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Mądra, dojrzała decyzja Rodzin Katyńskich, podjęta na początku lat dziewięćdziesiątych w sprawie 

budowy polskich cmentarzy w miejscach ukrycia zwłok przez sowieckich zbrodniarzy (…) spowodowa-

ła, iż Katyń nie stał się jedynie pojęciem historycznym. (…) Spoczywający na katyńskich cmentarzach 

służyli Polsce za życia, wybrali śmierć zamiast zdrady, służą Jej sprawom również po śmierci. Miejsca te, 

także Charków i Miednoje - świadczą, uczą i ostrzegają.

(Andrzej Przewoźnik - sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w latach 1992–2010. 

Jego największą zasługą jest wynegocjowanie zgody Rosji i innych państw poradzieckich na utworzenie na 

ich terenie Polskich Cmentarzy Wojennych - w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Koordynował też i organizował 

renowację Cmentarza Orląt we Lwowie i wielu innych miejsc pochówków Polaków na świecie. Zginął w kata-

strofi e samolotu TU-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.)

 Andrzej Przewoźnik

Katyń- zbrodnia, prawda, pamięć. Warszawa 2010
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Przedmowa

 Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu, we współpracy z Domem 

Polskim w Smoleńsku, zorganizowało X Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniez-

dowo - Las Katyński. Prezentowana publikacja stanowi relację z tego wydarzenia. Przedsięwzięcie to 

wspierali ze strony polskiej: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Samorząd Województwa Wiel-

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

Wielkopolskich, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Podczas X Marszu Pamięci oraz całego na-

szego pobytu w Smoleńsku byliśmy otoczeni opieką władz federalnych Obwodu Smoleńskiego oraz 

pracowników Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”. 

  

 Wszystkim wyżej wymienionym Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowanie. 

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

podobnie liczna grupa rosyjskiej młodzieży. Wśród uczestników jubileuszowego Marszu była Lilia 

Turczenkowa - prezes smoleńskiego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofi ar Bezprawnych Represji 

Politycznych. Wspólne marsze pamięci, w których polscy i rosyjscy uczniowie oddają cześć zamordo-

wanym przez sowiecki totalitaryzm są jedynym takim przedsięwzięciem odbywającym się na terenie 

Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”.

Prezes Stowarzyszenia

 Wincenty Dowojna



6



7

Spotkanie młodzieży polskiej i rosyjskiej w Smoleńsku - sobota 23 kwietnia

 My, wielkopolska młodzież i nasi opiekunowie, przyjeżdżamy do Katynia pod Smoleńskiem, by 

oddać hołd pomordowanym polskim ofi cerom, uczcić ich pamięć, w pokorze i zadumie zapalić znicz 

przy tablicach epitafi jnych na Cmentarzu Wojennym. Ale przyjeżdżamy do Katynia także z przesłaniem 

przyjaźni i pojednania. Dlatego w Smoleńsku nasza młodzież spotyka się przedstawicielami polskiej 

mniejszości, zgromadzonymi wokół Domu Polskiego, oraz z młodzieżą rosyjską, uczniami szkoły śred-

niej i Korpusu Kadetów.

 Dom Polski i rosyjscy uczniowie, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowali dla nas, uczest-

ników X Marszu Pamięci, wzruszające spotkanie i koncert w smoleńskim Domu Kultury. Ze sceny 

brzmiały utwory po polsku, rosyjsku, angielsku. Te, które lubi współczesna młodzież, i te, które się 

nigdy nie zestarzeją. Uczestniczki naszego wyjazdu również wystąpiły na tym koncercie z polską i ro-

syjską piosenką. A poza tym z pewnością zaskoczyła wszystkich Gabrysia Borowiak z Obornik, która po 

mistrzowsku zagrała na… plastikowych wiadrach, dowodząc tym samym, że wiadra to całkiem niezły 

instrument perkusyjny. Potem wzruszył nas piękny wiersz o katyńskim lesie, który napisała po rosyjsku 

zastępczyni dyrektora Memoriału „Katyń” Galina Andrejenkowa, a przełożyli na język polski członkowie 

Domu Polskiego, Polacy ze Smoleńska. Wiersz usłyszeliśmy dwukrotnie – za drugim razem w języku 

rosyjskim pięknie wyrecytowała go Antonina Mickiewicz, prezes organizacji polonijnej.

 Podczas uroczystego koncertu zabrzmiały też słowa wdzięczności i uznania dla Pana Wincentego 

Dowojny, inicjatora Marszów Pamięci. To w ogromnym stopniu dzięki niemu wielkopolska młodzież już 

po raz dziesiąty przyjechała do Katynia, dzięki niemu trwa pamięć pokoleń. Z rąk Antoniny Mickiewicz 

i w obecności poprzednich prezesek Domu Polskiego Wincenty Dowojna otrzymał pamiątkową ta-

bliczkę z podziękowaniami.

 Po koncercie, gdy opiekunów podejmowano tłustymi smoleńskimi pączkami i kawą, młodzież z obu 

krajów bawiła się na dyskotece. Dogadywali się, pomimo nieznajomości języka drugiej strony, wymie-

niali adresy i zapraszali na facebook’owe profi le. Szczerze się zasmucili, gdy nadeszła chwila rozstania. 

Przed nami, Polakami, był kolejny, szczególny w programie tego dnia punkt – osobista refl eksja i mo-

dlitwa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Memoriale „Katyń”. Wiedzieliśmy, że z Rosjanami spotkamy 

się nazajutrz, na Placu Pojednania.

                                                                                                               

     

                Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
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 „Dzień polski” w Katyniu - sobota 23 kwietnia

 Pobyt w Memoriale Katyń kończył pierwszy dzień naszej obecności na ziemi rosyjskiej. Memoriał 

położony jest kilkanaście kilometrów od Smoleńska, między Gniezdowem a Katyniem, w tak zwanym 

Lesie Katyńskim.

 Na miejscu, uczestnicy wyjazdu zostali podzieleni na grupy i razem z przewodnikami zwiedzali 

obszar, na którym rozegrały się jedne z najtragiczniejszych wydarzeń w historii polskiego narodu. 

Uczniowie poznali fakty związane z losami aresztowanych Polaków, genezą zbrodni katyńskiej oraz 

historię Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”, który jest pierwszym na terytorium Rosji 

międzynarodowym pomnikiem poświęconym ofi arom represji stalinowskich.

 Duże wrażenie na uczestnikach zrobiło przejście przez rosyjską część Memoriału, gdzie nie dokona-

no jeszcze szczegółowych prac ekshumacyjnych, a droga wiedzie drewnianym mostkami kilkadziesiąt 

centymetrów nad ziemią. 

 Polska części cmentarza ostatecznie uświadomiła wszystkim ogrom zbrodni, jaka dokonała się tu 

przed 76. laty. „Doły śmierci” przykryte żeliwnymi płytami i 4400 tabliczek z nazwiskami polskich ofi -

cerów, policjantów, nauczycieli, ziemian są namacalnym dowodem – jakie straty poniósł nasz naród 

w wyniku starcia ze stalinowskim totalitaryzmem.

Młodzi ludzie w ciszy, skupieniu i ze wzruszeniem zapalili znicze oraz umieścili biało-czerwone chorą-

giewki przy tabliczkach upamiętniających ofi ar zbrodni.

Chwila zadumy, modlitwy … łzy…

„Czy im

się pożegnać dano?

Czy do końca, aż kat wystrzelił,

o niczym nie wiedzieli?

Jeden był jedynak u matki.

a drugi u ojca ostatni;

a trzeci popełnił zbrodnię

i jeszcze jej nie zamodlił.

U czwartego synek i żona,

piątemu wielkość sądzona.

Jak to być może?!

a katów przecie także Pan Bóg stworzył.”

     „O Boże!” /fragment/

             Kazimiera Iłłakowiczówna

      

 Pod wieczór uczestniczyliśmy w polowej mszy koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. Zdzi-

sława Fortuniaka. Ksiądz biskup podkreślił, że oddając hołd pomordowanym, powinniśmy nie tylko 

pamiętać o ofi erze, jaką ponieśli, ale także wyciągnąć z niej wnioski na dalsze swoje życie. Dźwiękiem 

Dzwonu Katyńskiego, który rozległ się na koniec mszy świętej potwierdziliśmy, że zawsze będziemy 

pamiętać o Tych, którzy musieli zginąć tylko dlatego, że byli Polakami.

 Czas spędzony w Lesie Katyńskim – to jedna z najpiękniejszych lekcji historii, tożsamości narodowej 

i patriotyzmu, w jakiej dane nam było uczestniczyć.
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X Marsz Pamięci w Katyniu - niedziela 24 kwietnia

 Było chłodno. Niby koniec kwietnia, a my szliśmy w zimowych kurtkach i czapkach. Stacja Gniez-

dowo stała – jak zwykle, chciałoby się powiedzieć – bo przecież widziała już wielu wysiadających 

i wsiadających. Tak to już ze stacjami jest.  

 My widzieliśmy ją – w większości – po raz pierwszy, choć byli wśród nas i tacy, którzy pojawiali się tu 

już drugi, czwarty czy dziesiąty raz. Dla większości będzie to jednak jedyne z nią spotkanie. Tak jak dla 

tych, którzy wysiedli z wagonów w 1940 roku i wyruszyli w kierunku katyńskiego lasu.

 Wyruszyliśmy więc ich trasą, kierując się w stronę Memoriału Katyńskiego. My. Uczniowie i nauczy-

ciele z wielkopolskich szkół. Założyciele i członkowie Stowarzyszenia Memoramus. Szliśmy, rozmawia-

liśmy, niekiedy się śmialiśmy. Czasami przemknęła gdzieś nam przez głowę refl eksja, że tamta droga, 

ta z 1940 roku, wyglądać musiała jednak inaczej... 

 Towarzyszyli nam uczniowie ze smoleńskich szkół współpracujących ze Stowarzyszeniem Memora-

mus. Oni pewnie mieli świadomość, że to, co zdarzyło się w 1940 roku Polakom, było dla ich rodaków, 

czasów wielkich stalinowskich czystek, codziennością.

 Wydaje mi się, że właśnie ta refl eksja najsilniej pobrzmiewała podczas X Marszu Pamięci. Że w Ka-

tyniu nie ma podziału na My i Oni. Polacy i Rosjanie. Prawosławni, Katolicy, Żydzi, Muzułmanie. Bo tam 

jesteśmy po prostu „My” - ofi ary stalinowskiego terroru. Jedyne, co nas różni, to fakt, że nasi rodacy 

mają tam już imiona i nazwiska. Ich nie. 

 W  Katyniu był czas na krótkie przemówienia. Były różne, perfekcyjnie przygtowane, spontaniczne. 

Krótkie i dłuższe. Ale motyw bycia razem był tym, który powracał. Razem – bo i Polacy i Rosjanie zostali 

tak samo okrutnie przez system komunistyczny potraktowani. I nie chodzi tu w żadnym razie o liczby, 

tylko o człowieka - każdego z osobna - którego życie zniknęło gdzieś w starciu z totalitarną maszyną. 

 Drugi motyw, który był obecny w słowach polskich i rosyjskich to motyw pamiętania. Dla mnie, 

historyczki, jest to szczególnie ważne. Pamiętania o tym, co się zdarzyło tu, w tym lesie. Bo tylko pamię-

tanie daje nadzieję, że taka sytuacja nie może, nie ma prawa już się powtórzyć. 

 Przemówienia zakończyła msza, sprawowana przez duchownych – katolickiego i prawosławnego.  

 Potem była jeszcze chwila, żeby zajrzeć do niewielkich sal muzealnych, zobaczyć starą tablicę z in-

formacją oskarżającą o morderstwo ofi cerów polskich Niemców. Najpierw sobie pomyślałam, że wła-

ściwie to nie powinno jej być. Gorbaczow ujawnił dokumenty i to, co było oczywiste, zostało wówczas 

ofi cjalnie potwierdzone. Potem jednak doszłam do wniosku, że jednak tablica ta zostać tam powinna, 

z odpowiednim wyjaśnieniem, dla tych, którzy nie wiedzą. Powinna, bo pokazuje, jak wielka polityka 

może bawić się zwykłym człowiekiem, który gdzieś, kiedyś stanie jej na drodze.

 I jeszcze tylko ostatnie spojrzenie na rdzawe tablice. Jeszcze raz sprawdzenie, czy na pewno nie 

ma tam naszego nazwiska. Znicz postawiony przy kimś, kogo nie znamy, ale kto urodził się wychował 

w naszym mieście, chodził naszymi ulicami. I można wracać do autokaru.

 I wszystko jest takie jak przedtem.

 Chociaż nie do końca...

      I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
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Przemówienia wygłoszone na Placu Pojednania 
podczas X Marszu Pamięci w Katyniu

Galina Andrejenko – zastępca dyrektora Państwowego Kompleksu Memorialnego w Katyniu

Szanowni uczestnicy XMiędzynarodowego Marszu Pamięci, stoicie w miejscu tajnych, masowych po-

chówków z pierwszej połowy XX wieku. Spoczywają tu rosyjscy i radzieccy obywatele prawie wszyst-

kich warstw społecznych byłego Związku Radzieckiego, przeważnie z obwodu smoleńskiego i miasta 

Smoleńsk. Ale to także miejsce pochówku polskich obywateli, wziętych do niewoli w wyniku prowa-

dzonej przez Armię Czerwoną kampanii wrześniowej w 1939 roku.

Przez prawie cały XX wiek teren ten był pilnie strzeżony. Został otoczony wysokim płotem, a prawda 

o tym, co się tutaj wydarzyło, była tak samo niedostępna, jak niemożliwe było przedostanie się na 

ten teren. Tym, którzy wiedzieli, co się tutaj stało zabroniono mówić pod groźbą najsurowszych kar. 

Tylko demokratyczne zmiany, które zaszły w Rosji i Polsce pod koniec XX wieku utorowały drogę praw-

dzie…ciężkiej, gorzkiej, którą trudno zaakceptować w normalnym świecie. Rozstrzelania radzieckich 

i polskich obywateli sankcjonowało najwyższe kierownictwo Związku Radzieckiego, które w swoich 

działaniach kierowało się celowością polityczną tamtych czasów i nie uważało tego za przestępstwo. 

Dzisiaj, wy, młodzież z Polski, z Poznania, przejdziecie dróżkami i mostkami Memoriału Katyńskiego. 

Od mogiły rosyjskiej do mogiły polskiej, od mogiły polskiej do mogiły rosyjskiej. Właśnie w ten sposób 

- od serca do serca - powinna się ciągnąć nić pamięci, której nie da się zerwać. Musicie o tej prawdzie 

pamiętać i starać się o niej dowiedzieć jak najwięcej, żeby nowe zalążki jakiejkolwiek ideologii  budo-

wanej na ludzkiej śmierci, nie wykiełkowały. Musicie zrobić wszystko, by do czegoś podobnego nie 

dopuścić.  

Uczniowie Smoleńskiego Korpusu Kadetów im. Feldmarszałka Kutuzowa

My, uczniowie smoleńskiego Korpusu Kadetów imienia feldmarszałka Kutuzowa, spotykamy się tutaj 

na Marszu Pamięci z młodzieżą z Poznania już po raz dziesiąty. W tych latach w marszach wzięło udział 

ponad dwa tysiące osób. Wyrażamy słowa uznania i wdzięczności Stowarzyszeniu Współpracy ze 

Wschodem Memoramus oraz panu Wincentemu Dowojnie. Stoimy na miejscu rozstrzelań nie tylko ofi -

cerów polskich, ale również masowych egzekucji dokonanych na obywatelach radzieckich: Rosjanach, 

Ukraińcach, Żydach, Łotyszach. Mój słynny rodak, poeta Aleksander Twardowski, kiedyś powiedział, 

że „ten kto chowa zażarcie przeszłość jest najwidoczniej z przyszłością na bakier”.



11

My, młode pokolenie XXI wieku, obiecujemy zachować pamięć o straconych polskich ofi cerach, wa-

lecznych i bohaterskich ludziach. Ubolewamy razem z wami nad tą tragedią. To jest nasz wspólny ból. 

Jest dla nas bardzo ważne, abyśmy zachowali przyjacielskie stosunki między naszymi państwami, żeby 

nie powtórzyła się tragiczna historia.

Wincenty Dowojna, prezes Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS 

Drodzy przyjaciele, w zasadzie nie ma już o czym mówić. Wszystko już powiedziano. Nam pozosta-

ło wprowadzić te słowa w czyn. Żeby to, co usłyszeliśmy, stało się prawdą oczywistą. Wydaje mi się, 

że jestem uprawniony do tego, by apelować do wszystkich. Jako syn ofi cera, który został zamordowany 

w Lesie Katyńskim, jako człowiek, którego mama, babcia i prababcia zmarły z chłodu i niedostatku 

w stepach Kazachstanu apeluję do wszystkich o wybaczenie i przyjaźń.

Lilia Turczenkowa, Rosyjskie Zrzeszenie Ofi ar Bezprawnych Represji Politycznych

Wszystkie najważniejsze słowa zostały już wypowiedziane, oprócz słów wdzięczności panu Wincen-

temu Dowojnie, który wkłada wiele wysiłku, żeby zorganizować przyjazd do Memoriału Katyńskiego. 

Chciałabym podziękować wszystkim ze strony polskiej – uczniom, nauczycielom, działaczom społecz-

nym, którzy tutaj przyjechali. 

Pan Wincenty Dowojna wyraził nadzieję, że wypowiedziane tu słowa będą wcielane w życie. Niech tak 

się stanie! To bardzo dużo znaczy dla polskiej i rosyjskiej strony […]

Dlatego właśnie zajmuję się zbrodniami dokonanymi w Lesie Katyńskim.  Chcę powtórzyć to, co mó-

wiłam na pierwszym Marszu Pamięci: żyjemy pod jednym niebem, żyjemy na jednej Ziemi, mamy 

jednakową krew, mamy chrześcijańską wiarę i nie potrzebujemy niczego więcej na tym świecie oprócz 

pokoju. […]
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Przemówienie Jakuba Czajki, ucznia VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Poznaniu, na Placu Pojednania

Przyjaciele!

Zaszczytem jest tu dzisiaj stać przed Wami!

Stoję tu dziś przed wami jako żywy przykład człowieka, który mimo tego , że nie zaznał opresji histo-

rycznej,  jakiej doświadczały poprzednie pokolenia,  to przeżywa te wydarzenia całym sobą.

Stoję tu przed wami jako chłopak, który stara się zrozumieć tragedię tamtych czasów. Tragedię, której 

skutki i pamięć zawsze będą nas dotykać. Nas: Polaków i Rosjan. Ponieważ każda śmierć jest tragedią 

ludzką.

Stoimy wobec tej tragedii nieprzejednani,  ramię w ramię wraz z Rosjanami pamiętając, że wszyscy 

padliśmy ofi arą władzy totalitarnej.  Jednak po raz kolejny pokazujemy, że stanęliśmy ponad podziała-

mi, udowadniając moc ducha ludzkiego, który jest niepokonany. Katyń, Miednoje, Bykownia  i inne to 

nie tylko miejsca śmierci, ale miejsca, gdzie nasi rodacy udowodnili, że są gotowi umrzeć za ojczyznę. 

To miejsca, w których polski żołnierz, dla którego honor i ojczyzna były najważniejsze, nie złamał się 

i potwierdził swoje wartości .

Ludzie powtarzają, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Tą biedą jest  tragedia, która nas łączy: Polaków 

i Rosjan. Jest wspólna dla nas wszystkich. Mimo strat przyjaciół i rodziny. Mimo nieprzejednanego bólu 

jesteśmy tu, aby wybaczyć oprawcom w imię czegoś, co choć buduje się wolnymi krokami, co stworzy 

niepowtarzalną więź przyjaźni i współpracy między dwoma narodami: polskim i rosyjskim.

Dziękujemy, że możemy tu dzisiaj z wami być i zapraszamy do Polski!
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Lotnisko Siewiernyj w Smoleńsku - niedziela 24 kwietnia

Wyjątkowy dzień X Marszu Pamięci miał jeszcze jedną odsłonę. Po wzruszających chwilach w Memo-

riale wyruszyliśmy z rosyjskimi przyjaciółmi do kolejnego, ważnego dla Polaków miejsca. Od 6 lat na 

mapie podróży do Rosji nie może zabraknąć wizyty na smoleńskim lotnisku Siewiernyj. To właśnie tu-

taj, w kwietniu 2010 roku, rozbił się samolot wiozący polskie delegacje na obchody 70 rocznicy zbrodni 

katyńskiej. 

Dla wielu z nas było to znów szczególne  przeżycie, choć wydaje się, że emocje tutaj jakby inne. Gdy 

zatrzymaliśmy się na placu przylegającym do terenów wojskowych wszyscy rozglądali się, gdzie jest 

to wyjątkowe miejsce. Dopiero po przejściu kilkuset metrów znaleźliśmy się przy głazie z pamiątkową 

tablicą z napisami w języku polskim i rosyjskim, przy krzyżu, gdzie znajdowały się zdjęcia ofi ar kata-

strofy.  Po początkowym rozgardiaszu i wielu pytaniach nadszedł czas na modlitwę zainicjowaną przez 

biskupa Fortuniaka, ofi cjalne złożenie kwiatów, chwilę zadumy, zapalenie zniczy. Nie zabrakło także 

hołdu złożonego przez  rosyjskich uczniów i  przedstawicieli Domu Polskiego ze Smoleńska.

W tym miejscu wciąż ważne były słowa wypowiedziane parę godzin wcześniej o pojednaniu i byciu 

razem, choćby historia i ludzie mówili co innego. 

Ci, którzy byli w tym miejscu kolejny raz zauważyli, że miasto coraz bardziej „wdziera się” w tę prze-

strzeń: powstała stacja benzynowa, salon samochodowy... 

Lotnisko Siewiernyj to ostatnie miejsce, gdzie byliśmy razem z Rosjanami i Polakami ze Smoleńska, dla-

tego po powrocie do miejsca, gdzie stały autokary długo jeszcze trwały rozmowy po polsku, rosyjsku, 

angielsku, trudno było nam się rozstać z nowo poznanymi koleżankami i kolegami.

 

     XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
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Kuropaty - poniedziałek 25 kwietnia

 Piąty dzień wyjazdu. Wsiadamy rano do autokarów ze świadomością, że zaczynamy wracać. Zmę-

czeni, ale pełni emocji i przeżyć związanych z X Marszem Pamięci, który odbył się dnia poprzedniego. 

Już trochę tęskniący do bliskich. Jedziemy, przejeżdżamy Mińsk – miasto europejskie, wydawałoby się, 

w pełni tego słowa znaczeniu. I nagle, bez zapowiedzi, przy drodze wyłania się las. Ale to nie zwykły 

las- to Las Krzyży. Kuropaty.

 

Ci, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tym wyjeździe nie byli chyba na to gotowi.  Ja na pewno nie 

byłam. Krzyże, rzędem oddzielające drzewa  od drogi, tworzą granicę między dwiema rzeczywistościa-

mi, granicę między życiem a śmiercią, między zapomnieniem a pamięcią. To nie miejsce dla wszystkich. 

Ten, kto przypadkiem znajdzie się na tej drodze nie zjedzie ot tak, zainteresowany tym, co zobaczył. 

Nie ma możliwości zatrzymania autokaru przy lesie, pomimo że jest miejsce wydzielone do postoju. To 

miejsce dla tych, którzy wiedzą, że można przejść tam z pobliskiej stacji paliwa. 

 

 Zabieramy z autokaru znicze i idziemy w kierunku lasu. Z nieba pada deszcz, jakby płakał nad losem 

tam pochowanych. Ale nikt z uczestników nie zwraca na to uwagi. Cisza zdominowała pobyt w Kuropa-

tach. Chwila modlitwy i uświadomienie sobie po raz kolejny na tym wyjeździe wielkości stalinowskich 

zbrodni powoduje, że chcemy być tam dłużej niż przewiduje plan. Nie możemy odejść, bo to miejsce 

przyciąga ogromem cierpienia, niesprawiedliwości, kar za niepopełnione winy. Krzyże bezimienne, tak 

inne od tablic w Katyniu, utrwalają się na zawsze w naszej pamięci. Pochylone, spróchniałe i te stojące 

prosto, niedawno wbite w ziemię w miejscu, które istnieje tylko dzięki zwykłym, niezwykłym ludziom- 

ofi cjalnie na Białorusi nie upamiętnia się takich miejsc, nie próbuje się ich lokalizować. Ofi cjalnie tych 

grobów nie ma. 

 Powoli wracamy do autokaru, powoli zaczynamy rozmowy, powoli wracamy myślami do teraźniej-

szości. Mamy jednak świadomość tego, że PAMIĘĆ POKOLEŃ TRWA.I że to od nas zależy, czy trwać 

będzie zawsze.
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Nowogródek - poniedziałek 25 kwietnia

W czasie drogi do Nowogródka mieliśmy okazję przenieść się w odległą przeszłość. Zatrzymaliśmy się 

w Mirze i podziwialiśmy przebudowany w stylu renesansowym zamek Radziwiłłów. Te stare mury były 

świadkiem wielu walk z okresu potopu szwedzkiego; odwiedzał je, znany z kart trylogii Sienkiewicza, 

Bogusław Radziwiłł. Baszty i fortyfi kacje zdobywał w wojnie z Rosją niejaki Samuel Kmicic. Dla nas 

jednak, jak sugerował przewodnik, miejsce te wiąże się z kartami Pana Tadeusza.[...]

Głównym celem naszej podróży był Nowogródek. W czterech grupach zwiedziliśmy miejsca pełniące 

ważną funkcję w budowaniu polskości. Oprowadzała nas Pani Jadwiga Sienkiewicz, która z pięknym, 

kresowym zaśpiewem, opowiedziała nam o inicjatywie, której celem miało być powstanie Kopca Mic-

kiewicza. Budowany był on przez wiele lat dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ nowogród-

czanie pragnęli usypać go z ziemi wszystkich miejsc, w których przebywał poeta. Wspinając się na jego 

szczyt, mogliśmy podziwiać nie tylko widok okolic Nowogródka, ale czuć się tak, jak byśmy podążali 

nieustannie śladami artysty. Nieopodal Kopca znajduje się Góra Zamkowa, tam także udaliśmy się, by 

posłuchać opowieści o legendarnych czasach księcia litewskiego Mendoga. 

Stary zamek, z którego dziś pozostały już tylko ruiny, był świadkiem wielu ważnych wydarzeń z prze-

szłości; przetrwał najazd średniowiecznego mistrza krzyżackiego Konrada Wallenroda, uświetnił ślub 

Władysława Jagiełły z Sonką Holszańską, ale nie oparł się najazdom Szwedów w czasie potopu. 

Prosto z Góry Zamkowej udaliśmy się do Białej Fary- kościoła, który powstał na miejscu drewnianej 

świątyni ufundowanej przez księcia Witolda. Obecny kształt świątyni został prawie w całości zachowa-

ny tak, jak wyglądał w XVIII wieku. Szczególne miejsce zajmuje

w kościele obraz Matki Boskiej Nowogródzkiej. To tutaj był ochrzczony poeta i tu też został przyniesio-

ny przez matkę, by szukać ratunku po nieszczęśliwym upadku.

Miejsce to zasłynęło cudem także w XX w., a to za sprawą modlitwy 11 nazaretanek, które ofi arowały 

swoje życie w zamian za 120 osób uwięzionych przez gestapo. Siostry zostały uznane za błogosławione 

przez Papieża Jana Pawła II. Niestety, nie mieliśmy już czasu, by zwiedzić Kościół Dominikanów, choć 

warto wspomnieć, że przy jego murach znajdowała się szkoła, do której uczęszczał Adam Mickiewicz 

i (prawdopodobnie z powodu słabego zdrowia) w której powtarzał trzecią klasę. Czas zweryfi kował 

jednak talenty artysty. Przekonaliśmy się o tym, gdy udaliśmy się z wizytą do Dworku Mickiewicza, 

w którym znajduje się obecnie muzeum poety. Poszczególne sale zaprezentował nam dyrektor pla-

cówki, a jego opowieść podporządkowana została biografi i poety. Mikołaj Gajba zwrócił uwagę na fakt, 

że autor Ballad i romansów mieszkał w Nowogródku jedynie kilkanaście lat, a wszystkie zgromadzone 

eksponaty są próbą odzwierciedlenia dzieciństwa i młodości artysty, a także jego późniejszych losów. 

Nam szczególnie podobała się kuchnia, która mieściła się w podziemiach dworku, a jej wyposażenie 

pochodziło z okolicznego dworku w Tuhanowiczach.[..]

      VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu
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Refl eksje Księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka 
Pielgrzymka do Katynia i Smoleńska

 Należę do pokolenia, które pierwsze wiadomości na temat Katynia, poza domem rodzinnym i in-

formacjami przekazywanymi przyciszonym głosem, czerpało z nasłuchu Radia Wolna Europa, jeżeli 

głos zza „żelaznej kurtyny” zdołał przebić się przez warkot zagłuszarek. Już po święceniach, w związku 

z posługą kapłańską, poznałem mieszkające w Poznaniu rodzeństwo Stanisława Swianiewicza, następ-

nie jego córkę (była profesorem Akademii Rolniczej w Olsztynie), dzięki czemu trafi ła do moich rąk 

książka „W cieniu Katynia”. Jeszcze później, jako biskupowi, wypadło mi wiele razy odprawiać msze 

święte i głosić Słowo Boże z okazji katyńskich rocznic. Kolejnym etapem na tej drodze stał się udział 

w X Marszu Pamięci. Jestem bardzo wdzięczny panu Wincentemu Dowojnie i osobom współpracu-

jącym z Prezesem Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS za umożliwienie wzięcia 

udziału w tej niezwykłej „Pielgrzymce”, bo tak ten wyjazd traktowałem. Ze względu na to, co stało się 

w kwietniu 2010 roku, z Katyniem łączy się jeszcze smoleńskie lotnisko.

 Niniejszy tekst powstaje po upływie kilkunastu tygodni od Pielgrzymki, więc już z pewnym dystan-

sem, co pozwala na nieco spokojniejsze - choć ze względów zrozumiałych bardzo krótkie - refl eksje:

- Trudno przecenić znaczenie inicjatyw podejmowanych przez MEMORAMUS, tym bardziej, że są one 

ukierunkowane na młode pokolenie w Polsce, a także - na ile bieżąca sytuacja pozwala - na przedstawi-

cieli młodych Rosjan. W działalności tej potrzeba ogromnej cierpliwości i heroicznej wręcz wytrwałości, 

by nie poddać się zniechęceniu. Utwierdziło mnie w tym to, czego doświadczyliśmy w Smoleńsku, 

zarówno podczas zwiedzania miasta i na lotnisku, jak również w chwili ofi cjalnego rozpoczęcia  marszu 

na stacji Gniezdowo, a także przy nawiedzinach cmentarza-memoriału w Kuropatach na obrzeżach 

białoruskiego Mińska. Można oczywiście powiedzieć, że działalność ta jest tylko kropelką w morzu 

problemów, ale przecież wytrwale spadające krople wody potrafi ą wydrążyć nawet kamień. 

- Po spustoszeniach, jakie spowodowała - i niestety, wciąż powoduje - ideologia, której imię do dziś 

przypominają nazwy głównych ulic w Smoleńsku - konieczna jest prawdziwa odnowa, do której pro-

wadzi braterski dialog. Ma on dopomóc w lepszym poznaniu się, odbudowani wzajemnego zaufania 

i w taki sposób doprowadzić do pojednania. Pojednanie zaś zakłada również gotowość do przebaczania 

doznanych krzywd i niesprawiedliwości. (…) Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć 

stanowi bowiem istotną część naszej tożsamości. Jesteśmy ją także winni ofi arom przeszłości, które zostały 

zamęczone i oddały życie za wierność Bogu i ziemskiej ojczyźnie. Przebaczyć oznacza jednak wyrzec się 

zemsty nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody i braterstwa pomiędzy ludźmi, naszymi narodami 

i krajami, co stanowi podstawę pokojowej przyszłości. 
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 Jest to cytat ze Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji z dnia 17 sierpnia 2012 roku, podpisa-

nego przez  Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Patriarchę Moskiewskiego i całej Rusi. 

Wydaje się, że Przesłanie mogłoby należeć do programu MEMORAMUS. W czasie X Marszu Pamięci 

zostało ono udostępnione każdemu z uczestników dzięki inicjatywie ks. Adama Błyszcza CR. Ufam, że 

pochodzenie dokumentu ze źródeł kościelnych, katolickich i prawosławnych, nie powinno być prze-

szkodą w jego wykorzystaniu.

 Na koniec jeszcze jedna myśl z Przesłania: jesteśmy przekonani, że Zmartwychwstały Chrystus jest 

nadzieją nie tylko dla naszych Kościołów i narodów, ale także dla Europy i całego świata. Niech On sprawi 

swoja łaską, aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela 

i brata. 

ks. bp Zdzisław Fortuniak w zadumie przy tabliczkach epitafi jnych
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Refleksje uczestników Marszu 

GIMNAZJUM NR 1 IM. H. CEGIELSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE

Podczas tegorocznego Marszu Pamięci w Katyniu zorganizowanego przez Stowarzyszenie MEMO-

RAMUS zapewne wielu z nas towarzyszyły rożne emocje. Jednym współczucie, drugim złość, a jesz-

cze innym bezradność. Myślę jednak, że nie zważając na to, jak różne były nasze emocje powiązane 

z owym wydarzeniem, to każdy z nas wyniósł coś istotnego z tego wyjazdu, a to wszystko dzięki Panu 

Wincentemu Dowojnie. Gdyby nie jego tragiczna historia oraz pragnienie zakopania toporu wojenne-

go między Polakami a Rosjanami, myślę, że nie doszłoby z jednej strony do tak cudownego wyjazdu, 

w czasie którego i dużo się nauczyliśmy, i mieliśmy możliwość zaprzyjaźnienia się z młodzieżą rosyjską, 

ale także z drugiej strony do przeżycia tak silnych i różnych emocji, które towarzyszyły nam przez cały 

wyjazd. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim za ten cudowny i zarazem emocjonalny wyjazd.

Joanna Cieślak

Pobyt w Katyniu był dla mnie dużym przeżyciem. W miejscu w którym zginęło tylu Polaków, poruszył 

mnie bezmiar zła i przypomniały mi się słowa Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Do 

dziś mam przed oczami obraz cmentarza katyńskiego – widok tabliczek z nazwiskami pomordowanych 

Polaków i myśl o ogromnym cierpieniu ich rodzin. Cieszyłem się, że to obraz z dalekiej przeszłości, a nie 

z mojej teraźniejszości. Przeżycia te na długo pozostaną w mojej pamięci.

Filip Krzysztoń

Byłem już na wielu wyjazdach i wycieczkach, na których poznawałem nowych ludzi czy widziałem wy-

jątkowe miejsca, ale ten wyjazd związany z X Marszem Pamięci mogę spokojnie uznać za najbardziej 

udany i wyjątkowy. Udany, bo poznałem mnóstwo fantastycznych osób, z którymi nawet długa droga 

w autobusie nie była nudna […]. Wyjątkowy, ponieważ miałem okazję oddać hołd ludziom, którzy 

własne życie poświęcili za to, abyśmy my Polacy, nie musieli doświadczać okrucieństwa, jakiego oni 

doświadczyli i abyśmy mogli cieszyć się wolnością, o którą Oni walczyli.

Tobiasz Łukaszyk

Wyjazd do Katynia pozostanie na zawsze w mojej pamięci. Jest to na pewno spełnienie marzeń wielu 

osób. Pojechałam tam, nie wiedząc, co na mnie czeka, wróciłam bogatsza o niepowtarzalne przeżycia. 

Czułam się zaszczycona, gdy składałam kwiaty w miejscu zbrodni katyńskiej po stronie polskiej cmenta-

rza. Co innego słyszeć o historii od nauczycieli w szkole, a co innego widzieć to na własne oczy. Katyń to 

przestrzeń, o której powinien pamiętać każdy Polak, należy szanować i czcić to miejsce. Wielkie podzię-

kowania dla organizatorów. Niezapomniany wyjazd, wielkie emocje... 

Klaudia Mazurek

Wyjazd do Katynia należy do wyjazdów, które pozostaną w mojej pamięci na bardzo długo. Pobyt tam 

zmienił moje spojrzenie na wydarzenia, które miały miejsce podczas II wojny światowej za wschod-

nią granicą Polski. Przybliżył długo nieznaną historię ludzi - kwiatu inteligencji polskiej, którzy zginęli 

w walce za ojczyznę.Las katyński przywołuje na myśl rzeszę zamordowanych oraz ogromne cierpienie 

i smutek ich rodzin. Cisza i tajemnicza atmosfera skłaniają do refleksji i przemyśleń. Przy każdym kroku 

postawionym na tej ziemi, myślałam o skali okrucieństwa, jakie tutaj się dokonało. Zapalając znicz, cie-

szyłam się, że mogę uczcić pamięć ofiar Katynia. Czułam dumę i niewiarygodne szczęście, że mogę żyć 

w wolnym kraju i być obywatelką świata. Cześć ich pamięci.

Roksana Musiał

W czasie wyjazdu do Katynia panowała świetna atmosfera. Młodzież, która z nami jechała, była niesamo-

wita. Wszyscy integrowaliśmy się, spędzając wspólnie czas. Chwile przeżyte z tymi ludźmi zapamiętam 

na zawsze. Najmocniej jednak w mojej pamięci odcisnął się pobyt w Katyniu, kiedy zapalaliśmy znicze 

pod tabliczkami wielkopolskich ofiar sowieckiej zbrodni. Będę również wspominać miejsce katastrofy 
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smoleńskiej oraz główny cel wyjazdu – X Marsz Pamięci. Ten cudowny wyjazd będę pamiętać do końca 

życia. 

Wiktoria Perła

Największe wrażenie wywarł na mnie Las Katyński. Podczas Marszu Pamięci mieliśmy okazję oddać hołd 

ofiarom ludobójstwa na cmentarzu w Katyniu. Drugim, jednym z ważniejszych dla nas Polaków miej-

scem, jest Smoleńsk, gdzie zginął prezydent Lech Kaczyński i dziesiątki innych ludzi. Mieliśmy okazję 

pomodlić się i zapalić znicze dla nich wszystkich. Wydaje mi się, że gdzieś tam w głębi każdy uczestnik 

wyjazdu do Rosji i na Białoruś próbował poczuć to, co czuły wszystkie ofiary w momencie, gdy stałynad 

głębokimi dołami lub w chwili lotu, gdy już wiedziały, że nigdy nie zobaczą swoich rodzin. Zawsze bę-

dziemy sercem i duchem z poległymi i ich krewnymi. PAMIĘTAMY! 

Klaudia Rzadkiewa

Katyń, Smoleńsk- te miejsca skłaniają nas do podejmowania próby refleksji nad historią. Tragedia, 

w której zginęło tyle osób przeraża ogromem nieszczęścia. A wydawałoby się, że to przeszłość. Pewnie 

nadal podchodzilibyśmy do tego wszystkiego zbyt obojętnie. Kiedy chodziliśmy wzdłuż tablic z nazwi-

skami ofiar z 1940 roku, dotarło do nas, jak wielu Polaków straciło życie. Wpływa to na emocje, trzeba to 

zobaczyć, dotknąć. Wyjazd do Katynia to spełnienie marzeń wielu osób. Uczucia pozostaną w pamięci 

do końca życia. Teraz wiemy, że to miejsce nie powinno nigdy zostać zapomniane i zawsze powinniśmy 

czcić i szanować ludzi tam poległych, ponieważ tworzą oni bolesną przeszłość i historię naszego narodu. 

Mam nadzieję, że wyjazdy młodzieży do katyńskich mogił będą kontynuowane co rok.

Paulina Sobkowiak

SPOŁECZNE GIMNAZJUM „DĘBINKA”

Wyjazd był dla mnie niesamowitym przeżyciem. Poznałem historyczne miejsca, takie jak Katyń, Smo-

leńsk czy Kuropaty. Oprócz historii Polaków podczas II wojny światowej dowiedziałem się też wiele np. 

o Nowogródku i Grodnie – miejscowościach, które zwiedziliśmy po drodze do Rosji. Poznałem wielu 

nowych przyjaciół, zarówno z Rosji, jak i Polski. Najbardziej zapamiętałem X Marsz Pamięci oraz pobyt 

na cmentarzu polskim w Katyniu. Wyjazd bardzo mi się podobał i uważam, że zakładając Stowarzysze-

nie pan Wincenty Dowojna miał dobry pomysł nato, jak pielęgnować pamięć o Polakach poległych na 

Kresach Wschodnich. Również moim zdaniem zawsze należy pamiętać o historii.

Marcin Popławski

Wyjazd do Katynia był dla mnie niesamowicie emocjonalnym przeżyciem. Pobyt w Memoriale ,,Katyń”, 

Nowogródek, Smoleńsk… Największe jednak wrażenie zrobił na mnie las w Kuropatach. Te wszystkie 

krzyże, miejsca masowej mogiły i pojedyncze groby. Wszystko to było dla mnie znakiem, który uświa-

domił mi prawdziwy rozmiar całej zbrodni i przypomniał, gdzie się znajdujęi po co tutaj przyjechałem. 

Poza częścią oficjalną Marszu Pamięci miałem czas, żeby głębiej poznać tamtejszą kulturę: architekturę, 

muzykę, jak i kuchnię, która akurat spodobała mi się najbardziej. Wyjazd był także bogaty w kontakty 

z ludźmi, polską oraz rosyjską młodzieżą, która moim zdaniem okazała się bardzo przyjazna. Poznałem 

wspaniałych ludzi i zapoznałem się z historią zbrodni, która dotknęła polskich, ale także i rosyjskich 

obywateli.

Mikołaj Dziewiatowski

Ten wyjazd będzie dla mnie pamiątką na całe życie. Szczególnie pamiętam „dzień polski” w Memoriale. 

Gdy pierwszy raz zobaczyłem te tablice, pogrążyłem się w smutku i żalu. Pod większością tabliczek nie 

było żadnego znicza albo innego przedmiotu, który by świadczył o tym, że ktoś odwiedza te groby. 

Tym emocjom towarzyszyła gorycz. Nie mogłem uwierzyć, że tyle osób zginęło tak naprawdę za bycie 

Polakiem. Na początku czułem żal do Rosjan, jednak następnego dnia, kiedy ich zobaczyłem w X Marszu 

Pamięci zrozumiałem, że oni też są przeciwko czasom stalinowskim.

Jakub Kołodziejski
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W Katyniu zginęło ponad cztery tysiące Polaków (z 21 tysięcy zamordowanych z rozkazu Stalina 

w kwietniu 1940 r.) i do dziś nieustalona liczba obywateli Rosji, lecz dopóki nie zobaczyłam mogił ludzi 

poległych, te cyfry były dla mnie pustymi słowami. Dopiero gdy stałam nad grobami, uświadomiłam 

sobie, ilu bohaterów musiało oddać za nas życie. Zaskoczyło mnie też, ilu artystów żyło na terenie 

obecnej Białorusi i jak mocno byli z nią związani. Nie żałuję ani jednej chwili spędzonej na tym wyjeź-

dzie. Jeśli będziecie mieli okazję, to jedźcie, bo naprawdę warto.

Patrycja Skowrońska

Wyjazd na X Marsz Pamięci był dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Była to nie tylko lekcja historii, ale 

też kultury tego rejonu Europy. Nigdy nie zapomnę tej wyprawy, która budziła we mnie wielkie emocje. 

Jan Bobrowski

Jestem uczniem trzeciej klasy gimnazjum. Gdy dowiedziałem się o możliwości udziału w Marszu Pamię-

ci, postanowiłem się zgłosić. Pomyślałem, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna okazja, aby pojechać do 

Katynia i oddać hołd wszystkim poległym. Na dzień wyjazdu czekałem z niecierpliwością. Gdy w końcu 

dotarliśmy na miejsce, poczułem się bardzo wyróżniony. W pewnym sensie reprezentowałem swój kraj! 

Cały wyjazd był naprawdę udany. Poznałem wiele wspaniałych osób, z którymi mam nadzieję utrzymać 

kontakt. Co więcej, organizacja była również na wysokim poziomie! Dowiedziałem się wiele na temat 

polskiej historii i walki o jej niepodległość!

Tomasz Korobacz

Mój dziadek należał do AK na Kresach Wschodnich i też ryzykował prześladowaniami ze strony ZSRR. 

Uniknął tego, ukrywając się i wyjeżdżając do Polski. Korzystając z możliwości, jakie daje nam projekt 

Trwała Pamięć Pokoleń, wybrałem się do Rosji i na Białoruś, aby zobaczyć na własne oczy tereny, 

z których pochodził mój dziadek i gdzie walczył o wolną Polskę. W miejscu docelowym naszej wyprawy 

- w Katyniu - miałem okazję zapalić znicz przy tablicy upamiętniającej pomordowanych Polaków. Przy 

okazji przekonałem się, że sowiecki system totalitarny nie mordował tylko obcokrajowców (np. Polaków), 

ale również swoich obywateli. Przy krzyżu symbolizującym ich groby, kwiaty składała współmaszerująca 

z nami młodzież rosyjska. Wracając odwiedziliśmy Nowogródek, miejsce urodzenia naszego wieszcza. 

Ziemie te cały czas ukazują silne historyczne związki z Polską. Dzięki temu wyjazdowi historia splotła się 

dla mnie z współczesnością. 

Rafał Szubert

Szlak pielgrzymi - tak kojarzy mi się droga do miejsc, do których dotarliśmy podczas naszej podróży 

do Rosji i na Białoruś. Tutaj przeplata się ze sobą tragiczna historia i ewangeliczne przesłanie: „Prawda 

was wyzwoli”. Bez prawdy o Katyniu, Kuropatach i wielu innych miejscach ukrywanych zbrodni nie ma 

prawdziwego przebaczenia, które przecież prowadzi do pojednania i budowania mostów pomiędzy 

naszymi narodami.

 Tadeusz Pietrulewicz – nauczyciel

Wyjazd do Katynia to wyjątkowy czas. Czas zadumy, zamyślenia i refleksji nad tym, co było i nad tym, co 

będzie. To czas wybaczania i próby wspólnego patrzenia w przyszłość, nie zapominając o przeszłości. 

Cisza panująca w lesie katyńskim na długo zostanie w mojej głowie - odczułam ją tak, jakby drzewa nie 

śmiały w tym miejscu szumieć a ptaki – śpiewać, oddając hołd tym, którzy tam spoczywają. I sama ciszą 

złożyłam hołd - dla ich wiary, niezłomności i wierności wartościom. 

Teresa Myszkowska – opiekun
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GIMNAZJUM NR 50

Niezwykłe dla mnie było już to, że razem ze mną w X Marszu Pamięci w Katyniu uczestniczyło tak 

wielu wspaniałych ludzi z Wielkopolski. Dlatego nie muszę tłumaczyć, jak niezwykłym przeżyciem był 

cały wyjazd, a nawet przygotowania do niego. Wiele się wówczas dowiedziałam. Wśród niezwykłych 

wydarzeń najbardziej wzruszającym dla mnie było spotkanie polskiej i rosyjskiej młodzieży. Po raz 

pierwszy słyszałam żywy język rosyjski, którego uczę się w szkole, widziałam młodych Rosjan, którzy 

przynajmniej na pierwszy rzut oka niczym się od nas nie różnią. Po raz pierwszy dowiedziałam się, 

że w dalekim Smoleńsku mieszkają ludzi, którzy w sercu noszą… Polskę i mówią po polsku. Następnego 

dnia razem, Polacy i Rosjanie, szliśmy na groby Polaków i Rosjan. Brzmiały modlitwy po polsku i po rosyjsku. 

A w swoim spiżowym języku przemawiał do naszej pamięci spod ziemi katyński dzwon.

Aleksandra Kirchner

Na mnie największe wrażenie zrobiły Kuropaty w Mińsku na Białorusi. Sądzę, że dlatego, iż to miejsce 

wygląda na zapomniane. Każda zbrodnia mną wstrząsa, ale ta szczególnie – bo tu drewniane krzyże 

mieszają się z pniami żywych drzew. W Katyniu są groby, tablice, ołtarz, a tu tylko krzyże i drzewa, i doły 

porośnięte trawą. Nikt nawet nie wie, kto leży pod ziemią? Ilu ich leży? Słysząc o szacunkowych liczbach, 

nagle uświadamiam sobie, że każdy z nich miał rodzinę, każdy był czyimś ojcem, bratem, narzeczonym, 

matką, synem lub córką. To okropne – poranną ciszę przerywa łomot do drzwi, potem wyprowadzają, 

a potem po człowieku zanika wszelki ślad. Tylko dlatego, że komuś się wydawało, iż ma prawo do decy-

dowania o losach i szczęściu ludzi.

Martyna Jastrzębska

Najdłużej pozostanie w mojej pamięci Dzień Polski. Pamiętam smoleński park, zabawne latarnie, kaplicę 

i ojca Ptolemeusza. Zaskoczyły mnie jego serdeczność i skromność, i niezwykła historia… Polski, którą 

opowiedział. Potem były występy polskich i rosyjskich uczniów, wspólna zabawa z młodymi Rosjanami. 

Nie możecie sobie wyobrazić, jak świetnie bawiliśmy się razem i jak smutno się zrobiło, gdy czas naszej 

tanecznej integracji dobiegł końca! Jednak kulminacyjnym punktem tego dnia był Memoriał Katyński. 

Tam zrozumiałam, po co to wszystko – zwiedzanie, spotkania, koncert. Dano nam małe karteczki z imie-

niem i nazwiskiem tego, przy którego tabliczce nagrobnej mieliśmy zapalić znicz i pozostawić polską 

chorągiewkę. Gdy patrzyłam na rzędy tabliczek, opadły mnie smutne myśli o losach mojego kraju i ludzi, 

dla których daleki las pod Smoleńskiem był ostatnim miejscem, widzianym za życia.

Martyna Bielińska

Marsz Pamięci w Katyniu. Dziesiąty…

Przeżycie, którego nie umiem opisać słowami:

mogiły poległych, nazwiska zabitych – 

wojskowych? Zwyczajnych ludzi – w cywilu lekarzy, techników, uczących.

Las, który widział morderstwo wiosną czterdziestego. 

Naprawdę, teraz nie umiem opisać, co czułam…

Ciarki na skórze – być może od wiatru?

Świst w uszach – to głosy ptaków?

Trzeba to widzieć,

by wiedzieć, co to oznacza: leśna cisza, rząd sosen, 

i myśl z tyłu głowy,

że tutaj zabijano tylu niewinnych…

Ten wyjazd dał mi wiele do myślenia. Pamiętając o przeszłości, musimy razem walczyć o lepszą 

teraźniejszość i przyszłość.

Maria Banaś
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Kilka dni temu wróciłam z Rosji, ze Smoleńska. Wyjazd ten na zawsze pozostanie w moich wspomnie-

niach, był bowiem szczególny. Z pewnością najczęściej będę wspominać nasz „dzień IV”, w którym odbył 

się X Marsz Pamięci. Wszystko rozpoczęło się na stacji Gniezdowo, a stamtąd pod polskimi i rosyjskimi 

flagami ruszyliśmy na Plac Pojednania w Memoriale „Katyń”. Moment niezwykły, poruszający. W pewnym 

momencie złapałam się na tym, że myślę o naszych trudnych polskich dziejach i o naszej teraźniejszości, 

która z nich wyrosła. Dziwne. Nigdy nie zdarzyło mi się przeżyć czegoś takiego na szkolnych lekcjach 

historii. Poczułam, że kocham moją ojczyznę, że jestem patriotką (chociaż naprawdę nie nawykłam do 

tak uroczystych słów w odniesieniu do siebie). Cóż, uważam, że każdy z nas powinien to poczuć, bo bez 

tego nie da się prawdziwie żyć.

Ada Łukanus

Dzięki temu, że pojechałem na X Marsz Pamięci w Katyniu, miałem okazję zobaczyć i poczuć, jaka trage-

dia dotknęła nasz kraj w kwietniu 1940 roku. To miejsce zbrodni stało się dla mnie „żywą lekcją histo-

rii”, moją własną wiedzą o II wojnie światowej. Liczba nazwisk wypisanych na tabliczkach epitafijnych 

w kolorze krwi jest tak ogromna, że przez dłuższy czas trzeba sobie uświadamiać, jak to w ogóle można 

z zimną krwią zabić tyle osób, że ludzie mogli dopuścić się czegoś takiego wobec innych ludzi. A przecież są 

jeszcze gdzieś w Rosji czy na Białorusi nieodkryte polskie groby, nieznane polskie nazwiska…Drugą polską 

katastrofą pod Smoleńskiem był upadek naszego samolotu i śmierć polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskie-

go. Stojąc na lotnisku „Siewiernyj”, doświadczyłem, jak naprawdę ważne są dla Polaków te dwa miejsca.

Mateusz Pietrowski

24 kwietnia w dużej grupie polskiej i rosyjskiej młodzieży stanęłam na Placu Pojednania w Memoriale 

„Katyń”. Byli z nami wspaniali ludzie: członkowie Stowarzyszenia „Memoramus”, ks. biskup Zdzisław For-

tuniak, pracownicy Memoriału. Łączył nas wspólny cel: pamięć ofiar zbrodni katyńskiej i pojednanie. 

Trwały przemówienia – krótkie, wzruszające, bolesne. Podaliśmy sobie ręce. Uśmiechałam się do ludzi 

i czułam dreszcze. To niesamowite, że nad grobami Polaków i Rosjan, ponad podziałami historycznymi, 

ponad granicami i pokoleniami przekazujemy sobie uścisk dłoni. Jak znak pokoju. Kwiaty, zapalone zni-

cze, przemówienia i modlitwy w obu językach – to wszystko było potrzebne, ale dla mnie najbardziej 

potrzebny stał się ten gest w imię pojednania polsko-rosyjskiego.

Zuzanna Zakrzewska

Mijają kolejne dni od mojego powrotu do domu z X Marszu Pamięci w Katyniu. Pozostały przemyślenia 

i nowe spojrzenie na naszych wschodnich sąsiadów. Zrewidowałem swój pogląd na temat Rosjan i Bia-

łorusinów. Bo ich udziałem w historii były również straszliwe krzywdy podczas terroru stalinowskiego, 

krzywdy doznawane przecież od „swoich”. A teraz mieszkają w czystych miastach, mają całkiem normal-

ne drogi, normalne, chociaż niewątpliwie trudniejsze od naszego, życie. Zrozumiałem, że tych, żyjących 

obecnie zwykłych ludzi nie możemy obwiniać o to, co zrobił ich dawny szalony przywódca i organy 

bezpieczeństwa. I Rosjanie, i Białorusini są takimi samymi ludźmi, jak my, Polacy, i tak samo nie warto 

dziś winić ich za upiorną przeszłość. Możemy nawet od nich paru rzeczy się nauczyć… Mam nadzieję, że 

nigdy więcej nie spojrzę, jak wcześniej, tylko negatywnie, na naszych sąsiadów zza Buga.

Emil Kollakowski

LO NOWY TOMYŚL

Przed wyjazdem czułem lekki niepokój, gdyż nigdy nie podróżowałem za naszą wschodnią granicę. Jak 

się później okazało, były to obawy zupełnie bezpodstawne. Serdecznie nas przyjmowano gdziekolwiek 

byliśmy. Rosyjska gościnność urzekła nas wszystkich. Czułem się tam jak w domu. Zachwyciły mnie 

piękne widoki i zabytki kultury Białorusi i Rosji. Wiele radości dostarczyło mi zawieranie znajomości z 

rosyjskimi rówieśnikami. Chwile uniesienia i zadumy przeżyłem podczas uroczystości upamiętniających 

Polaków spoczywających na cmentarzu w Katyniu. Cały wyjazd wspaniale wspominam i z chęcią wrócę 

w te miejsca raz jeszcze. 

Bartłomiej Jadach
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Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w  Murowanej Goślinie

Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu

Gimnazjum nr 58 im. J. Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu
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I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w  Obornikach Wielkopolskich
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Społeczne Gimnazjum Dębinka w Poznaniu

V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej w Poznaniu

VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
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VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu

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

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
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Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu 

Zespół Szkół Elektrycznych im. H. Zygalskiego w Poznaniu

XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. K.I. Gałczyńskiego
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w  Nowym Tomyślu
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Uczniowie Gimnazjum nr 50 podczas zwiedzania Smoleńska

Występy w Domu Kultury w Smoleńsku 

Występy w Domu Kultury w Smoleńsku 
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Występy w Domu Kultury w Smoleńsku 

Integracja młodzieży polskiej i rosyjskiej

Integracja młodzieży polskiej i rosyjskiej
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Integracja młodzieży polskiej i rosyjskiej

Spotkanie i słodki poczęstunek zorganiowane przez Dom Polski w Smoleńsku

Wincenty Dowojna prezes Stowarzyszenia MEMORAMUS, trzy pokolenia pań prezes Domu Polskiego 
(od lewej) Rościsława Tymań, Stanisława Afanasjewa, Antonina Mickiewicz oraz ks. bp Zdzisław Fortuniak
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Msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym

Biało-czerwone fl agi pozostawione przy tabliczkach epitafi jnych wielkopolskich ofi cerów zamordowanych w Katyniu

Zwiedzanie Memoriału „Katyń”



33

Młodzież składa kwiaty i znicze pod Ścianą Pamięci

Uroczyste otwarcie X Marszu Pamięci na stacji Gniezdowo

Czoło marszu
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Gest pojednania młodego pokolenia Polaków i Rosjan

Uczniowie VIII LO odczytali list Prezydenta RP skierowany do uczestników X Marszu Pamięci

Uroczyste rozpoczęcie Marszu na Placu Pojednania



Prezes Stowarzyszenia Memoramus Wincenty Dowojna wraz z młodzieżą składa kwiaty pod Ścianą Pamięci

Uczestnicy Marszu przechodzą przez rosyjską część Cmentarza w Katyniu



Złożenie kwiatów pod krzyżem upamiętniającym ofi ary katastrofy smoleńskiej

Prezes Stowarzyszenia Memoramus Wincenty Dowojna i Lilia Turczenkowa
z Rosyjskiego Zrzeszenia Ofi ar Bezprawnych Represji Politycznych uruchamiają Dzwon Pamięci

Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym
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Wspólne zdjęcie przed domem rodzinnym Adama Mickiewicza w Nowogródku

Przed pomnikiem Adama Mickiwicza - pogoda okazała się kapryśna

XIV LO przed zamkiem Radziwiłłów w Mirze
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Las w Kuropatach

Młodzież zapala znicze przy grobach polskich żołnierzy spoczywających na cmentarzu w Grodnie

Nasza wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie obsługa pilotów i kierowców. Od lewej: Maciej Klimczak, 
Jacek Ciesielski, Hania Nasalska, Rafał Wojtasiewicz, Łukasz Wiśniewski, Szymon Grzymałkiewicz
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Przygotowując się do wyjazdu na Marsz Pamięci do Katynia, miałem mieszane uczucia, ponieważ nie 

wiedziałem, czego się spodziewać. Po przyjeździe do Rosji spostrzegłem, iż wszystkie obawy były 

niepotrzebne. Rosjanie okazali się bardzo życzliwym narodem i niezwykle ciepło nas przyjęli. Do końca 

życia nie zapomnę zawartych tam znajomości i przyjaźni. Podczas indywidualnych rozmów wyszło 

na jaw, że wszystkie zasłyszane do tej pory niepochlebne opinie, opisujące mieszkańców wschodniej 

części Europy, są nieprawdziwe. Kolejnym ważnym wydarzeniem, które wywarło na mnie wielkie 

wrażenie, był pobyt na Memoriale Katyńskim. W przeszłości widywałem to miejsce w przekazach 

telewizyjnych czy prasowych i utożsamiałem je ze zwykłym terenem, na którym są pochowani żołnie-

rze zamordowani 

z rozkazu Stalina. Nie powodowało ono u mnie żadnych większych emocji. Jednak bezkres drzew, 

wiejący wiatr i padający deszcz pomógł mi w pojęciu istoty tego ważnego miejsca. To najważniejszy 

las dla Polski oraz wszystkich Polaków. 

Łukasz Czaplicki

Pobyt w Rosji był niezwykłym doświadczeniem, ponieważ miałem możliwość zobaczyć rzeczy, które 

w Polsce nie występują. Kontakt z młodzieżą rosyjską okazał się niesamowitym doświadczeniem, 

ponieważ są to ludzie bardzo otwarci i życzliwi, szybko się z nimi zaprzyjaźniliśmy. Nie mogę też nie 

wspomnieć o uczestnikach wyjazdu, dzięki którym atmosfera była fantastyczna. Miejsca, które mieliśmy 

okazję zwiedzić dostarczyły mi bardzo wielu niezwykłych wrażeń, których nie zapomnę. Niewątpliwie 

kwietniowe dni za wschodnią granicą będą długo wspominać.

 Paweł Zaraś

Jak wszystkim wiadomo, Rosja to ciekawy kraj. Trzeba podkreślić, iż jest największa na świecie pod 

względem powierzchni. Odwiedziłem wiele krajów, lecz w Rosji i na Białorusi byłem pierwszy raz. 

W dodatku na tak ważnym dla nas - Polaków, jak również Rosjan Marszu. Wiele osób rozpowszechnia ste-

reotypy na temat Rosji. Po moich rosyjskich doświadczeniach mogę stwierdzić, że całkowicie się z nimi 

nie zgadzam. Na miejscu odwiedziliśmy wiele zabytków, parków, cmentarzy, etc. Jednak najważniejsze 

było to, że oddaliśmy hołd Polakom poległym w Katyniu. Wraz z kolegami poznaliśmy  wiele nowych 

osób, zarówno Polaków, jak i Rosjan. Wyjazd zapamiętam pozytywnie z trzech powodów:atmosfery, 

która panowała na wyjeździe,możliwości zwiedzenia wielu zabytków Wschodu,szansy zapoznania się 

z  kulturą Białorusi i Rosji.Powiedzenie ,,Im bardziej na wschód, tym ludzie są milsi i gościnniejsi” - po 

wyjeździe śmiało mogę powiedzieć, że jest w nim sporo prawdy. 

Artur Trębacz

Prawie 1300 km trasy i niesamowite miasta. Tak zapowiadała się podróż do Smoleńska. Patrząc na dy-

stans, jaki trzeba było pokonać i warunki jazdy, mogłoby się wydawać, że jest to wyczyn. Tak jednak nie 

było. Miła atmosfera, towarzystwo osób i komfort jazdy w nowoczesnym autobusie, sprawił, że droga 

zleciała bardzo szybko. Sam pobyt w Rosji oraz przejazd przez Białoruś zupełnie zmieniły mój pogląd na 

te państwa. Panował tam specyficzny klimat, któremu towarzyszyła chęć poznawania nowych rzeczy. 

Młodzież z Rosji okazała się bardzo towarzyska i przyjacielska. Nawiązaliśmy z nią nowe kontakty, które 

utrzymujemy do tej pory dzięki Internetowi. Pobyt w Katyniu i Smoleńsku sprawił, że odczułem jeszcze 

większą przynależność do narodu polskiego. W lesie katyńskim, w którym zginęło ponad 4,5 tys. ofice-

rów polskich, zdałem sobie sprawę z tego, że ci wszyscy, którzy polegli tam w imię kraju, walczyli o moją 

wolność, dlatego cieszę się, że mogłem im za to podziękować i oddać hołd osobiście. Odwiedziliśmy 

również lotnisko Siewiernyj, gdzie doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu z najważniejszymi 

osobami w kraju. Im również zapaliliśmy światło pamięci. […] Teraz jako osoba, która stała się bogat-

sza o doświadczenie udziału w Marszu Pamięci, mogę śmiało stwierdzić, żeczułem się tam jak u siebie 

w domu, a bariery językowe i kulturowe nie były żadnymi problemami.

Kamil Vogel
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W OBORNIKACH

Od samego początku wiedziałam, co oznacza dla mnie udział w X Marszu Pamięci w Katyniu.  To 

brutalna karta w historii Polski, ale i osobisty dramat mojej rodziny. Tragiczny los mojego pradziadka 

zamordowanego w Starobielsku i Jego pamięć wskrzeszona poprzez dąb pamięci posadzony 4 lata 

temu przez naszą szkołę w Obornikach. Właśnie z tego powodu wyjazd do Katynia był dla mnie wielkim 

i ważnym przeżyciem.  Memoriał, setki tabliczek i ołtarz w lesie na Polskim Cmentarzu Wojennym. Cisza 

i zadumanie. I tylko dźwięk katyńskiego dzwonu, dźwięk, który brzmi jak prośba, abyśmy nie zapomnie-

li. Pielęgnujmy w sobie tę pamięć. Przebaczajmy, ale nigdy nie zapominajmy!

Justyna Janecka Pelcner  - nauczyciel 

Katyń - słowo usłyszane od mojego dziadka prawie pół wieku temu stało się ciałem. Dzięki Stowarzy-

szeniu Memoramus mogłam zobaczyć, co ono oznacza. Jestem dumna, że tam byłam i będę opowiadać 

o tej podróży przez tę straszną historię każdemu, kto zechce mnie wysłuchać. Ten wyjazd, na X Marsz 

Pamięci był dla mnie niezwykle wzruszającym przeżyciem. Mam nadzieję powrócić tam i doświadczyć 

tego jeszcze raz. Moje emocje towarzyszące temu wyjątkowemu, patriotycznemu wydarzeniu są także 

udziałem młodzieży, nad którą sprawowałam opiekę. 

Ewa Makowska  - nauczyciel

Wyjazd do Rosji był dla mnie niesamowitym przeżyciem i nikt, kto tam nie był, nie jest w stanie wyobrazić 

sobie, jak wielkie emocje budzą się w człowieku stąpającym po ziemi katyńskiej. Słuchając przemówień 

przed Marszem Pamięci, odczuwa się całą paletę emocji. Czuję podziw do ludzi, których rodziny zostały 

pomordowane przez Rosję, a oni potrafią się przyjaźnić z osobami należącymi do tego narodu. Sama 

zobaczyłam, że rosyjska młodzież jest naprawdę otwarta i sympatyczna, że nie trzeba patrzeć na siebie 

wzajemnie przez pryzmat przeszłości. Żaden tekst historyczny nie dał mi tyle, ile wyjazd na X Marsz 

Pamięci.  To była najlepsza lekcja historii, jakiej mogłam doświadczyć

Martyna Kubiak

Niesamowity czas... czas, w którym każdy z nas poczuł się Polakiem bardziej niż na co dzień. Żywa histo-

ria, wzruszenie, refleksja, pamięć, jedność. Każdy  Polak powinien chociaż raz stanąć na tej ziemi - tam, 

gdzie miłość, oddanie i poświęcenie ukarano śmiercią.

Jakub Koza

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POZNANIU

Memoriał Katyński. Dłoń wyciągnięta do drugiego człowieka… Mówiącego po rosyjsku kadeta ze 

smoleńskiej Szkoły Kadetów…młodego Rosjanina w mundurze.Nie wiem, jakąwiedzę mają ci młodzi 

ludzie na temat zbrodni katyńskiej. Ale byli tam z nami. Przynieśli biało-czerwoną wiązankę kwiatów. 

Złożyli ją pod pomnikiem zbrodni katyńskiej. Ich pradziadowie też mogli zginąć z rąk stalinowskich 

oprawców, być może mają też groby swoich bliskich po rosyjskiej stronie Memoriału.To była ta część 

naszego wyjazdu, która wydawała mi się najcenniejsza: spotkanie młodych Polaków i Polek z młodymi 

Rosjanami i Rosjankami. To, że każda ze stron przygotowała program artystyczny- z myślą o tej drugiej 

stronie. Możliwość spotkania mniej oficjalnego- dyskoteka. Możliwość krótkiego kontaktu- pewnie za 

krótkiego…. Wspólne dotknięcie historii, ale i spojrzenie w oczy teraźniejszości….

Agnieszka Gabryelska

Kiedy 20 kwietnia 2016 roku rozpoczynała się nasza podróż, nie przypuszczałam, że stanie się ona jedną 

z najcenniejszych lekcji w moim życiu. Nauka historii na lekcji to co innego, dopiero zobaczenie historii 

pozwoliło mi na pełne zrozumienie tragedii, która kilkadziesiąt lat temu dotknęła nasz naród. Smoleńsk, 

Katyń, Kuropaty- miejsca spoczynku tysięcy osób, dzięki którym mogę w tym momencie swojego ży-

cia powiedzieć, że żyję w wolnym kraju. Kiedy wkracza się na tamte tereny okupione krwią, zaczyna 
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się inaczej myśleć, zaczyna się doceniać to, co mamy w swoich domach. Ogromnym przeżyciem była 

również możliwość przebywania w miasteczku, w którym dorastał nasz wielki wieszcz narodowy Adam 

Mickiewicz. Cały wyjazd i miejsca, w których byliśmy zmieniły moje podejście do tego, czego mam oka-

zję doświadczać w dzisiejszych czasach. 

Marta Zgórska

Wyjazd do Smoleńska i Katynia wspominam jako  bardzo cenną możliwość, zarówno nawiązania kon-

taktu z młodzieżą rosyjską, jak i poznania kultury Wschodu. Dzięki X Marszowi Pamięci miałam okazję 

złożyć hołd pomordowanym Polakom oraz pomodlić się za nich. Miejsca masowych mogił skłoniły mnie 

do refleksji egzystencjalnych nad kruchością ludzkiego życia i uświadomiły mi,  jak niesprawiedliwy 

był los tysięcy moich rodaków. Wzmocniło to we mnie poczucie patriotyzmu […] Miałam także okazje 

poznać moich rówieśników z innych szkół. Nawiązałam nowe przyjaźnie, które mam zamiar utrzymać 

najdłużej jak to możliwe. Nowo poznane osoby były niezwykle otwarte i przyjazne. Wspólny cel,  do-

znawanie podobnych przeżyć oraz spędzony razem czas sprawił, że zżyłam się  z uczniami innych szkół, 

mimo oczywistego faktu, że dopiero się poznaliśmy. […]Podsumowując, uważam X Marsz Pamięci za 

niezwykłe wydarzenie w moim życiu,  które wpłynęło na mnie pod wieloma względami. Mam nadzieję, 

że będę miała  jeszcze okazje  i sposobności, by uczestniczyć  w następnych tego typu wydarzeniach.

Aleksandra Górska

Wyjazd do Katynia i Marsz Pamięci zapewne zapamiętam na całe swoje życie. Możliwość złożenia hołdu 

ofiarom mordów stalinowskich, zarówno obywatelom radzieckim, jak i polskim oficerom znaczy dla 

mnie naprawdę wiele. Byłem również pozytywnie zaskoczony udziałem obu stron w Marszu Pamięci. 

Przedstawiciele kościoła katolickiego i prawosławnego razem oddający hołd ofiarom, a także młodzież 

ze Smoleńska świadczą o wspólnej pamięci dwóch narodów o tragedii katyńskiej. Uważam, że inicjaty-

wa organizacji Marszu Pamięci jest nieoceniona i wielkie podziękowania należą sięjej autorom.

Wiktor Szymajda

Możliwość wyjazdu do Katynia z pewnością pozwolił mi na zagłębienie się w refleksjach. Atmosfera 

tego miejsca, jak również lotniska Siewiernyj czy Grodna oraz uczestniczenie w Marszu Pamięci dostar-

czyły niezapomnianych przeżyć i emocji. Ta podróż zmieniła moje spojrzenie na historię obu narodów. 

Jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w Marszu i zobaczyć Katyń. Zapamiętam to do końca życia.

Maria Kopińska

Wyjazd do Katynia był bardzo pouczający. Mogłam na własne oczy zobaczyć to, o czym uczymy się na 

lekcjach historii. Dał mi również możliwość poznania nowych, bardzo sympatycznych osób i pokazał, 

że mimo katastrofy, która się tam wydarzyła, nasze narody nadal potrafiążyć w przyjaźni, a Zbrodnia 

Katyńska nie jest tym, co nas dzieli, tylko wręcz przeciwnie – tym, co nas łączy. Ten czas był okazją do 

refleksji nad tym, co tak naprawdę jest ważne i jak kruche jest ludzkie życie. Na cmentarzu zobaczyłam 

nazwiska osób z mojego miasta, co sprawiło, że stało się to dla mnie jeszcze bliższe i bardziej namacalne. 

Cieszę się, że wykorzystałam tę okazję i zobaczyłam to wszystko na własne oczy. 

Natalia Szymczak

Podczas tego wyjazdu pierwszy raz odwiedziłam Rosję, nie wiedziałam, czego się spodziewać.Przelot-

nie pomyślałam o wielkich cerkwiach w Moskwie, ale od razu pozbyłam się tego obrazu. Nie jechałam 

do Moskwy, jechałam do Katynia. Moim celem nie było zwiedzanie pięknych kościołów, lecz refleksja 

wśród grobów poległych.Przed Marszem Pamięci nie myślałam, że aż tak odczuję atmosferę cmentarza 

katyńskiego. Szczególnie na Mszy pod koniec Marszu poczułam ogrom zbrodni katyńskiej i modliłam 

się, by już nigdy się nie powtórzyła.Myślę, że pobyt w takich miejscach pokazuje nam do czego zdolny 

jest człowiek, ale także do czego nie możemy dopuścić w przyszłości.

Zofia Klinger
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Zawsze, kiedy przychodzę na lekcję historii, przyjmuję daną mi wiedzę z dystansem. Obchodzą mnie 

tylko suche fakty i daty. Zawsze próbuję zapamiętać przyczyny i skutki. Nie zastanawiam się nad tym, 

co było najważniejsze: ludzie. Branie udziału w X Marszu Pamięci nauczyło mnie tego, że zawsze historię 

tworzą ludzie i to oni są najczęstszymi ofiaramihistorii. Ta lekcja zostanie ze mną na długo, ponieważ 

mogłem oddać hołd polskiej inteligencji; osobom, które zamordowane, dają mi jeden z najlepszych 

przykładów męstwa i odwagi. Oby pamięć o ofiarach trwała jak najdłużej. 

Kajetan Kopala

Katyń robi wrażenie, nie dlatego, że stało się tam to, co się stało, ale dlatego, że jest to piękny, wysoki 

las. Dopiero po chwili zachwytu nad zielenią i bujnością drzew człowiek uświadamia sobie, dlaczego 

tak jest. Mam wrażenie, że to jest pierwsza refleksja. Druga pojawia się, kiedy stajemy przy tablicach 

z nazwiskami. I zbrodnia, a właściwie jej ofiara, z anonimowej staje się nazwana. Dostaje imię i nazwisko. 

Zawód. Wiek. Miejsce urodzenia. A my stajemy przed tą listą i szukamy. Najpierw swojego nazwiska. Nie 

ma? Jest? Potem miasta, z którego pochodzimy. Poznań, Wągrowiec, Wolsztyn... Też są, prawda? Wiek... 

I nagle okazuje się, że to nie byli nobliwi panowie. Dwadzieścia parę lat, trzydzieści, czterdzieści... I na 

końcu zawód. To przecież mieli być oficerowie. Owszem. Ale przecież zanim zostali „oficerami” - wszak 

stopnie wojskowe mają różne – byli prawnikami, nauczycielami, urzędnikami, architektami... I wtedy 

okazuje się, że Katyń jest grobem zwykłych ludzi, nie wojskowych – to, przy całym okrucieństwie tej 

zbrodni można sobie jakoś przetłumaczyć, próbować zrozumieć – ale zwykłych ludzi...Wydaje mi się, że 

to jest najważniejsza refleksja tego wyjazdu...

Ewa Leśniewska

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W POZNANIU

Wyjazd do Rosji był dla mnie niezwykłym przeżyciem. Dane mi było zobaczyć zupełnie inny świat, któ-

ry do tej pory znałem tylko z mediów i książek. Ludzie prowadzili tam zupełnie inny tryb życia niż tu 

- w Polsce. Nikomu się nie spieszyło, ulice były puste, a samochodów na drogach mało. […] Uważam, 

że szczególna pamięć należy się tym, którzy dla Polski poświęcili swoje życie i spoczęli w lesie katyńskim. 

Swój żywot zakończył tam mój krewny ppor. Henryk Życzyński, który był kuzynem mojego pradziadka, 

Ignacego Życzyńskiego, który to z kolei był ojcem mojej do dziś żyjącej babci Ireny Życzyńskiej-Bałoniak, 

a mężem zabitej przez Sowietów w 1945 roku Anieli Życzyńskiej. On sam zginął w trakcie okupacji z rąk 

niemieckich. I choć mam wiele powodów, by czuć niechęć za wszystkie krzywdy i cierpienia wyrządzo-

ne z rąk sowieckich mojej rodzinie, to podałem dłoń przedstawicielom młodzieży rosyjskiej w geście 

pojednania. Uświadomiłem sobie, że to nie wina narodu rosyjskiego, lecz okrutnych ludzi i zbrodniarzy 

na najwyższych szczeblach władzy. […] Aby w przyszłości zapewnić pokój między naszymi narodami 

i zbudować wspólną, lepszą przyszłość, konieczne jest pojednanie, a przede wszystkim pamięć o tym, 

co się wydarzyło, o latach okropnych zbrodni i wojen, o bestialstwie i upadku człowieczeństwa. Dzięki 

temu być może historia się nie powtórzy i oszczędzi nam podobnych potworności. 

Andrzej Bałoniak

Przygotowując się do wyjazdu do Rosji, w pełni zdawałam sobie sprawę, że punktem, który wywoła 

we mnie najwięcej emocji będzie właśnie Katyń.Nie pomyliłam się, gdyż pierwsze wejście do lasu 

katyńskiego i towarzyszące temu odczucia zapamiętam zapewne do końca mojego życia.Dokładnie 

pamiętam ciarki przechodzące mi po plecach i dziwne poczucie, jakby każdy, nawet najmniejszy, skra-

wek lasuprzepełniony był ogromem tragedii, jaka tam się wydarzyła. Miejsce to jest wypełnione bólem, 

świadomością tego, że każda tabliczka epitafijna symbolizuje bohatera, o którym powinny pamiętać 

kolejne pokolenia. Moim małym marzeniem jest, aby pomimo upływu lat, patrząc daleko w przyszłość, 

właśnie do lasu katyńskiego tłumnie przybywali zarówno Polacy, jak i Rosjanie. I by dokładnie tak samo 

jak my, zjednoczeni, wspólnie odśpiewując hymny narodowe, wspomnieli o swoich poległych rodakach 

oraz docenili, jak wielkie znaczenie ma w obecnych czasach słowo „wolność”.

Klaudia Bogielczyk
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Wyjazd do Katynia był dla mnie nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy, ale również osobistym przeży-

ciem, które na długo zapadnie mi w pamięci. Jako krewna zamordowanego tam podporucznika czułam, 

że moim obowiązkiem jest zadbanie o to, by ludzie nie zapomnieli o wydarzeniach z tym miejscem 

związanym. Dzięki stowarzyszeniu Memoramus otrzymałam szansę na poznanie Kresów Wschodnich 

oraz na ponowne odkrycie swojej własnej rodziny. Było to ciężkie,ale i ciekawe przeżycie. Katyń oraz 

Kuropaty zmuszają młodego człowieka, takiego jak ja, do głębokich refleksji oraz przemyśleń. Krzyże 

w Kuropatach są zasługą miejscowej ludności, która tak jak my, pamięta i zawsze będzie przypominać 

o zbrodniach popełnionych przez Sowietów. Jednak najcenniejszą lekcją, którą wyniosłam z X Marszu 

Pamięci jest przebaczenie. Co roku, Pan Wincenty Dowojna nawołuje do pojednania, co wydaje mi się 

najważniejszą częścią tego wyjazdu. Należy uczcić pamięć poległych, którzy oddali życie za ojczyznę nie 

drogą nienawiści, lecz pokoju i zrozumienia, aby ludzkość nigdy nie powtarzała błędów z przeszłości. 

Karolina Strzelbicka

Kiedy dowiedziałam się o możliwości wyjazdu w miejsce mordu tysięcy ludzi, sądziłam, że to będzie 

kolejna wycieczka, jak wiele innych. Jednakże okazało się zupełnie inaczej, ponieważ dopiero tam do-

tarła do mnie potęga katyńskiej zbrodni. Wchodząc na cmentarz, na całym ciele miałam ciarki, w głowie 

tysiące myśli, choć dominowała jedna: jak człowiek mógł wyrządzić taką krzywdę bliźniemu? Słuchając 

historii o polskich żołnierzach, a także rosyjskich obywatelach popłynęły mi łzy, poczułam dramat ro-

dzin. Chodząc i spoglądając na tabliczki z danymi ofiar, spostrzegłam, że w większości byli to ludzie 

młodzi, pragnącybronić niedawno zdobytej wolności. Niestety, nie udało im się przetrwać, ale z całego 

serca pragnę podziękować za ich odwagę, ponieważ są to cisi bohaterowie, o których do niedawna nie 

wolno było mówić.

Karolina Szajek

Wyjazd ze Stowarzyszeniem Memoramus do Katynia na długo pozostanie w mojej pamięci. Początkowo 

projekt przyciągnął moją uwagę ze względu na możliwość podróży do naszych wschodnich sąsiadów. 

Rosja i Białoruś nie są wszak krajami, o których myślimy, gdy planujemy wycieczkę szkolną czy rodzinny 

wyjazd. […] Oprócz bagażu wspaniałych wspomnień i nowo poznanych ludzi wyjazd ten był również 

niezwykłą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej. Spacer po takim miejscu jak Polski Cmentarz 

Wojenny w Katyniu i uświadomienie sobie, że każda z tysięcy metalowych tabliczek oznacza kolejnego 

człowieka, który zginął w masowym morderstwie, zapada w pamięć zupełnie inaczej niż przeczytanie 

suchej notki na ten temat w podręczniku do historii. Był to mój pierwszy Marsz Pamięci, lecz mam na-

dzieję, że nie ostatni.

Patryk Schneider

Możliwość wyjazdu do Katynia była dla mnie prawdziwym zaszczytem. Przybliżyła mi historię tego 

miejsca dotychczas słyszaną na lekcjach historii czy z opowiadań rodziców oraz dziadków. Nie sądzi-

łam, że pobyt w Katyniu dostarczy mi tylu wzruszeń, a także niezapomnianych przeżyć. Na pewno to 

miejsce zostanie na długo w mojej pamięci. 

Weronika Podkowska

Niewątpliwie przeżycia są sprawą indywidualną. I dlatego zapewne każdy z nas poczuł coś innego 

w momencie, kiedy wchodziliśmy na teren Memoriału. Co ja poczułem? Otóż przyszła mi do głowy 

wypowiedź Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek 

teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Słowa te są dla mnie równoznacznez poczuciem przyna-

leżności narodowej i właśnie z tego zdałem sobie sprawę w czasie X Marszu Pamięci.

Szymon Majchrzak

W kwietniu tego roku po raz pierwszy miałam okazję poznać kulturę Kresów Wschodnich. Dzięki Sto-

warzyszeniu Współpracy ze Wschodem Memoramus, przekonałam się, jak ważne jest porozumienie 

między Polakami a Rosjanami. Zbrodnie dokonane w Katyniu podczas trwania czystek stalinowskich 

i w 1940r. na polskich oficerach nie powinny dłużej dzielić naszych narodów. Wspólny żal,cierpienie, 



44

a przede wszystkim pamięć o ofiarach powinny łączyć pokolenia. Podczas marszu na terenie lasu katyń-

skiego nie chciałam współczuć zamordowanym bohaterom. Wydaje mi się,że nie życzyliby sobie tego. 

Zginęli w imię wolności kolejnych pokoleń (zarówno w Polsce, jak i w Rosji). Pragnęłam oddać im hołd 

i szacunek. Zginęli w walce, a nawet nie mieli jak się bronić. Na zawsze pozostaną w mojej pamięci. […]

Michalina Zalewska

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POZNANIU

O zbrodni katyńskiej słyszałem wiele na lekcjach historii, ale trudno było to sobie wyobrazić. Setki ludzi 

zamordowanych i zakopanych w jakimś lesie w środku Rosji. Dopiero, gdy tam byłem jakieś wyobraże-

nia tych tragicznych zdarzeń dotarły do mojej świadomości. Powietrze tam jest jakby cięższe, a ptaki nie 

ćwierkają jak w innych lasach. Atmosfera była bardzo ponura, szczególnie podczas oglądania tabliczek 

upamiętniających zamordowanych oficerów. Prawnik, urzędnik, inżynier- to zawody, które najczęściej 

pojawiały się przy nazwiskach. Przez cały czas nie rozmawialiśmy ze sobą, ewentualnie wymienialiśmy 

się po cichu swoimi przemyśleniami- sam widok tych nazwisk powoduje dreszcze. Oprócz tego w lesie 

są także metalowe płyty, ukazujące miejsca rozstrzelania oficerów. Nie miałem pojęcia, że na tak małej 

powierzchni można zmieścić tyle ludzkich ciał. Jest to straszne, ale myślę, że również ,,oczyszczające” 

przeżycie.

Adam Araszkiewicz

Chwile spędzone na cmentarzu wojennym w Katyniu, w miejscu katastrofy smoleńskiej, 

w Kuropatach są niezapomniane. Były to chwile przepełnione refleksją, rozważaniem, zadumą, powagą. 

Towarzyszące mi uczucia, czasem zupełnie nowe i obce, są nie do opisania. Wszystko wywarło na mnie 

ogromne wrażenie, pobudziło moją wyobraźnię. To, czego uczyliśmy się w szkolnych ławkach, stało się 

namacalne i prawdziwe. Przypomniałam sobie i uświadomiłam coś bardzo ważnego. Jestem dumna 

z tego, że urodziłam się w Polsce. 

Weronika Postaremczak 

Ogromne emocje, jakie towarzyszyły mi podczas spaceru w Lesie Katyńskim, wśród mogił polskich 

oficerów. Pośród grupy młodzieży liczącej około 150 osób panowała kompletna cisza i wielka powaga. 

Każdy wiedział, że drzewa rosnące wokół nas 76 lat temu „piły krew” Polaków brutalnie zamordowanych 

przez NKWD. Jeden z towarzyszących nam w podróży księży powiedział: „…to wy, będąc tutaj i modląc 

się za nich, jesteście tymi odznaczeniami dla tych ludzi”. Wzruszającym momentem była Msza święta, 

inna niż te, na które chodzimy co niedzielę. Panował zupełnie inny nastrój, po lesie roznosił się głos 

księdza biskupa i chóru, a na koniec kilkuminutowe bicie dzwonu przerwało czas wspólnej zadumy 

i refleksji. Każdy Polak powinien przynajmniej raz w życiu udać się do Memoriału Katyńskiego, pomodlić 

się i zapalić znicze. Jest to przeżycie, które zostanie we mnie na zawsze.

Kacper Janik 

Jako młodzież musimy wiedzieć, że ten wyjazd nie jest wycieczką - jest żywą lekcją historii. Młodzież 

jedzie do Katynia po to, aby oddać hołd poległym polskim oficerom, ale również zintegrować się z tam-

tejszą społecznością. Naszym zadaniem jest dbanie o pamięć o ofiarach represji stalinowskich, ale także 

pielęgnowanie pokoju w stosunkach między rówieśnikami. Przeżycie wyjazdu ze Stowarzyszeniem 

Memoramus do końca życia rzutuje na spojrzeniena świat. 

Ola Równiak 

Katyń - miejsce, w którym wszyscy spoważnieli. Wręcz poraziła nas groza tego otoczenia, a wyobraźnia 

podpowiadała bezmiar rozpaczy i cierpień ludzi, którzy tam stracili życie. Tabliczki epitafijne dopełniły 

obrazu - wskazując na ogromną liczbę ludzi, którzy zostali zamordowani. Maszerując po Państwowym 

Kompleksie Memorialnym, oddawaliśmy hołd poległym, którzy pozostali na obczyźnie, z dala od bli-

skich.. Las katyński – pięknyi jednocześnie tak koszmarny, pozostający w duszy na długi czas, wypalają-

cy piętno tak bolesne...

Paulina Zimlińska
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X Marsz Pamięci wywarł na mnie ogromne wrażenie, otworzył mi oczy na wiele rzeczy. Nic już nie 

będzie takie samo, mój światopogląd uległ całkowitej zmianie. Uważam, że każdy powinien doświad-

czyć zetknięcia z żywa historią.

Agata Siwińska 

W dniach 21-26.04.2016r. odbył się szczególny, bo jubileuszowy X Marsz Pamięci w Katyniu. Dla mnie, 

jako młodej Polki, było to wydarzenie szczególne, znalazłam się w miejscu, gdzie zginęło tylu moich 

rodaków; zginęli za naród, zginęli za nas wszystkich. W lesie katyńskim można poczuć tamte czasy, być 

bliżej historii, a przede wszystkim uczestniczyć w żywej lekcji historii. Podczas wizyty w Domu Polskim 

w Smoleńsku poprzedzającej pobyt w Katyniu, młodzież z Polski i Rosji prezentowała swoje talenty 

sceniczne, a następnie była dyskoteka, podczas której mogliśmy się bliżej poznać. W trakcie wyjazdu 

nawiązaliśmy nowe znajomości, nowe przyjaźnie, przeżyliśmy nowe przygody, a przede wszystkim 

mogliśmy odwiedzić miejsca tak ważne dla historii naszego narodu. Ten wyjazd na pewno pozostanie 

w mojej pamięci jako niesamowite i pełne emocji wspomnienie!

Zuzanna Kozikowska

Katyń.

Historia tego miejsca zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Po krótkim spacerze po Memoriale ruszyliśmy  

w poszukiwaniu nazwisk poległych osób, oficerów, żołnierzy, nauczycieli, lekarzy, naszej polskiej inte-

ligencji. Zapaliliśmy znicze, nie zabrakło też biało-czerwonych chorągiewek. Każdy z nas spacerował, 

patrzył i przeżywał. Cisza, wiedza o tym, co tu się wydarzyło, skłaniała do przemyśleń, zadumy, refleksji, 

było mi zwyczajnie smutno. Kolejny dzień - Marsz Pamięci, spotkanie na Placu Pojednania i moment, 

który pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość. Rozmowy w języku polskim i rosyjskim, uściski dłoni i idą-

cy ramię w ramię młodzi Polacy i Rosjanie. Razem składający hołd pomordowanym Polakom i Rosjanom.

Uczestniczka

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POZNANIU

Katyń to miejsce, które przywodzi na myśl kilka skojarzeń. Śmierć, tragedia, poświęcenie, honor, boha-

terstwo, patriotyzm. To las, który ujrzał więcej niż ktokolwiek byłby w stanie zobaczyć i przeżyć. Widział 

nie tyle dramat wojskowych, oficerów, majorów, polskiej inteligencji, ale przede wszystkim ludzi. Mieli 

oni swoje rodziny, przyjaciół, marzenia, plany, wszystko zniszczone w sekundę. Tyle trwał strzał w tył 

ich głów. Tyle i aż tyle. Ten las ujrzał też dramat tych, których my często obwiniamy za tamte zbrodnie 

- Rosjan. Oni również stracili w Katyniu parę tysięcy swoich obywateli. Dlatego właśnie wyjazd do tego 

miejsca był dla mnie tak ważny, ponieważ pokazał mi, że szacunek dla drugiej nacji to podstawowa 

kwestia, jakże często zapominana… Historia nie jest czarno-biała. Jest bolesna, ma wciąż wiele luk, 

których nie potrafimy wyjaśnić, momenty chwały i słabości. Musimy jednak pamiętać, że nie możemy 

obwiniać nikogo za naszą tragedię. Trzeba ją zaakceptować i właśnie tego Marsz Pamięci mnie nauczył. 

Rosjanie nie są winni tej zbrodni; są jej winni oficerowie NKWD, którzy tego zabójstwa dokonali, o czym 

musimy pamiętać. Mamy XXI wiek i prawda historyczna to cenna wartość, ale najwyższy już czas okazać 

szacunek dla człowieka po drugiej stronie. Zło tkwi w człowieku, nie w narodzie, a historia to pierwsza 

cegiełka, na której zaczynamy budować lepszą przyszłość. Obu narodów. 

Antonina Godlewska

Nie ma drugiego takiego kraju jak Polska, kraju z tak tragiczną, ale jednocześnie piękną i przepełniają-

cą  serce dumą historią. Zobaczenie na własne oczy miejsca, w którym tylu Polaków zostało zamordo-

wanych na obcej ziemi było dla mnie ogromnym przeżyciem. Jestem i będę dumna z tego, że jestem 

potomkiem tych ludzi, którzy gotowi byli oddać życie za naszą Ojczyznę. Gdy przechodziłam cichym 

lasem; lasem, który pamięta dźwięk strzałów i skrywa ciała tylu tysięcy osób, moje serce stanęło na chwi-

lę przepełnione niewyobrażalnym smutkiem, ale też miłością. Myślałam o tym, że mamy obowiązek tak 

służyć naszym życiem Bogu i Ojczyźnie, aby spłacić dług tylu tysięcy bohaterów, którzy na przestrzeni 

wieków, także w Katyniu, zginęli za Polskę. Musimy pozostać wierni idei, którą kierowali się w życiu, aby 
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także nam te trzy najważniejsze słowa: „Bóg. Honor. Ojczyzna” wskazywały drogę. Tylko pamięć pozwoli 

zmienić rzeczywistość na lepsze.

Marta Przybyłowska

Wyjazd na X Marsz Pamięci dostarczał niezwykle intensywnych przeżyć, których nie sposób w kilku zda-

niach streścić. Największe wrażenie zrobił jednak na mnie pobyt na Białorusi. Spodziewałem się zapyzia-

łego, brudnego i biednego kraju, w którym z każdego budynku spoglądałby na nas portret Łukaszenki. 

Tymczasem zobaczyłem kraj zadbany, sterylnie wręcz czysty, choć ludzie żyją tam raczej skromnie. 

Z bezkresnych pól „szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych” emanuje niezwykły spokój. Więk-

szość z nas myśli, że Europa kończy się na Bugu, a potem zaczyna się dzicz, w którą lepiej się nie zapusz-

czać. Gdy byliśmy w Grodnie i Nowogródku, spotykaliśmy niezliczoną ilość śladów, świadczących o tym, 

że tam pozostała polskość - język, zabytki, historia i część naszej tożsamości.Pobyt w Katyniu uświado-

mił mi natomiast, że po upływie 75 lat zabliźniły się zadane rany. W lesie oprócz 4 tysięcy Polaków leży 

również 10 tysięcy Rosjan. Naród rosyjski, tak samo jak my, padł ofiarą okrutnej ideologii, dlatego nie 

możemy żywić do niego urazy z powodu doznanych przez nas krzywd. Po prostu musimy pamiętać 

i dążyć do pojednania. Taki właśnie był cel tego marszu i uważam, że został on w pełni osiągnięty.

Michał Budzisz

Zdecydowałem się na wyjazd na X Marsz Pamięci głównie ze względu na chęć poznania dwóch nie-

znanych mi państw: Rosji i Białorusi. Okazało się jednak, że jest to wspaniała okazja, by zagłębić się 

także w historię naszego kraju. Był to niesamowity czas, dzięki któremu mogłem przyjrzeć się splątanym 

dziejom czterech narodów (polskiego, rosyjskiego, białoruskiego i litewskiego). Katyń znany głównie 

z bestialskiego mordu na polskich oficerach jest grobem dla niemal 10 tysięcy obywateli radzieckich. 

Podczas Marszu niezwykłe wrażenie zrobił na mnie moment pojednania pomiędzy Polakami a Rosja-

nami. Chwila ciszy, podczas której obywatele dwóch niemalże sąsiednich krajów symbolicznie ściskali 

sobie dłonie, na długo pozostanie w mojej pamięci. Po uroczystości udało się także porozmawiać ze 

wschodnimi koleżankami i kolegami, poznać ich zwyczaje, upodobania muzyczne, zainteresowania.

Również pod względem zwiedzania wyjazd był bardzo udany. Najciekawszym miejscem był chyba sam 

Smoleńsk, który mieszał w sobie wiele różnych wieków. Żałuję jednak, że nie było czasu na zwiedzanie 

Mińska. Zapowiadał się interesująco. Myślę, że nie był to mój ostatni wyjazd na Wschód i odwiedzę 

jeszcze te miejsca, które są świadkami naszej wspólnej historii.

Stanisław Jajor

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POZNANIU

Tegoroczny wyjazd na Marsz Pamięci do Rosji ukształtował moją świadomość narodową, a szczegól-

nie historyczną. Na cmentarzu w Katyniu towarzyszyły mi najsilniejsze emocje, których nikt nie byłby 

w stanie opisać słowami. Czułam się zaszczycona mogąc stać w tak ważnym dla Polaków miejscu i re-

prezentować nasz naród, a jednocześnie dumna z oficerów, którzy oddali tam swoje życie za Ojczyznę. 

Myślę, że tamte zdarzenia powinny być godnie upamiętniane, gdyż  mają one ogromne znaczenie 

dla nas samych i dla naszego życia. Piękną ideą jest według mnie utrzymanie braterskich stosunków 

z Rosjanami, co pozwala nam na wspólne oddanie czci bohaterom tamtych lat. Wyjazd ten na zawsze 

zapamiętam i mogę śmiało określić go mianem najważniejszego w moim życiu.

Dominika Czerkas

Niesamowicie bolesne wrażenie wywiera cmentarz katyński z tysiącami tablic upamiętniających tych, 

którzy w okrutny sposób zostali tam straceni. Bezwzględna cisza utożsamia niemy krzyk rozpaczy i bez-

silności wobec niewyobrażalnej zbrodni dokonanej na niewinnych ludziach. Uczucie niemocy potęguje 

wrażenie, że nie można cofnąć czasu i zapobiec temu, co się stało. A potem następuje refleksja, że za-

palone przez młodzież znicze zaprzeczają celowi owej zbrodni, gdyż zamiast zapomnieć  - pamiętamy. 

My – kolejne pokolenia, które nie miały się nigdy dowiedzieć. I kiedy tak wspominamy,  stojąc nad mo-

giłą poległych w Katyniu, zaczynamy odczuwać ich obecność i istnienie przed laty. Nie było nas wtedy 
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z nimi, ale jesteśmy teraz. Jesteśmy, pamiętamy i wierzymy, że inni też będą pamiętać prawdę o katyń-

skiej zbrodni, której nie udało się zasypać, zadeptać i ukryć wraz z ciałami zamordowanych. Składamy 

hołd ich pamięci. Chociaż tyle. Tylko tyle.  I aż tyle… .

mgr Olga Maliszewska

Wyjazd do Katynia był dla mnie bardzo niezwykłym doświadczeniem. Niesamowicie przeżyłam przejazd 

przez granicę odległego kraju, jakim jest Rosja i zobaczenie innego świata, który jednak nie różni się tak 

bardzo od naszego. Szczególnym wydarzeniem był X Marsz Pamięci, podczas którego uczciliśmy pamięć 

pochowanych tam polskich oficerów w zbiorowych mogiłach na cmentarzu. Mogliśmy uścisnąć wtedy 

dłonie z rosyjską młodzieżą na znak przyjaźni. Zanim znalazłam się w Katyniu, w którym dokonano tak 

straszliwej zbrodni, nie spodziewałam się, że zrobi ono na mnie tak ogromne wrażenie. Atmosfera, jaka 

tam panowała sprawiała, że znikał każdy uśmiech, a pojawiała się zaduma, przygnębienie. Jeszcze przez 

długi czas będę pamiętać tabliczki z nazwiskami zamordowanych tam niewinnych ludzi, którzy zostali 

odebrani nie tylko swoim rodzinom, ale i całej Ojczyźnie.

Łucja Banaszyńska

Wyjazd do Katynia zrobił na mnie ogromne wrażenie. Atmosfera, jaka panowała na X Marszu Pamięci 

jest nie do opisania. Myślę, ze każdy kto widział mogiły, tabliczki z nazwiskami polskich oficerów, stanął 

nad nimi w zadumie choć na chwilę. Nigdy nie zapomnę tych emocji towarzyszących mi w lesie katyń-

skim. Dziś jako uczennica pamiętam, ale będę pamiętać przez długie lata także jako dorosła osoba.

Klaudia Daszkiewicz

Katyń to nie tylko miejsce zbrodni dokonanych na Polakach, ale także kawałek ziemi,na której jednają 

się obecnie dwa narody, które dotknęła ta tragedia-naród polski i rosyjski. Marsz Pamięci i wszystkie te 

wydarzenia z nim związane uświadamiają młodym ludziom, jak ważna jest historia ich narodu, a także 

pamięć o poległych. Każdy kto się tam znalazł, uczestniczył w czymś wyjątkowym. Te parę dni uświa-

damia wiele i zmienia stosunek, do tego, co się stało i  tego, co jest dzisiaj. Myślę, że mój udział w tym 

historycznym wydarzeniu pozostanie na zawsze w mej pamięci.

Natalia Kupczak

Kwietniowy wyjazd, którego głównym celem było uczczenie pamięci tragicznie zamordowanych ofi-

cerów polskich w Katyniu wywołał u mnie wiele różnych emocji. Gdy przejeżdżaliśmy przez tereny 

Białorusi można było zobaczyć, z jakimi problemami musi sobie radzić na co dzień społeczeństwo. Gdy 

przyjechaliśmy już na teren Memoriału Katyń poczułem nieznane mi dotąd uczucia i emocje. Gdy szli-

śmy w kierunku zbiorowych mogił przeszywał mnie smutek i rozbudziły się we mnie refleksje związane 

z oddaniem hołdu oficerom. To wtedy poczułem prawdziwe powiązanie z moim krajem, gdzie żyję od 

zawsze. Poczułem ból związany z tragedią rodzin zamordowanych. Zapalenie znicza oraz modlitwy za 

ofiary mordu katyńskiego stały się częścią moich osobistych przeżyć. Wyjazd ten zapamiętam do końca 

życia, ponieważ rozbudził we mnie jeszcze większy patriotyzm. 

Kamil Siekierski

Wyjazd do Katynia skłonił mnie do wielu przemyśleń. Zielony, niepozornie wyglądający las, w którym 

czuć wszechobecną śmierć, widok płyt pomiędzy drzewami i tabliczki z nazwiskami poległych tam bo-

haterów zapierają dech w piersiach. Uwagę moją przykuł również dzwon bijący do ziemi - ciągle żywe 

oddawanie czci. Tragedia, która się tam wydarzyła daje wiele do myślenia… Młodzież biorąca udział 

w X Marszu Pamięci godnie uczciła pamięć  zamordowanych oficerów. Nigdy nie wolno nam o tym 

zapomnieć! Jestem pewny, że będziemy pamiętać! 

Paweł Wesołek

Wyjazd ten wiele mnie nauczył; przede wszystkim chyba tego, że należy pamiętać swoją historię i sza-

nować bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Nie spodziewałam się, że tak wielu młodych 

Rosjan zaangażowało się w X Marsz Pamięci. Ich uczucia były zupełnie szczere i prawdziwe. Myślę, 



48

że są to naprawdę wyjątkowi ludzie, a poznałam ich dzięki udziałowi w podróży do Rosji. Chciałabym 

tam kiedyś jeszcze wrócić.

Władysława Czerwińska

XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POZNANIU

Wyjazd na Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej to żywa lekcja historii. Odwiedziłem miejsca, które każdy 

polski patriota powinien zobaczyć. Cmentarz Katyński robi ogromne wrażenie, zwłaszcza kiedy zdamy 

sobie sprawę, ilu przedstawicieli inteligencji polskiej zostało tam zamordowanych przez sowieckie  wła-

dze. Podobnym miejscem, które pozwala na refleksję sąKuropaty pod Mińskiem - miejsce, gdzie ogrom 

krzyży pokazuje pamięć ludzi o historii, o wszystkich tych, których reżim stalinowski nie zatrzymał 

w walce o prawdę. Bardzo miłym akcentem wyjazdu było spotkanie z młodzieżą rosyjską. Gest pojedna-

nia pokazał przebaczenie i chęci pisania nowej, wolnej od wojen, historii.

Mateusz Pruski

Trudno mi o tym mówić i myśleć. Jednak bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym wyjeździe, 

jak i w Marszu Pamięci. Było to dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Nie spodziewałam się, że pobyt 

w lesie katyńskim wywrze na mnie aż takie wrażenie. Niby zwykły las, jak każdy inny, ale ma coś w sobie. 

Pozwala poczuć atmosferę śmierci. Panuje tam zaskakująca cisza i chłód. „Katyń” ma dla mnie zupełnie 

nowe znaczenie. Dopiero stojąc przed tabliczkami z nazwiskami poległych, uświadomiłam sobie, jak 

wielka tragedia tam się dokonała. Uważam, że każdy Polak powinien udać się w to miejsce, by oddać 

hołd poległym. Jest to nasz obowiązek.

Paulina Wyrwas

X Marsz Pamięci w Katyniu uświadomił mi, jaką ogromną wagę mają takie wydarzenia. Składanie kwia-

tów i zniczy w geście hołdu, modlitwa i pamięć to jedyny sposób, w jaki możemy odwdzięczyć się tym, 

którzy oddali swoje życie dla wolności naszego kraju. Odebrano im wszystko, opierając się na brutalnych 

teoriach bez krzty człowieczeństwa.  Wyjazd z Memoramusem dostarczył mi wiele emocji,  a przede 

wszystkim nauczył mnie potrzeby traktowania naszych sąsiadów z każdej strony świata na równi, ponie-

waż społeczeństwo nie jest winne temu, jak potoczyła się historia. Dzięki temu przedsięwzięciu czuję się 

w jakimś stopniu spełniona patriotyczne i mam nadzieję, że moi rówieśnicy odnajdą w sobie prędzej czy 

później potrzebę okazywania szacunku tym, którzy najbardziej na to zasłużyli.

Adrianna Małecka

Wyjazd na Kresy Wschodnie wywarł na mnie ogromne wrażenie. Możliwość obejrzenia na własne oczy 

tego zakątka świata wzbudziła we mnie ogromne refleksje. Przede wszystkim należą się gromkie brawa 

Panu Wincentemu Dowojnie za pracę, jaką wkłada w istnienie Stowarzyszenia Memoramus. Przeby-

wanie w tego typu miejscach, wzbudza w nas głębokie poczucie patriotyzmu, jak i przywiązania do 

naszej Ojczyzny. Możliwość bycia w Kuropatach, gdzie las przepełniony jest krzyżami, daje do myślenia. 

Największe refleksje wzbudził we mnie Las Katyński. Widok mogił polskich oficerów, pomordowanych w 

tak brutalny sposób, świadomość tego, jaki los spotkał naszych rodaków, pozwala zadumać się nad wy-

darzeniami, które miały miejsce w przeszłości. Właśnie dzięki takim wyjazdom pamięć o przodkach nie 

zginie, nawet w najmłodszym pokoleniu. Jest to doskonała lekcja historii, gdyż w szkole, na zajęciach, 

nie jesteśmy w stanie do końca odczuć tego, co miało tam miejsce. […] Podążanie śladami naszych 

rodaków na Wschodzie, odwiedzenie takich miejsc jak Smoleńsk, Grodno czy też Nowogródek, rodzi w 

nas poczucie dumy z tego, iż jesteśmy Polakami. Że to właśnie tam rodziła się wspaniała historia Rze-

czypospolitej Obojga Narodów. Nie możemy zapomnieć o  ludziach, którzy tam zginęli. […] Wyjazd ten 

uświadamia nam, jak bardzo powinniśmy szanować to, co mamy oraz że należy być dumnym z historii 

Polski. Jestem bardzo wdzięczna za to, że miałam możliwość wzięcia udziału w tym wyjeździe.

Joanna Przybylska
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„Dobro i zło należy pamiętać wiecznie.

Dobro, ponieważ wspomnienie, 

że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas.

Zło, ponieważ od chwili, w której je 

nam wyrządzono, spoczywa na nas 

obowiązek odpłacenia za nie dobrem”

      Mikołaj Gogol

Katyń - miejsce, gdzie wyrządzono kiedyś tyle zła, gdzie polegli Polacy, Rosjanie i obywatele różnych 

narodów. Teraz stajemy w tym miejscu z rówieśnikami i odpłacamy się przyjacielskim uśmiechem i cie-

płym uściskiem.Miejsce to zostanie w mojej pamięci na zawsze, ponieważ jest to historia o zbrodni na 

naszych rodakach i miejsce pojednania narodów.

Mikołaj Weinert

Na początku chciałabym podziękować Stowarzyszeniu Współpracy ze WschodemMemoramus za zorga-

nizowanie X Marszu Pamięci oraz wyjazdu pozwalającego na poznanie naszych wschodnich sąsiadów 

i ich kultury. W tym roku brałam pierwszy raz udział w marszu, jednakże najbardziej zapamiętałam po-

byt w Kuropatach: wchodząc do lasu, widzisz setki krzyży i trochę mniejszą liczbę drzew. Tego nie da się 

opisać, po prostu trzeba to zobaczyć na własne oczy. Później wychodzisz z lasu i pierwsze, co widzisz to 

krajobraz ze stacją benzynową i autostradą w roli głównej i zdajesz sobie sprawę, że to miejsce, mimo 

że prawdopodobnie leży tu więcej ofiar (i to nie tylko polskich), nie jest tak „uhonorowane” jak Memo-

riał Katyński. Ten wyjazd wiele dla mnie znaczył i to nie tylko dlatego, że poznałam dużo fajnych ludzi, 

ale też dlatego, że mogłam zobaczyć wiele ciekawych miejsc w Rosji i na Białorusi oraz upewniłam się 

w moim przekonaniu, że nasi wschodni sąsiedzi nie są tacy źli, jak myśli wielu ludzi.

Rita Rausz

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH W POZNANIU

X Marsz Pamięci, był pierwszym i mam nadzieję, że nie ostatnim, w jakim brałam udział. Na początku 

miałam mieszane uczucia, ale z dnia na dzień podobało mi się coraz bardziej. Spotkałam tam wielu nie-

samowitych ludzi, poznałam bliżej historię związaną z tym miejscem. Wyjazd uświadomił mi, że każdy 

człowiek jest taki sam i każdy boryka się z codziennymi problemami. Dzięki stowarzyszeniu Memoramus 

przeżyłam coś wielkiego i niezapomnianego.

Monika Szurman

Katyń - miejsce z pozoru spokojne, jednak jak każde - ma swoje tajemnice. Tą tajemnicą przez wiele 

lat były zbrodnie dokonane na niewinnych ludziach, którzy mieli większość życia przed sobą, a które 

zostało im brutalnie odebrane. Można więc powiedzieć, że jest to las niespełnionych marzeń i planów, 

które najpierw bez litości rozstrzelano, a następnie ukryto, tak by nikt ich nie odnalazł. Mimo czasu, 

który minął od tamtych wydarzeń, uczucie strachu i niepokoju wciąż jest obecne. Wiele tysięcy nazwisk, 

drzewa, które były świadkami zbrodni sprawiają, że próbujemy sobie to wszystko wyobrazić, jednak nie 

jesteśmy w stanie. Jedyne, co nam pozostaje to zachować pamięć o Katyniu, bo właśnie ona przekazy-

wana dalej może stać się nieśmiertelna.

Martyna Lehmann

Na wyjazd ze Stowarzyszeniem Memoramus do Rosji wybrałam się z myślą, że zwiedzę miejsca związane 

ze zbrodnią katyńską, poznam tamtejszą kulturę i ludzi. Jednak nigdy bym nie pomyślała, że ta podróż 

wywrze na mnie tak ogromne wrażenie. Przez cały pobyt doświadczyłam tylu skrajnych emocji - od 

smutku, strachu, złości po radość, dumę, spełnienie. Zaczęłam doceniać Polskę, to, że mam gdzie spać, 

co jeść, to, że posiadam mamę i tatę, do których zawsze mogę się zwrócić, a przede wszystkim to, że nie 

żyję w czasach wojny. 

Weronika Chorzewska
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Wyjazd na X Marsz Pamięci był dla mnie wielką tajemniczą przygodą. Każdy dzień był nowym niesamo-

witym przeżyciem. Bardzo podobało mi się spotkanie młodzieży polsko-rosyjskiej, które zaowocowało 

zawarciem nowych znajomości z rówieśnikami ze Wschodu. Zwiedzanie Memoriału Katyń, widok tabli-

czek, upamiętniających zamordowanych tam Polaków uświadomił mi, co tak naprawdę tam się wyda-

rzyło. Do dziś nie potrafię sobie wyobrazić bólu, łez, cierpienia  rodzin oficerów, policjantów, którzy tam 

niespodziewanie zakończyli swoją drogę. Ogromne wrażenie wywarły na mnie słowa biskupa Zdzisława 

Fortuniaka: „Aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela 

i brata”. 

Dominika Mikołajczak

To był mój pierwszy wyjazd na Marsz Pamięci organizowany przez Stowarzyszenie Memoramus. Histo-

ria ofiar pomordowanych przez stalinowski reżim wywarła na mnie ogromne wrażenie.„Ludzie ludziom 

zgotowali ten los”...

Anna Latecka

ZESPÓŁ SZKOŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 w POZNANIU

Był to mój pierwszy wyjazd za granicę na Wschód. Nie sądziłem, że wywoła on u mnie takie emocje 

i zmusi do refleksji. Wizyta w Memoriale Katyń była dla mnie zaszczytem. Musimy pielęgnować pamięć 

o ofiarach zamordowanych zdradzieckim strzałem w tył głowy. Już wiem, że jako przedstawiciel mło-

dego pokolenia zrobię, co w mojej mocy, aby podobna tragedia nigdy się nie powtórzyła. Tylko pamięć 

i refleksja mogą nam pomóc. Mnie pomogły.

Bartosz Konieczny

Katyń – miejsce szczególne dla wielu ludzi, dla mnie w pewnym sensie też. Będąc w Memoriale nieraz 

spoglądałem na drzewa, myśląc, że one widziały tę straszliwą zbrodnię i wciąż ją pamiętają. Wiele razy 

patrzyłem po prostu w ziemię, rozmyślając nad tym, ile tu zostało przelanej krwi naszych rodaków. 

Podczas X Marszu Pamięci w pewnym momencie zerwał się silny wiatr. Było to niesamowite uczucie, 

szumiące drzewa spowodowały, że wśród nas poczułem obecność wszystkich tych, którym tu zostało 

odebrane życie. Dla mnie ten wyjazd miał też charakter osobisty. Mój pradziadek był oficerem, miał 

zginąć w Katyniu, miał, ponieważ udało mu się uciec z transportu i bezpiecznie wrócić do rodziny. 

Z pewnością obrazki z Katynia na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

Artur Łukaszczyk

Spotkanie młodzieży obu krajów oraz wizyta w lesie katyńskim. Oni wszyscy są i byli zwykłymi ludź-

mi, tak samo jak i my. Nikt nie powinien o tym nigdy zapomnieć. Podczas Marszu miałem poczucie, 

że oddaję hołd wszystkim. Pierwszą więź emocjonalną odczułem w momencie, gdy otrzymałem kartkę 

z imieniem i nazwiskiem nieznanej mi osoby. Miałem zapalić znicz pod odpowiednią tabliczką. Prze-

kroczyliśmy wtedy progi Memoriału i poczułem, jak wszystko wokół poszarzało… Strach. Blady strach, 

który padł i wymalował się na mojej twarzy, wymieszał się z bolesną rozpaczą. Tego nie da się opisać, 

to trzeba poczuć. Krążyliśmy i oglądaliśmy miejsce ze wszystkich stron. Wreszcie przyszedł moment, 

w którym mieliśmy odnaleźć „naszego” żołnierza. Krok za krokiem czułem jak moje nogi robią się coraz 

cięższe. Coraz mocniej czułem duszący smutek. - Tutaj są na „E”…Jeszcze kawałek... Uklęknąłem.

Paweł Czaja
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Lista szkół biorących udział w X Marszu Pamięci

Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w  Murowanej Goślinie

Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu

Gimnazjum nr 58 im. J. Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu

Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu

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

Zespół Szkół Elektrycznych im. H. Zygalskiego w Poznaniu

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w  Nowym Tomyślu

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w  Obornikach Wielkopolskich

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

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej w Poznaniu

VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu

VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu 

Ogólnokształcąca Szkoła nr 8 w Smoleńsku

Smoleński Korpus Kadetów im. Feldmarszałka Kutuzowa w Smoleńsku
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Adamczyk-Pelcer Marzena

Araszkiewicz Adam

Bałoniak Andrzej Antoni

Banaszyńska Łucja

Banaś Maria Weronika

Banaś Wiesław

Bialik Monika Maria

Bielińska Martyna

Błyszcz Adam

Bobrowski Jan Antoni 

Bogielczyk Klaudia

Borczyńska Małgorzata

Borowiak Gabriela Izabela

Brodziszewska Anna Stanisława

Budzisz Michał Jerzy

Chorzewska Weronika Maria

Cieślak Joanna Katarzyna

Czaja Paweł Wiesław 

Czajka Jakub Stanisław

Czaplicki Łukasz 

Czerkas Dominika

Czerwińska Władysława

Daszkiewicz Klaudia 

Dąbrowska Katarzyna Magdalena

Dolański Aleksander

Dowojna Wincenty

Dziewiatowski Mikołaj 

Dziubińska Alicja Weronika

Fortuniak  Zdzisław

Gabryelska Agnieszka Magdalena

Gaweł Kornelia

Godlewska Antonina Iga

Gorzyńska Paulina

Górska Aleksandra

Grobelny Sławomir Paweł

Grzechowska Agnieszka Patrycja

Jadach Bartłomiej

Jajor Stanisław

Janas Kamil

Janecka Pelcner Justyna Joanna  

Janik Kacper

Jastrzębska Martyna Anna

Kalska Magdalena 

Kirchner Aleksandra Hanna

Klecha Oliwia

Klimczak Maciej Henryk

Klincewicz Dariusz

Klinger Zofi a

Kłosowski Mateusz

Kocięcki Maciej Marek

Kolenda Julia

Kollakowski Emil Stanisław

Kołodziejski Jakub Paweł

Konieczny Bartłomiej Marek 

Kopala Kajetan

Kopińska Maria Barbara

Korobacz Tomasz 

Koza Jakub Zenon

Kozikowska Zuzanna

Krzysztoń Filip

Kubiak Martyna Joanna

Kujawa Dariusz

Kupczak Natalia

Kurpisz Aleksandra Marianna

Latecka Anna Zofi a

Leciński Maciej Mariusz

Lehmann Karol

Lehmann Martyna

Leśniewska Ewa Anna

Łukanus Adrianna Weronika

Łukaszczyk Artur Michał 

Łukaszyk Tobiasz

Macierzyński Jakub

Majchrzak Szymon Mikołaj

Makowska Ewa Jolanta 

Małecka Adrianna Maria

Mazurek Klaudia Kinga

Mentel Oskar Ziemowit

Mentel Przemysław Tadeusz

Michalska Kasjopea Konstancja

Mikołajczak Dominika Magdalena

Musiał Roksana 

Myszkowska Teresa 

Nasalska Hanna

Nazar Matylda

Nowakowska Agnieszka Anna

Pałczyńska Angelika Anna

Pawłowski Stanisław Leon

Perła Wiktoria

Pietrowski Mateusz

Pietrulewicz Tadeusz Ryszard

Podkowska Weronika Ewa

Popławski Marcin 

Postaremczak Weronika, Zuzanna

Pruski Mateusz Leszek

Przybylska Joanna

Przybyłowska Marta Weronika

Przymusińska Blanka Helena

Rasińska Violetta

Rausz Rita

Rochowiak Filip 

Rogula Mikołaj Jan

Równiak Aleksandra, Alina

Rucka Iveta

Rybczyńska Magdalena, Stanisława

Rzadkiewa Klaudia

Schneider Patryk

Seifert Karol

Siekierski Kamil

Siwińska Agata

Skiba Agata

Skowrońska Patrycja 

Sobkowiak Paulina

Socha Magdalena

Sternal Katarzyna Magdalena

Stępniewski Jacek

Strzelbicka Karolina

Szafl ińska-Gryń Elżbieta

Szajek Karolina

Szpak Katarzyna Maria

Szubert Rafał Jerzy

Szurman Monika

Szymajda Wiktor

Szymczak Natalia

Tobisz Katarzyna

Trębacz Artur

Tuszyński Kamil

Urbaniak Klaudia 

Vogel Kamil

Wachowiak Marcin

Wasielewska Angelika 

Weinert Mikołaj Gabriel

Wesołek Paweł

Winiecki Kacper

Włodarczyk Aleksandra

Włodarczyk Hanna Ryszarda

Woźniak Lena Monika

Woźniak Żaneta Magdalena

Wyrwas Paulina

Wyrwicki Krzysztof

Wytyk Krzysztof

Zakrzewska Zuzanna

Zalewska Michalina Bożena

Zaraś Paweł

Zatorska Barbara

Zgoła Magdalena Marta

Zgórska Marta Magdalena

Zimlińska Paulina, Natalia

Znojek Julia Marta

Lista uczestników X Marszu Pamięci
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Krótka historia MEMORAMUSA, czyli jak to się zaczęło...

 Idea powstania Stowarzyszenia pojawiła się jesienią 2005 roku po udanej wyprawie do Smoleńska 

i Katynia młodzieży dwóch poznańskich szkół: V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej 

oraz Społecznego Gimnazjum „Dębinka”. Pierwsza z nich miała już za sobą szerokie kontakty ze szkoła-

mi na  Wschodzie (m.in. w Moskwie, Mińsku, Wilnie i Sankt Petersburgu).

 Szczególnie jednak ważna okazała się współpraca tego liceum z Rodziną Katyńską i - niestrudzonym 

w poszukiwaniu porozumienia i współpracy ze stroną rosyjską - Wincentym Dowojną. V LO podjęło 

się realizacji projektu Pamięć przeszłości szansą na przyszłość, a udział w nim zaproponowało Ogólno-

kształcącej Szkole nr 8 w Smoleńsku. Działania dotyczyły historii obu narodów i krajów - takie ustale-

nia przyjęto i realizowano podczas wyjazdu w 2005 roku młodzieży polskiej do Smoleńska i Katynia. 

Przedsięwzięciu temu patronował wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz oraz wicemer Smoleń-

ska Paweł Szwed. Żadna dotychczasowa współpraca nie miała tak uroczystej inauguracji i żadna też 

nie miała tak wielkiego znaczenia, bowiem uczniowie dwóch poznańskich szkół zostali zaproszeni nie 

tylko przez młodzież smoleńskiej szkoły, ale brali także udział w uroczystościach Dni Smoleńska oraz 

Zlotu Młodzieży Szkół Partnerskich z Europy we wrześniu 2005 roku. Najważniejszym jednak wydarze-

niem i przeżyciem dla młodzieży było przybycie na Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. Udział w mszy 

świętej, specjalnie odprawionej dla naszej grupy przez ojca Ptolemeusza, polskiego franciszkanina ze 

Smoleńska, zapalenie zniczy pod tabliczkami zamordowanych Wielkopolan, składanie kwiatów i bicie 

dzwonu katyńskiego - wszystko to sprawiło, iż dla młodzieży było to  niezwykle głębokie przeżycie. 

Tym cenniejsze, że o pomordowanych ofi cerach pamiętają też uczniowie smoleńskiej szkoły, którzy 

odwiedzają Memoriał Katyń w listopadowe dni.

 Wyjazd poznańskiej młodzieży do Katynia pokazał, jak ważne jest utrwalanie pamięci o narodowej 

przeszłości, ale też jak można trwale budować przyjazne  kontakty między młodymi ludźmi, którzy 

szanując przeszłość chcą budować przyszłość.

 Wkrótce okazało się, iż szkół, które nawiązały kontakty z miejscowościami leżącymi nieopodal innych 

miejsc martyrologii Polaków na Wschodzie jest więcej, więc uznaliśmy, iż winniśmy się stowarzyszyć 

i koordynować nasze działania. I tak wiosną 2006 roku grupa założycielska ofi cjalnie zarejestrowała 

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu, którego nazwę wymyśliła mło-

dzież V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia. 

 Ideą naszej działalności jest ocalenie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny 

światowej, a także wzajemne kontakty młodych ludzi z Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego. 

Stowarzyszenie utworzyli członkowie poznańskiej Rodziny Katyńskiej, Związku Sybiraków Klub Paw-

łodarczyków oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie siedmiu poznańskich szkół. Prezesem MEMO-

RAMUSA, a przede wszystkim inspiratorem naszej działalności, bez którego nie byłoby tego wielkiego 

przedsięwzięcia, jest Wincenty Dowojna, syn zamordowanego w Katyniu ofi cera Wojska Polskiego. 

Głównym celem Jego działań jest budowanie pamięci o wspólnej, trudniej przeszłości narodu pol-
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skiego i rosyjskiego. Młodzi Polacy i młodzi Rosjanie pielęgnują tę pamięć spotykając się na wspólnym 

Marszu Pamięci w Memoriale Katyńskim, gdzie spoczywają prochy ofi ar stalinowskiego terroru, a na-

stępnie w innej przestrzeni bawią się i nawiązują przyjaźnie. 

 Niespożyta energia oraz pomysłowość Prezesa są dla nas inspiracją i zobowiązaniem do ciągłej po-

pularyzacji idei MEMORAMUSA. To wszystko sprawia, że już po raz dziesiąty zorganizowaliśmy wyjazd 

grupy wielkopolskich uczniów do Katynia.

 Jubileuszowy X Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniezdowo - Las Katyński jest 

dla nas kolejnym potwierdzeniem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Polscy uczniowie przygotowują 

się do tego szczególnego wydarzenia przez kilka miesięcy, realizując w każdym roku szkolnym pro-

jekt edukacyjny Trwała pamięć pokoleń, opracowywany przez zespół nauczycieli koordynatorów 

w oparciu o propozycje działań dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych szkołach. Działania 

te przygotowują młodzież stowarzyszonych szkół do udziału w Marszu Pamięci w Katyniu oraz Między-

narodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. 

 Marsz Pamięci w Katyniu organizujemy dzięki współpracy wielu osób i instytucji. Aktywnie za-

angażowany w przygotowanie naszego przyjazdu jest Dom Polski w Smoleńsku z kolejnymi jego 

prezeskami: Stanisławą Afanasjewą i Rościsławą Tymań oraz obecną - Antoniną Mickiewicz. Podczas 

każdego Marszu Pamięci i pobytu w Smoleńsku jesteśmy otoczeni opieką władz federalnych Obwodu 

Smoleńskiego oraz służb podległych Gubernatorowi. Przygotowaniem uroczystej oprawy Marszu na 

terenie Memoriału zajmuje się jego dyrekcja i pracownicy. W Marszu oraz spotkaniach towarzyskich 

biorą udział uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych rosyjskich szkół: Ogólnokształcącej 

Szkoły nr 8 oraz Smoleńskiego Korpusu Kadetów im. Feldmarszałka Kutuzowa. Nasza kilkuletnia znajo-

mość i współpraca świadczą, że współczesne relacje polsko-rosyjskie można budować na wzajemnym 

zrozumieniu, szacunku i sympatii. Podczas tych uroczystych wydarzeń od początku towarzyszy nam 

Lilia Turczenkowa – Prezes Smoleńskiego Oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Ofi ar Bezprawnych 

Represji Politycznych.

 Młodzież szkół stowarzyszonych wyjeżdża corocznie we wrześniu do Białegostoku, aby wziąć udział 

w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Uroczysty przemarsz ulicami Białegostoku upamiętnia hi-

storię wywózek na „nieludzką ziemię” i Rodaków, którzy z zesłania nie wrócili.

 Działalność Stowarzyszenia wspierają fi nansowo: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Samo-

rząd Województwa Wielkopolskiego, samorządy lokalne Poznania, Obornik Wielkopolskich, Muro-

wanej Gośliny, Nowego Tomyśla. Wsparciem organizacyjnym dla Stowarzyszenia jest dla nas Konsul 

Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu.

 Patronat medialny na działalnością Stowarzyszenia objęły: Radio Merkury, Radio Emaus, Głos Wiel-

kopolski.

 W maju 2006 roku do Stowarzyszenia należało siedem szkół. Odbyło się wówczas pierwsze Walne 

Zebranie Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS, które uchwaliło jego Statut. Od 

2009 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
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Walne zabrania członków Stowarzyszenia wybierały Zarząd MEMORAMUSA na trzyletnie kadencje.  

Zarząd I kadencji:

1) Wincenty Dowojna – prezes,

2) Karol Seifert – wiceprezes 

3) Barbara Płotkowiak – członek,

4) Jadwiga Jeleniewicz – członek,

5) Karol Lehmann – członek,

6) Henryk Czajczyński – członek,

7) Barbara Zatorska – sekretarz 

8) Zbigniew Hardy – skarbnik (do 31 grudnia 2007), po nim obowiązki przejęła Alina Siudzińska.

Zarząd II kadencji:

1) Wincenty Dowojna – prezes,

2) Karol Seifert – wiceprezes 

3) Barbara Płotkowiak – członek,

4) Marzena Adamczyk-Pelcer – członek,

5) Karol Lehmann – członek,

6) Henryk Czajczyński – członek,

7) Barbara Zatorska – sekretarz 

8) Alina Siudzińska - skarbnik.

Zarząd III kadencji:

1) Wincenty Dowojna – prezes,

2) Karol Seifert – wiceprezes 

3) Barbara Płotkowiak – członek,

4) Marzena Adamczyk-Pelcer – członek,

5) Karol Lehmann – członek,

6) Małgorzata Czwojda-Szermer – członek,

7) Barbara Zatorska – sekretarz 

8) Alina Siudzińska - skarbnik.

Zarząd IV kadencji:

1) Wincenty Dowojna – prezes,

2) Karol Seifert – wiceprezes 

3) Barbara Płotkowiak – członek,

4) Marzena Adamczyk-Pelcer – członek,

5) Karol Lehmann – członek,

6) Krzysztof Wytyk – członek,
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7) Barbara Zatorska – sekretarz 

8) Wiesław Banaś - skarbnik.

Po dziesięciu latach istnienia Stowarzyszenia należą do niego 24 wielkopolskie szkoły:

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

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu 

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

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu 

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

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu 

Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu 

Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu 

Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskich

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie

Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie

I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu

Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

Gimnazjum nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu 

Poza realizacją projektu edukacyjnego Trwała pamięć pokoleń, niektóre ze stowarzyszonych szkół na-

wiązały dwustronną wymianę ze szkołami ze Wschodu:

-  V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu z Ogólnokształcącą Szkołą nr 8 

w Smoleńsku (Rosja),

-  V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu z Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Sko-

riny w Mińsku (Białoruś), 

-  XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu ze Średnią Szkołą nr 53 w Kijowie 

(Ukraina),

-  XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu z Państwową Szkołą Średnią nr 2 

w Majkainie (Kazachstan),
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-   VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu z Liceum Ogólnokształ-

cącym w Twerze (Rosja),

-  Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu ze Smoleńskim Korpusem Kadetów im. Feld-

marszałka Kutuzowa (Rosja),

-  VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu z Gimnazjum nr 40 im. J. Gagarina w Kalinin-

gradzie (Rosja),

-  Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie z  Kolczuńską Szkołą Średnią Repu-

bliki Białoruś w Kolczunach (Białoruś),

-   Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie z Parafi ą Rzymsko - Katolicką pod 

wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Oszmianie (Białoruś),

-  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Liceum nr 18 przy Miejskiej Auto-

nomicznej Szkole w Kaliningradzie (Rosja).

         Opracowały:

         Barbara Zatorska, Marzena Adamczyk-Pelcer





Miasto i Gmina 
Murowana Goślina
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Obornicki 


