już czwarty raz biorę udział w Marszu Pamięci. Za każdym razem odczuwam niezwykłe emocje. Katyński
Memoriał to miejsce święte dla mojej rodziny. Tu w bezimiennej mogile spoczywa mój pradziadek Bujewicz
Valentyn Iwanowicz i jego ojciec Iwan Jakowlewicz – Polacy z pochodzenia. Byli represjonowani od 1938
roku, później rozstrzelani przez NKWD i tajnie pogrzebani w katyńskim lesie.
Bądźmy strażnikami pamięci o tysiącach ofiar: Rosjanach, Polakach, Białorusinach, Ukraińcach, Niemcach,
przechowujmy ją jak te sosny. To o nich i dla nich dzwoni żałobny dzwon, szepcze katyński las.
Niech zawsze będzie pokój, wiara i przyjaźń między narodami. My przedstawiciele młodego pokolenia
uczymy się historii, żeby nie powtórzyć błędów. Bez pamięci o przeszłości nie możemy budować godnej przyszłości. To największe znaczenie „Marszu Pamięci”. Dzięki temu możemy zrozumieć, jak ważne są prawda,
porozumienie między nami, nadzieja, że tragedia nigdy się nie powtórzy.

Byliśmy na Cmentarzu Katyńskim. Jest z nim związana bardzo smutna historia. Cmentarz jako miejsce
podobało mi się, ponieważ prawie każda rzecz miała ukrytą symbolikę. Były tam też ogromne, zdrowe
drzewa. Dopiero potem zdałem sobie sprawę, że w czasie mordu one wszystko „widziały” i posmutniałem. Następnego dnia młodzież rosyjska i niektórzy z naszej grupy przygotowali niesamowite przedstawienie. Rosjanie przedstawili coś tradycyjnie polskiego (np. zatańczyli krakowiaka), co było bardzo
interesujące. Później spotkaliśmy się z nastolatkami z Rosji. Na pewno tym spotkaniem przełamywaliśmy
stereotypy. Rosjanie okazali się wyluzowanymi nastolatkami, takimi jak my.
Mateusz Szabelek, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Emocje związane z wyjazdem były ogromne. Codziennie budziłem się w atmosferze niepokoju. Wyjątkowo podobało mi się spotkanie z Rosjanami, które łamało stereotypy. Drzewa katyńskie budziły jednak
największy niepokój z powodu wielkości i wieku. Dopiero po pewnym czasie dochodzi do świadomości,
dlaczego wszystkie wyrosły takie silne i wielkie.
Szymon Obst, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Był to wyjazd przepełniony emocjami, których nie zapomnę do końca swojego życia. Ten
wyjazd dał mi dużo do myślenia na temat różnic między Polską a Rosją. Kiedy je dostrzegamy, doceniamy to, jak dobrze mamy u siebie. Poznanie naszych rówieśników z Rosji było
dla mnie wspaniałą chwilą, gdyż przekonałam się, że tak naprawdę są tacy sami jak my
i borykają się z podobnymi problemami. Najistotniejszym momentem w całej wyprawie było dla mnie
podanie sobie rąk z Rosjanami na znak pokoju i zgody. Mam nadzieję, że nigdy nie popełnimy błędu
naszych przodków i w każdej sytuacji będziemy umieli się porozumieć. Musimy pamiętać o tym, co
się stało, aby następnym pokoleniom przekazać pamięć o bolesnych wydarzeniach, aby już nigdy nic
podobnego nie miało miejsca.
Wiktoria Skała, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Zdaję sobie sprawę, że każdy może mieć inne spostrzeżenia, lecz jestem pewny, że na każdego w mniejszym lub większym stopniu ten wyjazd wpłynął. Co zostało we mnie? Otóż przede wszystkim zostało
przekonanie, że to od nas wszystkich (mam na myśli młodzież, choć nie tylko) zależy to, jakie podejście
do stosunków międzyludzkich będą miały przyszłe pokolenia oraz jak ważna jest zdrowa pamięć o naszych przodków, aby nie dopuścić do powtórzenia dramatu.
Marcin Ciesielski, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Dzięki wyjazdowi do Katynia z organizacją Memoramus bliżej poznałam historię związaną z tym miejscem, poczułam atmosferę. Podobało mi się spotkanie z młodzieżą rosyjską oraz ich występy w Domu
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Polskim. Na pewno na długo zapamiętam moment, gdy mieliśmy podać sobie ręce: młodzież polska
i rosyjska. Niesamowicie było uczestniczyć w wyjeździe i w Marszu Pamięci.
Agata Wapner, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”

Cisza. Kroki w milczeniu...
I tylko ptaki oznajmiają wiosnę... Jak WTEDY....
WTEDY, spłoszone strzałami,
spłoszone warkotem samochodów
i komendami, umilkły...
Cisza, w której słychać bicie serc...
WTEDY przerażonych, teraz wzruszonych....
I prośba, aby już nigdy nie było WTEDY...
Moja wiara nakazuje przebaczyć,
tradycja – pamiętać...
Lechosław Ciesielski, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Bardzo trudno jest mi opisać ten wyjazd i użyć słów, które oddadzą moje przeżycia. Ludzie, których
miałam okazję poznać w Rosji, okazali się uderzająco przypominać moich rówieśników. Miejsca, które
mieliśmy okazję odwiedzić i panująca w nich atmosfera dostarczyły niezapomnianych przeżyć i emocji.
Szczególnie zapadł mi w pamięć las w Kuropatach. Wizyta w nim wzbudziła we mnie największe emocje
i zmieniła moje spojrzenie na historię obu narodów. Cieszę się, że zdecydowałam się na wzięcie udziału
w projekcie Memoramus i mam nadzieję, że uda mi się wybrać tam jeszcze raz, w liceum.
Adrianna Warszczyńska, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Cieszę się, że wzięłam udział w tym wyjeździe. Bardzo dużo mnie nauczył oraz dał do myślenia. Dzięki
niemu poznałam inną kulturę i spotkałam nowych, życzliwych ludzi, z którymi bardzo dobrze mi się
rozmawiało i mam nadzieję jeszcze kiedyś ich spotkać. Szczególnie w pamięci zapadł mi moment z Marszu Pamięci, gdy młodzież z obu narodów podała sobie dłonie na znak pokoju. Było to niezapomniane
doświadczenie.
Marta Witkowska, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Wyjazd spełnił moje oczekiwania. Jedynym, co mi się nie podobało, było to, że bardzo dużo osób robiło
niemałą ilość zdjęć w samym Lesie Katyńskim. Atmosfera przyjaźni między Rosjanami a polską młodzieżą była niesamowita, byłem pozytywnie zaskoczony.
Ignacy Pawlak, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Przywołując z pamięci wyjazd na Wschód, na myśl przychodzą mi rozmaite wspomnienia. Wyprawa
ta wiele wniosła w moje życie. Miałem okazję skonfrontować informacje z książek z rzeczywistością.
Podczas pobytu, zarówno w Rosji jak i na Białorusi, zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc i spotkaliśmy
wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że wiele osób, tak jak ja, będzie miało jeszcze możliwość zapalenia
symbolicznych zniczy pamięci na grobach zamordowanych polskich żołnierzy w Katyniu i w ten sposób
udowodnić, że o nich pamiętamy. Ta wyprawa była wspaniałym posumowaniem wielomiesięcznej pracy.
Michał Bąkowski, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Miejsce odległe a wszystko wciąż boli
Oczy – jak gdyby nasypał ktoś soli
W modlitwę związane i usta i ręce
Rytm w nierównym skurczu pogubiło serce
Nogi skuła ciężka, gęsta świętość ziemi
Gardło nagle nieme, jak grób ten jest niemy
I jeszcze kark twardy do grobu się schyla
11
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Odległe miejsce
nieodległa chwila
Renata Kuśnierczak, Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Ta podróż była przepełniona sporą dawką historii. Każdego wieczoru spotykaliśmy się z naszymi wychowawcami i rozmawialiśmy na temat odwiedzanych miejsc. To, które mnie najbardziej poruszyło,
to Katyń. Pamiętam, kiedy przechodziliśmy obok tabliczek z nazwiskami pomordowanych rodaków,
w oddali było słychać bijący dzwon. To była podniosła chwila, uświadomiła mi, co zdarzyło się tu przed
laty… Żadna lekcja historii nie wywarła na mnie takiego wrażenia. Poczułam wtedy ogromną dumę,
że jestem Polką, że jestem tutaj, że dane mi było tu dotrzeć z moimi kolegami. Mam mnóstwo wspomnień z tej podróży – nie opuszczą mnie one nigdy!
Aleksandra Bździel, XI LO w Poznaniu
W czasie naszej podróży do Rosji braliśmy udział we mszy świętej na Cmentarzu Katyńskim. To była
podniosła chwila, zapaliłam z koleżankami znicze, spoglądałam na tabliczki z nazwiskami poległych,
zostawiłam tam nasze barwy narodowe. Po zwiedzeniu Smoleńska spotkaliśmy się z młodzieżą rosyjską.
Dlatego bardzo przeżyłam moment, gdy następnego dnia w Memoriale Katyń podawałam rękę na znak
pokoju chłopakowi z Rosji. Dostaliśmy potem od kadetów pocztówki z pozdrowieniami, czuło się ducha
pojednania. Tak silne emocje towarzyszyły mi potem również i na lotnisku Siewiernyj, i w Kuropatach,
i nad samym Niemnem.
Karolina Stasik, XI LO w Poznaniu
Wracam cały czas myślami… Jest 11 kwietnia 2014, ranek, las katyński, zapach ziemi i lasu. Ziemia przesiąknięta krwią niewinnych, pomordowanych Polaków.
Cisza… idziemy… słychać jedynie bicie dzwonu. Drzewa nad nami stoją prosto, jak tamci żołnierze, na
baczność. To niesamowite! W czasie mszy, na miejscu spoczynku tysięcy naszych rodaków zapalamy
znicze, zawieszamy chorągiewki na znak pamięci. To możemy teraz zrobić – pamiętać. Myślę, że każdy
z nas osobiście przeżył i nadal przeżywa tę pamięć.
Sara Sobania, XI LO w Poznaniu
Wyjazd do Katynia to jedno z tych wydarzeń, których nigdy nie zapomnę. Nie spodziewałam się,
że będzie towarzyszyć temu tyle emocji. W czasie VIII Marszu Pamięci w Katyniu byłam głęboko wzruszona, gdy wspólnie z rosyjską młodzieżą wymawialiśmy słowa modlitwy „Ojcze nasz”. To nas jednoczyło
w zadumie nad historią. Dzięki temu wydarzeniu poczułam dumę, że jestem Polką i patriotką. Uświadomiłam sobie, ile wycierpiała moja Ojczyzna, jak ważne jest to, aby młode pokolenie o tym pamiętało.
Podobnie czułam się, gdy znalazłam się w Kuropatach – taki wyjazd bardzo zmienia człowieka.
Anna Świst, XI LO w Poznaniu
Nie spodziewałam się, że wyjazd do Katynia będzie dla mnie tak głębokim emocjonalnie przeżyciem.
Liczba mogił zamordowanych w Lesie Katyńskim uświadomiła ogrom zbrodni II wojny światowej i totalitaryzmu. Uczestnicząc w Marszu Pamięci, poczułam się patriotką. Moje odczucia wiążę nie tylko z tym,
że podaliśmy sobie ręce z młodzieżą rosyjską czy rozmawialiśmy o przeszłości, czcząc pamięć poległych.
Ważne było dla mnie też to, że znalazłam się na dawnych Kresach Wschodnich, że przejeżdżałam przez
Białoruś. Wtedy zrozumiałam, że warto doceniać to, co się ma, że należy szanować historię! Była to dla
mnie zadziwiająca lekcja pokory oraz wspaniała okazja do poznania nowych młodych ludzi.
Kinga Kusa, XI LO w Poznaniu
10 kwietnia 2014 roku wyjechaliśmy do Rosji, aby przejść w VIII Marszu Pamięci. Wiedzieliśmy, że czeka
nas długa droga, byliśmy na to przygotowani. Po przyjeździe do Smoleńska zwiedziliśmy miasto i Sobór
Zaśnięcia Matki Bożej. W przededniu Marszu spotkaliśmy się z młodzieżą rosyjską, która bardzo przyjaźnie nas przyjęła. Emocje się zmieniły po wizycie w Memoriale. Byłem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem
i przeżyłem. Myślę, że powinno się o tym wiele mówić. Nie wolno zapominać o zbrodni katyńskiej. Kolej12
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ne pokolenia powinny o tym pamiętać. Jestem szczęśliwy, że mogłem wziąć udział w Marszu i zobaczyć
to miejsce – Katyń. Zapamiętam to do końca życia.
Juliusz Tomaszewski, XI LO w Poznaniu
W tym roku szkolnym brałam udział w projekcie edukacyjnym Stowarzyszenia Memoramus. Moim celem był udział w Marszu Pamięci w Katyniu. Chciałam zobaczyć Rosję i uczcić pamięć poległych na Ziemi
Katyńskiej. Dzięki tej podróży zobaczyłam nie tylko Smoleńsk, ale także Mińsk, Grodno, Nowogródek
i Bohatyrowicze, a także dane mi było zapalać znicz na miejscu katastrofy samolotu prezydenckiego na
lotnisku Siewiernyj.
Ten wyjazd był dla mnie wielkim doświadczeniem. Wyciszyłam się, wewnętrznie przeżywałam osobiste
emocje, gdy usłyszałam dzwon bijący jakby spod ziemi, gdy śpiewałam hymn Polski, zrozumiałam, jak
wiele mnie to nauczyło. Cieszę się, że mogłam odbyć taką podróż.
Kamila Mączyńska, XI LO w Poznaniu
10 kwietnia wraz z kolegami i naszymi wychowawcami ruszyliśmy w sześciodniową niesamowitą podróż
na Wschód. Od początku zapowiadało się niezwykłe doświadczenie. Wszyscy doskonale się zgraliśmy
i zintegrowaliśmy, nawet z opiekunami, co sprawiło, że wycieczka była bardzo wartościowa. Do Katynia
dotarliśmy, aby oddać cześć polskim oficerom i reszcie polskiej inteligencji. Drugim z takich miejsc było
lotnisko Siewiernyj, na którym zderzyliśmy się z realiami największej katastrofy, która przydarzyła się naszemu państwu w ciągu ostatnich kilku dekad. Była to jedna z najbardziej wartościowych lekcji historii,
w jakiej udało mi się uczestniczyć, dlatego jestem wdzięczna, że miałam możliwość to wszystko przeżyć.
Julia Gucia, XI LO w Poznaniu
Wyjazd na dawne Kresy Wschodnie był dla mnie wielkim duchowym przeżyciem, a zarazem lekcją patriotyzmu i historii. Zetknięcie się z ziemią, na której dokonano zbrodni na polskich oficerach pozwoliło
mi przypomnieć sobie wszystkie wartości II Rzeczypospolitej, dla których oni walczyli i umierali. Ojczyzna to ziemia, ale też groby. Kuropaty, Katyń, ale także groby powstańców styczniowych nad Niemnem – to nasze dziedzictwo. Myślę, że tylko prawda historyczna o tamtych wydarzeniach i pamięć
pokoleń pomoże zrozumieć i uczcić ich ofiarę. Chcę wierzyć, że prawdziwe pojednanie między Polakami
a Rosjanami przez pryzmat tej prawdy jest możliwe. Dzięki temu wyjazdowi jeszcze bardziej kocham
i doceniam swoją Ojczyznę – Polskę.
Jakub Kortus, XI LO w Poznaniu
Podczas wyprawy do Rosji i na Białoruś największe wrażenie wywarł na mnie Las Katyński. Nie potrafię
zrozumieć, jak człowiek może być tak okrutny dla drugiej osoby. Nie zapomnę ciszy podczas Marszu
Pamięci, który stał się również marszem jedności, kiedy szliśmy razem z młodzieżą rosyjską, aby uczcić
pamięć o naszych pradziadkach. Walczyli oni za swoją ukochaną ojczyznę, często zostawiając swoje
rodziny. Wielkim szokiem były dla mnie Kuropaty, gdzie odkryte zostały kolejne mogiły niewinnych ludzi rozstrzelanych przez NKWD. Wiem, że dzięki takiej „żywej” lekcji historii nigdy nie zapomnę miejsc,
które miałam okazję odwiedzić.
Dominika Gaziarz, XIV LO w Poznaniu
Był to mój pierwszy wyjazd na Białoruś i do Federacji Rosyjskiej. Z wyjazdu jestem zadowolony. Miałem możliwość oddać hołd oficerom polskim – i nie tylko im. Przy okazji zwiedziłem miejsca związane
z historią Polski.
Kacper Palczak, XIV LO w Poznaniu
Katyń jest takim miejscem, które od zawsze było dla mnie czymś nie do końca zrozumiałym, więc kiedy
nadarzyła się okazja wyjazdu na VIII Marsz Katyński stwierdziłem, że chcę przybliżyć sobie wydarzenia,
które miały tam miejsce, oraz spróbować zrozumieć tę straszną zbrodnię. Czytając w Katyniu symboliczne tabliczki , coraz bardziej zdawałem sobie sprawę, że osoby, które tam zginęły, niczym nie zasłużyły na
swój los. Emocji tam przeżytych nie jestem w stanie opisać, aby je poczuć, trzeba samemu odwiedzić to
13

VIII marsz pamieci.indd 13

2014-08-18 18:52:56

miejsce, tam zastanowić się, za co ginęli ci niewinni ludzie i co robimy, aby tego wydarzenia nie wyprzeć
z pamięci.
Olaf Bergmann, XIV LO w Poznaniu
Najbardziej utkwiły mi w pamięci mogiły w Lesie Katyńskim. Świadomość stąpania po ludzkich szczątkach, wciąż nie wszystkie miejsca zostały przebadane, pozwala zadumać się nad wydarzeniami, jakie
tam miały miejsce. Lekcja historii nie jest w stanie oddać okropności zbrodni. Natomiast samo przebywanie w tym miejscu pozwala nam lepiej poznać i odczuć to, co dotknęło elitę inteligencji polskiej. Nie
da się dokładnie opisać myśli, uczuć i emocji związanych z mordem rodaków. Trzeba samemu odwiedzić
Las Katyński i zobaczyć na własne oczy setki tablic z imionami i nazwiskami tych, którzy polegli, by móc
na ten temat coś powiedzieć.
Sławomira Olejniczak, XIV LO w Poznaniu
Wyjazd na Wschód i obejrzenie go na własne oczy pozwala na rewizję poglądów na temat tego regionu świata. Odwiedzane miejsca takie jak: cmentarz w Katyniu, mogiła powstańców styczniowych, ale
również miasto Smoleńsk oraz zamek w Mirze ułatwiają zrozumienie mentalności naszych wschodnich
sąsiadów. W przyszłości chciałbym zwiedzić dokładniej polskie Kresy i tereny należące niegdyś do Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Filip Trybek, XIV LO w Poznaniu
Wieloletnia już inicjatywa Stowarzyszenia Memoramus – marsze na ziemię nie naszą, a jakże polską,
jawi się obok doskonałej lekcji historii, kopalnią pedagogiki aktywnej. Obserwując reakcje młodzieży,
po odfiltrowaniu jej od własnych emocji, znajduję wyjazd doskonałym sposobem wychowania poprzez
bezpośredni kontakt z przeszłością. Rola Stowarzyszenia jest tu nie do przecenienia. Dewaluacja pojęcia
patriotyzmu i jego częste rozmycie w wielowartościowym otoczeniu w zderzeniu z namacalnymi faktami nabrała w młodych oczach nowych wymiarów, ale i te, które już wiele widziały, nie pozostały suche.
Wzruszenie, wdzięczność i zaduma towarzyszyły każdemu z uczestników. Poczucie więzi, której nie jest
w stanie zbudować żadne słowo. Życie nabiera innych wymiarów.
Nie sposób również wspomnieć pozostałych aspektów wyjazdu. To podążanie śladami Polaków na
Wschodzie. Wyczuwalna obecność zaklęta w murach i ruinach mieszała ze sobą radość, smutek jak i zadumę. Zobaczyć, gdzie kiełkowała mickiewiczowska dusza. Jak się ma drzewo nad mogiłą powstańców.
Stać nad Niemnem, który tyle widział i podziwiać bohaterstwo nomen omen Bohatyrowiczów. Bezcenne. Uścisnąć dłoń tym spośród rodaków, którzy pozostali, gdzie bursztynowy świerzop…i może nawet
pozazdrościć ciszy spokoju i możliwości obcowania z miejscami, gdzie dusza polska gęsto posiana. Ale
i wdzięczność im, że są ciągle nasi. Ta ziemia, ten dom wielu, na zawsze pozostanie w naszych sercach.
I jeszcze. Postawa Prezesa Stowarzyszenia i osób, które spotkaliśmy, pełna pamięci, ale i wybaczenia,
stała się doskonałą lekcją przełamującą stereotypy. Młodzież, pamiętając o poległych i ich ofierze, zauważyła również cierpienie narodu rosyjskiego. Zrozumiała, że nieszczęścia tworzą konkretni ludzie,
a nie narody. Odnaleźli naszych sąsiadów ludźmi życzliwymi. Zrozumieli, że dialog jest najlepszą i jedyną formą zażegnywania konfliktów.
Krzysztof Wytyk, nauczyciel Zespołu Szkół Elektrycznych w Poznaniu
Czuję się bardzo zadowolony i wyróżniony faktem, że mogłem uczestniczyć w wyjeździe na Kresy
Wschodnie. Największą refleksją, jaka mi się nasuwa, jest poczucie patriotyzmu. Chciałbym złożyć wyrazy podziękowania przede wszystkim Panu Wincentemu Dowojnie za pracę, jaką wkłada w istnienie
stowarzyszenie Memoramus. Kiedy takie akcje będą organizowane, to żywa pamięć o ludziach, których spotkał taki los, nie zniknie i w tym najmłodszym pokoleniu. Wspólnie z kolegami stwierdziliśmy,
że nigdy nie przeprowadzimy się za granicę naszego pięknego i kochanego kraju. Zdaliśmy sobie sprawę, że bardzo mocno powinniśmy szanować to, co mamy. Również poczucie religijne silnie się we mnie
wzmocniło.
Jakub Przybylski, Zespół Szkół Elektrycznych w Poznaniu
14
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Wyjazd do Katynia to jeden z tych, które na długo pozostaną w mojej pamięci. Słysząc dzwon, który
rozbrzmiewa spod ziemi na cmentarzu i widząc tabliczki, upamiętniające polskich jeńców, poczułem
potrzebę poszerzania mojej wiedzy o tym miejscu i przekazywania jej tym, którzy nie mieli zaszczytu
się tam znaleźć. Do moich zainteresowań dołączyła kultura wschodu, którą miałem możliwości poznać.
Obudził się we mnie duch patriotyzmu dzięki poznaniu ludzi, którzy tak pięknie opowiadali o tęsknocie
do tego, co my mamy na co dzień.
Mateusz Wachowiak, Zespół Szkół Elektrycznych w Poznaniu
Te 5 dni zostanie z pewnością zostanie w mojej pamięci przez długie lata. Mój pogląd na wschód znacznie się zmienił. W końcu miałem okazję zobaczyć kawałek tamtego świata. Teraz wiem, że jest to świat ze
wspaniałą kulturą. Rosjanie i Białorusini to życzliwi, przyjacielscy ludzie. Wyjazd był dobrze przemyślany
i zorganizowany. Wykorzystaliśmy w pełni nasz czas i udało nam się zobaczyć naprawdę wiele. Wspaniała atmosfera i towarzystwo nie pozwoliły mi narzekać na drobne niewygody i niedogodności. Marsz
Pamięci, Las Katyński oraz inne miejsca kaźni Polaków pomogły mi lepiej zrozumieć tamte wydarzenia
i pogodzić się z nimi. Na zawsze zapamiętam słowa „Wybaczamy, ale nie zapominamy”.
Przemysław Urbaniak, Zespół Szkół Elektrycznych w Poznaniu
Emocji, które towarzyszyły mi na cmentarzu w Katyniu, nigdy nie zapomnę. Człowiek o normalnej wrażliwości nie jest wstanie pojąć, jak wielką zbrodnia się wydarzyła. Jak można być tak okrutnym dla drugiej
osoby? Niestety czasu nie da się cofnąć i jedyne, co możemy to zapalić świeczki i pomodlić się w miejscu,
w którym zginęli. Pamięć o nich nie może nigdy zniknąć w otchłani historii. Na nowych pokoleniach ciąży obowiązek jej podtrzymywania. Tego nauczył mnie wyjazd i za to wdzięczny jestem Stowarzyszeniu
Memoramus.
Przemysław Kruszka, Zespół Szkół Elektrycznych w Poznaniu
Jestem bardzo zadowolony z możliwości uczestnictwa w VIII Marszu Pamięci. Wyjazd był doskonale
zorganizowany i zaplanowany. Największe wrażenie wywarł na mnie pobyt na Cmentarzu Katyńskim.
Jestem dumny z faktu, że mogłem odwiedzić historyczne miejsca. Mile zaskoczyło mnie powitanie strony rosyjskiej i ich zaangażowanie. Uważam, że Stowarzyszenie Memoramus odgrywa bardzo ważną rolę
w kształtowaniu młodzieży i utrwalaniu pamięci o pomordowanych.
Mikołaj Ptaszyński, Zespół Szkół Elektrycznych w Poznaniu
Największe wrażenie zrobił na mnie pobyt na Cmentarzu Katyńskim. Nie sądziłem, że zobaczę tam
aż tyle młodzieży polskiej wraz z jej rosyjskimi rówieśnikami. Nie oczekiwałem tak świetnego powitania
i występów artystycznych. Wyjazd mnie pozytywnie zaskoczył. Rosjanie i Białorusini okazali się miłymi
ludźmi. Dziurawe drogi i ogólny bałagan - mitem.
Grzegorz Mruk, Zespół Szkół Elektrycznych w Poznaniu
Wyjazd, bo wycieczka wydaje się tutaj słowem niestosownym, okazał się świetną „historią do dotknięcia”. Czym innym jest wiedza, a czym innym dotknięcie tej płaczącej ziemi. Nie sądziłam, że wzbudzi to
we mnie silne emocje. W takich miejscach człowiek zaczyna rozumieć, co to znaczy być Polką. Czuje się
więź z przeszłością i wdzięczność tym, którzy polegli, abym ja mogła żyć i cieszyć się wolnością. Myślę,
że kontakt i rozmowa jest najlepszym remedium na wszelkie konflikty . Spotkaliśmy wielu ciekawych
i życzliwych ludzi.
Sandra Erdmann, Zespół Szkół Elektrycznych w Poznaniu
Tego, co zobaczyłam i przeżyłam, nie da się opowiedzieć słowami – nawet Mickiewicza. Wspaniała lekcja
historii, za którą jestem wdzięczna, szczególnie tym, którym zapalałam świeczką. Teraz jeszcze bardziej
doceniam to, co mam i wdzięczna jestem za ich ofiarę. Tam tkwi nasz dusza. Spotkani ludzie i odwiedzone miejsca na zawsze zmieniły moje postrzeganie świata.
Klaudia Kałużna, Zespół Szkół Elektrycznych w Poznaniu
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Setki, a nawet tysiące tabliczek upamiętniających wymordowanych żołnierzy oraz dźwięk katyńskiego
dzwonu umieszczonego w ziemi, w Lesie Katyńskim, wywołał u mnie falę emocji oraz skłonił do refleksji.
Właśnie to miejsce, wstrząsnęło mną najbardziej, jednak cieszę się, że, pomimo upływu lat, nasi rodacy
nadal pamiętają o tej tragedii.
Aleksandra Ziółkowska, Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
Katyń – miejsce tragicznej śmierci polskich oficerów. Na cmentarzu znajdują się tysiące tabliczek, które
upamiętniają zamordowanych. Dzwon, który symbolizuje krzyk mordowanych oficerów przykuł moją
uwagę.
Szymon Chojnacki, Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
Las Katyński i znajdujący się w nim cmentarz wywołały we mnie mieszane uczucia. Zdziwiłem się,
że w takim pięknym lesie mogło dojść do okropnej zbrodni. Wiele razy słyszałem, ile ofiar spoczywa
w Katyniu, ale dopiero widząc tabliczki upamiętniające ofiary, mogłem się o tym przekonać. Odczułem
żal i miałem poczucie ogromnej straty, ponieważ każda z poległych tam osób miała rodzinę i przyjaciół
czekających na nich z utęsknieniem.
Podczas Marszu, kiedy razem z młodzieżą rosyjską, smoleńskim popem i mieszkańcami Smoleńska oddaliśmy ostateczny hołd zarówno rosyjskim, jak i polskim zmarłym, ogarnęło mnie poczucie jedności
i duma z tego, że wspólnie potrafimy uhonorować poległych, że szanujemy ich poświęcenie i pamiętamy o nich.
Mateusz Furman, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Uważam, że wyjazd do Katynia był ciekawym oraz kształcącym przeżyciem. Miałam możliwość zobaczenia miejsc, związanych z historią naszego państwa. Do tej pory tylko słyszałam o nich na lekcjach.
Są to miejsca, które zostały skreślone z mapy naszego kraju, ale na zawsze będą w sercach Polaków. Nie
da się opisać wrażeń, jakie zrobił na mnie Las Katyński czy las w Kuropatach. Ten wyjazd uświadomił mi,
że należy zrobić wszystko co tylko możliwe, aby nigdy nie doszło do takiej tragedii.
Andżelika Augustowska, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Wyjazd do Katynia okazał się bardzo emocjonalnym i osobistym przeżyciem. Wizyta w miejscu, w którym
pochowani są Polacy uświadamia mi rangę wydarzeń sprzed lat. Na Cmentarzu Katyńskim popadłam
w melancholię i przygnębienie. VIII Marsz Pamięci Zbrodni Katyńskiej był także bardzo refleksyjnym doświadczeniem i jestem dumna z naszego pokolenia , że uczestniczy w Marszu i, że nadal po tylu latach,
pamięta o poległych rodakach, ponieważ w taki sposób oddajemy im hołd.
Julia Cieślak, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Najbardziej wstrząsnęły mną Kuropaty: dziesiątki bezimiennych krzyży i myśl, że mogłem tam chodzić
po szczątkach ludzi. Równie poruszający był dzwon na cmentarzu w Katyniu, którego odgłosy jakby
dobiegały spod ziemi. Ten wyjazd nauczył mnie jeszcze większego patriotyzmu i tego, że nie można
wierzyć we wszystkie stereotypy. Wrażenia z tego wyjazdu są nie do opisania. VIII Marsz Pamięci był dla
mnie lekcją, której nie zapomnę do końca życia.
Jan Kolańczyk, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Spośród wszystkich miejsc, które zobaczyłem podczas wyjazdu do Katynia, największe wrażenie zrobiły na mnie Kuropaty. To uroczysko pod Mińskiem, w którym zostały odnalezione masowe groby ofiar
zamordowanych przez NKWD w latach 1937-1941. Nie spodziewałem się widoku tylu krzyży w samym
środku lasu, który leży niedaleko ulicy i nowoczesnego osiedla domków jednorodzinnych. W Lesie Katyńskim postawiono ofiarom pomnik – tutaj w dalszym ciągu na niego czekają. Jedynie krzyże symbolizują ofiary, które do dnia dzisiejszego są bezimienne. Jestem dumny z tego, że jako jeden z nielicznych
mogłem oddać hołd poległym w tym miejscu.
Szymon Gajewski, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
16

VIII marsz pamieci.indd 16

2014-08-18 18:52:56

Wyjazd do Katynia na VIII Marsz Pamięci był dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Pogłębiłam wiedzę
związaną z historią bohaterów narodowych, którzy w 1940 roku zostali zamordowani, ponieważ byli
oficerami i ludźmi wykształconymi. Będąc w Lesie Katyńskim odczułam niepokój – to tu przed laty miała
miejsce straszna zbrodnia, której nie da się opisać słowami. A teraz jestem tu i oddaję cześć zamordowanym. Wspólnie z młodzieżą rosyjską, która chciała nas poznać, porozmawiać i zawrzeć nowe znajomości… W tym miejscu przed laty oba narody zostały podzielone, żeby po latach podać sobie dłonie w
geście pojednania. Na pewno jeszcze długo będę dzieliła się wrażeniami z pobytu w Rosji i na Białorusi.
Paulina Sroczyńska, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Katyń to miejsce szczególne dla Polaków, bo w tym miejscu straciliśmy inteligencję narodu polskiego. Jednak nie tylko Polacy zostali tutaj wymordowani. Również Rosjanie stracili swoich bliskich, a o
tym wiedzą tylko nieliczni. Miałam możliwość złożenia hołdu jednym i drugim, i jestem z tego bardzo
dumna. Po latach oba narody mogą stanąć twarzą w twarz i składać deklaracje, że należy wybaczyć wyrządzone krzywdy, ale nie zapomnieć. My na pewno tego nie zrobimy i dlatego od 8 lat uczestniczymy
w Marszach Pamięci. Nie po to, żeby rozdrapywać stare rany, ale żeby nigdy nie dopuścić do podobnych
krzywd. Każdy z nas powinien o tym mówić głośno, bo wyjazd ten jest świadectwem patriotyzmu wielu
młodych ludzi.
Agata Kucharska, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Uczestniczenie w VIII Marszu Pamięci wzbudziło we mnie wiele emocji. W krótkim czasie byłem
w miejscach zbrodni, o której przez lata albo się nie mówiło, albo kłamało. Cisza Katyńskiego Lasu była
przerażająca. Setki tabliczek epitafijnych ułożonych alfabetycznie nie pozwalały mi przejść obok nich
obojętnie. Wspólnie z młodzieżą z innych szkół i Rosjanami mogliśmy poczuć jedność. Myślę, że patriotyzm, którego do tej pory nie byłem świadomy, obudził się we mnie. Pierwszy raz widziałem tylu
młodych ludzi dumnie noszących flagę biało-czerwoną. To niecodzienne przeżycie było warte wielu
godzin spędzonych w autobusie, dzięki którym poznałem nowych ludzi
i zawarłem ciekawe znajomości.
Kamil Baszczyński, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
To był mój pierwszy wyjazd do Katynia. Przez wszystkie lata mojego życia stykałam się z echem tej wielkiej tragedii, jednak dopiero przyjazd w to miejsce otworzył we mnie nowe ścieżki poznania prawdziwej
historii Polski oraz ogromu cierpień, jakich doznał polski naród po tym nikczemnym barbarzyństwie.
Dzień, w którym stanęłam w miejscu zbrodni, był jednym z najbardziej przełomowych w moim życiu.
Przerażająca cisza była głośniejsza niż odgłos strzelającej broni przystawionej do głów polskich oficerów.
To tutaj historia przemówiła do mnie donośnym głosem, a widok stojących bezimiennych krzyży zapadł
w mojej pamięci na zawsze.
Edyta Boczkowska, nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Po raz trzeci uczestniczyłam w Marszu Pamięci. Ten wyjazd to moja lekcja patriotyzmu, której brakowało
mi, kiedy siedziałam jeszcze w ławkach szkolnych. Po latach uświadomiłam sobie moją ignorancję i zazdroszczę moim uczniom, że dzisiaj mają możliwość skonfrontowania wiedzy z konkretnymi miejscami.
To zaskakujące, ale z każdym wyjazdem dowiaduję się czegoś nowego, każdy przewodnik opowiada
inaczej, każdy wzbudza zainteresowanie. Wyjazdy te są bardzo emocjonujące. Nigdy nie zrozumiem,
jak mogło dojść do tych zbrodni, jak można było je tak długo ukrywać i manipulować społeczeństwem.
Największe wrażenie robią na mnie zawsze Kuropaty. Wiem, co zobaczę, a jednak mimo to muszę być
tam sama ze sobą. Mam tam szczególne miejsce – to krzyż, który został postawiony na cześć dziadka,
nieżyjącego już proboszcza mojej parafii. Teraz, gdy Jego już między nami nie ma, czuję moralny obowiązek zapalenia tam znicza i pomodlenia się za nich obu. Bo tak naprawdę tylko tyle mogę już zrobić.
Monika Kozłowska, nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
10 kwietnia 2014 roku wyruszyliśmy na VIII Marsz Pamięci do Katynia. Wyjazd miał na celu uczczenie
ofiar zbrodni popełnionej na Polakach w latach 40. ubiegłego wieku. Jego głównym punktem był uro17
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czysty Marsz do Lasu Katyńskiego, gdzie znajduje się cmentarz. Młodzież biorąca udział w tym wydarzeniu wspólnie modliła się za zamordowanych tam Polaków i Rosjan. Zapalono także znicze, jako symbol
pamięci. Całe wydarzenie miało niezwykle uroczysty i podniosły charakter, sprzyjający refleksjom.
Poznaliśmy wiele historii związanych z tym miejscem, które dotyczyły zarówno losów poszczególnych
zamordowanych, jak i samego odnalezienia masowych grobów.
Oprócz aspektu historycznego tego wyjazdu – poszerzenia naszej wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej
– mogliśmy bliżej poznać się ze smoleńską młodzieżą, która przybliżyła nam miejscowy język i kulturę.
To, co tam zobaczyłam i usłyszałam, z pewnością na długo pozostanie w mojej pamięci.
Matylda Czarnecka, VI LO w Poznaniu
VIII Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej w Katyniu był dla mnie wyjazdem pełnym refleksyjnych chwil. Miałam okazję zobaczyć Las Katyński – miejsce ważne dla każdego Polaka, w którym swoją
krew przelali polscy oficerowie. Patriotyczny charakter naszej wyprawy pozwolił na zrozumienie historii,
która wydarzyła się niedawno. Odwiedziliśmy także miejsce katastrofy lotniczej, w której w 2010 roku
zginęła elita państwa polskiego z prezydentem RP na czele, oraz Kuropaty, znajdujące się pod Mińskiem
miejsce masowych mordów, dokonanych przez NKWD w latach 1937-1941. Podczas wyjazdu mieliśmy
możliwość poznania namiastki wschodniej kultury dzięki spotkaniu integracyjnemu zorganizowanemu
przez młodzież rosyjską w Domu Polskim w Smoleńsku.
Klaudia Stachowicz, VI LO w Poznaniu
Podczas całej naszej wycieczki największe wrażenie wywarło na mnie miejsce, do którego dążyliśmy
przede wszystkim. Gdy w końcu weszliśmy do Katyńskiego Lasu, poczułem grozę. Mając świadomość
zbrodni, która wydarzyła się tu wiele lat wcześniej, nie mogłem wydusić z siebie ani słowa. Las zdawał
mi się być miejscem niesamowicie przerażającym. Nie mówiłem więc wiele. Za o wiele potrzebniejszą
w tym miejscu uznałem modlitwę, w intencji pomordowanych najlepszych synów mojego narodu. Drugim ogromnym przeżyciem było przejście przez las w Kuropatach. Las pełen krzyży, las pełen śmierci.
A sama Rosja i Białoruś... Świat zupełnie inny od naszego, chociaż ludzie zdawali mi się bardzo podobni do nas.
Kamil Śliwiński, VI LO w Poznaniu
Słońce, początek wiosny, słychać już śpiew ptaków, ale las, wydaje się całkowicie pusty, martwy, jakby
w ogóle nie był lasem, ale szarym pustkowiem. Przechodzę obok nazwisk pomordowanych. Jest ich tak
wiele, a zdaję sobie sprawę z tego, że to nie wszyscy. Większość bezimienna leży gdzieś bez oddania
należytego szacunku. Później przechodzimy do części rosyjskiej. Pięćdziesiąt do nawet stu tysięcy zamordowanych!!! W imię czego, pytam? Dlaczego dopuszczono do takiej zbrodni? Jak człowiek mógł tak
nisko upaść?
Później Białoruś, Kuropaty. Sto, a nawet dwieście tysięcy zamordowanych. Jeszcze ta miękka ziemia,
zapadająca się pod każdym krokiem. Zapalamy znicz pod którymś z krzyży, stajemy żeby pomodlić się
chociaż chwilę. Nigdy więcej takich miejsc na świecie.
Jan Rohatka, VI LO w Poznaniu
12 kwietnia odbyła się msza na terenie Memoriału, zapaliliśmy znicze osobom poległym. Tego dnia
także, po raz pierwszy spotkaliśmy się z młodzieżą rosyjską. Następnego dnia miał miejsce Marsz - niezwykle podniosły i wzruszający. Istotnym elementem było podawanie sobie rąk z młodzieżą rosyjską
oraz wymiana flag, co miało symbolizować przyjaźń między narodami i zapobiec powtórzeniu się tak
wielkiej tragedii. Duże znaczenie miało także odśpiewanie hymnu polskiego i rosyjskiego.
14 kwietnia byliśmy w Kuropatach na przedmieściach Mińska. Znajduje się tam las, który jest wielką
mogiłą, zamordowano tam nawet do 300 tys. obywateli Polski i Białorusi.
Weronika Ziółkowska, VI LO w Poznaniu
11 kwietnia ujrzeliśmy to miejsce po raz pierwszy. To ja uruchomiłem dzwon, zanim grupa weszła na
teren Memoriału Katyńskiego. Gdy rozbrzmiał jego głos, przeszedł mnie dreszcz.
Następnego dnia odbył się Marsz Pamięci, który był głównym punktem naszej podróży do tej„nieludzkiej
18
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ziemi”. Przeszliśmy kilkaset metrów z flagami, aż dotarliśmy do Memoriału. Tam miały miejsce oficjalne
uroczystości. Modlitwy za zmarłych odprawione były najpierw w obrządku prawosławnym, po stronie
rosyjskiej, oraz w rzymsko-katolickim, po polskiej stronie lasu. Na zakończenie odmówiliśmy modlitwę
Ojcze Nasz w języku polskim i rosyjskim jednocześnie.
Jędrzej Jakubowski, V LO w Poznaniu
Gdy stanąłem w Lesie Katyńskim, w którym pochowane są szczątki mojego pradziadka – oficera rezerwy
zamordowanego w 1940 roku przez NKWD, uświadomiłem sobie, jak ważny jest dla mnie ten wyjazd.
Zginął On w lesie, pozbawiony tożsamości, z dala od domu, w którym zostawił rocznego syna (mojego
dziadka) i żonę, zmarłą dwa lata później. Został zamordowany za to, że był Polakiem. Prawda o jego
śmierci przez wiele lat była fałszowana, co przysparzało rodzinie dodatkowych cierpień. Wielkim przeżyciem było dla mnie odnalezienie tabliczki epitafijnej z nazwiskiem mojego przodka i modlitwa właśnie
w tym miejscu. Jestem pierwszą osobą z rodziny, która miała taką możliwość.
Mateusz Ławniczak, V LO w Poznaniu
Memoriał Katyński jest miejscem o ogromnym znaczeniu dla Polaków. Wiedziałam o tym, co tam się
stało, zdawałam sobie sprawę z tego, jak wiele osób zginęło i czego mogę doświadczyć. Przyglądając się
niezliczonym tabliczkom z nazwiskami zamordowanych, zastanawiałam się nad tym, co czuli ich bliscy.
Towarzyszył mi smutek, ale i poczucie dumy z Rodaków. Stojąc z pochyloną głową nad dołami śmierci
myślałam, że spełniam patriotyczny obowiązek, oddaję hołd zamordowanym w imieniu całego mojego
pokolenia.
Marsz Pamięci to bardzo wymowna nazwa, bo przecież pamięć jest najważniejsza. Musimy pamiętać,
choć życie każe patrzeć w przyszłość.
Monika Kęsy, V LO w Poznaniu
Pobytu w Katyniu nie zastąpi literatura czy film. Dopiero tu na miejscu uruchamia się wyobraźnia, nasuwają się refleksje na temat tej tragedii. Trudno je nawet wyrazić i uporządkować. Te myśli pozostaną
we mnie już na zawsze. Ziemia katyńska przeraża ogromem nieszczęścia. Wielkie wrażenie zrobił na
mnie widok bezimiennych, masowych grobów na uroczysku w Kuropatach. Władze Białorusi oficjalnie
nie uznają tego miejsca i nie pozwalają na badania naukowe. Planowano przeprowadzić w tym miejscu
autostradę, ale miejscowa ludność broniła i ciągle broni tego miejsca, dlatego że w lesie spoczywają
Polacy i Białorusini, którzy zostali rozstrzelani przez NKWD w latach 1937-1941.
Karolina Pytlewska, V LO w Poznaniu
Msza święta bardzo mnie poruszyła. Złożyło się na to kilka elementów. Miejsce, w którym odbywała
się Eucharystia, tuż obok dołów śmierci, dźwięk dzwonu tworzący podniosłą, pełną powagi atmosferę,
trafiający do serc i umysłów, słońce rozświetlające drzewa – niemych świadków tragedii, to że staliśmy
zwartą grupą, myśląc o tym samym, zjednoczeni w modlitwie, a nade wszystko kazanie, podczas którego Ksiądz, przeczytał wspomnienia majora Adama Solskiego, któremu zapaliłam znicz.
Dominika Idziak, V LO w Poznaniu
Katyń – niewielka wieś, 18 km od Smoleńska, 1 773 mieszkańców, osiem dołów śmierci, tysiące ofiar.
Miejsce, w którym rozstrzelano Polaków i Rosjan, a niedaleko miejsc masowych mordów domki letniskowe. Nie widać ich, dowiedzieliśmy się o nich od przewodnika. Las jak każdy inny – ptaki śpiewają,
kwitną kwiaty, drobne zwierzęta żyją swoim życiem, jednak to, co kryje ta ziemia jest przerażające, koszmarne. Mimo przeszłości, która dzieli, zjednoczyliśmy się z młodymi Rosjanami, aby przejść drogę, która
dla tysięcy przed nami okazała się ostatnią.
Dominika Grajewska, V LO w Poznaniu
„Naród, który nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie”. Poznawanie historii, które
jest patriotycznym obowiązkiem, nie powinno ograniczać się do podręczników i książek, należy jej „dotknąć”. Katyń – miejsce przesiąknięte polską krwią, miejsce mordu dokonanego na polskich oficerach.
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Byliśmy przygotowani na to spotkanie z przeszłością, czytaliśmy wspomnienia, zapiski, listy ofiar, a i tak
nie da się opisać myśli, które rodziły się w głowie młodego człowieka, gdy stanął na tej ziemi. Mogliśmy
ofiarować Im modlitwę, zapalić znicz i zostawić biało-czerwoną chorągiewkę.
Jacek Sołtysiak, V LO w Poznaniu
Wejście do Memoriału Katyńskiego to wejście do świata przeszłości, zatrzymałem się w czasie. Poczułem, że znalazłem się w świętym miejscu, gdzie dokonano obrzydliwej zbrodni na polskich oficerach.
Te wysokie drzewa iglaste, ta wieczna cisza. Byłem zagłębiony w swoich myślach. Zastanawiałem się,
w imię jakiej idei człowiek był w stanie czynić tak okrutne rzeczy. Nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi.
Przez chwilę rodziła się w mojej głowie niechęć, może nawet nienawiść, do zbrodniarzy, a nawet do
Rosjan, jednak zdałem sobie sprawę, iż nienawiść jest zła. Z tego względu ważny był dla mnie gest pojednania – podanie sobie rąk z młodzieżą rosyjską podczas oficjalnych uroczystości.
Filip Doruchowski, V LO w Poznaniu
Już od dawna chciałam zobaczyć Las Katyński, miejsce, w którym bez powodu zginęło mnóstwo ludzi.
Myślałam, że w końcu zrozumiem tę tragedię. Dopiero w Lesie Katyńskim, gdy zobaczyłam niekończący
się rząd tablic z nazwiskami Polaków, uświadomiłam sobie, ilu ludzi tam zginęło. Wszystko robiło na
mnie wrażenie – wejście na cmentarz, wagon, dzwon i wielkie wspólne mogiły. Cieszę się, że mogłam
tam być i zapalić znicz. Jestem dumna z tego, że jestem Polką i mam nadzieję, że w przyszłym roku
również wezmę udział w Marszu Pamięci.
Agnieszka Markocka, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu
Wyjazd do Katynia był dla mnie niezapomnianym przeżyciem. Cisza, która otaczała cały las, przerażała
mnie. Idąc ścieżkami, czułam strach i smutek, jakbym była z wiecznymi więźniami tragedii katyńskiej.
Zostały tylko po nich łzy, cierpienie rodzin, smutek i Las Katyński upamiętniający ich istnienie.
Daria Gąska, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu
Katyń znałam tylko z telewizji. Pobyt w tej miejscowości wywarł na mnie ogromne wrażenie. Las piękny
i jednocześnie przygnębiający. Czułam ból i smutek na widok zbiorowych mogił.
Ilu niewinnych ludzi tutaj zamordowano? – pytałam w myśli.
Była to prawdziwa lekcja historii, która na długo zostanie w mojej pamięci.
Erika Ksobich, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu
Z całego wyjazdu najbardziej w pamięci utkwił mi Katyń, a dokładniej cmentarz wojenny. Wywarł na
mnie ogromne wrażenie ze względu na tysiące ofiar, które teraz leżą w mogiłach. Byli to nasi rodacy. To
właśnie oni przed laty znaleźli się w tym lesie, aby zapisać się krwią na kartach historii. Miejsce to, tak
niezwykle ważne dla Polski, mogłam zobaczyć na własne oczy. Dziękuję za to Stowarzyszeniu Memoramus. Podziwiam ludzi, którzy tam zginęli. Zrobili to dla nas, dla naszego narodu. Oddali życie za naszą
wolność oraz marzenia. Świadomość tych wydarzeń doprowadziła mnie do łez… To takie wstrząsające.
Nie powinno się zapominać o tym, co się tam zdarzyło.
Ola Mankus, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu
Katyń – dopiero, gdy tam byłam poczułam te emocje – smutek i ból. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, jak to naprawdę wygląda. Książki i filmy dokumentalne nie oddają tego, co w rzeczywistości. Marsz
Pamięci, Las Katyński wywołały u mnie łzy. Ważna dla mnie była też wspólna modlitwa oraz rozmowa
z Rosjanami. Nie da się opisać słowami tych przeżyć.
Zuzanna Górna, Gimnazjum nr 50 w Poznaniu
Wyjeżdżając z Polski przez naszą wschodnią granicę, nie spodziewałem się poznać tylu ciekawych ludzi,
zarówno rówieśników w autobusie, mających tyle wspaniałych doświadczeń, o tak silnym patriotyzmie
i poczuciu świadomości narodowej, jak i Polaków spotkanych na kresach, krzewiących przez pokolenia
polskość. Wreszcie też zaskoczeniem dla mnie było usłyszeć tyle mądrych słów z ust Białorusinów czy
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Rosjan, którzy przez swoje pokojowe nastawienie starali się odbudować nić porozumienia, kiedyś tak
doszczętnie zszarpaną. Jestem rad, mogąc opowiedzieć o wszystkim, co tam przeżyłem osobom w kraju
– wielu z nas nie ma pojęcia o sytuacji wielu ludzi zamieszkujących tamte tereny.
Kamil Markiewicz, I LO w Kościanie
Wyjazd do Katynia był moim marzeniem, od dziecka chciałem Poznań Katyń, Smoleńsk, posmakować
Rosji oraz zobaczyć Kresy Wschodnie, które jeszcze nie tak dawno bo w 1939 r., były naszymi ziemiami.
Setki zdjęć, poznane nowe osoby, możliwość zobaczenia Grodna, w którym aż czuć, że kiedyś było to
polskie miasto. Te wszystkie dni były dla mnie niesamowitym przeżyciem. Poznałem wspaniałych ludzi,
zobaczyłem dużo ciekawych miejsc, oddałem hołd pomordowanym w 1940 r. polskim oficerom oraz
Prezydentowi RP i innym członkom lotu do Smoleńska w 2010 r. Moim zdaniem każdy Polak powinien
tam pojechać i zobaczyć to na własne oczy.
Adrian Szczepaniak, I LO w Kościanie
Wyjazd za naszą wschodnią granicę okazał się niezwykłym doświadczeniem. Atmosfera była nie do
opisania, żeby to zrozumieć, trzeba tam pojechać i zobaczyć na własne oczy. Dla mnie niezapomnianym
wrażeniem był szum wiatru w Katyniu. Przypominał głosy pomordowanych tam ludzi.
Ewa Samulska, I LO w Kościanie
Żadne słowa nie wyrażą tego, co zobaczyłem w Rosji i na Białorusi. Jestem niezmiernie szczęśliwy,
że miałem okazję tam się wybrać. Pobyt w Katyniu uświadomił mi, jak bardzo ważna jest pamięć
o historii. Każde miejsce mordu ma swój własny charakter, w każdym z nich można poczuć „obecność”
zamordowanych oficerów, którzy są dumni, że kolejne, wolne pokolenie pamięta o ich ofierze.
Hubert Mikołajczak, I LO w Kościanie
Zawsze byłem pasjonatem Wschodu. Kiedy dowiedziałem się, że będę mógł uczestniczyć w wyprawie
na polskie Kresy, bardzo się ucieszyłem i jednocześnie przygotowywałem się psychicznie, aby móc
z pełną dumą i godnie oddać hołd poległbym braciom Polakom. Katyń wywarł na mnie ogromne wrażenie. W powietrzu czuć jednak smutek i na pewno jest to miejsce, które pozwala nam na chwilę refleksji.
Dzięki wyjazdowi oraz słowom i prelekcjom pana Dowojny przebaczyłem i polubiłem Rosjan, do których
wcześniej miałem ambiwalentny stosunek. Oby więcej takich wyjazdów, które kształtują pozytywny
światopogląd. Szczególne uznanie za przygotowanie dnia integracji. Występy były niesamowite.
Filip Karpiński, I LO w Kościanie
W tym roku kolejna grupa młodzieży wyruszyła w podróż do Rosji. Celem naszej wyprawy był udział
w VIII Marszu Pamięci. Wyjazd ten zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Największe emocje wzbudził we
mnie Marsz, przemówienie inaugurujące oraz gest pojednania przez podanie dłoni młodzieży polskiej
i rosyjskiej. Kuropaty na Białorusi to miejsce, które zadziwiło niezliczoną ilością krzyży. Oprócz czasu na
refleksję i zadumę, były także chwile rozrywki i uśmiechu. Bardzo mile będę wspominać występy artystyczne Rosjan. Wyjazd zostanie w mojej pamięci na zawsze z powodu miejsc, które mogłam zobaczyć,
ale także z powodu spotkań z wieloma wspaniałymi ludźmi.
Agata Frąckowiak, XX LO w Poznaniu
Podczas pobytu na cmentarzu katyńskim oraz podczas Marszu Pamięci czułam smutek i zastanawiałam
się jak w cywilizowanym świecie mogło dojść do tak tragicznej zbrodni. Cieszę się, że mogłam uczcić
pamięć pomordowanych polskich oficerów. Wyjazd do Rosji pozostawi niezapomniane wspomnienia.
Agnieszka Furszpaniak, XX LO w Poznaniu
Wszyscy młodzi ludzie wiedzą, czym jest zbrodnia katyńska. Znają tę historię, uczą się o niej w szkole,
oglądają filmy i słyszą różne opowieści. Nic nie oddaje ogromu straty, bólu i znaczenia tego wydarzenia, jak zmierzenie się z tym miejscem osobiście. Stojąc tam, czułam chłodny wiatr, który ponuro, ale
spokojnie nadlatywał od strony potężnych drzew katyńskiego lasu. Te drzewa były tutaj, widziały te
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zbrodnie, kryją w swoich konarach krzyki niewinnych, modlitwy wiernych i wystrzały pistoletów. Nigdy
nie zapomnę tego niesamowitego momentu, gdy szum wiatru został przerwany odśpiewanym przez
nas polskim hymnem. Łzy mimowolnie napłynęły mi do oczu i powoli zaczęły spływać po policzkach.
Wyjazd ten zapamiętam na zawsze, jego wydźwięk pozostawił głęboki ślad w moim sercu.
Weronika Kostrzewska, XX LO w Poznaniu
Wyjazd do Katynia był dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Kiedy wchodziło się w głąb Lasu
Katyńskiego czuło się zimno przenikające do szpiku kości. Wszystkie szepty, głosy, śmiechy ucichły.
Słychać było tylko ciszę. Czym tak naprawdę jest ta cisza wobec, tego co tam się wydarzyło. Mogłoby
się wydawać, że jest ona pewnym przeciwieństwem tamtych wydarzeń. Tyle bólu, cierpienia, łez, wiary
i nadziei na powrót do domu i ukochanej ojczyzny. To wszystko zniknęło. Ziemia przesiąknięta krwią
tylu niewinnych ludzi słyszy ciszę i śpiewu ptaków. Uważam, że każdy Polak powinien pojechać tam
i tego doświadczyć.
Joanna Madalińska, XX LO w Poznaniu
Kiedy wyjeżdżałam z Poznania, miałam w pamięci słowa Zbigniewa Herberta z wiersza pt. „Guziki”: „tylko guziki nieugięte, przetrwały śmierć-świadkowie zbrodni”. Ale przebywając na cmentarzu katyńskim,
zdałam sobie sprawę, że poeta chciał nam powiedzieć jeszcze coś. Nam osobom młodym nie wolno
zapomnieć o tej tragedii. Ona nie może w nas „umrzeć”, ona musi przetrwać tak jak przetrwały guziki
i to my młodzież, powinniśmy być jej świadkami. Nie wolno nam zapomnieć, ale ta pamięć powinna
skłaniać nas też do pojednania. Taką symbolikę można było dostrzec w uściśnięciu dłoni między młodzieżą polską, a rosyjską. Z pewnością pozostanie to na długo w mojej pamięci.
Katarzyna Kroczyńska, XX LO w Poznaniu
Głęboko w mojej świadomości pozostanie udział w wyprawie do Rosji oraz Marszu Pamięci poświęconym zamordowanym w Katyniu polskim oficerom. Duże wrażenie wywarły na mnie przemówienia
wygłoszone na stacji Gniazdowo oraz na terenie Memoriału. Najsilniejszy dreszcz emocji spowodowało
u mnie odśpiewanie polskiego hymnu, łzy cisnęły mi się wówczas do oczu. Po tej wyprawie mój patriotyzm się umocnił i jeszcze bardziej jestem dumny z bycia Polakiem.
Nikodem Liminowicz, XX LO w Poznaniu
Największe wrażenie zrobiły na mnie Kuropaty. Miejsce zbrodni znajduje się tuż obok drogi szybkiego
ruchu, więc gdy się tam znajdowaliśmy, cały czas słychać było przejeżdżające samochody, co bardzo
zakłócało nastrój zadumy, powagi. Miał tu być memoriał, a tymczasem, mimo obietnic i zapewnień
ze strony rosyjskiej, nie dzieje się nic w tym kierunku. Przewodnik opowiadał nam, że często trzeba
w nim sprzątać, ponieważ wyrzucane są tam worki ze śmieciami. Smuci mnie fakt, iż tak ważne dla
Polaków miejsce nie jest traktowane przez innych z należytym szacunkiem. Nadmienić trzeba, że w lesie
stoi krzyż przy krzyżu, jednakże przy nielicznych widnieje tabliczka z imieniem i nazwiskiem człowieka,
który został w tym lesie.
Kinga Sobczak, XX LO w Poznaniu
Stojąc wśród wielu osób, w tak wyjątkowym miejscu, słuchałam jak nienaturalną ciszę wypełniają głosy
nas wszystkich, śpiewających „Jeszcze Polska nie zginęła”. Wzruszenie, ale przede wszystkim duma z tego,
kim jestem brały górę nad innymi uczuciami. Nie da się tak po prostu opisać tego, co czułam stąpając po
ziemi Lasu Katyńskiego. Stojąc, otoczona przez potężne konary drzew, spowita chłodem tego miejsca,
odnajdywałam w sobie emocje, o które sama siebie bym wcześniej nie podejrzewała. Będę pamiętać
i nie pozwolę na to, by doznane uczucia zgasły i zostały zapomniane. Wybaczę, ale nie zapomnę.
Anna Piszora, XX LO w Poznaniu
Kiedy w Katyniu, na cmentarzu polskich oficerów, chodziłem wokół tablic z nazwiskami ofiar z 1940
roku, dopiero tak naprawdę dotarło do mnie, jak wielu Polaków straciło życie za Ojczyznę. Atmosfery,
jaka panuje w miejscu jakże strasznej zbrodni na narodzie polskim nie jest w stanie oddać żadna książka,
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V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
23

VIII marsz pamieci.indd 23

2014-08-18 18:52:56

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 im. gen. Władysława Andersa

Gimnazjum nr 50

Gimnazjum Społeczne „Dębinka”

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Macinkowskiego
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I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach

Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie

VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego
25

VIII marsz pamieci.indd 25

2014-08-18 18:53:02

XI Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Zembrzuskich

XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego

Uczestnicy Marszu
26

VIII marsz pamieci.indd 26

2014-08-18 18:53:03

Integracja młodzieży

Polki ze Smoleńska prowadzące uroczystość w Domu Kultury

Dom Kultury – występ młodzieży rosyjskiej i polskiej

Grodno – cmentarz żołnierzy polskich poległych w wojnie z bolszewikami 1920
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Grodno – symboliczny grób Tadeusza Jasińskiego, obrońcy Grodna z 1939 r.

Grodno – modlitwa w kościele katolickim

Miejsce upamiętniające katastrofę na lotnisku Siewiernyj: tablica istniejąca do 09.04.2011 i stan aktualny
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Modlitwa na lotnisku Siewiernyj

Lotnisko Siewiernyj

Tabliczki epitafijne na Polskim Cmentarzu Wojennym
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Uczniowie zapalają znicze pod tabliczkami epitafijnymi
oficerów z Wielkopolski

Msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym

Teren Cmentarza Wojennego w Katyniu

Przygotowanie do Marszu
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Stacja kolejowa Gniezdowo

Czoło Marszu

Uczestnicy Marszu
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Uczestnicy Marszu

Msza św. na rosyjskiej części Memoriału
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Modlitwa na rosyjskiej części Memoriału

Modlitwa na polskiej części Memoriału

Gest pamięci pokoleń
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Uczestnicy Marszu

Kuropaty pod Mińskiem

Kuropaty pod Mińskiem
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żaden reportaż. A myślałem, że to już przeszłość…
Po VIII Marszu Pamięci czuję się mądrzejszy, poznałem i zobaczyłem miejsca niezwykle ważne dla historii
mojego narodu. Teraz już wiem, jak ważnymi wartościami były i są wolność, patriotyzm. Za bohaterskie
czyny przodków, ich poświęcenie należy się im pamięć i cześć.
Mateusz Skwarek, XV LO w Poznaniu
Od kiedy moja siostra podzieliła się wrażeniami z V Marszu Pamięci, bardzo chciałem wziąć udział
w kolejnym. Udało mi się to dopiero w roku 2014. Wyruszyłem jako uczestnik VIII Marszu Pamięci. Nareszcie miałem okazję zobaczyć na własne oczy to, o czym tyle słyszałem. Teraz, już po powrocie do
domu, czuję się dumny, opowiadając o tym, iż miałem okazję zaśpiewać hymn narodowy na terenie
Memoriału Katyń oraz zapalić znicze właśnie tam, przy tablicach epitafijnych. Cała wyprawa odbyła się
w nastroju powagi, z należytym szacunkiem dla ofiar zbrodni, dostarczyła mi wspomnień i refleksji na
całe życie.
Albert Święcicki, XV LO w Poznaniu
Katyń, Kuropaty- te miejsca kojarzone z wielką tragedią, smutkiem oraz nienawiścią do ustroju, który
wydał wyrok śmierci na wielu naszych rodaków i wielu Rosjan. Takie wyjazdy, jak „Marsz Pamięci” nie
mają na celu rozgrzebywania starych ran, lecz podtrzymywanie pamięci o ludziach, którzy oddali swoje życie w obronie własnych przekonań. Atmosfera w Katyniu jest osobliwa. Na pewien czas milkną
wszystkie śmiechy, żarty, ponieważ każdy z uczestników, niezależnie od wieku, pogrąża się w swoich
myślach, zdaje sobie sprawę, w jakim miejscu się znajduje, oraz w jakim celu tu przyjechał. Tradycja
takich wyjazdów powinna być zachowana, ponieważ wnosi wiele dobrego, uczy tolerancji i nie podsyca
nienawiści.
Michał Handke, XV LO w Poznaniu
Kiedy wchodzi się do Lasu Katyńskiego, miejsca, gdzie dokonano nieludzkich mordów, serce na chwilę
zamiera. Przekraczając próg cmentarza wojennego, człowiek zaczyna się zastanawiać nad sensem słów:
„Bóg, Honor, Ojczyzna”… Tysiące ofiar, tysiące ludzkich tragedii. Marsz Pamięci i uroczystości z udziałem
Pana Wincentego Dowojny uczą pokory wobec losu oraz wielkiej sztuki, jaką jest przebaczanie. Przytaczane świadectwa ofiar katyńskich oraz ich rodzin uświadamiają, jak ważne w życiu jest to, aby ufać
Bogu i do końca pozostać Człowiekiem.
Oliwia Wojdak, LO Oborniki
VIII Marsz Pamięci był doświadczeniem, które zostanie w mej pamięci na zawsze. To okazja, by poznać historię naszych rodaków, dążyć śladami polskości. Kiedy stanęliśmy przy masowych mogiłach w Katyniu,
czy Kuropatach uświadomiłam sobie ogrom tragedii, jaka się tam dokonała. Wielość tablic epitafialnych
oraz krzyży wywarła na mnie ogromne wrażenie. Szczególnym momentem była Msza Święta odprawiona na Polskim Cmentarzu Wojennym. Uczestnicy wznieśli wspólne modlitwy. Zabrzmiał symboliczny
dźwięk dzwonu katyńskiego. Wspominając chwilę, kiedy młodzież niosła flagi i stawiała znicze, czuję
wielką radość i dumę. Takie uroczystości są bardzo istotne. Krzewią patriotyzm w młodych osobach oraz
utrzymują pamięć o tych, którzy zginęli. Dla nas najważniejsza jest prawda.
Aleksandra Gintrowicz, LO Oborniki
Wyprawa do Katynia to dla mnie przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Maszerowałem tą samą drogą co Ci,
którzy tam zginęli w imię Ojczyzny. Niosąc naszą flagę, byłem dumny z tego, że mogę oddać hołd poległym.
Piotr Dyżla, LO Oborniki
Wyjazd bardzo mi się podobał, czułem się dumny z tego, że mogłem w tak honorowy sposób reprezentować nasz kraj w Rosji, także głębokie współczucie wobec zamordowanych polskich żołnierzy.
Dowiedziałem się nieco o tamtejszym życiu oraz poznałem rosyjską młodzież. Sądzę, że takie wyjazdy
są bardzo potrzebne i zachęcam wszystkich do wyjazdu.
Bartek Winkler, I LO w Poznaniu
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Wyjazd do Katynia był dla mnie niezwykłym przeżyciem. Samo stanie nad mogiłami pomordowanych
Polaków daje zupełnie inny obraz sytuacji. Jest to niejako żywa lekcja historii, która mocno przemawia
do świadomości. Możliwość kontaktu z rosyjska młodzieżą dała mi możliwość innego spojrzenia na
aktualną sytuację międzynarodową. Uświadomiło mi to, że po drugiej stronie też są pełni życzliwości
ludzie i to wcale nie oni, a władza jest odpowiedzialna za wrogość w stosunkach pomiędzy naszymi
krajami. Miałem możliwość dowiedzenia się tego, że Polska wcale nie kończy się za słupami granicznymi. Za naszymi wschodnimi granicami nadal żyją duże grupy Polaków, którzy borykają się ze znacznie
większymi problemami dnia codziennego. Niesamowitą rzeczą było zobaczenie miejsca, gdzie dawniej
była Polska i działa się akcja powieści „Nad Niemnem”. Możliwość oddania hołdu ofiarom katastrofy
smoleńskiej też nie może być pominięta. Wszystko to stało się dzięki szanownemu Panu Prezesowi Wincentowi Dowojnie, któremu jestem bardzo wdzięczny za możliwość wyjazdu.
Łukasz Grygier, I LO w Poznaniu
Wyprawa do Katynia była dla mnie niesamowitym doznaniem. Najlepsza, na jakiej byłem. Miałem okazję
poznać Rosję i Białoruś i utrwalić lub zmienić moje refleksje na temat tych krajów. Odwiedziłem również
miejsca niesłychanie ważne dla polskiej historii, związane zarówno z poległymi Polakami, jak i polską
literatura. Utrwaliłem sobie wiedzę o dawnych polskich ziemiach na wschodzie i o żyjących tam niegdyś
wybitnych Polakach. Jestem dumny z tego, że mogłem odwiedzić miejsce katastrofy w Smoleńsku,
to miejsce warte było odwiedzenia. Wróciłem do Polski pełen pozytywnych wrażeń i emocji. Z chęcią
pojadę jeszcze raz w te strony.
Dawid Bodych, I LO w Poznaniu
Lokomotywa
Beria, co dzierży krwawe berło Dzierżyńskiego,
Wyśnił plan… Wnet z rozkazu Stalina
Szykowna stal ciężko sunie po szynach,
By w proch zmielić, zetrzeć na pył „nie rokujących”.
Tak toczno! – krzyknęli bolszewii stróżowie…
NKWD gorsze od wściekłego psa.
Cudzą krew przelało nie raz i nie dwa,
Ee tam… Co w ładunku było, nikt się nie dowie!
Tak toczno!... Więc tocz się, tocz przez lasy i pola
Lokomotywo spod gwiazdy czerwonej.
Dojedziesz dzisiaj pełna do Gniezdowa,
A pusta już wrócisz, taka właśnie twa rola.
Lecz proszę, tocz się, póki możesz tak spokojnie
Wieźć w podróż ostatnią polskich elit kwiat.
Bo gdy się zatrzymasz, zatrzymasz im świat.
Póki co nadzieja trwa, różnie jest na wojnie…
Nagle gwizd!
No to klops…
Nagle świst!
Koła stop!
-Naprzód marsz!!!
-Ojcze nasz…
- Stopień, nazwisko?
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To wszystko.
STRZAŁ!
I tysiące ciał.
Karol Kaczmarek, I LO w Poznaniu
Wyjazd oceniam bardzo pozytywnie. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o Smoleńsku, Grodnie, jak i o samej Rosji i Białorusi. Najbardziej podobało mi się zaangażowanie młodzieży rosyjskiej w
nasz przyjazd, ich występy artystyczne, które odbywały się w Domu Polskim w Smoleńsku. Zaś wizyty
w miejscach mordów, na ziemi białoruskiej i rosyjskiej skłaniały mnie do głębokich refleksji na temat
okrucieństwa ludzkiego oraz niewinności ofiar. Duże wrażenie wywarł na mnie człowiek opowiadający
nam z pasją o mordzie na zwykłych ludziach, który miał miejsce pod Mińskiem. Dobre jest to, że ludzie
tam mieszkający nadal pamiętają i przekazują swoją wiedzę o tych tragediach innym.
Tomasz Urbanowski, I LO w Poznaniu
Podobało mi się, że, oprócz głównego celu naszego wyjazdu jakim był Marsz Pamięci, mieliśmy możliwość zwiedzić wiele ciekawych miejsc ważnych w historii Polski, takich jak Grodno, Nowogródek, czy
grób Jana i Cecylii nad Niemnem. Miło było także oglądać pokazy Rosjan tańczących krakowiaka i śpiewających po polsku. Jednak zdziwił mnie fakt, że przy polonezie kadeci, którzy go tańczyli, zwykły krok
poloneza zastąpili wojskowym.
Uważam wyjazd za bardzo udany, warunki hotelowe bardzo zintegrowały naszą grupę złożoną z uczniów
tylu szkół. Sądzę, że każdy Polak przynajmniej raz w życiu powinien pojechać do Katynia, by wzmocnić
w ten sposób świadomość narodową.
Zuzanna Borczyk, I LO w Poznaniu
Katyń od zawsze jawił mi się jako miejsce szczególne – miejsce masowych mordów dokonywanych na
polskich oficerach przez stalinowskich oprawców, a jednocześnie jako miejsce niedostępne ze względu
na dzielącą je od Polski odległość. Po przyjeździe do Smoleńska z napięciem oczekiwałem na przejazd
do Memoriału. Zaciekawienie zaczęło ustępować miejsca zadumie. W zamyśleniu kroczyłem po ziemi, która do dziś kryje jeszcze szczątki polskich oficerów, ubolewając nad dramatem polskiego narodu
udręczonego przez sowieckiego okupanta na tzw. Golgocie Wschodu.
Z prawdziwy wymiar tej tragedii zdałem sobie sprawę dopiero przechodząc wzdłuż ściany z tabliczkami
upamiętniającymi ofiary mordu. Wyjazd do Katynia pozostanie w mej pamięci do końca życia, stając się
przyczynkiem do osobistych rozważań i refleksji.
Stanisław Groszewski, VIII LO w Poznaniu
Po oficjalnej części obchodów każdy w spokoju pomodlił się i postawił znicz. Potem pojechaliśmy na
lotnisko Smoleńsk - Siewiernyj, gdzie oddaliśmy cześć 96 pasażerom, w tym byłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii.
Kolejnego dnia rano wyjechaliśmy do Kuropat. To uroczysko na skraju Mińska na Białorusi, w którym
odkryte zostały masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941 (niesamowita
liczba ok. 200-250 tys.). Byli nimi zarówno Białorusini jak i Polacy. Niestety na Białorusi, temat ten jest
niewygodny, gdyż głównymi i jedynymi sprawcami mordu było NKWD, a Białoruś jest związana z ich
spadkobiercami, czyli Federacją Rosyjską, mają też prorosyjskiego prezydenta - Aleksandra Łukaszenkę.
Piotr Borowczyk, VIII LO w Poznaniu
O wyjeździe do Katynia myślałem już od dawna. Nie przypuszczałem jednak, że okazja na odwiedzenie
tego miejsca będzie mi dana tak szybko. Marsz Pamięci był dla mnie ważnym wydarzeniem, możliwością oddania hołdu zamordowanym tam Polakom. Mogliśmy choć przez chwilę być tam razem z nimi,
swoją obecnością powiedzieć im, że pamiętamy. Dźwięk dzwonu, mający symbolizować wydobywające
się głosy pomordowanych, jeszcze dobitniej uświadomił powagę miejsca i wzbudził dreszcz niezrozumiałego zła wojny. Jadąc tam, będąc na miejscu i wracając, mogliśmy podziękować za to, że dzięki ich
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determinacji i poświęceniu żyjemy w wolnej Polsce.
Dominik Fąferek, VIII LO w Poznaniu
Pobyt w Katyniu był niezapomnianym przeżyciem, czasem zacieśniania więzów z tymi, z którymi połączył nas wspólny cel: upamiętnienie zbrodni katyńskiej. Była to najlepsza lekcja historii oraz czas,
w którym mogliśmy poznać obcą nam kulturę, a co najważniejsze, odwiedzić miejsca tak szczególne
dla każdego Polaka. Miałem niepowtarzalną okazję brać udział w Marszu Pamięci, w celu uhonorowania
ofiar reżimu sowieckiego. Ugruntowało to pamięć o tych bohaterach, a to przeżycie będę pielęgnował
i postaram się przekazywać kolejnym pokoleniom, by i one znały ten ważnym rozdział w historii Polski.
Piotr Hankiewicz, VIII LO w Poznaniu
Bardzo cieszę się, że wziąłem udział w wyjeździe do Rosji i na Białoruś ze Stowarzyszeniem MEMORAMUS.
Była ona dla mnie niezwykła lekcją historii, która nie jest przecież historią zbyt odległą. Najcenniejsze
wspomnienie jest dla mnie to z Kuropat. Pozostaje cały czas żywe, nadal trwa w mej pamięci.
Z przerażeniem myślałem o tym, w jaki sposób zbrodnia miała zostać zatuszowana, by nigdy nie wyszła
na jaw, jak nadal jest ukrywana przez władze. Przez cały czas pobytu w lesie katyńskim, szczególnie przechodząc głównymi alejkami, miałem niezmienne skojarzenie z niekończącą się okrutną drogą krzyżową.
Krzysztof de Bruijn, VIII LO w Poznaniu
Był to wyjazd wyjątkowy pod wieloma względami. Rzadko spotyka się, aby współczesna młodzież tak
pielęgnowała pamięć o ofiarach zbrodni radzieckich. Sam Marsz, poprzedzony integracją z młodzieżą
rosyjską, wywarł na mnie ogromne wrażenie. Cisza na trasie dobitnie podkreślała charakter przedsięwzięcia i ukazywała powagę uczestników Marszu. Trasa prowadziła ze stacji Gniezdowo do Memoriału
Katyńskiego. Na zakończenie oficjalnej części nastąpił symboliczny znak pojednania młodzieży polskiej
i młodzieży rosyjskiej, a wśród nich kadetów ze szkoły wojskowej w Smoleńsku. Marsz Pamięci oraz cały
wyjazd to niepowtarzalne przeżycie, którego powinna doświadczyć każda młoda osoba. Klimat tego
miejsca może pomóc ukształtować patriotyczną świadomość w każdym, kto się tam znajdzie.
Krzysztof Grefling, VIII LO w Poznaniu
Marsz Pamięci na długo pozostanie w mojej pamięci jako niesamowite przeżycie. Od młodych lat interesowałem się historią i Kresami Wschodnimi Polski. Ten wyjazd pozwolił nie tylko poznawać historię,
ale również jej doświadczać. Bycie na miejscu zbrodni katyńskiej, to zupełnie coś innego niż czytanie
o tym w książkach czy oglądanie w telewizji. Dopiero pobyt w tym miejscu uzmysławia ogrom zbrodni,
jakiej dokonano, i to nie tylko na Polakach. Wydarzenie, jakim jest Marsz Pamięci, z pewnością wzmacnia
patriotycznego ducha oraz skłania do refleksji nad losami naszej Ojczyzny. Zmienia też pogląd na Rosję
i Białoruś. Uświadamia, że mamy ze sobą wiele wspólnego oraz że powinniśmy się wspierać, wspólnie
pamiętać i dążyć do prawdy. Marsz Pamięci z pewnością tę misję spełnia i pozwala nam się zintegrować
z wschodnimi braćmi, za co szczególnie jestem wdzięczny.
Mikołaj Bąkowski, VIII LO w Poznaniu
Najbardziej z całego wyjazdu w głowie utkwił mi pierwszy pobyt na terenie Memoriału Katyńskiego.
Nawet nie sam marsz, ale właśnie ta chwila, którą każdy miał dla siebie. W ciszy i samotności przeszłam
wtedy wzdłuż tabliczek z nazwiskami zamordowanych w lesie katyńskim. Patrzyłam na zawody, miejsca
urodzenia, daty urodzin. Wielu urodzonych w 1915 roku, ale i kilku młodszych, w tym co najmniej jeden
urodzony w 1917 roku. I właśnie wtedy dopiero uświadomiłam sobie w pełni, że niektórzy z nich byli zaledwie cztery lata starsi ode mnie. Ja w tym wieku pewnie będę myśleć o rozpoczęciu pracy, o założeniu
rodziny, będę stać na progu życia, podczas gdy oni stali nad własnymi grobami. Warto mieć świadomość
tego, jakie mamy szczęście, że żyjemy w wolnym kraju.
Łucja Mazur, VIII LO w Poznaniu
Katyń- miejsce to wywarło na wszystkich uczestnikach ogromne wrażenie. Dla niektórych były to dość
wyjątkowe chwile, gdyż mogli odwiedzić mogiły swoich najbliższych i pomodlić się nad nimi. Ja nie
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miałam tam nikogo bliskiego, ale czułam atmosferę głębokiej, przejmującej ciszy, spokoju. Pojawiły się
myśli pełne wyjątkowej refleksji, gdy pochylaliśmy się nad grobami naszych bohaterów, zabitych strzałem w tył głowy. Oprócz Smoleńska zwiedziliśmy Białoruś, gdzie odwiedziliśmy m.in. miejsca związane
z patronem naszej szkoły-Adamem Mickiewiczem. Marsz uświadomił nam, że obowiązkiem każdego
młodego człowieka jest poznawać i utrwalać pamięć o przeszłości, by korzystać z niej w teraźniejszości.
Doceniamy wagę oraz wyjątkowość Marszu Pamięci.
Joanna Wrocińska, VIII LO w Poznaniu
Rosja codziennie mnie zaskakiwała. Przed wyjazdem nie sądziłem, że tak to wszystko może wyglądać.
Uważam Rosję za żywy relikt po komunizmie, który według mnie, dalej trwa w sercach niektórych Rosjan. Ludzie byli bardzo przyjaźni i otwarci. Jeśli odczucia z Katynia nazywamy „bardzo mocnymi”, to
moich wrażeń z miejscowości Kuropaty opisać nie jestem w stanie. To, co tam zobaczyłem, wbiło mnie
w ziemię i odebrało mowę. Brak zainteresowania tym miejscem (spowodowane polityką Białorusi) dodaje mu jeszcze więcej tragizmu. Jeden człowiek nie byłby w stanie zliczyć wszystkich krzyży wbitych
w tę ziemię. Podczas wyjazdu wyciszyłem się, poświęciłem cały czas na refleksje i zadumę.
Mikołaj Borowski, VIII LO w Poznaniu
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Szkoły biorące udział w VIII Marszu Pamięci
Szkoła Ogólnokształcąca nr 8 w Smoleńsku
Smoleński Korpus Kadetów im. Feldmarszałka Kutuzowa w Smoleńsku
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Macinkowskiego
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
XI Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Zembrzuskich
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
XV Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Wiktora Degi
XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie
Gimnazjum nr 50
Gimnazjum Społeczne „Dębinka”
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 im. gen. Władysława Andersa
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego
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Uczestnicy VIII Marszu Pamięci
Augustowska Angelika Adela
Bastrzyk Marcin Arkadiusz
Baszczyński Kamil
Bąkowski Michał Marcin
Bąkowski Mikołaj
Bednarek Barbara Maria
Bergmann Olaf Jan
Boczkowska Edyta Magdalena
Bodych Dawid Andrzej
Borczyk Zuzanna Maria
Borowczyk Piotr
Borowski Mikołaj
Braszak Joanna
Brodzińska Patrycja
Brożek Jakub
De Bruijn Krzysztof
Brzostowska Maria
Bukowska Olga Joanna
Bździel Aleksandra
Chojnacki Szymon
Ciesielski Leszek Władysław
Ciesielski Marcin Witold
Cieślak Julia Maria
Czarnecka Matylda
Czwojda – Szermer Małgorzata Anna
Deruchowski Filip Maria
Dobrzykowska Alicja
Dowojna Wincenty
Dymska Aleksandra Maria
Dyżlą Piotr
Erdman Sandra
Fąferek Dominik
Frąckowiak Agata
Fritzkowski Grzegorz
Frosztęga Jakub
Frosztęga Mirosława
Furman Mateusz Leszek
Furszpaniak Agnieszka
Gajewski Szymon Rafał
Gąska Daria Bernardeta
Gintrowicz Aleksandra Łucja
Górna Zuzanna
Grajewska Dominika
Grefling Krzysztof
Groszewski Stanisław
Grygier Łukasz
Grześkowiak Wojciech
Gucia Julia Małgorzata
Handke Michał

Hankiewicz Piotr
Hofa Bogusława
Idziak Dominika Maria
Jakubowski Jędrzej
Janicka Anna
Kaczanowski Juliusz
Kaczmarek Karol
Kaczmarek Mateusz Stanisław
Kałużna Klaudia
Karpiński Filip
Kęsy Monika Maria
Klisik Aleksandra
Kolańczyk Jan Jakub
Konieczna Alicja
Konopka Monika
Kortus Jakub Michał
Kostecki Mikołaj Krzysztof
Kostrzewska Weronika
Kozłowska Monika Ewa
Kroczyńska Katarzyna Daria
Kruszka Przemysław
Krystkowiak Anna
Ks. Stefański Krzysztof
Ksobich Erika
Kucharska Agata
Kucharski Andrzej
Kucz Wojciech
Kurek Julia
Kusa Kinga Klaudia
Kuśnierczak Renata Maria
Lehmann Karol
Leśniewska Ewa
Liminowicz Nikodem Leszek
Ławniczak Mateusz Piotr
Madalińska Joanna
Maluśki Piotr
Mankus Aleksandra Ewa
Markiewicz Jędrzej Mateusz
Markocka Agnieszka
Maziarz Dominika
Mazur Łucja
Mączyńska Kamila
Mikołajczak Hubert
Misiek Maciej
Mruk Grzegorz
Napieralska Wiktoria
Obst Szymon Paweł
Olejniczak Sławomira Bogusława
Pakuła Nela

Pańczak Kacper
Pawlak Ignacy
Piszora Anna Maria
Płotkowiak Barbara Maria
Pohl Alicja
Posieczek-Cierpiałek Renata
Przybylski Jakub
Ptaszyński Mikołaj
Pytlewska Karolina
Radziszewska Aleksandra
Rohatka Jan
Samulska Ewa Maria
Seifert Karol
Skała Wiktoria Regina
Skrobisz Wanda
Skwarek Mateusz Ignacy
Sobania Sara
Sobczak Aneta Sylwia
Sobczak Kinga Wiktoria
Sołtysiak Jacek Adam
Sroczyńska Paulina
Stachowicz Klaudia
Stasik Karolina
Stefański Krzysztof Łukasz
Szabelski Mateusz
Szczepaniak Adrian
Szpak Katarzyna Maria
Szulc Antoni Michał
Śliwiński Kamil
Święcicki Albert Piotr
Świst Anna Maria
Tomaszewski Juliusz Jan
Trybek Filip
Urbaniak Przemysław
Urbanowski Tomasz
Wachowiak Mateusz
Wapner Agata Weronika
Warszczyńska Adrianna
Wiecki Wojciech
Winkler Bartosz Jakub
Witkowska Marta
Wojdak Oliwia Ewelina
Wrocińska Joanna
WRÓBLEWSKA PATRYCJA
Wytyk Krzysztof
Zglejszewska Ewelina Maria
Ziółkowska Aleksandra Natalia
Ziółkowska Weronika
Żukowska Beata Magdalena
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President
of the Republic of Poland
Warsaw, 13 April 2014
To the organizers and participants
of the 8th Remembrance March
Gniezdowo Station-Katyn Forest
Dear Participants,
There is no freedom without the truth. Freedom is inseparably associated with the truth just like its
opposite, subjugation, with the lie. Freedom allows the truth to emerge. On the contrary, bondage
endeavors to conceal the truth, making inveracity its cardinal way.
History teaches us that where freedom erupts, the truth spreads even more plentifully. It occurred
when the Solidarity Movement came into being in 1980 and when, 25 years ago, our country regained
its freedom. Remembrance of the Katyn Massacre which, in the post-war times, was preserved only
by families of the murdered Polish Army officers, State Police officers and government officials of the
reborn 2nd Republic’s of Poland, finally became a public matter. The sovereign and democratic 3rd
Republic of Poland could not forget those who, for their allegiance to their homeland, had to pay the
highest price of their lives and rested in nameless death pits. In November 1989 the first non-communist
Prime Minister, Tadeusz Mazowiecki, paid a visit to that place. It was a meaningful, symbolic gesture a representative of the free again Republic of Poland paid tribute to the victims of Katyn but also to all
those who, throughout the communist years, bravely asserted the truth.
A lie must become defeated while confronted with the truth. Yet it does not happen by itself. The
necessary are the endeavors and open hearts of the truth upholders. Those, who devoted most of their
lives struggling for the truth about Katyn are slowly passing away. Their ranks are, however, filled with
younger generation. It is you, dear young compatriots, who have become depositaries of the national
remembrance. Your presence at this place guaranties that, in the 21st century, remembrance of the
crime which was committed here will always be cherished. The crime that nowhere and never should
be repeated.
I would also like to extend my thanks to the young Russians who have been participating in the Marches
for years. Thank you for your solidarity in the truth concern. In Poland we know very well that there is
no freedom without the truth but also that there is no freedom without solidarity. As free people, we
can now jointly and severally face the painful moments of our common past. And when there is no
peace in the surrounding world, it becomes really important to meet in places like Katyn, which make
us remember what tragic effects can attempts on negating freedom and truth lead to. I deeply believe
that learning the truth has a power of liberating us from our constraints and fears, increasing amiability
and friendship between nations.
May the present 8th Remembrance March mark the mutual, Polish and Russian respect for the truth,
allegiance to one’s own but respect to other people’s freedom as well as solidarity between our nations.
Best regards!
Bronisław Komorowski
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CHRONICLE OF THE 8th REMEMBRANCE MARCH

10-15 April 2014
Remembrance Marches, called ‘The Everlasting Memory of Generations’, co-organized by Memoramus
Association and the schools participating in the project have become Polish nationwide event and value. The
six days of marching together approximated us and our Russian friends the events that happened 74 years ago.
They made us reflect on the condition of the historical knowledge of the Poles and the Russians and on our fates,
though so much different, yet still interwoven with tragic events.
Polish young people had been preparing for the March since the subsequent opening of the project in October
2013. They participated in numerous educational activities in order to broaden their knowledge and perception
on the fate of the Poles in the East, history of the Eastern Borderlands and the fate of the Polish prisoners of
Katyn and war.
Our youth worthily represented their generation. Through the symbolic march from Gniezdowo Station to
Katyn forest young people received a history lesson that will stay in their memory forever. History is preserved
by those who protect it from oblivion. History of the Eastern heroes was to have been erased from the memory
of generations. By making this trip, the students and teachers could reconstruct the remembrance.
He took the hat off his head, stood up and strained his voice
Shouting three times ‘Poland has not yet perished’
They disappeared in the crowd; yet still his hand heavenward,
His hand and head stayed in my eye,
And they will remain in my mind, and in my life
Like a compass they will show me, and lead me, where the virtue is:
If I forget about them, You, Lord in heaven,
Forget about me.Day One – 10 April 2014 – Thursday
We met at Adam Mickiewicz Square. Our tutors checked the attendance. We packed our luggage, took
our seats and set off for a long journey. It was seven o’clock. The farewell Poznan morning was cold, yet the
weather was beautiful. The day was sunny and the trip went well. We got to Tykocin, a town on the Narew River
in Podlaskie Voivodeship. Tykocin had become the seat of the Crown lands during the reign of King Sigismund
Augustus II. Stefan Czarniecki obtained Tykocin for his services to the country during the Swedish invasion
of Poland in 1655-1660. In the town lived a considerable Jewish community. Their synagogue is still in town. The
White Eagle monument, an important place to visit, was erected to commemorate the institution of the Order
of White Eagle which took place in Tykocin in 1705. Then we went to Rozłogi to rest after the long journey and
to prepare for crossing the Belorussian border.
Day Two – 11 April 2014 – Friday
We set off for the Belorussian border. After three and a half hours of waiting and the customs clearance
we started our journey across Belorus heading for Russia. Nature was slowly getting back to life, the first signs
of spring were around and the birds were singing beautifully. Belorus welcomed us with gorgeous sights – the
immense, endless fields, meadows, marshlands and wooden architecture in all kinds of condition. We noticed
particular neatness everywhere. The farmyards, even though poor, were very clean. The roads were good and
easily drivable. Everyone gave a sentimental look at the area, seeing in it the territory of the Eastern Borderlands
of the 1st and the 2nd Republic of Poland. They were brought back by such names as: Grodno, Wołkowyska,
Niemen, Lida, Orsza. We passed Berezyna, which made us recollect the heroism of the Polish army. In the evening
we crossed the border between Belorus and Russia and before midnight we were in Smoleńsk.
44

VIII marsz pamieci.indd 44

2014-08-18 18:53:34

Day Three – 12 April 2014 – Saturday
After breakfast we went to Katyn. We got pieces of paper with names of the officers murdered in Katyń
who came from Wielkopolska. When we arrived at the Polish War Cemetery we were welcomed by the toll of
the Katyn bell, whose sound appealed to us to remember about those who had innocently been murdered
there. Then we took part in the Holy Mass. It was an exceptional experience. The priest turned to us with words
‘the noble Poles’ and during his sermon he quoted words of the murdered major Adam Solski who, while being
imprisoned, put down regular notes. Owing to them we know when the first transports of war prisoners began
in Katyn.
The notation from the 9 April 1940, the last one: ‘Five o’clock in the morning. The day began in a peculiar way at
the early dawn. We travelled by a prison carriage in little cells (horrible!). We were brought to a forest, to some
kind of a summer resort. Then a detailed search. They took my watch which showed 6.30 a.m (8.30). I was asked
about my wedding ring which (…). They took my roubles, my major belt and my pocket knife (…)’
What happened later… we know…
The moment of wistfulness at the War Cemetery, then each of us found and paid tribute to his/her ‘own’ officer.
Then we lit candles and left little pennants by the nameplates of the murdered Poles. My group found the
nameplates and paid homage to: reserve second lieutenant orderly Feliks Zelba, reserve major orderly Marian
Zielinski, major Albin Ziemiecki, lieutenant Jerzy Lorentz, captain Tomasz Machcinski, lieutenant Paweł Perzak,
major Stanisław Polczynski, lieutenant Tadeusz Zralski and lieutenant Franciszek Zarzycki.
We got back to our coach and returned to Smolensk. There was a guide waiting to show us the Assumption
Cathedral of Smolensk. Towering above the city the church looked really beautiful. We visited the place and
learnt the Russian history of the town, so different than the one we know.
Then we visited the Catholic parish of the Church of the Blessed Virgin Mary. There we met father Ptolumeus
who told us the story of his mission in Smolensk. It was deeply moving. We also visited a presently untended
Catholic cemetery situated by the church.
Later we went to the Polish House to meet with the students from Smolensk schools and the Russian School
of Cadets.
Day Four – 13 April 2014 – Sunday
We got up early in the morning. After breakfast we got on the coach which took us to Gniezdowo
railway station. I had seen photos of Gniezdowo station before yet the real sight of the place made a staggering
impression. In my imagination I could almost recreate the last moments of life of those murdered in Katyn. Railway
tracks, carriages, prison carriages and the station building- a silent witness of those days and events. Fear.
The march began. We walked carrying our national flags. In such patriotic atmosphere the words Poland and the
Pole sounded in a different way, there we could understand their real sense. Together with us marched students
from Smolensk schools and the Russian FM M. Kutuzow School of Cadets.
We came to The Katyń Memorial. There we met representatives of the Smolensk District authorities. Among us
were representatives of the victims’ families, Mr Wincenty Dowojna, a son of an officer murdered in Katyn, whose
mother was deported to Kazakhstan and died there and Ms Lidia A. Turczenkowa whose closest relatives became
victms of the Stalinist terror. Ms Turczynkowa had been struggling for the truth in the Russian Association of
Victims of Unlawful Political Repressions for years. Her exceptional courage and devotion enabled her to reveal
it though she did not manage to find the burial place of her family members. She promised to attend marches
as long as it did not stay beyond her capabilities. After a short prayer of the Orthodox and Catholic priests we
left the Memorial. We went to the Siewiernyj Airport to pay tribute to the victims of the air crash that happened
on 10 April 2010. A prayer. Lighting candles. A wistful moment upon the extent of the disaster in which the elite
of our country lost their lives. We left Smoleńsk heading for the Belorussian border. We stayed overnight at the
Sports Centre near Minsk.
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Day Five – 14 April 2014 – Monday
We set off after breakfast heading for Kuropaty, a burial site at the outskirts of Mińsk with numerous mass
graves of those executed by firing squad in the years 1937-1941. According to the data presented by Zianon
Pazniak presumably 250 thousand people were murdered there. Publication of the investigation results raised
the tide of indignation of some communist World War II veteran organizations. They wanted to put the blame of
the crime on the German Nazis. Yet, all the later investigations confirmed the earlier results. In 1998, as soon as
the fourth inquiry began, the largest hitherto death pit was discovered. For the first time the investigators found
the material evidence with authentic dates and names which proved that people had been murdered there
even before the break of the German-Russian war in 1941. The forest of crosses still stirs up incredible emotions.
It was frightening and dreary, in spite of the sunlight cutting through the leaves. We could feel horror of the
place. It overwhelmed us with the endless number of nameless crosses. We lit candles and prayed. We left little
white and red flags there.
Then we went to Nowogrodek where we visited the family house of Adam Mickiewicz. We recollected the life of
our great poet which was so tightly bound to Polish history. Then we visited the parish Transfiguration Church,
which was erected in place of the 14th century wooden church founded by prince Witold. The modern church
was built in the 18th century. In the outside wall there is a memorial plaque set to commemorate the wedding
of Władysław Jagiello and princess Zofia which took place in the cathedral in 1422. That marriage resulted in
giving life to two future Polish kings, Wladyslaw III Warnenczyk and Kazimierz Jagiellonczyk. In February 1799
Adam Mickiewicz was baptized at the church. A nun told us a touching story of 11 Sisters of the Holy Family
of Nazareth who got murdered by the German Nazis during the Second World War. They offered their lives
for the 120 people imprisoned by the Gestapo. The sarcophagus with their remains is located in a chevet of
the church. The 11 Sisters became blessed by the Pope John Paul II. The painting depicting the beatification
ceremony in Rome in year 2000 can be seen at the high altar. We visited the church and prayed. Then we
walked to Adam Mickiewicz monument. On the way we passed the ruins of Grand Duke Mendog’s castle. In
the 13th century Mendog managed to unite all Lithuanian principalities making Nowogrodek their capital. In
the castle, according to tradition, Mendog and his wife became baptized in the Latin rite because he aspired to
become king. However, at the end of his life he turned back to paganism and Christianity could not consolidate
in Lithuania in his time. A recollection of the place appears in the national epic, ‘Pan Tadeusz’, as a Mandog’s
grove. We took pictures with the poet and then travelled to Bohatyrowicze. Bohatyrowicze is a magical place
for all Poles. Every person heard about that little village near Grodno. We first visited the insurrectionists’ grave
of 1863. Forty insurrectionists who gave their lives for their homeland are buried there. We noticed the place
was well looked after; someone must have been taking care of it. We lit candles and prayed. We also placed little
white and red flags there. Then we took a group photo. Later we walked to the Neman River which beguiled us
with its scenery. We stood on the riverbank. It was beautiful. All of us could only imagine the Neman River while
reading its gorgeous descriptions by Eliza Orzeszkowa. Now we could just stand there and look.
Then we made for the grave of Jan and Cecylia, the legendary ancestors of Bohatyrowicz family who settled
down at the area in the 16th century. With their hard work they managed to turn the primeval forest into
ploughland and develop it into a prosperous hamlet. A legend says that King Sigismund II Augustus, who visited
the place while hunting, in acknowledgement of their hard and toilsome work raised them to the nobility. The
grave is commemorated in ‘Nad Niemnem’, a novel by Eliza Orzeszkowa. Then we went to Grodno where we
stayed overnight.
Day Six – 15 April 2014 – Tuesday
After the morning breakfast we got on the coach and travelled to the centre of Grodno. Grodno used to
be a royal town of the Grand Duchy of Lithuania and the Republic of Poland. We visited St. Gleb and St. Borys
Church (tserkov). The first mention of the place goes back to the 12th century. In the second part of the 19th
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century, as a result of a landfall of the Neman riverbank, the southern wall of the church and the apse collapsed.
The damaged building became secured and renovated so now its visiting is permitted.
Then we visited Batorowka in Grodno. Batorowka was a Renaissance palace built in the second half of the 16th
century. It used to be a residence of king Stefan Batory who, as legend says, died in the castle. Then we made for
the New Castle which was built in King Augustus III times. It used to host the parliament general meetings of the
1st Republic of Poland. It also hosted the partition parliament session in 1793 which took place after the lost
war with Russia and the Confederacy of Targowica. In the castle King Stanislaus Augustus Poniatowski signed
his abdication in 1795.
The next stopover was the Polish War Cemetery of 1918-1939. We were deeply moved by the sight of the
nameless graves. We lit candles and prayed. We left little white and red flags there. At the cemetery we also
passed the graves of Soviet soldiers who died while capturing the town in 1939. The inhabitants of Grodno kept
faithful to their homeland. They defended the river crossing and the bridge on the Neman River against the
Soviet Army. Yet the city streets do not bear the names of the defenders but of the Soviet soldiers. The fate of the
defenders became erased from history. We were told a startling story of a thirteen-year-old boy, Tadzio Jasiński,
one of the young town defenders from September 1939. He became famous for his unprecedented heroizm.
He threw a Molotov cocktail (petrol bomb) at a tank yet it did not explode. The Soviet soldiers captured and
tortured him then tied him to the tank with barbed wire. They made him a human shield. He got removed from
the tank by girl scouts who carried him to hospital. He died there in the arms of his mother who after his death
went insane. At the Parochial Cemetery in Grodno there is only his symbolic grave. We visited the cemetery
which used to be a Roman Catholic necropolis. There we found the tombs of Eliza Orzeszkowa and Stanisław
Nahorski. We lit candles and prayed. When we drove across the town, we passed the house of Eliza Orzeszkowa
who settled down in Grodno in 1869. Her further life was closely bound to the town. From the bus window
we could see the building of music school which was attended by Czesław Wydrzycki, later known as Czesław
Niemen. The Wydrzycki family became resettled to post-war Poland in 1958 in the last action of mass relocation
of the population from the Eastern Borderlands to the 2nd Republic of Poland.
Then we took a walk in town. We passed many magnificent buildings bringing back memory of Polish history
of the town. We got to the Basilican Cathedral of St. Francis Xavier, a former Jesuit church, then a parish church.
Presently it functions as the Cathedral of the Grodno diocese. We visited the church. It was really beautiful. The
altars built for the coming Easter (Paschal) Triduum left us deeply moved and impressed.
We got on the coach heading for the border. Grodno was only a couple of kilometers from there, yet it seemed
so far away…
We returned to Poznan. We arrived shortly before midnight. We said goodbye. The 8th Remembrance March
was over. For the participants it was a living history lesson which helped them better understand the fate of the
Poles in the East.
Bogusława Hofa, a teacher of ZSB Nr1 in Poznań
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Общество Сотрудничества с Востоком MEMORAMUS
в Познани
Национальный Центр Культуры

Мы помним
вместе
VIII Марш Памяти
польской и российской молодёжи
станция Гнёздово – Катынский Лес

10-15 апреля 2014

Познань 2014

VIII marsz pamieci.indd 48

2014-08-18 18:53:34

Президент
Республики Польша
Варшава 13 апреля 2014 г.
Организаторы и участники Марша Памяти в Катыни
Станция Гнездово - Катыньский Лес
Уважаемые Господа.
Нет истинной свободы без правды. Свобода и правда неразделимо связаны, как принуждение
с ложью. Свобода даёт возможность открыться правде, и напротив, неволя, плен стараются
скрыть правду, а ложь это главный метод неволи.
История учит нас, что «где вспыхнула свобода, там ещё полнее царствует правда». Так случилось
в Польше, когда в 1980 году появилась организация „SOLIDARNOŚĆ”, и когда, 25 лет тому
назад, наша страна отыскала свободу. Память о Катыньской трагедии, унесшей жизни тысячи
поляков, в послевоенной Польше сохраняли члены семей убитых офицеров Войска Польского,
сотрудников полиции, чиновников II Речи Посполитой. Это стало тогда общественным делом.
Суверенная и демократичная III Речь Посполитая не могла забыть о тех, кто за свою верность
Родине принесли самую высокую жертву и нашлись в безымянных ямах смерти. Уже в ноябре
1989 года на это место приехал первый некоммунистический премьер Тадеуш Мазовецки. Это
был значительный и символический жест - представитель снова свободной Польши почтил
память не только жертв Катыни, но и всех тех, которые за годы коммунизма отважно боролись
за правду.
Свобода всегда одержит верх в борьбе с ложью. Но это само собой не произойдёт. К этому
нужны усилие и открытое сердце сторожей правды. Сегодня уже всё меньше тех, которые почти
всю свою жизнь посвятили борьбе за правду о Катыни. Их места занимают молодые люди.
Это вы, дорогие молодые поляки, становитесь хранителями депозита национальной памяти.
Ваше присутствие на этом месте даёт гарантию, что в XXI веке будет культивироваться память
о Катыньской казни. О казни, которая никогда и нигде не должна повториться.
Я хотел бы поблагодарить российскую молодёжь, которая уже несколько лет принимает участие
в Марше Памяти. Большое спасибо Вам за вашу солидарность в заботе о правде. Мы в Польше
хорошо знаем, что может случиться, если нет свободы без правды, как невозможна свобода без
солидарности. Мы, свободные люди, можем сегодня солидарно противостоять невозможности
повториться скорбным страницам нашей истории. Когда окружающему нас миру не хватает
покоя, тем более важным становится то, чтобы мы вместе могли встречаться в таких местах
как Катынь, напоминающих о том, к каким трагическим результатам ведёт посягательство на
свободу и правду.
Я верю, что знание правды влияет на освобождение от ограниченности и страха, увеличивает
доброжелательность и дружбу между народами.
Пусть VIII Марш Памяти будет доказательством со стороны молодых поляков и россиян
совместного уважения правды, преданности свободе, уважения чужой свободы, а также
стремление к солидарности между нашими народами.

С приветом
Бронислав Коморовски
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Хроника VIII Марша Памяти

10 - 15 апреля 2014 г
Марши Памяти, которые организуют Общество MEMORAMUS и школы, принимающие участие в проекте
„Прочная память поколений”, являются обще польским событием и достоинством. Шесть дней Марша
приблизило к нам и нашим друзьям из России события, которым уже 74 года. Они стали причиной
размышлений на тему исторических знаний поляков и россиян и о том, как судьба поляков и россиян,
хотя разная, но переплелись трагическими событиями. Польская молодёжь готовилась к этому уже с
октября 2013 года, когда открыли в следующий раз проект. Молодежь участвовала в разных эдукационных
заданиях, чтобы расширить свои знания и воображения на тему судьбы поляков на Востоке, судьбы
Восточных районов, судьбы польских военнопленных в Катыни. Наша молодёжь достойно представляла
своё поколение. Благодаря символичному Маршу от станции Гнездово до Катыньского Леса молодёжь
получила урок истории, который навсегда останётся в их памяти. Историю строит память тех, кто
сохраняют её от забвения. История героев Востока должна была исчезнуть из памяти поколений, поэтому
ученики и учителя, принимающие участие в этом путешествии реконструируют память.
Он снял с головы шляпу, встал и голос напряг:
«Польша ещё не погибла, Польша ещё жива!»
Трижды он крикнул людям, руку в небо подняв,
И взор устремила к людям несклонённая голова.
Эта рука и взгляд его остались в мыслях моих.
Как компас в дороге жизни, как заповеди в веках.
Если нарушу клятву достоинств этих святых,
То и Всевышний имя моё забудет на небесах.
Первый день – 10 апреля 2014 г. - четверг
Мы встретились на площади Адама Мицкевича. Сначала проверили присутствие, потом наши багажи
упаковали в автобус, мы заняли места и отправились в путешествие. Было 7 часов утра. Познань провожала
нас холодным утром, но потом день был тёплым, светило солнце. Очень хорошо мы доехали до города
Тыкоцин на реке Нарев в Подляском воеводстве. Тыкоцин был резиденцией Подляских королевских
земель в годы царствования короля Сигизмунда II Августа.
Стефан Чарнецки получил Тыкоцин за заслуги перед Польшей во время шведского потопа. В городе
жило много евреев. До сих пор находится синагога. Надо подчеркнуть, что в городе стоит памятник Орлу
Белому, который построили в память установления Ордена Орла Белого в Тыкоцине в 1705 г. На ночлег
мы поехали в Розлоги.
Второй день - 11 апреля 2014 г. - пятница
Мы выехали в сторону белорусской границы. Три с половиной часа мы провели на таможне и потом
долго ехали через Беларусь. Природа снова пробуждается к жизни, появляются первые признаки весны,
а птицы прекрасно поют.
Беларусь встречает нас красивыми пейзажами. Большие поля, луга, и деревянные дома в разном состоянии.
Особое внимание привлекает порядок, он везде, хозяйства, хотя скромные, но убраны. Дороги хорошие
и проездные. Все мы с сентиментальностью смотрим на эти земли. Ведь это были Восточные Земли I и II
Речи Посполитой. Напоминают об этом названия Гродно, Волковыска, Немен, Лида, Орша. Мы едем через
Березину, которая напоминает о героях польского войска. Вечером мы переехали белорусско-русскую
границу. В полночь мы были в Смоленске.
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Третий день - 12 апреля 2014 г. - суббота
После завтрака мы поехали в Катынь. Раньше мы получили листки бумаги, на которых были написаны
фамилии офицеров из Великой Польши, которые погибли в Катыни.
Мы дошли до Мемориала и там нас встретил голос Катынского колoкола. Он напоминал, чтобы мы не забыли
о тех, которых здесь невинно убили. Мы участвовали в службе. Это было незабываемое впечатление.
Священник обратился к нам со словами „Благородные поляки”, а во время службы цитировал слова
убитого на этом месте майора Адама Сольского, который будучи в плену, вёл систематические заметки.
Благодаря этим заметкам мы знаем, когда начались первые вывозы в Катынский лес.
Запись 9 апреля 1940 г. является последней: „5 часов утра, это особенный день. Вывоз целыми тюремным
машинами, ужасно. Привезли нас куда-то в лес, место напоминает район летнего отдыха. На месте личный
обыск. Взяли мои часы, была половина седьмого (6.30/8.30). Спрашивали меня про кольцо, которое....
Взяли рубли, ремень, перочинный нож...”
Что случилось потом... знаем...
Минута для размышлений на Военном Кладбище. Каждый нашёл табличку с фамилией и почтил память
„своего” офицера. Мы зажигаем свечки, оставляем маленький флажок. Моя группа нашла таблички
Феликса Зельбы, Маряна Зелинского, Альбина Земецкого, Ежего Лорентза, Томаша Махцинского, Павла
Пежака, Станислава Полчинского, Тадеуша Дрольского и Франтишка Зажицкого.
Мы садимся в автобус и едем обратно в Смоленск. Там ждёт нас экскурсовод - женщина, с которой
посещаем собор Успения Божьей Матери. Он прекрасный и его хорошо видно над городом. Мы
знакомимся с российской историей города, которая немножко другая чем польская. Потом мы пошли
в католический приход, где встретил нас монах Птоломей и рассказал свою историю работы на этом месте.
Мы удивляемся. Потом идём на католическое кладбище, которое сегодня запущенное, а находится рядом
с костёлом. Потом едем на встречу в Дом Польский, где ждут нас учащиеся смоленских школ и курсанты
Кадетского корпуса.
Четвёртый день - 13 апреля 2014 г. - воскресенье
Мы встаём рано утром, завтракаем и на автобусе едем на вокзал Гнездово. Раньше я много раз видела
фотографии этого вокзала, однако этот вид произвёл на меня большое впечатление. Воображение
подсказывает мне, как могли выглядеть последние минуты убитых в Катыни. Железная дорога, вагоны,
тюремная машина и здание вокзала - немые свидетели тогдашних событий. Страх. Мы идём, несём знамя.
Патриотическая атмосфера. Здесь слова поляк и Польша звучат по-другому, здесь начинаем понимать их
глубокий смысл.
С нами идёт молодёжь смоленских школ и курсанты-кадеты им. фельдмаршала М.И. Кутузова. Мы доходим
до Мемориала Катынь. На месте представители власти Смоленской области. Среди нас представители
семей жертв расстрела: господин Винценты Довойна - сын офицера убитого в Катыни и высланной
в Казахстан и там умершей матери, Лилия Турченкова близкие которой стали жертвами сталинского
режима. Лилия Турченкова борется за правду в Российском Обществе Жертв Политических Репрессий.
Её необыкновенная отвага и пожертвование позволили достигнуть правды, хотя она не нашла ещё места,
где похоронены её родственники. Она говорит, что будет принимать участие в Маршах Памяти, пока
сил хватит. Короткая молитва священников о невинно убиенных, и мы выходим из Мемориала и едем
в аэропорт Северный, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, когда погибли
члены польского правительства.
Молитва. Зажигаем свечки. Задумываемся над размером катастрофы, в которой погибла элита нашей
страны. Выезжаем из Смоленска. Едем в сторону границы с Беларусью. На ночлег мы остановились
недалеко от Минска в спортивном центре.
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Пятый день - 14 апреля 2014 г. - понедельник
После завтрака мы отправляемся в путь. Едем в Куропаты - урочище недалеко от Минска, где находятся
могилы расстрелянных в годы 1937-1941. Вероятно, там расстреляли около 250 тыс. людей. Такие данные
у Зянона Позняка. Публикация результатов следствия, которое подтверждает вину НКВД, произвела волну
возмущения некоторых коммунистических групп фронтовиков времени II мировой войны. Они хотели
сбросить вину на немецких офицеров, но все следствия подтверждают, что не они виноваты.
В 1998 г. началось 4 следствие, в результате которого открыли самую большую яму смерти. Впервые
были найдены вещественные доказательства: конкретные даты и имена, свидетельствующие, люди были
расстреляны перед началом немецко-советской войны 1941 г. Лес крестов вызывает и по сегодняшний
день большие эмоции. Он поразительный и ужасный, вопреки солнечному свету, который отражается
блеском на листьях. В нас пробуждается горечь от множества деревянных, безымянных крестов. Мы
молимся и зажигаем свечки, оставляем бело-красные флажки.
Потом мы едем в Новогродек, где находится семейный дом Адама Мицкевича. Вспоминаем судьбу нашего
великого поэта и историю Польши, которая неразрывно связана с жизнью поэта. Мы посещаем приходской
костёл, который появился на месте деревянного в конце XIV века, его учредил князь Витольд. Нынешний
костёл появился в XVIII веке. В стене костёла находится мемориальная плита, которая рассказывает
о свадьбе короля Владислава Ягеллы с голландской княгиней Софией в 1422 г. В этом браке родились два
сына - будущие короли Польши: Владислав III Варненчик и Казимир Ягеллоньчик. В феврале 1799 г. в этом
костёле крестили А.Мицкевича.
Одна монашка рассказала нам ужасную историю 11-и монашек-назаритянок, которых убили немецкие
фашисты во время II мировой войны. Они пожертвовали свою жизнь за 120 человек, заключённых гестапо.
Саркофаг с их мощами находится в боковой часовне костёла. Они стали благословленными римским
папой Иоанном Павлом II, а образ, который был на торжестве канонизации в Риме в 2000 году, теперь
находится недалеко от алтаря. Мы посещаем костёл и молимся. Потом идём к памятнику Мицкевичу.
По дороге видим развалины замка великого князя Миндовга, который соединил литовские княжества
в XIII веке, а в Новогродке сделал свою столицу. По легенде Миндовг и его жена в этом замке приняли
крещение по католическому обряду, потому что князь хотел получить королевскую корону. В конце
жизни он вернулся к язычеству, а христианство в Литве не укрепилось. Воспоминание об этом месте роще Миндовга - сохранилось в романе А.Мицкевича „Пан Тадеуш”. Мы делаем снимки с Мицкевичем
и едем в Бохатыровичи. Для поляков это волшебное место. О маленькой деревне, расположенной
недалеко от Гродно, слышал каждый поляк. Мы идём в сторону захоронения повстанцев 1863 г. В могиле
40 повстанцев, которые пожертвовали свои жизни за Родину. Видно, что кто-то о ней заботится. Мы
зажигаем свечки и молимся, оставляем бело-красные флажки и делаем фотографию. Идём на реку Немен,
которая поражает нас своей красотой. Стоим на берегу и восхищаемся пейзажем. Раньше многие из нас
могли только представлять себе Неман по книгам Елизы Ожешковой, а теперь мы любуемся им. Идём
к могиле Яна и Цецилии - легендарных предков Бохатыровичов, которые обосновались на этом месте
в XVI веке. Своим тяжким трудом они превратили дремучий лес в землю, на которой можно работать.
И так появилась богатая деревня. По легенде король Сигизмунд II Август, когда был на охоте, навестил этих
людей, и, в признание их трудов и заслуг, пожаловал Яну и Цецилии дворянство. О могиле упоминается
в романе „На реке Неман” авторства Е.Ожешковой. В Гродно мы будем ночевать.
Шестой день - 15 апреля 2014 г. - вторник
После завтрака едем в центр города. Гродно было королевским городом Великого Литовского Княжества
и Речи Посполитой. Мы посещаем церковь святых Бориса и Глеба. Впервые о ней писали уже в XII веке. Во
второй половине XIX в. из-за обрушения каменной опоры рухнула южная стена и апсида. Разрушенную
церковь привели в порядок, отремонтировали и поэтому можно её посещать.
В городе мы посещаем Баторовку. Это был дворец эпохи Ренессанса, которую построили во II пол. XVI в.
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Там находилась резиденция короля Стефана Батория, который по легенде здесь и умер. Потом мы идём
в Новый Замок в Гродно построенный при короле Августе III. В нём проходили генеральные сеймы I Речи
Посполитой. Здесь состоялся сейм во время раздела Польши в 1793 г. после проигранной войны с Россией
и тарговицкой конфедерации. Король Станислав Август Понятовски подписал в замке акт отречения 1795 г.
Следующее место - это кладбище войска польского 1918-1939 г. Нас поражают безымянные могилы.
Зажигаем свечки и молимся, оставляем бело-красные флажки. На кладбище тоже могилы советских
солдат, которые погибли, когда брали штурмом город в 1939 г. Ополченцы-горожане были верны Родине.
Они защищали переход через реку, защищали мост на реке Неман перед советскими войсками. Однако
улицы не названы их фамилиями, только советскими. Решено вычеркнуть из памяти судьбу защитников
Гродно. Мы узнаём историю 13-летнего защитника города Тадеуша Ясинского, который здесь прославился
необыкновенным мужеством. В сторону танка он бросил „коктейль Молотова”, но он не зажёгся и мальчика
поймали советские солдаты, жестоко избили и привязали к танку, чтобы он стал живой мишенью. С танка
сняли его девочки гарцеры и занесли в больницу. Там он умер на руках своей матери, а она после этого
сошла с ума.
В Гродно находится его символическая могила на приходском кладбище. Оно римско-католическое.
Находим могилу Элизы Ожешковой и Станислава Нахорского. Зажигаем свечки и молимся. Потом едем
через город и видим дом писательницы, в котором жила с 1869 г. Через окна автобуса видим музыкальную
школу, в которой учился Чеслав Выджицкий, потом все его знали как Чеслав Неман. Семью Выджицких
переселили в послевоенную Польшу в 1958 г. в рамках последних массовых выселений поляков
с восточных районов II Речи Посполитой. Потом мы гуляли по городу и видели много великолепных зданий,
напоминающих польскую историю города. Мы посетили кафедральную базилику святого Франтишка
Ксаверего, которая была раньше костёлом иезуитов, потом приходским костёлом, а сегодня кафедрой
гродненской епархии. Это красивый костёл. Нам понравились алтари, которые как раз строили на Пасху.
Мы сели в автобус и поехали в сторону Польши. Гродно лежит недалеко от границы, но кажется что это
далеко...
Едем в Познань. На месте мы очень поздно, приезжаем к полночи. Мы прощаемся. VIII Марш Памяти
окончился. Для участников это живое свидетельство истории, которое помогло нам лучше понять судьбу
поляков на востоке.
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Обстоятельства казни должны быть до конца исследованы
и выяснены. Надо здесь, в Катыни, говорить молодёжи: польской
и российской, украинской и белорусской - важное, чтобы по закону
была подтверждена невинность жертв. Чтобы катынская ложь
исчезла на всегда из общественной жизни. Путём, который
сближает наши народы, мы должны идти дальше, не задержаясь,
не отстaвая. Этот путь к примирению требует отчётливых
знаков. На пути надо поддерживаться партнёрства, диалога
равных с равными, а не империалистических желаний

Президент Польши Лех Качинcкий
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