




Karty „Rodowodu Rodzin Katyńskich” to świadectwo naszej pamięci o tych, którzy odeszli 
prawie osiemdziesiąt lat temu. Zaczynamy od kroniki wydarzeń, jest też wiele szczegółowych 
informacji o działalności Rodzin w całej Polsce. To zaledwie hasłowe wyliczenie, ale jak zawsze 
imponuje różnorodnością działań i – przede wszystkim – niesłabnącą pasją, z jaką są podejmo-
wane zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak lokalnej. Cieszę się, że wielu uczestników czerwco-
wej pielgrzymki do Charkowa zechciało się podzielić swoimi odczuciami. A przecież wiemy, ile 
emocji wywołują wyjazdy TAM. Dla niektórych to był kolejny wyjazd, dla większości pierwszy. 
Jak napisała jedna z uczestniczek: „Nasza obecność jest bardzo ważna”. Dziękuję za te słowa.

Kontynuujemy zbieranie wspomnień z lat pielgrzymowania na katyńskie nekropolie: od 
najdawniejszych, organizowanych zaraz po przemianach 1989 roku, po ostatnie. Zawsze oso-
biste, zawsze przejmujące, bardzo potrzebne. Są też kolejne sylwetki naszych Najbliższych. 
Wpatrzeni w  przeszłość, jednocześnie pamiętamy o  tych, którzy odeszli z  naszego grona.  
To podtrzymuje ciągłość Rodzin Katyńskich. To buduje naszą tożsamość. 

Wyjątkowy jest dział, gdzie zamieszczamy refleksje. O każdym tekście można by pisać 
osobno, odsyłam do lektury. Prawdziwym skarbem jest tekst autorstwa Stanisława Swianie-
wicza, udostępniony przez rodzinę wielkiego Profesora, świadka Kozielska, niestrudzonego 
poszukiwacza prawdy o Katyniu. 

Tekstów jest wiele, udało się zmieścić wiele zdjęć. Dodana do numeru kolorowa wkładka 
to zaledwie zapowiedź publikacji, jaką powinniśmy już przygotowywać, a więc leksykonu ka-
tyńskich upamiętnień. Mam nadzieję, że uda się wydać taką książkę w roku 2020. To będzie 
pomnik pomników na 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Dziękuję wszystkim Rodzinom, które 
już rozpoczęły opracowywanie tekstów na ten temat, liczę, że to początek wspaniałej edycji.

Nadzieją napawa sztafeta pokoleń. Oby w pracę Rodzin Katyńskich i w tworzenie „Rodo-
wodu” włączało się coraz więcej wnuków i prawnuków. Spotkanie w Mogilnie, dokąd zaprosił  
nas Adam Kowalski, pokazało, jak wiele nas łączy i jak ważne są rozmowy, wymiana doświad-
czeń, nawet wspólne spacery. 

Na ręce Urszuli Gawor, prezes Rodziny Katyńskiej z  Opola, kieruję podziękowania za  
pomoc z wydaniu niniejszej publikacji.

Izabella Sariusz-Skąpska
prezes zarządu Federacji Rodzin Katyńskich

Na okładce:
s. 1, 4 – Faksymile tekstu Stanisława Swianiewicza.
s. 2, 3 – Spotkanie w Mogilnie i okolicach. 
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13 kwietnia, Muzeum Katyńskie, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Jak co roku, przedstawiciele Rodzin Katyńskich z całego kraju starali się uczest-

niczyć w centralnych uroczystościach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. O war-
szawskich konferencjach można przeczytać w kronice warszawskiej Rodziny Katyń-
skiej oraz w relacji pani Ewy Kowalskiej (dział „Refleksje”).

9 czerwca, Charków, pielgrzymka na nekropolię katyńską 
Dzięki staraniom władz Federacji Rodzin Katyńskich, nasi przedstawiciele z całej 

Polski zostali zaproszeni do delegacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Celem była uroczystość na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie-Piatichat-
kach. Dawno tam nie byliśmy, ostatnia pielgrzymka dla Rodzin była organizowana 
w roku 2010, potem sytuacja polityczna uniemożliwiała wyjazd. Na zaproszenie mi-
nistra KiDN prof. Piotra Glińskiego do Charkowa pojechało około 70 osób z Rodzin 
Katyńskich. To, niestety, zaledwie część zainteresowanych. W dziale „Pielgrzymka do 
Charkowa” zamieszczamy wspomnienia uczestników delegacji. Poniżej przemówienie 
prezes Zarządu FRK Izabelli Sariusz-Skąpskiej. 

Szanowni Państwo, Kochane Rodziny Katyńskie!
Każda nekropolia katyńska, jaką odwiedzamy, jest inna. Charków, pierwsza z nich, otwar-

ta w czerwcu 2000 roku, jest miejscem dramatycznym. Może sprawia to ślad „czarnej drogi”, 
która jest częścią tego cmentarza. Może kamienne kurhany, zwieńczone krzyżami. A może 
wyobraźnia, która podpowiada, jak to miejsce musiało wyglądać wtedy, wiosną 1940, kie-
dy w lesie koło Piatichatek wrzucano do dołów śmierci ciała pomordowanych w charkowskiej 
pieriesylce. Działo się to nocą, robili to pospiesznie, byle jak, anonimowo. Bo zbrodniarze za-
wsze kryją się w mroku, są byle jacy i chronią swoją tożsamość. A może o dramatyzmie char-
kowskiego cmentarza Ofiar Zbrodni Katyńskiej przesądza nasza pamięć? Wszak pamiętamy 
dramatyczne opowieści tych, co w latach 1990. uczestniczyli w pracach ekip polskich arche-
ologów. Polscy specjaliści, wybrani przez sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa Andrzeja Przewoźnika, a prowadzeni niezawodną ręką profesora Andrzeja Koli, przy-
gotowywali ten las, aby w godny sposób pochować naszych Bliskich.

Przyjechaliśmy po latach, niektórzy po raz pierwszy, bo wierzymy, iż nasza obecność tu-
taj jest ważna. Każdy przywiózł własny fragment wielkiej historii i swoją opowieść rodzinną: 
wspomnienie Ojca, Stryja, Dziadka. Gdybyśmy chcieli wymienić, do kogo tu przyjechaliśmy, 
nasze spotkanie bardzo by się przeciągnęło. A i tak nie przypomnielibyśmy wszystkich. Gru-
ba jest księga tego cmentarza, grube są księgi wszystkich katyńskich nekropolii.

Wchodząc do charkowskiego lasu, widzimy nie tylko twarze jeńców, którzy tutaj spoczęli. 
Godzi się w tym miejscu wspomnieć o wyjątkowych świadkach, bo to ich determinacja, odwaga 
i siła opowieści przyczyniła się do pokonania kłamstwa katyńskiego i tego, że prawda rozbłysła. 

Pierwszy świadek to Józef Czapski. Jeniec Starobielska, wyrokiem Opatrzności uniknął 
losu kolegów, a potem przez obozy w Griazowcu i Pawliszczew Borze dotarł do wolności. Kiedy 
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latem 1941 roku w Związku Radzieckim formowała się armia generała Władysława Andersa, 
Czapski jako pierwszy zaczął wśród ocalałych z więzień, łagrów i zesłania polskich oficerów 
szukać „tych ze Starobielska”. Potem okazało się, że brakuje też jeńców Kozielska i Ostasz-
kowa, że nie można doliczyć się więźniów z zachodniej Ukrainy i Białorusi, którzy przepadli 
bez wieści wiosną 1940.

Józef Czapski szukał ich do końca swoich dni. Nawet w latach 1990., kiedy do złowro-
giej nazwy „Katyń” już dołączyły Charków, Miednoje i Bykownia, autor „Wspomnień staro-
bielskich” dalej głosił swoje świadectwo. Jako ocalony od kaźni, całe życie mówił o tych, co tu 
spoczęli, chronił Ich przed kłamstwem cynicznej polityki i przez zwyczajnym zapomnieniem. 
Pamiętam uścisk dłoni Pana Józefa, kiedy – jakby niepomny, że rozmawia w wnuczką katyń-
czyka – zapewniał: „To wszystko prawda, to się wydarzyło naprawdę!” Ta żarliwość wielkie-
go malarza, który karierę artysty odłożył, aby publicystyką służyć prawdzie o Zbrodni, miała 
w sobie coś porażającego. I zarażającego: bo przecież z rozmów z Czapskim, z jego opowieści 
i szkiców narodził się pierwszy po 1989 roku dokument o lesie katyńskim autorstwa Marcela  
Łozińskiego.

Żarliwość Czapskiego spotkała się tutaj z historią rodziny – wszak film Łozińskiego nie po-
wstałby, gdyby nie Andrzej Wajda. Syn kapitana Jakuba, którego prochy spoczywają w char-
kowskim lesie, jako pierwszy zmierzył się z trudną narracją o Zbrodni Katyńskiej i przeniósł 
ją na wielki ekran. Dzięki filmowi „Katyń” nasza historia dotarła tam, dokąd nie docierają  
podręczniki i specjalistyczne opracowania. Pan Andrzej opowiedział naszą, Rodzin, historię, 
w portretach swoich bohaterów zawierając tyle, ile się dało. Nieoczekiwanym efektem ubocz-
nym filmu jest tablica, przed którą złożyliśmy dzisiaj kwiaty. Przypomnijmy, że do 2008 roku 
na miejscu charkowskiej tiurmy widniało popiersie Dzierżyńskiego, a napis głosił, że to tutaj 
Feliks Edmundowicz ciężko pracował, walcząc z kontrrewolucją. Na nic się zdawały podejmo-
wane latami zabiegi dyplomatyczne, aby w tym miejscu kaźni nie oddawać honorów jednemu 
z katów… Tymczasem po pokazie specjalnym „Katynia” państwo Krystyna i Andrzej Wajdo-
wie skorzystali w okazji, aby ówczesnemu prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence opo-
wiedzieć o charkowskiej tablicy. To, co było poza zasięgiem polityki, stało się faktem dzięki 
sztuce. Dzierżyński zniknął po paru dniach. A w Zaduszki 2008 roku odsłonięto dwujęzycz-
ną tablicę, dzięki której w świadomości mieszkańców Charkowa zaistniały Ofiary Zbrodni  
Katyńskiej.

Na zakończenie muszę powiedzieć o świadku szczególnym dla nas, Rodzin. Myślę o Ewe 
Gruner-Żarnoch, naszej kochanej Ewie, założycielce i wieloletniej prezes szczecińskiej Rodziny 
Katyńskiej. Idąc w ślady swego Taty, wybrała jako powołanie medycynę. Jako lekarz o wiel-
kiej renomie zdecydowała się pomóc w pracach ekip specjalistów, badających las w Charkowie, 
zanim powstał ten cmentarz. Dzisiejszy widok nekropolii pozwala zapomnieć, jak to miejsce 
wyglądało wtedy, w latach 1990. Ile trzeba było mieć hartu ducha, aby stanąć nad otwarty-
mi mogiłami. Ile wiary, aby dotknąć przedmiotów, wydobytych z dołów śmierci. Profesjona-
lizm Ewy dorównał sile jej serca. Ale próba okazała się trudniejsza, niż może pomyśleć czło-
wiek. Kiedy  Ewa na chwilę odeszła od stanowiska, gdzie pracowała, po powrocie zobaczyła 
wśród wydobytych przedmiotów sygnet swojego Taty. I tu trzeba zamilknąć, bo dalej rozpo-
ściera się granica tabu, której nie wolno przekroczyć w żadnej opowieści.
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W naszych rodzinach wszyscy jesteśmy świadkami. Opowiadamy, aby nigdy nie  wróciło 
kłamstwo katyńskie. Docieramy do dalekich katyńskich nekropolii, aby nikt nie mógł powie-
dzieć: „Nie ma po Nich śladu, czyli mordu nie było”. Milczymy, kiedy oczekuje się od nas ma-
kabry. Nasze opowieści są o młodych ludziach, których przed dziesiątkami lat zabrakło w do-
mach i rodzinach. Byli młodzi, jeździli konno, grali w tenisa, brali na ręce swoje dzieci, późno 
wracali z pracy, jeździli na wakacje, zbierali znaczki. Byli lekarzami, nauczycielami i prawni-
kami, projektowali domy i budowali drogi, pełnili różne rodzaje służby. Uśmiechają się do nas 
z sepiowych fotografii. Takich Ich pamiętamy. 

20–23 czerwca, spotkanie Rodzin Katyńskich w Mogilnie
Dzięki inicjatywie i zaradności Adama Kowalskiego, prezesa Rodziny Katyńskiej 

w  Mogilnie, odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Rodzin. O szczegó-
łach można przeczytać w kronice wydarzeń z Mogilna, Katowic i Opola. Poniżej relacja  
Teresy Jasiunas z Rodziny Katyńskiej w Szczecinie:

Czas nieubłaganie odmierza swój bieg i coraz częściej odnosi się wrażenie, że nawet przy-
spiesza. Niby tak niedawno byliśmy gośćmi Adama Kowalskiego, prezesa RK Ziemi Mogileńskiej, 
a to już prawie cztery miesiące temu. Niemniej wrażenia pokonferencyjne żyją bardzo mocno 
i nie pozwalają zapomnieć, a te kilka dni spędzonych w Mogilnie wryło się na stałe w pamięć.

W dniach 21–23 czerwca br. miałam możliwość uczestniczyć w zastępstwie naszej prezes 
Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie Jolanty Turlińskiej-Kępys w spotkaniu prezesów Rodzin 
Katyńskich i władz Federacji Rodzin Katyńskich. Ponieważ wcześniej nie zdarzyło mi się by-
wać w rejonie Mogilna, z chęcią przyjęłam zastępstwo i jako sekretarz szczecińskiej Rodziny 
stałam się uczestnikiem tego wydarzenia. I mam satysfakcję z tak podjętej decyzji, bo prze-
żyłam niezapomniane chwile. Oczywiście dzięki sympatycznemu organizatorowi  Adamowi, 
który czuwał jak dobry duch nad przebiegiem spotkania. Wszystkie punkty programu zjazdu 
zostały zrealizowane na pięć z plusem.

Po raz pierwszy nocowałam w klasztornej celi – pokoik na poddaszu, bardzo przytulny. 
Rankiem witałam wstające słońce, a wieczorem marzyłam, wpatrując się w rozgwieżdżo-
ne niebo. Korzystałam z urozmaiconej, pysznej strawy dla ciała, ale i doświadczyłam ducho-
wych przeżyć w zabytkowym kościele czy kaplicy. Dom Boży po renowacji zachwyca swoją do-
stojnością, a jeśli dodać, że początkami sięga wieku dziesiątego, jest dodatkowym atutem, by 
w przyszłości zawitać z pokłonem i jeszcze raz zejść w klasztorne podziemia. A warto!

Obiektywnie przyznaję: organizatorzy przygotowali bardzo urozmaicony program. Ofi-
cjalnym rozpoczęciem był nasz udział w konferencji zorganizowanej w szkole w Mogilnie, 
gdzie gremium uczniowskie wspólnie z gośćmi wysłuchało informacji o odkrytych grobach 
katyńskich na Wschodzie, o powstałym muzeum w Warszawie, w którym dokumentuje się 
Zbrodnię Katyńską, z pietyzmem gromadząc pamiątki po zamordowanych, oraz mogło obej-
rzeć fototablice poświęcone tej tragedii i zdjęcia z pielgrzymek na miejsca zbrodni. Z młodzie-
żą spotkaliśmy się jeszcze raz na uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawo-
wej mającej imię Ofiar Katynia w Strzelcach, którą poprzedziła msza święta w drewnianym 
kościółku. Dumne dzieci i rodzice, bo wyróżnień było co niemiara, i naszych gratulacji także.
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Jednak najbardziej poruszyły nasze serca (moje na pewno) chwile ofiarowane pomor-
dowanym. Były bardzo wzruszające – uczestniczyliśmy w uroczystym poświęceniu nowych 
tablic dla jeńców – ofiar Zbrodni Katyńskiej. Poza cmentarzem w Mogilnie przy Pomniku 
Ofiar Katynia mieliśmy możliwość zamanifestowania jako Rodzina Katyńska swojej obec-
ności na cmentarzach w Gębicach i Strzelnie. Bardzo przemyślana oprawa  – warty, pocz-
ty sztandarowe, barwy biało-czerwone, kwiaty, znicze – z udziałem młodzieży, harcerzy, 
władz miejscowych, policji i ludności podkreśliły doniosłość tego patriotycznego wydarze-
nia. Chwili zadumy i refleksji podczas cmentarnej ceremonii i modlitwy nie zakłóciła gwał-
towna wichura poprzedzająca burzę, łamiąc potężnych rozmiarów konar w pobliżu nas 
stojących wokół pomnika katyńskiego. Był jeszcze jeden moment, który parę osób na pew-
no zapamięta – wzięliśmy udział w pochówku ojca mogilanki, obecnie zamieszkałej w Ka-
nadzie, która po latach spełniając jego życzenie, zorganizowała wespół z Adamem cere-
monię, by spoczął wśród bliskich. Krople deszczu łączyły się z naszymi łzami uronionymi  
nad grobem.

Udział w spotkaniach zewnętrznych nie przysłonił meritum ogólnopolskiego zjazdu 
prezesów. Osobiście nad tym pieczę roztoczyła prezes Federacji Rodzin Katyńskich Iza Sa-
riusz-Skąpska, która szczegółowo omówiła problemy nurtujące zarząd, dotykające FRK, 
wysłuchała głosów w dyskusji. (Ja ze swojej strony skrupulatnie odnotowałam  ważne i na 
spotkaniu naszego zarządu zdałam sprawę.) Na uwagę ponadto zasługuje fakt, że każdy 
przedstawiciel miał swoje pięć minut i mógł się podzielić własnymi przemyśleniami, kłopo-
tami, przedstawić napotykane trudności; w niektórych przypadkach gremium starało się 
na gorąco znaleźć możliwe rozwiązanie, podpowiedzieć, spojrzeć wnikliwiej… Uważam, że 
sensowna dyskusja pomogła w przeanalizowaniu problemów. A tych uzbierało się sporo, 
gdyż dyskusje przeciągały się i przenosiły w kuluary. Zauważyłam, że czas pokonferencyj-
ny wieczorny również był wykorzystywany na omawianie bolączek, chociaż już w mniej-
szych grupach. Pozwolił też na bliższe poznanie się. Ludzie stawali się bardziej otwarci 
i milsi. Nasuwa się refleksja: może warto raz w roku organizować takie 2- lub 3-dniowe 
spotkania, dla większej integracji, a i bez pośpiechu wypracowywania na bieżąco kierunków  
działania FRK.

Podczas pobytu na każdym kroku spotykaliśmy się z życzliwością i dobrym słowem. Za-
uważało się szacunek, jakim obdarzano Adama – zarówno ze strony władz miejscowych, jak 
i osób prywatnych. Czuło się, że ma przychylność i pomoc dla działalności Rodziny Katyń-
skiej. I za to dzięki, Adamie. Tu również składam podziękowania dla członków Rodziny Ka-
tyńskiej Ziemi Mogileńskiej oraz współorganizatorów tego przedsięwzięcia, bo dzięki ich za-
angażowaniu i włożonej pracy uczestnicy konferencji mogli omówić ważne sprawy dotyczące 
Federacji Rodzin Katyńskich, zaprzyjaźnić się, spędzić urocze chwile, przeżyć wzruszenia 
oraz poznać 620-letnie Mogilno i Trzemeszno z zabytkową bazyliką, którego historia sięga  
aż 996 roku.

29 czerwca, jubileusz 25-lecia istnienia Muzeum Katyńskiego
W upalny czerwcowy dzień przedstawiciele Rodzin Katyńskich w całego kra-

ju uczestniczyli w jubileuszu 25-lecia Muzeum Katyńskiego. Były okolicznościowe 
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przemówienia i odznaczenia, był koncert i poczęstunek. Ale ponad wszystko radość, 
że to miejsce istnieje! W podziękowaniu dla Pracowników Muzeum przekazaliśmy im 
laurkę: „Federacja Rodzin Katyńskich w imieniu wielotysięcznego środowiska potom-
ków Ofiar Zbrodni Katyńskiej dziękuje wszystkim, którzy swoim sercem i wiedzą zbu-
dowali dom dla naszego dziedzictwa – Muzeum Katyńskie. Życzymy wszystkim, którzy 
codzienną pracą służą temu dziełu, aby nie zabrakło Im sił i dobrych myśli, aby dzię-
ki Ich ofiarności pamięć o naszych Bliskich docierała do kolejnych pokoleń. Jesteście 
strażnikami trudnej prawdy, a to piękne zobowiązanie. Nasi Mężowie, Ojcowie i Bracia, 
Dziadkowie i Pradziadkowie patrzą na Was z nieba” (podpisali przewodniczący Rady 
FRK  Marcin Büchner-Zawadzki i prezes Zarządu FRK Izabella Sariusz-Skąpska). Po-
niżej przemówienie prezes Zarządu FRK.

„Skażone krajobrazy są wszędzie. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Południowa – 
niezależnie od nazwy wszystkie części naszego kontynentu są nimi pokryte, niektóre (…) zdo-
były smutną sławę. Odkopano tam kilka grobów, wydobyto resztki ciał, niektóre nawet zi-
dentyfikowano, tu i ówdzie po latach postawiono dla upamiętnienia monumenty. Większość 
takich miejsc pozostaje jednak nadal nieznana. Wiemy, że są, ale nie znamy ich dokładnego 
położenia. Te groby być może już nigdy nie zostaną odnalezione. Zmarli pozostaną zatem ano-
nimowi, pozbawieni własnej twarzy i nazwiska, historii. Sterta kości, nic więcej”.

Smutna jest zacytowana wyżej refleksja autorstwa Martina Pollacka, niezmordowane-
go poszukiwacza śladów trudnej historii. Pośród „skażonych krajobrazów” wymienia on wie-
le miejsc Europy, a Katyń jest jednym z pierwszych na długiej liście. Bo ta złowrogo brzmią-
ca nazwa odsyła do różnych tematów historii ukrywanej, zakłamanej, nie do końca poznanej. 
Naszej historii. Katyń – cytując słowa austriackiego pisarza – też okryty jest cieniem i smut-
ną sławą. Katyń to groby i resztki ciał. Katyń to częściowa identyfikacja ofiar i wiele znaków 
zapytania dotyczących tych, których nazwisk i miejsc pochówku nie znamy. Jak ciągle bez-
imienne Kuropaty. 

Ale Katyń to także wiele świadectw zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, światła nad 
ciemnością. To Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. To 
biblioteki pełne książek o tym tragicznych rozdziale i setki świadectw rodzin. 

To wreszcie Muzeum Katyńskie. 
Miejsce, gdzie spoczęły nasze rodzinne historie i materialne ślady po naszych Bliskich. 

Te najcenniejsze: wydobyte z dołów śmierci przez niegdysiejszą Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, przez zespoły profesorów Mariana Głoska i Andrzeja Koli, przez profesor Mag-
dalenę Blombergową. Wspominamy sekretarza ROPWiM Andrzeja Przewoźnika.  

Nie jesteśmy tutaj gośćmi, bo wszak te mury zabezpieczają nasze, Rodzin Katyńskich, 
dziedzictwo. Byliśmy świadkami tworzenia tej ekspozycji, dopominając się o nasz punkt wi-
dzenia. Prezesi Federacji Rodzin Katyńskich – Włodzimierz Dusiewicz, Andrzej Sariusz-

-Skąpski i ja, kolejne rady i zarządy bombardowały kolejnych ministrów obrony narodowej 
i dyrektorów Muzeum Wojska Polskiego, dopominając się o godne, czytelne i trwałe zabezpie-
czenie depozytu Rodzin Katyńskich. Różnie bywało. Od 2009 roku ze zmiennym szczęściem 
uczestniczyliśmy w przygotowaniu zasad konkursu na projekt nowej ekspozycji, ocenialiśmy 
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nadesłane prace i walczyliśmy o werdykt, a potem o scenariusz i jego realizację. Chylę czoła 
przed mądrością Krystyny Zachwatowicz-Wajdowej, która służyła nam fachową pomocą i do-
brą radą. Pan Andrzej Wajda kibicował nam na kolejnych etapach przygotowań.

Nie wszystko udało się zrealizować. Można twierdzić, że założenia gigantycznego scena-
riusza autorstwa profesora Andrzeja Krzysztofa Kunerta, wspartego benedyktyńską pracą 
dr. Mateusza Zemli i Marcina Śliwińskiego, wielokrotnie przekraczały przestrzeń, którą mieli  
do zapełnienia. Ale można też przypomnieć, że niektóre wątki zrealizowano pobieżnie, zale-
dwie w iluś procentach, bo – jak zwykle – zabrakło czasu i cierpliwości. O innych czynnikach 
(materialnych i ludzkich) zmilczę. Oba te punkty widzenia są prawdziwe i stanowią wyzwa-
nie dla obecnych i przyszłych Pracowników Muzeum Katyńskiego. 

Jako Rodziny Katyńskie dobrze wiemy, że wielkie słowa, jakie tutaj padają przy uroczy-
stościach, dodają Państwu otuchy. Ale słowa wybrzmiewają, a zostaje codzienność. 

To bardzo dobrze, że macie Państwo nieocenioną pomoc, jaką jest przypisanie naszego Mu-
zeum do kategorii placówek chroniących pamięć o wojennej martyrologii obywateli Rzeczypo-
spolitej. Właściwa ranga stawia Muzeum Katyńskie w szeregu instytucji, których przesłanie 
nigdy nie ulegnie przedawnieniu. 

W imieniu środowiska Rodzin Katyńskich deklaruję, że – chciani czy niechciani – jesteśmy 
zawsze przy Was. Możecie do nas dzwonić i pisać, możecie nas zapraszać do pomocy i nadal 
korzystać z naszego doświadczenia. Być może jako Federacja Rodzin Katyńskich doczekamy 
nawet spełnienia wielokrotnie powtarzanej obietnicy Gospodarzy, że na Cytadeli Warszaw-
skiej znajdzie się miejsce także dla naszej, symbolicznej siedziby. W praktyce chodzi o dużą 
szafę na gromadzone od 1989 archiwalia. 

Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejszy jest bezpieczny dom dla dziedzictwa Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. To tutaj – żeby raz jeszcze posłużyć się metaforą Martina Pollacka – ze 
„skażonego krajobrazu” Katynia, Charkowa, Miednoje i Bykowni przywieziono święty depo-
zyt. Dzięki tysiącom przedmiotów, dzięki sile świadectwa Rodzin nasi Bliscy nie są (jak pisał 
austriacki badacz) „anonimowi, pozbawieni własnej twarzy i nazwiska”. 

Pamiętajmy o nich! 

2 września, wyjazd do Miednoje i dar dla Ostaszkowa 
Przebieg tegorocznej pielgrzymki do Miednoje oraz niezwykły dar dla monasteru 

w Ostaszkowie opisała Agnieszka Markiewicz-Cybulska:

W 18. rocznicę otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje odby-
ły się uroczystości upamiętniające zamordowanych z rozkazu Stalina funkcjonariuszy Policji 
Państwowej, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, 
Żandarmerii Wojskowej i Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz pracowników 
wymiaru sprawiedliwości. W uroczystości uczestniczyli m.in. zastępca ambasadora RP w Fe-
deracji Rosyjskiej Mirosław Cieślik, Komendanta Głównego Straży Granicznej reprezentowa-
ła delegacja w składzie: płk SG Dariusz Lutyński – zastępca Komendanta Nadwiślańskiego 
Oddziału SG, dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa, przewodniczący NSZZ 
FSG mjr SG Marcin Kolasa oraz ppor. SG Agnieszka Markiewicz-Cybulska, reprezentująca 
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również Federację Rodzin Katyńskich, delegacja funkcjonariuszy Policji, a także oficerowie 
łącznikowi w Federacji Rosyjskiej. W tegorocznych uroczystościach po raz pierwszy uczestni-
czyli uczniowie klas mundurowych – laureaci konkursu „Policjanci w służbie historii”, organi-
zowanego przez Komendę Główną Policji wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej.

Rocznicowe obchody rozpoczęły od zapalenia znicza pamięci oraz wspólnej modlitwy pod 
pamiątkowymi tablicami na ścianie budynku Uniwersytetu Medycznego w Twerze – dawnej 
siedzibie obwodowego Zarządu NKWD – miejscu kaźni polskich policjantów. Po złożeniu kwia-
tów delegacja przeszła na pobliski skwer, gdzie pod pomnikiem ofiar terroru stalinowskiego za-
stępca ambasadora Mirosław Cieślik, w asyście płk. SG Dariusza Lutyńskiego i insp. Anny Ro-
sół złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów.

Następnie delegacja udała się na teren Kompleksu Memorialnego Miednoje, gdzie na uroczysto-
ści rocznicowe przybyli również liczni przedstawiciele Polonii mieszkającej na terenie Federacji Ro-
syjskiej oraz uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie. Stro-
nę rosyjską reprezentowali Dyrektor Kompleksu Memorialnego „Miednoje” Elena Władimirowna 
Szewczenko oraz przedstawiciel Rejonu Kalinińskiego Obwodu Twerskiego. Obecni byli również 
członkowie twerskiego Stowarzyszenia Ofiar Represji Stalinowskich „Dostoinstwo”.

Jak co roku, obchody na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje rozpoczęły się od zapa-
lenia znicza i uderzenia w Dzwon Pamięci. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości miały one szczególną oprawę: oprócz pocztu ze sztandarem Komendy Głównej Policji na 
cmentarzu stanęło również siedem pocztów ze sztandarami szkół uczniów, którzy zwyciężyli 
w konkursie zorganizowanym przez IPN. Mszę świętą w intencji pomordowanych celebrowali: 
dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa i ks. Marek Tacikowski, proboszcz parafii 
katolickiej w Twerze, który w trakcie kazania podkreślił, że należy się modlić nie tylko w inten-
cji ofiar, ale również katów, którzy z jednej strony byli wykonawcami zbrodniczych poleceń, lecz 
z drugiej sami stali się ofiarami tej samej zbrodni, niosąc brzemię śmiertelnego grzechu.

Po zakończeniu nabożeństwa do zebranych zwróciły się Anna Wesołowska – prezes Za-
rządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., oraz ppor. SG Ag-
nieszka Markiewicz-Cybulska, która odczytała list w imieniu prezes Zarządu Federacji Rodzin 
Katyńskich Izabelli Sariusz-Skąpskiej. W wystąpieniach podkreślano znaczenie pamięci o tra-
gicznej przeszłości jako pomostu do budowania przyszłości opartej na prawdzie i wybaczeniu.

Następnie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Minutą ciszy i uderzeniem w Dzwon 
Pamięci zakończyła się uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Ostatnim ele-
mentem uroczystości było złożenie na rosyjskiej części memoriału, pod pomnikiem ofiar represji, 
wieńców od Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej, Straży Granicznej oraz Policji. 

Kolejnym etapem pielgrzymki była wizyta w klasztorze Niło-Stołobieńskiej Pustelni, gdzie 
od końca września 1939 do końca maja 1940 roku więzieni byli polscy jeńcy wojenni – ofiary 
Zbrodni Katyńskiej. W drodze do klasztoru delegacja zatrzymała się na cmentarzu w Trojeru-
czycy, gdzie złożono kwiaty na zbiorowej mogile więźniów pobliskiego obozu, którzy w trakcie 
uwięzienia zmarli z powodu chorób i wycieńczenia. Pod umieszczonymi przy bramie głównej 
klasztoru tablicami, upamiętniającymi ofiarę więźniów – funkcjonariuszy służb II Rzeczypo-
spolitej, ks. płk SG Zbigniew Kępa odmówił modlitwę w intencji niewinnie zamordowanych 
ofiar, a delegacja złożyła kwiaty. 
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Pobyt w klasztorze był również okazją do przekazania przez przedstawicieli delegacji Ko-
mendanta Głównego prezentów, zarówno związanych z kultem maryjnym, jak i przeznaczo-
nych do uzupełnienia zbiorów klasztornego muzeum o eksponaty obrazujące historię więzionych 
w  Ostaszkowie funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Korpusu Ochrony Pogranicza –  
ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Tak brzmi komunikat oficjalny. Jako uczestnik tego wyjazdu, a jednocześnie inicjator po-
wstania tego niecodziennego „daru” wręczonego przeorowi w  Monastyrze w  Ostaszkowie 
muszę podziękować przede wszystkim dwóm osobom, które w znacznej mierze przyczyniły 
się do tego, że udało się wręczyć repliki listów więzionych oraz zdjęcia jeńców, przetrzymy-
wanych w Ostaszkowie żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy Straży  
Granicznej. 

Największy wkład w powstanie tego miała dr Ewa Kowalska (znana wszystkim Rodzinom 
Katyńskim) z Muzeum Katyńskiego. Jako prawdziwy przyjaciel naszej sprawy poświęciła 
swój czas i dołożyła wszelkich starań przy tworzeniu replik dokumentów. Drugą osobą, która 
udzieliła wsparcia i bezpośrednio zaangażowała się w realizację tego pomysłu, jest zastępca 
Komendanta Głównego płk SG Wioleta Gorzkowska. W ubiegłym roku wspólnie uczestniczy-
łyśmy w analogicznym wyjeździe zorganizowanym przez Komendę Główną Policji. Atmosfera 
wyjazdu oraz bezpośrednie „dotknięcie” tematu zainspirowało nas do podjęcia działań. Kiedy 
oglądałyśmy wówczas już istniejącą w monastyrze w Ostaszkowie salę muzealną, która była 
poświęcona tylko Policji, nasunął nam się pomysł, że trzeba spróbować podjąć działania, aby 
pokazać tam również inne formacje, w tym dotyczące Straży Granicznej. 

Efekt przerósł nasze oczekiwania. To, co zawieźliśmy w imieniu Komendanta Głównego, 
prezentowało się godnie i efektownie. Widzieliśmy zaskoczenie na twarzach mnichów, kiedy 
otwarli przywiezioną przeze mnie skrzynkę. Z ust przeora monastyru padła deklaracja, że 
w  przyszłym roku dotychczasowa ekspozycja zostanie przeniesiona do odrębnej sali, gdzie 
nasz dar zostanie należycie wyeksponowany.

Nieocenionym wsparciem i pomocą przy organizacji całego przedsięwzięcia wykazał się rów-
nież ks. płk Zbigniew Kępa – dziekan Straży Granicznej. Jego osoba była dodatkowy atutem 
sprzyjającym dla powodzenia misji. Dodatkowo w tym roku na cmentarzu w Miednoje 2 wrześ-
nia odczytałam list prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich Izabelli Sariusz-Skąpskiej. Fakt 
ten uzmysłowił zgromadzonym, że Rodzina Policyjna to nie jedyni przedstawiciele Rodzin, zwią-
zanych własną historią z tematem Zbrodni Katyńskiej. 

opracowała Agnieszka Markiewicz-Cybulska

List odczytany podczas uroczystości w Miednoje
„21 listopada 1939 roku pożegnałem Ojca w obozie w Ostaszkowie. Odjeżdżałem z pła-

czem, z błogosławieństwem na drogę, ze wskazówkami, jak mam się zachowywać po powrocie 
do domu, w oczekiwaniu na Jego powrót. I nie sądziłem wówczas, że mojego Ojca nigdy w ży-
ciu już nie zobaczę... Odpływam z wyspy do Ostaszkowa transportem, składającym się z sze-
regowych wojska, cywili, małoletnich. Ostatnie spojrzenie na wyspę, gdzie pozostał Ojciec. Na 
stacji ładują nas do tak dobrze mi znanych bydlęcych wagonów. Po raz pierwszy wsiadaliśmy 
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z Ojcem do takich wagonów 28 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem i stąd wywiezio-
no nas do Związku Radzieckiego”.

Tak zaczynają się wspomnienia Stefana Nastarowicza. Był chłopcem, kiedy wybuchła woj-
na. Jak wielu uciekał przed frontem i w wyniku splotu okoliczności znalazł się wraz ze swo-
im ojcem wśród jeńców kampanii wrześniowej 1939 roku. Małoletni Stefan po dwóch miesią-
cach więziennej tułaczki trafił do małej grupy zwolnionych z obozu z Ostaszkowa. Wracał do 
rodzinnej Łodzi. W daszku uczniowskiej czapki i w bucie miał ukrytą listę 91 adresów rodzin 
policjantów z Łodzi, którzy pozostali. To był znak nadziei, że jeńcy żyją, są w niewoli, w trud-
nych warunkach, ale żyją. 

Wiosną 1940 roku przestały przychodzić listy z obozu na wyspie. 
Michał Nastarowicz, policjant z Łodzi, jeniec Ostaszkowa, zginął zamordowany w Twe-

rze, spoczął w masowym grobie w Miednoje, dziś leży gdzieś tutaj, na Polskim Cmentarzu 
Wojennym. Podzielił los ponad 6,300 policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, Korpu-
su Ochrony Pogranicza, straży więziennej, żandarmerii wojskowej, a także oficerów Wojska 
Polskiego i urzędników. 

Opowieść ocalałego syna, Stefana, to cenny dar dla wszystkich, którzy z  drobiazgów, 
z fragmentu zapisków, na podstawie pojedynczych słów pochodzących z ocenzurowanych li-
stów i kart pocztowych starają się odtworzyć te straszne dni, ostatnie miesiące życia mężów, 
braci, ojców, dziadków. Stefan opowiedział o tułaczce między obozami i więzieniami, o jeździe 
w bydlęcych wagonach, o marszach w błotnistej mazi, w której można było utopić buty. W pa-
mięci dziecka dobrze utkwiły szczegóły z ostaszkowskiego obozu: „Obóz na wyspie stanowi 
budynek cerkwi, klasztor z liczną zabudową, z dwoma dziedzińcami, na które przechodzi się 
przez zwężoną zabudowę przyklasztorną. Teren jest częściowo zadrzewiony i ogrodzony mu-
rem. W bocznych nawach cerkwi ustawiono kilkupiętrowe prycze, a w części głównego ołta-
rza zawieszono ekran kinowy. Za klasztorem, w parterowych budynkach znajdują się: kuch-
nia, stolarnia, tartak, łaźnia, i w osobnym, piętrowym budynku – komendantura obozu…” 

Najwyraźniej pamiętał głód. Tego głodu nie zaspokajał czarny chleb, gotowana na nie-
czyszczonych rybach zupa, kartoflanka z ochłapami mięsa. Pamięta smak rarytasu – jabłka, 
wymienionego za polskie drobniaki. 

Chłopiec nie ogarnia grozy sytuacji, ale pamięta nastrój niepokoju, jaki udzielał się mu od 
innych uwięzionych. Codziennością są wszy. Rzadkością bania i pranie niszczejących ubrań. 
W spowolnionym czasie wyraziście odbijają się wspólnie obchodzone uroczystości czy nauka, 
którą stara się kontynuować jego ojciec.

*

Nie piszemy scenariusza serialu, chociaż wiele takich historii dałoby się ułożyć w spójną fabu-
łę. Pierwszą próbą jest znany od 2007 roku film mistrza Andrzeja Wajdy „Katyń”. Ale trzeba 
przypominać nawet te skromne opowieści świadków. Trzeba wracać do dokumentów, poka-
zywać zdjęcia ofiar i opowiadać, kim byli ludzie, którzy tutaj, na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym w Miednoje, spoczęli w bratnich mogiłach. W odpowiedzi na nasze opowieści słuchajmy 
też historii o ofiarach z tej ziemi. Było ich wiele.
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To nasz wspólny los, ważny przede wszystkim dla rodzin, ale także dla historyków, któ-
rzy poniosą tę opowieść dalej i nadadzą jej szerszy kontekst i właściwy sens. Obecność Ro-
dzin Katyńskich na miejscu kaźni w Katyniu, Charkowie, Bykowni czy wreszcie w Twerze to 
znak naszej determinacji i uporu w podążaniu za prawdą o zbrodni, która się tutaj dokonała. 
Ale na co dzień nie ma nas tutaj. Wierzymy, że gospodarze tej ziemi zadbają także o to miej-
sce. Dziękujemy im za to. 

To nasz wspólny los.

17 września, Warszawa, rocznica agresji sowieckiej
O tegorocznych uroczystościach w Muzeum Katyńskim dowiedzieliśmy się przy-

padkowo, zawiodła logistyka, zaproszenia dotarły za późno. Na placu apelowym zebra-
ła się nas garstka, swoją obecnością przypominaliśmy, że Muzeum Katyńskie to dom 
dla naszych, rodzinnych pamiątek. Po południu uczestniczyliśmy także w uroczystoś-
ciach pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie w imieniu Ro-
dzin Katyńskich głos zabrała prezes Zarządu FRK.

Kiedyś miałam okazję przygotowywać do druku tekst „napisany w grudniu 1939 roku przez 
dziewiętnastoletniego żołnierza, który po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii 
w Grudziądzu odbywał praktykę w 8 pułku ułanów, gdy wybuchła wojna”. Nie był to pierwo-
druk, ale kolejna publikacja, bo w następnych dekadach i w każdej epoce wspomnienia z wrześ-
nia 1939 roku były i są czytane inaczej. Warto i po prostu trzeba do nich wracać, bo nowe poko-
lenie po swojemu odczytuje minione dzieje i wyciąga własne wnioski z tej najtrudniejszej lekcji: 
lekcji historii. Podobno historia uczy nas życia, ale tylko wtedy, gdy jest rzetelną nauką o  lu-
dziach, co byli tutaj przed nami, i o wydarzeniach, z których my także wywodzimy swój rodowód. 

To nie znaczy, oczywiście, że każda generacja na nowo pisze historię – fałszowanie histo-
rii dla własnej korzyści to proceder i haniebny, i niedopuszczalny. I – o czym warto przypomi-
nać – zawsze źle się kończy dla fałszerzy.

Czytam w pamiętniku niegdysiejszego dziewiętnastolatka: „W naturze jest złoty, jesien-
ny spokój; w głębokich lasach cisza”. Sielanka? Czy to na pewno wrzesień 1939? Tak, bo na-
stępne zdanie brzmi: „Daleki huk armat”.

Taka jest historia i taka winna być pamięć o niej. Z setek, z tysięcy świadectw wiemy, że 
była piękna, ciepła i  słoneczna ta „Polska jesień”, jak ją nazwał niezapomniany Jan Józef 
Szczepański. Z setek, tysięcy wspomnień wiemy, że było po prostu strasznie: szybki marsz 
najeźdźców z zachodu, a potem, po 17 września – ze wschodu, wspaniała, acz nierówna pol-
ska obrona, drogi pełne uciekinierów, pierwsze zniszczenia miast, pierwsze ofiary. We wspo-
mnieniach niedawnego maturzysty i świeżo upieczonego podchorążego mieszają się obrazy: 
mobilizacja i niedowierzanie, że ta zapowiadana od dawna wojna dzieje się naprawdę, cha-
os informacji i wszechobecny widok „bieżeńców”. Wreszcie dość przypadkowa walka jego od-
działu, rozproszenie, a potem znowu walka. Dookoła śmierć, ranni. Im dalej na wschód, tym 
trudniej odróżnić wroga od sprzymierzeńca. 

Wrześniowa epopeja kończy się w ułamku sekundy: „Wtedy zaczęły trzaskać – od lewej – 
pierwsze, nieregularne wiązki strzałów. Nie zrobiłem i  trzech kroków, kiedy coś gorącego 
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pękło mi nagle w twarzy i rzuciło w tył”. Ranny znajduje schronienie w jakiejś wsi w okolicach 
Lwowa. To już jest koniec września. Rzeczpospolita powoli znika, zadeptana przez dwóch oku-
pantów. Podchorąży już nie jest żołnierzem, ale znowu dziewiętnastolatkiem, który wymaga 
pomocy lekarza i chce wrócić do – bardzo stąd odległego – domu. 

Może taka indywidualna historia, spisywana przez rannego chłopca, skazanego na pomoc 
obcych ludzi, to nie temat ani do podręcznika, ani na filmowy scenariusz. Ale właśnie z ta-
kich portretów buduje się Historia, pisana z wielkiej litery. W chaosie Września, jakiego do-
świadczył mój bohater, niewiele było wiadomo o międzynarodowej polityce i podłościach taj-
nych ustaleń, czego skutkiem było kroczenie ze wschodu sowieckiego okupanta. Dla leżącego 
w chłopskiej chacie rannego podchorążego śmiertelnym zagrożeniem jest taki oto epizod: „Za 
chwilę wchodzą dwaj Rosjanie, pierwsi żołnierze Krasnej Armii, których danym mi było oglą-
dać. Patrzą na mnie z ciekawością i paląc beznadziejnie śmierdzące lulki zapisują sobie coś. 
Jednemu z nich sterczy zza pazuchy kolba ogromnego nagana. Potem zabierają mi torbę z kil-
koma bezwartościowymi mapkami i wychodzą”.

To mógł być początek końca, bo to było przygotowanie do aresztowania Polaka przez 
NKWD. Jeniec mógł trafić do obozu specjalnego. Może wyreklamowałby go młody wiek i ni-
ska szarża. A może wyrokiem skazującym byłoby nazwisko, rodowy sygnet, może „pańskie” 
dłonie? Nad iloma takimi chłopcami zawisło po 17 września straszliwe fatum? Ilu spomię-
dzy jeńców Września wpisano na listy śmierci, kiedy 5 marca 1940 roku wydawano osławio-
ny rozkaz katyński? Ilu nie przeżyło sowieckich więzień i łagrów? Ile rodzin nie wróciło z ze-
słania, z Syberii czy z Kazachstanu?

Historia obywateli Rzeczypospolitej po 17 września to setki życiorysów przerwanych, nie-
spełnionych, zmarnowanych. Kim byliby w powojennej Polsce? W trudnych czasach zabrakło 
tych lekarzy, nauczycieli prawników, inżynierów, profesorów różnych specjalności, wykształ-
conych urzędników, ludzi sztuki. Kim byliby?

Wiem, kim był dziewiętnastolatek, ranny, przechowany przez dobrych ludzi, uratowa-
ny w pobliskim szpitalu. Na szczęście nie zdążyło go znaleźć i aresztować NKWD i wrócił do 
domu. Jego wspaniałym życiorysem dziennikarza, profesora historii sztuki, autora książek, 
wydawcy, tłumacza można by obdzielić ileś osób. Czasem myślę, że wielcy ocaleni – jak nie-
zapomniany Profesor Jacek Woźniakowski, bo to on jest autorem cytowanych zapisków pod-
chorążego, podobnie jak jego kuzyn Józef Czapski, jeniec Starobielska, który kaprysem losu 
uniknął sowieckiej kaźni – ci wszyscy wspaniali ludzie przeżyli tak wiele i dokonali tak wiele 
nie tylko za siebie, a już na pewno nie tylko dla siebie. 

Wspominamy 17 września 1939 roku i straszne konsekwencje tamtego dnia. Pamiętamy 
o ofiarach sowieckiego terroru. Ale pamiętajmy też o tych wielkich ludziach, którzy wbrew 
wszystkiemu, w szarości i beznadziei PRL-u, w codziennej opozycji wobec komunistycznego 
kłamstwa i bezprawia, krok po kroku budowali naszą dzisiejszą wolność.
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MIEDNOJE I OSTASZKÓW
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Rodzina Katyńska w Bydgoszczy 
KRONIKA

Spotkania z Młodzieżą 

21 stycznia 2018 – członkowie naszego Stowarzyszenia pan Marian Adamczyk oraz 
pan Witold Deręgowski brali udział w spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Bydgoszczy z uczniami klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół nr 24 w Bydgosz-
czy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Inowrocławia. Tematem spotkania 
była Zbrodnia Katyńska 1940 roku – jako element ludobójstwa na narodzie polskim. Orga-
nizatorem spotkania był Wydział Komunikacji Społecznej i Instytut Pamięci Narodo-
wej Delegatura w Bydgoszczy. Pan prezes Marian Adamczyk oraz pan Witold Deręgow-
ski ze Stowarzyszenia Bydgoska Rodzina Katyńska przybliżyli uczniom zadania i cele 
działalności Stowarzyszenia. Goście odpowiadali na pytania młodzieży oraz opowia-
dali o własnych doświadczeniach, dotyczących poszukiwania zaginionych członków  
rodzin z okresu wojennego. Ponad trzygodzinne spotkanie przybliżyło jedną z wielu 
kart historii Polski, obrazujących losy narodu polskiego w walce o niepodległość.

9 lutego 2018 – w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy odbyły się warsztaty tema-
tyczne związane z ogólnopolskim konkursem pt. Policjanci w służbie historii. W spotka-
niu naszą Rodzinę reprezentowali prezes Marian Adamczyk oraz wiceprezes Magdale-
na Wolska, która przedstawiła zgromadzonym uczniom i ich opiekunom ogólnopolską 
akcję sadzenia Dębów Pamięci, zachęcając do upamiętniania tych, którzy zostali za-
mordowani przez NKWD w 1940 roku. Jednocześnie zachęcała młodzież do kontaktu 
z Bydgoską Rodziną Katyńską.

Nasz udział w lokalnych obchodach Zbrodni Katyńskiej

W dniu 13 kwietnia 2018 roku członek Bydgoskiej Rodziny Katyńskiej pan Witold 
Deręgowski uczestniczył w  uroczystości upamiętniającej zamordowanych w  Zbrod-
ni Katyńskiej – funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracujących w Zakładzie Karnym 
w Fordonie. Pod tablicą upamiętniającą zamordowanych funkcjonariuszy i Naczelni-
ka Zakładu Karnego kpt. Stanisława Rymkiewicza delegacje złożyły wiązanki kwiatów. 
Uroczystą mszę świętą w intencji pomordowanych odprawił i wygłosił homilię kapelan 
ks. Andrzej Rybka – misjonarz z Bazyliki św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. W uro-
czystości uczestniczyło liczne grono funkcjonariuszy Służby Więziennej, Kierownictwo 
Okręgowego Zarządu Więziennictwa oraz przedstawiciel IPN.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 67 im. Andrzeja Szwal-
bego w  Bydgoszczy odbyło się spotkanie upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej, 
w którym uczestniczył pan Witold Deręgowski, członek Bydgoskiej Rodziny Katyńskiej. 
W spotkaniu brali udział uczniowie II klasy gimnazjalnej. Organizatorem spotkania 
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była pani Teresa Chmielewska – nauczyciel historii oraz uczennice klasy policyjnej  
XII LO im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

8 kwietnia 2018 roku w kościele pw. Polskich Św. Braci Męczenników odbyła się 
coroczna uroczysta msza poświęcona 78. rocznicy Mordu Katyńskiego. Uroczystości 
Bydgoskiej Rodziny Katyńskiej uświetniły liczne poczty sztandarowe, przedstawicie-
le wojska, policji, Instytutu Pamięci Narodowej, władz samorządowych i rządowych, 
w tym: wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, wicemarszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów 
i  Osób Represjonowanych Jacek Tar-
czewski, przedstawiciele Związku Sy-
biraków oddział Bydgoszcz, Państwo 
Stanisława i Jerzy Polcyn. Wszystkim 
gościom oraz ks. prałatowi płk. Józe-
fowi Kubalewskiemu serdecznie dzię-
kujemy.

Od lutego 2018 roku Bydgoska Rodzi-
na Katyńska ma stronę internetową: 
http://rodzinakatynska.bydgoszcz.pl

opracowała Magdalena Wolska

Rodzina Katyńska w Katowicach 
KRONIKA

Rok 2018 w naszej działalności zdominowały dwa tematy: obchody 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości i promocja drugiego tomu książki Gdziekolwiek są Wasze pro-
chy…, wydanej dzięki dotacji Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Żmudne było zbieranie materiałów, zdjęć i pamiątek od starszych i często niezwiąza-
nych ze Stowarzyszeniem krewnych zamordowanych na Wschodzie, których biogramy 
chcieliśmy zamieścić w opracowaniu. Wydłużyło to pracę przy wydawnictwie, ale druk 
książki został ukończony przed końcem 2017 roku. Wysyłając życzenia świąteczne, za-
powiadaliśmy promocję książki.

20 stycznia – Tradycyjnie przeżywaliśmy uroczystość opłatkową w naszej siedzi-
bie przy kościele garnizonowym. Zebrało się około czterdziestu osób, gwarno, wesoło, 
bo to prawdziwe spotkanie rodzinne we własnym gronie i przy własnych wypiekach. 
Potem gdy każdy uczestnik dostał do ręki książkę, głowy się pochyliły, gwar ucichł – 
każdy pogrążył się w lekturze.

1 marca – Na zaproszenie władz wojewódzkich i miejskich delegacja Stowarzysze-
nia z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
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Maryi Panny w Katowicach. O godz. 18.00 w Polskim Radiu Katowice przedstawiony 
został monodram Rtm. Witold Pilecki. Następnego dnia 2 marca w Centrum Kultury 
odbył się koncert chóru Wojska Polskiego. 

4 marca – Uczestniczyliśmy wraz z pocztem sztandarowym we mszy świętej od-
pustowej w tutejszym kościele garnizonowym. Tę okazję wykorzystaliśmy do promocji 
naszej książki, tym razem obdarowani zostali goście odpustowi, przeważnie duchowni. 

5 marca – w Zabrzu w kopalni zabytkowej „Guido” odbył się finał konkursu dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego o Żołnierzach Wyklętych. 
Zostaliśmy naproszeni na tę uroczystość przez europoseł Panią Jadwigę Wiśniewską, 
mimo że nie braliśmy udziału w organizacji tego konkursu. 

23 marca – Jak co roku, w piątek poprzedzający Wielki Tydzień, od krzyża przy Ko-
palni „Wujek” do Katedry Chrystusa Króla przebiegała trasa miejskiej Drogi Krzyżowej. 
Przy pomniku Ofiar Katynia uczestniczyliśmy w celebracji VIII stacji.

6 kwietnia – Nasza delegacja wzięła udział w pogrzebie Zofii Szuchatowicz-Wo-
łoszyn, przez wiele lat zaangażowanej w pracy Zarządu, która zmarła po długiej cho-
robie 1 kwietnia. 

7 kwietnia – w naszej siedzibie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu i Ko-
misji Rewizyjnej Federacji Rodzin Katyńskich.

8 kwietnia – Wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Katyńskich 
na Jasną Górę do Częstochowy. Pielgrzymkę prowadził kapelan Federacji Rodzin Ka-
tyńskich – ks. komandor Józef Bąk z Warszawy. Od nas pielgrzymowało osiem osób 
ze sztandarem. 

Potem odbyło się wiele spotkań z władzami i młodzieżą, związanych z obchodami 
100. rocznicy odzyskania niepodległości i  promocją drugiego tomu książki Gdziekol-
wiek są Wasze prochy…

9 kwietnia – Zorganizowane przez Centrum Wolności i Solidarności spotkanie mło-
dzieży szkół katowickich z Rodziną Katyńską i Rodziną Policyjną 1939 w katowickim 
Pałacu Młodzieży. Przedstawiciel Rodziny Policyjnej 1939 Grzegorz Grześkowiak przed-
stawił rys historyczny Śląskiej Policji z jej pogmatwanymi losami. W drugiej części spot-
kania Ewa Bojanowska-Burak w formie wywiadu przedstawiła losy własnej rodziny do-
tkniętej Zbrodnią Katyńską. Licznie zgromadzonej na spotkaniu młodzieży wręczyliśmy 
ponad sto egzemplarzy promowanej przez nas książki Gdziekolwiek są Wasze prochy…

11 kwietnia – w Szkole Podstawowej nr 6 odbyła się gala historyczna. Galę poświę-
coną 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej przygotowali uczniowie klas: 2c i 2d pod kierun-
kiem mgr Ewy Imiolczyk i mgr Elżbiety Rudzkiej. Szkolny Klub Historyczny od wielu lat 
współpracuje z naszym Stowarzyszeniem. Przez ostatnie trzy lata młodzież uczestni-
czyła w żywych lekcjach historii, poznając losy policjantów, oficerów, nauczycieli, gosz-
cząc w  naszych domach. W  podziękowaniu za przyjęcie tym razem uczniowie ugoś-
cili przybyłych. Galę rozpoczęto uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz 
odśpiewaniem hymnu narodowego. Akademia była poświęcona dziejom Zbrodni Ka-
tyńskiej i towarzyszącemu jej kłamstwu. Podniosły klimat uroczystości nadawał chór 
szkolny. Na długo w pamięć wszystkich obecnych zapadną słowa tych, którzy stracili 
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najbliższych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni. To ich wspomnienia, ból, żal 
po stracie ojca, wujka, dziadka wywarły na uczestnikach największe wrażenie, a na-
wet łzy w oczach. Wybaczamy, ale pamiętamy. To była wspaniała lekcja historii. Na za-
kończenie nauczycielki historii podsumowały szkolne konkursy historyczne, wręczając 
najlepszym dyplomy, gry i książki. Z kolei goście gali zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek, przygotowany przez rodziców klas 2c i 2d. Ewa Bojanowska-Burak rozdała 
młodzieży książki Gdziekolwiek są Wasze prochy…, zawierające biogramy zamordowa-
nych w Katyniu. Serdecznie dziękujemy organizatorom i uczestnikom. 

Również 11 kwietnia gościliśmy delegację Czeskiej Rodziny Katyńskiej, która 
przyjechała do Muzeum Śląskiego na wystawę Wszystko osiąga się przez nadzieję, przed-
stawiającą kulturowe dziedzictwo reformacji na Śląsku, związane z 500-letną tradycją 
Kościoła reformacyjnego. Po zwiedzeniu wystawy Marysia Śliwa, nasza przewodnicz-
ka, przywiozła „Czechów” do naszej siedziby, uczestnicy uroczystości z Sosnowca też 
dotarli. Wspólnie odpoczywaliśmy po wyczerpującym dniu, modliliśmy się w kościele. 
Oczywiście Czeska Rodzina obdarowana została naszą promowaną książką. 

18 kwietnia – Uroczystość w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu, zorganizowana 
przez Szkolne Kluby Historyczne im. Armii Krajowej w ramach miejskich obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość zaszczycili: Arka-
diusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowca, Aleksander Tarnawski – ostatni żyjący 

„cichociemny”, Grzegorz Kaszak – biskup diecezji sosnowieckiej, przedstawiciele Świa-
towego Związku Armii Krajowej: Stanisław Lis, Jan Musiał, Janusz Kwapisz, inicjato-
rzy Szkolnych Klubów Historycznych, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, kombatanci, 
przedstawiciele IPN, Związku Sybiraków, Straży Miejskiej, Rycerzy Kolumba, dyrek-
torzy sosnowieckich szkół. Szkołę Podstawową nr 6 reprezentowała mgr Małgorzata 
Mike, która w trakcie uroczystości odebrała pamiątkową tablicę dotyczącą dziejów Za-
głębia Dąbrowskiego w czasie II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie 
hymnu narodowego w obecności kilkunastu sztandarów sosnowieckich szkół. Przed-
stawienie za pomocą słowa, tańca i muzyki przybliżyło historię narodu polskiego od 
czasów chrztu do współczesności. To była żywa lekcja historii. 

22 kwietnia – Nasza msza w 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, z udziałem przedsta-
wicieli Rodziny Policyjnej, Sybiraków, Urzędu Marszałkowskiego, Światowego Związku 
AK i młodzieży ze szkoły nr 6 z Sosnowca z pocztem sztandarowym. Po mszy złożyli-
śmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod Pomnikiem i spotkaliśmy się przy kawie i herba-
cie w naszej siedzibie. 

23 kwietnia – w Bibliotece Śląskiej odbył się finał konkursu dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych województwa śląskiego, organizowany przez europoseł Jadwigę 
Wiśniewską Prawda i kłamstwo o Katyniu. Nagrodzonym uczniom wręczyliśmy egzem-
plarze naszej książki. 

26 kwietnia – Katyń 1940 – w historii i pamięci. W Miejskim Klubie im. Jana Kiepu-
ry miała miejsce otwarta lekcja historii w ramach 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Lek-
cja wpisuje się również w całoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Organizatorami spotkania byli Rodzina Katyńska Katowice, Światowy 
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Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sosnowiec i Szkolny Klub Historyczny im. Ar-
mii Krajowej przy Szkole Podstawowej nr 10. Współorganizatorami – sosnowieckie 
Szkolne Kluby Historyczne im. Armii Krajowej. Partnerami – Diecezja Sosnowiecka, 
Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty w Katowicach i Urząd Miasta Sosnowca. 
Młodzież obdarowana została naszymi książkami.

W maju uczestniczyliśmy w uroczystościach 3 Maja i w spotkaniu Kombatantów 
w Urzędzie Marszałkowskim.

16 maja – w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim odbył się powtórny, po przy-
musowej ekshumacji, pogrzeb prezesa zarządu Federacji Rodzin Katyńskich Andrzeja  
Sariusz-Skąpskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej; nasze Stowarzyszenie re-
prezentowali: Maria Śliwińska i Zbigniew Padoł.

23 maja – Udział naszej delegacji w  rozstrzygnięciu konkursu Kocham Polskę 
w Szkole Podstawowej nr 33, z którą od lat ściśle współpracujemy. 

30 maja – Na spotkaniu z wiceprezydentem Miasta Katowice, Panem Mariuszem 
Skibą, udzielono nam szczęśliwej informacji o przyznaniu funduszy na wznowienie 
wydanej w 2003 roku książki Gdziekolwiek są Wasze prochy..., którą od teraz nazwiemy 
tomem pierwszym, bo tom drugi wydaliśmy w roku 2017 roku. A to znaczy, że czeka 
nas pracowite lato.

9 kwietnia – Ogólnopolska pielgrzymka na Cmentarz Wojenny w Charkowie, zor-
ganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; z naszego Stowa-
rzyszenia pojechały cztery osoby z rodzin Ofiar tam spoczywających.

W dniach 21-23 czerwca odbyło się w Mogilnie spotkanie przedstawicieli Rodzin 
Katyńskich, zrzeszonych w Federacji Rodzin Katyńskich. Uczestniczyliśmy w uroczy-
stościach poświęcenia katyńskich tablic pamiątkowych w Głębicach, Mogilnie i Strzel-
nie. Spotkanie było zorganizowane przez prezesa Rodziny Katyńskiej Ziemi Mogileń-
skiej Adama Kowalskiego w urzekającej scenerii klasztoru Braci Mniejszych w Mogilnie. 
Rodzinę Katyńską Katowice reprezentowali Ewa Bojanowska i Zbigniew Padoł. Nieste-
ty, ze względu na czekające nas 23 czerwca Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowa-
rzyszenia musieliśmy skrócić nasz pobyt. 

opracowała Ewa Bojanowska-Burak
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SPOTKANIE Z RODZINĄ KATYŃSKĄ Z CZECH
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Rodzina Katyńska w Krakowie
KRONIKA

27 stycznia – Uroczysta msza święta w  kościele garnizonowym św. Agnieszki. Na-
stępnie w Klubie ,,Tagasta” przy kościele oo. Augustianów spotkanie opłatkowe człon-
ków Stowarzyszenia z przedstawicielami władz miasta i województwa, wojska, policji 
i harcerzy Niezależnego Związku Harcerstwa ,,Czerwony Mak” ze Skawiny. W spotka-
niu wzięło udział 120 osób.

10 lutego – Msza święta w rocznicę pierwszej wywózki na Sybir.
5 marca – Wspominaliśmy rocznicę zbrodniczego rozkazu Stalina o zamordowa-

niu jeńców wojennych. Msza święta w kościele św. Agnieszki.
20 kwietnia – Zorganizowaliśmy krakowskie uroczystości katyńskie w 78. rocz-

nicę Zbrodni Katyńskiej z udziałem władz miasta i województwa, harcerzy, młodzieży 
szkolnej i mieszkańców miasta, przy Krzyżu Katyńskim pod Wawelem. Msza święta 
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w kościele garnizonowym. Podobne uroczystości odbyły się w Wieliczce, Oświęcimiu, 
Olkuszu.

9 czerwca – trzyosobowa delegacja Stowarzyszenia na Cmentarzu w Charkowie 
w ramach delegacji państwowej.

14 czerwca – Konferencja historyczna Katyń 1940 w V LO w Krakowie, zorgani-
zowana przez uczniów.

29 czerwca – Delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystościach 25-lecia 
Muzeum Katyńskiego w Warszawie.

Na cotygodniowych dyżurach środowych załatwialiśmy sprawy organizacyjne 
i udzielaliśmy informacji. 

opracował Zbigniew Siekański

Rodzina Katyńska w Lublinie
LUBLIN O NICH PAMIĘTA…

Ofiary Zbrodni Katyńskiej, w jej 78. rocznicę, wspominano w Lublinie podczas trzech 
dni. Pierwszym wydarzeniem było w dniu 13 kwietnia spotkanie historyczne Zło w ko-
lorze krwi, zorganizowane w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym organizatorem 
był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Spotkanie adresowane było przede 
wszystkim do młodzieży województwa lubelskiego, w którym uczestniczył m.in. dr Bar-
tłomiej Godoń z Muzeum Katyńskiego w Warszawie. W wypełnionej ponad 300-osobo-
wej Sali Błękitnej LUW uczestnicy wysłuchali m.in. wykładu prof. KUL dr. hab. Tomasza 
Panfila. Następnie wzięli udział w quizie historycznym, obejmującym okres 100-lecia Pol-
ski, prezentując w swych odpowiedziach niezwykle wysoki poziom wiadomości.

W niedzielę 15 kwietnia 2018 obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej rozpoczęto uro-
czystą mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej. W inten-
cji zamordowanych na Wschodzie modlili się parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
województwa, miasta, wojska, policji i wielu instytucji, organizacji i mieszkańcy Lublina.

Następnie uczestnicy uroczystości przejechali wynajętymi autobusami pod pomnik 
Ofiar Katynia, przy ul. Głębokiej w Lublinie. Tutaj, z zachowaniem ceremoniału wojsko- 
wego odbyła się część patriotyczna. Rozpoczęto ją odegraniem przez orkiestrę woj- 
sko wą hymnu państwowego, a po powitaniu przybyłych nastąpiły wystąpienia okolicz-
nościowe. Prezes lubelskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz wicewojewoda  
lubelski mówili o tragicznych dniach wiosny 1940, kiedy NKWD strzałem w tył głowy 
mordowało 22 tysiące polskich obywateli. Wspominano Katyń, Twer, Charków i By-
kownię, a także o braku listy z nazwiskami Polaków więzionych na terenie Białorusi 
i braku możliwości upamiętnienia ich.

W szczególny sposób ofiary Katynia upamiętniła młodzież ze Szkoły Podstawowej 
nr 57 (poprzednio Gimnazjum nr 7) im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. Jako opie-
kun pomnika uczniowie oddali hołd zamordowanym pieśnią i poezją. Wzruszający apel 
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pamięci przywołujący zamordowanych i poległych w czasie II wojny światowej oraz sal-
wa honorowa wieńczyły część oficjalną. Nastąpiło składanie wieńców i wiązanek oraz 
palenie zniczy. Po podziękowaniu prezes Rodziny Katyńskiej za przybycie na uroczy-
stość, zebrani wysłuchali odegranej na trąbce melodii Śpij, kolego…

16 kwietnia 2018 to kolejny dzień oddawania hołdu zamordowanym na Wscho-
dzie. Przy symbolicznej Mogile Katyńskiej, znajdującej się na cmentarzu wojskowym 
w Lublinie, odbyła się uroczystość modlitewno-patriotyczna. Tutaj, w asyście wojska 
i  policji, licznie zebrani przedstawiciele władz, organizacji i  mieszkańcy Lublina od-
śpiewali hymn, a następnie pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublina powitał przyby-
łych. Prezes Rodziny Katyńskiej w krótkich słowach przywołała pamięć zamordowa-
nych, a następnie skupiła się na historii symbolicznej Mogiły Katyńskiej, przy której 
od 25 lat odbywają się uroczystości rocznicowe.

Dziś, podczas uroczystości 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Rodzina Katyńska po-
stanowiła przekazać w pełni wykończoną i wyremontowaną symboliczną Mogiłę Ka-
tyńską mieszkańcom miasta Lublina. Prezes Rodziny Katyńskiej wręczyła AKT PRZE-
KAZANIA symbolicznej Mogiły Katyńskiej Pełnomocnikowi Prezydenta Lublina.

Następnie kapelan Rodziny Katyńskiej przewodniczył wspólnej modlitwie za po-
mordowanych. Wyraził przekonanie, że modlitwa za Ofiary Katynia przyczyni się do 
ich szczęśliwości, a nam pomoże w geście przebaczenia, pojednania. Po odśpiewaniu 
Boże, coś Polskę… udzielił zebranym błogosławieństwa.

Głos zabrała młodzież z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Ki-
lińskiego w Lublinie. Szkoła, która wspólnie z V LO w Lublinie im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie opiekuje się Mogiłą, podczas uroczystości uświetnia rokrocznie obchody wystę-
pem. Starannie dobrany tekst inscenizacji, opiewający przedwojenne życie polskich 

Sesja historyczna w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
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W 10. rocznicę posadzenia Dębu Pamięci

oficerów, ich pobyt w jenieckich obozach NKWD, a następnie bestialski mord, wywo-
łał u uczestników uroczystości ogromne wzruszenie. To był piękny hołd oddany przez 
młodzież zamordowanym, to była wspaniała lekcja historii… Na podkreślenie zasługu-
je również fakt, że młodzież tego Zespołu Szkół w wielu sytuacjach wspiera członków 
Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni Pani Dyrek-
tor i Gronu Nauczycielskiemu. Szkoła ta przed kilkoma laty odznaczona została Me-
dalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Po występie młodzieży nastąpiło składanie kwiatów na Mogile i  palenie zniczy.  
Uroczystość zakończyła odegrana na wojskowej trąbce melodia Śpij, kolego…

Uroczystość w lubelskiej Szkole im. ks. St. Konarskiego

Szkoła Podstawowa nr 1, poprzednio Gimnazjum nr 1, im. ks. Stanisława Konarskiego 
w Lublinie to szkoła, w której priorytetem jest wychowywanie młodzieży w duchu miło-
ści do Ojczyzny, w duchu patriotyzmu. Od wielu lat jest to miejsce czczenia pamięci wie-
lu bohaterów naszej Ojczyzny, a także miejsce spotkań podczas uroczystości lubelskich 
kombatantów. Również w zakresie edukacji młodzież osiąga wspaniałe wyniki. Świadczą 
o tym zarówno oceny uczniów, jak i znacząca ilość laureatów w różnych konkursach te-
matycznych i zawodach sportowych. W szkole organizowane są konkursy, jej uczniowie 
uczestniczą m.in. w ogólnopolskim konkursie o ks. Stanisławie Konarskim, Szkolnym 
Konkursie Poezji Patriotycznej na Stulecie Niepodległości, Międzyszkolnym Konkursie 
Geometria w Architekturze czy Festiwa-
lu Piosenki Śpiewająca Jedynka.

W 2008 roku szkoła jako pierwsze 
gimnazjum w  Lublinie przystąpiła do 
ogólnopolskiego programu Katyń… oca-
lić od zapomnienia. Młodzież posadzi-
ła dąb upamiętniający zamordowanego 
w Katyniu por. Mariana Miżołębskiego, 
którego nazwisko widnieje na tabliczce 
epitafijnej umieszczonej na okazałych 
rozmiarów kamieniu.

Należy podkreślić, że jest to jedna 
z niewielu lubelskich szkół, która w każ-
dą rocznicę Zbrodni Katyńskiej organi-
zuje uroczystości przypominające o  do-
konanej zbrodni. Również 26 kwietnia 
2018 po raz dziesiąty odbyła się wzru-
szająca uroczystość 78. rocznicy Zbrod-
ni Katyńskiej. Licznie zaproszeni goście, 
wśród których byli parlamentarzyści, 
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przedstawiciele władz Lublina, kombatanci, młodzież szkolna, przedstawiciele Rodziny 
Katyńskiej oraz córka upamiętnionej w Szkole Ofiary Katynia, zgromadzili się przy po-
sadzonym Dębie Katyńskim.

Zebranych powitała Dyrektor Szkoły i poprosiła o zabranie głosu córki por. Maria-
na Miżołębskiego, która w ciepłych słowach podziękowała za przywoływanie w każdą 
rocznicę zbrodni sylwetki ojca, za krzewienie jego pamięci. Podkreśliła, że jest dumna 
z tego, że to upamiętnienie ma miejsce właśnie w Szkole im. St. Konarskiego, gdzie mi-
łość do Ojczyzny jest wpajana uczniom, a pamięć o tych, co oddali życie za Ojczyznę,  
jest żywa. Zaznaczyła także, że organizowane uroczystości rocznicy Zbrodni Katyń-
skiej oddają hołd bohaterowi upamiętnionemu przez Szkołę, ale także przybliżają  
wiedzę wszystkim uczestnikom obchodów.

Po złożeniu kwiatów i  zapaleniu zniczy przy kamieniu z  nazwiskiem zamordo-
wanego, zaproszeni goście przeszli do sali konferencyjnej szkoły. Tutaj odbyła się 
część patriotyczna. Zebrani wysłuchali trzech wystąpień: o  historii Zbrodni Katyń-
skiej, wspom nienia córki o  zamordowanym w  Katyniu por. Marianie Miżołębskim 
na tle losów innych Ofiar Zbrodni, a także o ekshumacji przeprowadzonej w Katyniu 
w 1995 roku przed budową Polskiego Cmentarza Wojennego. Nastąpiła część artystycz-
na w wykonaniu młodzieży szkoły. Ci młodzi ludzie w niezwykle przejmujący sposób 
przedstawili los polskich oficerów, ujętych po 17 września 1939 roku przez Armię Czer-
woną, wywiezionych do obozów NKWD i zamordowanych. Była to pokazana historia 
tej polskiej tragedii, którą młodzież poznaje, interesuje się nią. Program przygotowa-
ny został pod opieką p. Agnieszki Pawelec, p. Dariusza Banula oraz p. Luizy Wilczkie-
wicz. Na zakończenie p. Dyrektor Iwona Pańpuch podziękowała zaproszonym gościom 
za obecność na uroczystości oraz nauczycielom przygotowującym program. Słowa po-
dziękowania skierowała także do nauczyciela historii p. Marty Goździowskiej-Łubkow-
skiej za włączenie w patriotyczną działalność Szkoły uczniów klasy czwartej i wycho-
wywania tych młodych ludzi w duchu umiłowania ojczyzny.

opracowała Danuta Malon

Występ młodzieży w 78. rocznicę zbrodni katyńskiej
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Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej 
KALENDARIUM

2017
12 września – rozstrzygnięcie XXIX konkursu: plastycznego, literackiego i fo-

tograficznego – nagroda: wyjazd do Warszawy; projekt dofinansowany ze środków  
budżetu Gminy Mogilno. 

17 września – podsumowanie XXIX konkursu: plastycznego, literackiego i fotogra-
ficznego oraz wręczenie nagród w Muzeum Katyńskim w Warszawie. 

2018 
12 kwietnia – odbył się jubileuszowy XXX konkurs katyński. 
20-23 czerwca – Ogólnopolskie spotkanie Rodzin Katyńskich. Przedstawiciele Ro-

dzin Katyńskich spotkali się z organizatorami i miejscowymi władzami. Obecni byli 
m.in. Burmistrz Miasta Strzelna Ewaryst Matczak, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Mogilnie Teresa Kujawa, Zastępca Burmistrza Trzemeszna Dariusz Jankowski, Wójt 
Gminy Jeziora Wielkie Dariusz Ciesielczyk, Wójt Gminy Dąbrowa Marcin Barczykow-
ski oraz Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak. 

Odbywała się konferencja dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Pamięć i tożsamość 
Katynia i Golgoty Wschodu oraz Pamięć nie dała się zgładzić. Konferencja została podzielo-
na na etapy, a ze względu na duże zainteresowanie odbywała się w różnych miejscach po-
wiatu mogileńskiego. Zgromadzeni wysłuchali wystąpienia: Mieczysława Góry, Odkry-
cie grobów katyńskich, Marka Krystyniaka, Pamięć nie dała się zgładzić, Kazimiery Lange, 
Opowieść o pielgrzymkach na miejsca zbrodni; dr Ewa Kowalska przybliżyła uczniom dzia-
łalność Muzeum Katyńskiego, a całość podsumował Remigiusz Ławniczak, przedstawi-
ciel Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN z delegatury z Bydgoszczy i dyrektor 
Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Orzechowski. Narodowe Centrum Kultury z War-
szawy wręczyło uczestnikom guziki katyńskie. W konferencji uczestniczyło 430 osób. 

21 czerwca – msza święta na mogileńskim cmentarzu, pod przewodnictwem ks. 
kanonika Ottona Szymków; po mszy uczestnicy udali się pod pomnik Ofiar Katynia 
gdzie proboszcz o. Krzysztof Lewandowski poświęcił drugą tablicę katyńską. 

Gębice – na cmentarzu, na Mauzoleum Pomordowanych Bohaterów Gębic, gdzie 
znajduje się pamiątkowa tablica katyńska, umieszczono trzy nowe imienne tabliczki 
katyńskie, które poświęcił ks. proboszcz Stanisław Siuchniński. 

Strzelno – stary cmentarz, na pomniku Ofiar Katynia umieszczono trzy nowe tab-
liczki katyńskie imienne – poświęcił ks. kanonik Otton Szymków. 

22 czerwca, Strzelce – po mszy świętej odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach. Wśród gości przedsta-
wiciele Rodzin Katyńskich. Wystąpienie okolicznościowe prezes  FRK Izabelli Sariusz-
-Skąpskiej. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia liczy 50 uczniów i 25 dzieci w oddziale  
przedszkolnym oraz 10 nauczycieli wraz z obsługą. 
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Rodzina Katyńska w Olsztynie
KRONIKA

Uroczystości katyńskie w województwie warmińsko- 
-mazurskim w 2018 roku

W tym roku wojewódzkie obchody pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej poprzedziły 
dwa konkursy, zorganizowane przez Kuratorium Oświaty, olsztyńską delegaturę Insty-
tutu Pamięci Narodowej, Przedszkole nr 37, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska i Wy-
dział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

W konkursie plastycznym na projekt karty pocztowej zatytułowanym Katyń – pa-
miętamy wzięło udział 324 przedszkolaków i uczniów ze szkół województwa warmiń-
sko-mazurskiego, przygotowując prace plastyczne. Poziom wykonania prac był bardzo 
wysoki. Oceniano pomysłowość podejścia do tematu, kompozycję, technikę wykona-
nia, staranność i samodzielność. Główną nagrodą było wydrukowanie przez IPN naj-
lepszych okolicznościowych kart. 

Trzemeszno – spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy św. Łazarza z bur-
mistrzem Dariuszem Jankowskim oraz zwiedzanie bazyliki, po której oprowadzał ks. 
proboszcz Piotr Kotowski. 

23 czerwca – podsumowanie i zakończenie spotkania (spotkanie z władzami oraz 
organizatorami przy wspólnym stole). 

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej było organizatorem ogólno-
polskiego spotkania przedstawicieli Rodzin Katyńskich w ramach projektu dofinaso-
wanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pamięć nie dała 
się zgładzić oraz ze środków Powiatu Mogileńskiego Pamięć i tożsamość Katynia i Gol-
goty Wschodu, współfinasowany przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN 
i organizatorów czyli Gminy: Mogilno, Strzelno, Trzemeszno, Jeziora Wielkie, Dąbro-
wa i Miasto Gniezno. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rodzin Katyńskich 
z Bydgoszczy, Torunia, Łodzi, Krakowa, Warszawy, Opola, Piły, Piotrkowa Trybunal-
skiego, Gdańska, Poznania, Katowic, Lublina i Szczecina. Uczestnicy w wolnym cza-
sie mogli zwiedzić m.in. Mogilno, Strzelno, Trzemeszno. Na uroczystości w Mogilnie 
i Gębicach wartę wystawił Zespół Szkół w Bielicach (klasa wojskowa), a w Gębicach 
i Strzelnie wartę pełnili funkcjonariusze Wojewódzkiej Komendy Policji z Bydgoszczy. 
Inicjatorem spotkania był Adam Kowalski – prezes Mogileńskiej Rodziny Katyńskiej; 
na zakończenie uczestnicy wręczyli mu podziękowanie i odznaczenie warszawskiej  
Rodziny Katyńskiej czyli „Guzik Katyński”. 

 opracował Adam Kowalski 
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Do drugiej edycji (pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku) konkursu wiedzy o Zbrod-
ni Katyńskiej Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo zakwalifikowało się 30 szkół 
z województwa. Dnia 26 marca 2018 roku konkurs otworzył wojewoda warmińsko-ma-
zurski Artur Chojecki, który gratulował uczestnikom włączania się w różne formy pie-
lęgnowania i kształtowania pamięci historycznej. Warmińsko-mazurski kurator oświaty 
Krzysztof Marek Nowacki podziękował uczniom za to, że niosąc dziedzictwo narodowe, 
kształtują dumę i przywiązanie do swojego kraju. Reprezentanci szkół w swoich katego-
riach zmagali się z pytaniami przygotowanymi przez pana Dawida Zagzriłła z IPN.

Konkurs uświetniły występy uczniów z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
i Georga Dietrichów w Olsztynie, zatytułowane Stanę na każde Twoje zawołanie, Polsko. 
Laureatom obu konkursów wręczono nagrody podczas warmińsko-mazurskich obcho-
dów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie,  
13 kwietnia 2018 roku.

W tym roku 13 kwietnia po raz pierwszy uroczystość Katyń... ocalić od zapomnienia od-
bywała się w Urzędzie Wojewódzkim. Organizatorzy zmuszeni zostali do przeniesienia 
spotkań kwietniowych z Urzędu Miasta (gdzie wcześniej zrealizowano osiem uroczystości 
w ramach programu Katyń... ocalić od zapomnienia) ze względu na małą salę. Co roku przy-
bywa uczestników programu. Podczas uroczystości szkoły oraz inne placówki z naszego 
województwa otrzymały certyfikaty zaświadczające o przyjęciu przez nie obowiązku upa-
miętnienia 18 Ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie Dębów Pamięci. Sadzonki 
dębów zostały przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie.

Oprawę artystyczną zapewnili studenci i wykładowcy Wydziału Sztuk Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zespół Ars Cantandi, Zespół Maryjne Słowi-
ki, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, sygnaliści z Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, nauczyciele i uczniowie Szkoły 
Muzycznej w Dywitach. Wzruszającą uroczystość kolejny, dziewiąty raz poprowadziła 
jak zawsze wspaniale pani Alicja Pogorzelska, wizytator Kuratorium Oświaty i hono-
rowy członek Rodziny Katyńskiej.

Obchody zorganizowali Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci 
Narodowej Delegatura w Olsztynie, Przedszkole nr 37, Wydział Sztuk UWM, Stowa-
rzyszenie Rodzina Katyńska.

Jeszcze tego samego dnia z okazji 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyła się uroczy-
stość na Cmentarzu Komunalnym w Dobrym Mieście, którą poprzedziło nabożeństwo 
w Bazylice Mniejszej, odprawione przez ks. abp. metropolitę warmińskiego Józefa Górzyń-
skiego. Po mszy świętej nastąpił prowadzony przez kolumnę motocyklistów z Klubu Mo-
tocyklowego „Spartanie” przemarsz kompanii honorowych służb mundurowych, pocztów 
sztandarowych, władz miasta i województwa, zaproszonych gości i mieszkańców Dobrego  
Miasta. Najważniejszym punktem programu obchodów było uroczyste odsłonięcie po-
mnika katyńskiego. Dokonali tego członkowie Rodziny Katyńskiej: Barbara Gawlicka, Jan  
Domański, Rafał Pyra i prezes Niezależnego Związku Żołnierzy AK Maciej Prażmo.

Pomnik powstał z inicjatywy Andrzeja Abako, wicestarosty powiatu olszyńskiego. 
Wykonał go dobromiejski przedsiębiorca. W pomnik wbudowano guzik ze strzępem 
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munduru oficera WP zamordowanego w Charkowie, ofiarowany przez byłego proku-
ratora Stefana Śnieżko, który w 1991 roku stał na czele polskiej ekipy uczestniczącej 
w pracach ekshumacyjnych w Charkowie i Miednoje, a w 1994 roku został przewodni-
czącym Komisji ds. Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zaskakujące dla organi-
zatorów i poruszające było wystąpienie mieszkańca Dobrego Miasta. Pan Skupień opo-
wiedział o swoim teściu Wiktorze Madejszo, jeńcu obozu w Kozielsku. Jego żona, Pani 
Irena Skupień, pomimo upływu 78 lat od śmierci ojca, nie może o nim spokojnie mówić, 
wspomnienia są nadal zbyt bolesne. Państwo Skupień w tym roku planują przygotować 
symboliczny grób z ziemią katyńską, upamiętniający Wiktora Madejszo.

Kolejna ceremonia rocznicowa odbyła się 15 kwietnia. Po uroczystej mszy w koś-
ciele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, na olsztyńskim Cmentarzu Komunalnym, 
przy pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Obelisku Smoleńskim licznie zebrani oddali 
hołd Ofiarom, zapalając Znicze Pamięci, składając wieńce i wiązanki kwiatów. Pamięć 
zamordowanych uczczono apelem poległych i salwą honorową. 

W kwietniu i maju przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska uczestni-
czyli w wielu uroczystościach sadzenia Dębów Pamięci i odsłaniania umieszczonych 
przy nich pamiątkowych tablic. Często sadzenie dębów było łączone ze świętem 
szkoły. Wszystkie te patriotyczne spotkania były starannie przygotowane przez na-
uczycieli i uczniów, przebiegały bardzo uroczyście. w niektórych z nich uczestniczy-
ły trzy pokolenia potomków. Dla dzieci katyńskich i ich rodzin były to bardzo wzru-
szające chwile. 

Niemal cały kwiecień i maj upłynęły na pielęgnowaniu pamięci Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej. Członkowie naszej Rodziny byli zapraszani również na spotkania rocznicowe 
do szkół, placówek wojskowych i policyjnych. W tym roku obchody 78. rocznicy Zbrod-
ni Katyńskiej miały wymiar wojewódzki. Zaangażowanie władz wojewódzkich, samo-
rządowych, kuratorium oświaty, służb mundurowych, szkół i przedszkoli wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego było ogromne. Okazało się nie po raz pierwszy, że mamy 
wielu oddanych nam przyjaciół, na których możemy zawsze liczyć przy upamiętnianiu 
naszych Bliskich.

Nagrodzone prace Laureaci konkursu plastycznego
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Portrety Bohaterów, którym posadzono 
Dęby Pamięci w 2018

Arcybiskup E. Piszcz święci 18 sadzonek dębów

Uroczystość Katyń... ocalić od zapomnienia

Izba pamięci w 2 Batalionie Zmechanizowanym imienia  
9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Na początku 2018 roku pan ppłk Adam Krysiak, dowódca 2. Batalionu Zmechanizo-
wanego, zwrócił się do Rodziny Katyńskiej w Olsztynie o pomoc w pracach nad two-
rzeniem batalionowej Izby Pamięci. 

Batalion wchodzący w skład 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej imienia Za-
wiszy Czarnego zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 8 stycznia 2007 roku 
przejął i kultywuje dziedzictwo tradycji przedwojennego 9. Pułku Strzelców Konnych 
im. gen. Kazimierza Pułaskiego oraz 9. Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza 
Pułaskiego Armii Krajowej (1943–1945).

W powstającej Izbie Pamięci miała być przedstawiona historia i tradycje 9PSK, upa-
miętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w tym 22 oficerów Wojska Polskiego z 9PSK, za-
mordowanych w Katyniu, oraz historia Garnizonu Giżycko i koszar przy ulicy 1 Maja 
w Giżycku. Nasza pomoc polegała na dostarczeniu materiałów mówiących o Zbrodni 
Katyńskiej oraz Ziemi Katyńskiej, przywiezionej 10 kwietnia 2017 roku przez członka 
naszego Stowarzyszenia pana Rafała Pyrę. 
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Uroczyste otwarcie batalionowej Izby Pamięci nastąpiło 1 marca 2018 roku w Na-
rodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
delegacji Rodziny Katyńskiej w Olsztynie. Byli to panowie: Jan Domański z wnukiem 
Maćkiem Kawałko (12 lat) i Rafał Pyra. Panowie odczytali przygotowany na tę uro-
czystość list od Barbary Gawlickiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzina Katyń-
ska w Olsztynie. Przekazali również przechowywany starannie i z wielką czcią przez 
wiele lat w siedzibie Rodziny guzik od munduru oficerskiego, wydobyty z dołu śmier-
ci podczas ekshumacji przeprowadzonej w 1995 roku w Charkowie. Guzik umieszczo-
no w pojemniku z ziemią katyńską przywiezioną 10 kwietnia 2010 roku przez Panią 
Grażynę Wróblewską, sekretarz Stowarzyszenia. Panowie gen. bryg. Jarosław Groma-
dziński, dowódca 15 GBZ, i ppłk Adam Krysiak, dowódca 2BZ, przyjęli ten niezwykle 
cenny dar z najwyższym honorem i wzruszeniem. 

Batalionowa Izba Pamięci składa się z kilku sal, w tym z sali tradycji 2 Batalionu 
Zmechanizowanego oraz z sal, w których upamiętnia się żołnierzy poległych na mi-
sjach i Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Na honorowym miejscu umieszczona została urna 
z ziemią katyńską i guzik od munduru oficera Wojska Polskiego, który spoczywa na 
Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie.

W dalszej części uroczystości, która miała miejsce w Sali Rycerskiej 15 GBZ, pod-
pisano z inicjatywy Combat Alert (organizacji proobronnej) akt budowy pomnika po-
święconego Żołnierzowi Wyklętemu ppor. Stanisławowi Grabowskiemu ps. Wiarus. Na 
zakończenie uroczystości Jan Domański i Rafał Pyra przekazali Dowódcom 15 GBZ 
i 2BZ biogramy trzech oficerów zamordowanych i pochowanych w Bykowni (z ukraiń-
skiej listy katyńskiej): gen. broni Władysława Jędrzejewskiego, ppłk. Karola Baczyń-
skiego i kpt. pilota Teodora Baranowskiego. Materiały te posłużą do przygotowania 
uroczystego posadzenia Dębów Katyńskich. 

Dowódca 2 Batalionu Zmechanizowanego ppłk Adam Krysiak i jego żołnierze mimo 
licznych obowiązków służbowych nieustannie przywołują pamięć historyczną. Na tere-
nie jednostki 29 czerwca 2018 roku posadzono Drzewo Pamięci z tabliczką o następu-
jącej treści: „Pamięci żołnierzy 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, a na kamieniu 
widnieje napis „Żołnierzom 9 PSK w Grajewie w hołdzie żołnierze Batalionu Zmecha-
nizowanego”. W przyszłości na Skwerze Pamięci zostaną posadzone 22 Dęby Pamięci, 
upamiętniające 22 oficerów 9 PSK zamordowanych w Katyniu.

Izba Pamięci Gen. bryg. Jarosław Gromadziński dowódca  
15 GBZ i ppłk Adam Krysiak dowódca 2BZ
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Upamiętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości

Rodzina Katyńska w Olsztynie zdecydowała, że najlepszym uhonorowaniem naszych 
Bliskich w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie 
nasza obecność w Muzeum Katyńskim i w innych miejscach upamiętniających Polaków 
walczących o wolną Polskę. Ofiary Zbrodni Katyńskiej wykuwały i kształtowały Nie-
podległą i nasi Bliscy stanęli w jej obronie w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, 
a następnie we wrześniu 1939 roku. Dzięki wsparciu Zarządu Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego mogliśmy zaprosić przedstawicieli związków kombatanckich, śro-
dowisk patriotycznych, placówek oświatowych (głównie laureatów dwóch konkursów 
o tematyce katyńskiej), harcerzy. 

W Muzeum Katyńskim rozpoczęliśmy zwiedzanie z przewodnikiem Panem Bartło-
miejem Bytonem. W części epitafijnej Muzeum przed każdą tablicą zapaliliśmy Znicze 
Pamięci. Szczególnie poruszający był moment zapalenia Znicza Pamięci przed tablicą 
bez wyrytych nazwisk, czekającą na upamiętnienie Ofiar między innymi z białoruskiej 
listy katyńskiej. Ojciec naszego kolegi Stanisława Kuleszy, por. Jan Karol Kulesza, z du-
żym prawdopodobieństwem spoczywa w Kuropatach.

Kolejnym miejscem pamięci, przy którym zatrzymaliśmy się, był Pomnik Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie. Pomnik przedstawia ładunek krzyży, macewę symbo-
lizującą wyznawców judaizmu i nagrobek muzułmański, umieszczone w wagonie de-
portacyjnym. Zapłonęły znicze na podkładach kolejowych, na których wypisane są na-
zwy pól bitewnych z września 1939 roku znajdujących się we wschodniej Polsce oraz 
nazwy miejsc kaźni narodu polskiego w ZSRR.

W Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej Wojska Polskiego nie była odprawiana w tym 
czasie msza święta i mogliśmy bez pośpiechu pomodlić się i szukać tabliczek epitafij-
nych naszych Bliskich oraz zapalić świeczki.

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie 
na kolumnadzie widnieje napis „Katyń – Charków – Miednoje 1940”, nasi harcerze za-
ciągnęli wartę obok pełniącej tu służbę warty honorowej. Warta honorowa dba o zacho-
wanie godności w bezpośrednim sąsiedztwie Grobu, czego byliśmy świadkami. Nasza 
liczna grupa (blisko 50 osób) uczciła pamięć poległych w walce o niepodległość, zapa-
lając Znicz Pamięci. Kierując się do Pomnika Marszałka, z zainteresowaniem przyglą-
daliśmy się pilnowanemu przez policję nowemu pomnikowi upamiętniającemu Ofiary 
Katastrofy Smoleńskiej, który został odsłonięty 10 kwietnia 2018 roku. Zapaliliśmy  
znicz, pochylając głowy. Na dłużej zatrzymaliśmy się przed postacią Marszałka  
Józefa Piłsudskiego, jednego z  głównych architektów odbudowy państwa polskiego. 
Pomnik mu poświęcony został odsłonięty przez córką Marszałka Jadwigę Piłsudską-
-Jaraczewską i  prezydenta RP Lecha Wałęsę 14 sierpnia 1995 roku, w  75. rocznicę  
Bitwy Warszawskiej 1920.

W drodze powrotnej udaliśmy się na cmentarz w Palmirach. W szeregu zbiorowych 
egzekucjach przeprowadzanych przez funkcjonariuszy SS i policję niemiecką zostało 
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rozstrzelanych między grudniem 1939 roku a lipcem 1941 roku ponad 1700 obywateli 
polskich. Palmiry stanowią najbardziej znany, obok Katynia, symbol martyrologii in-
teligencji polskiej w okresie II wojny światowej. Odnaleźliśmy mogiłę Agnieszki Dow-
bor-Muśnickiej, młodszej siostry porucznik Janiny Lewandowskiej, jedynej kobiety – 
ofiary Katynia. Agnieszka Dowbor-Muśnicka działała w czasie okupacji w Organizacji 
Wojskowej „Wilki” pod pseudonimem „Gusia”. Zdekonspirowana, po pobycie w więzie-
niu na Pawiaku została rozstrzelana w czerwcu 1940 roku w Palmirach, mając zaledwie 
21 lat. Generał Józef Dowbor-Muśnicki był naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Polskich 
w byłym zaborze pruskim. Zmarł na serce w 1937 roku, szczęśliwie nie doczekał się 
wiadomości, jaki okrutny los spotkał jego córki ze strony dwóch okupantów. Na cmen-
tarzu zapłonął duży znicz z biało-czerwoną szarfą i kilkadziesiąt zniczy, które płonęły 
tylko minutę na uroczystości „Katyń... ocalić od zapomnienia” 13 kwietnia 2018 roku 
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Przy cmentarzu wybudowano muzeum. Szko-
da, że zabrakło środków na odnowienie mogił.

Tegoroczny wyjazd do Warszawy był bardzo męczący, oddaliśmy hołd naszym ro-
dakom w wielu miejscach pamięci. Towarzysząca nam młodzież z nieudawanym zain-
teresowaniem i powagą uczestniczyła w poznawaniu bolesnej i trudnej historii nasze-
go narodu i w uhonorowaniu bohaterów.
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Zainteresowanie naszymi patriotycznymi wyjazdami jest bardzo duże, zwłaszcza 
ze strony szkół, przy których posadzono Dęby Pamięci upamiętniające Ofiary Zbrod-
ni Katyńskiej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też pozyskamy środki pozwalają-
ce zabrać młodzież na nie-książkową lekcję historii.

Do Muzeum Katyńskiego jeździmy od 2014 roku, kiedy udostępniono tylko część 
epitafijną z wypełnioną imionami i nazwiskami tablicą KATYNIA. Staramy się uczest-
niczyć w obchodzonym tu Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ale odkąd uroczy-
stość jest organizowana w późnych godzinach popołudniowych, sami tego dnia w po-
łudnie zapalamy znicze albo przyjeżdżamy w innym dniu kwietnia. 

W czerwcu delegacja naszej Rodziny (7 osób) z przedstawicielami innych Rodzin Ka-
tyńskich brała też udział w obchodach 25-lecia istnienia Muzeum Katyńskiego.

Od wielu lat w  naszych wyjazdach i  uroczystościach bierze udział nasz kolega 
Wiesław Reginis, który wykonuje i  opracowuje zdjęcia. To on jest autorem większo-
ści zdjęć, które dołączam do artykułów opisujących naszą działalność. Serdecznie mu  
dziękuję.

opracowała Barbara Gawlicka

Zanim zaczął w pełni żyć – oddał swoje młode życie  
za Ojczyznę w 100-lecie Odzyskania przez Polskę 
niepodległości

Podczas tegorocznego Święta Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza 
w Ostródzie przypadającego 21 maja, a związanego z urodzinami patrona szkoły, pod 
Dębem Pamięci została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa upamiętniająca 
por. lek. med. Mieczysława Stefana Dzusia, zamordowanego przez NKWD w charkow-
skiej katowni w 1940 roku. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie.

W uroczystości obchodzonej w ramach ostródzkich obchodów 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości wzięła udział społeczność szkoły – uczniowie, nauczy-
ciele, wychowawcy z pocztem sztandarowym na czele, rodzice, absolwenci, sympatycy 
szkoły oraz zaproszeni goście. Pośród nich obecna była Barbara Gawlicka, przewod-
nicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie. Uroczystość odbyła się pod 
patronatem Burmistrza Miasta Ostróda, a przygotowały ją: Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Gustawa Gizewiusza, parafia św. Dominika Savio, parafia ewangelicko-augsburska 
oraz Centrum Kultury w Ostródzie. Tablicę w kamieniu wykonał Zakład Kamieniarski  

„LIBRA” Arkadiusza Kędzierskiego w Ostródzie – fundator tablicy. 
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej pod Dębem Pamięci dokonali: Czesław Najmo-

wicz, Burmistrz Miasta Ostróda, Barbara Wiśniewska, Dyrektor Szkoły nr 2, Barba-
ra Gawlicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Olsztynie, oraz  
ks. Stanisław Marczak, proboszcz parafii św. Dominika Savio, i pastor Wojciech Płoszek,  
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proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej. Biogram por. lek. med. Mieczysława 
Dzusia odczytał Zbigniew Połoniewicz, członek Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”  
w Olsztynie.

Zaangażowanie szkoły w realizację ogólnopolskiego projektu Katyń... ocalić od zapo-
mnienia zaczęło się od udziału delegacji szkoły w warmińsko-mazurskich Obchodach 
Pamięci o Bohaterach pod honorowym patronatem warmińsko-mazurskiego wojewo-
dy Artura Chojeckiego. Podczas uroczystości 13 kwietnia br. delegacja szkoły otrzy-
mała certyfikat zaświadczający o przyjęciu przez nią obowiązku upamiętnienia ofiar 
Zbrodni Katyńskiej poprzez zasadzenie Dębu Pamięci. Dęby zaangażowanym w projekt 
szkołom przekazała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Społecz-
ność szkoły dedykowała Dąb Pamięci por. lek. med. Mieczysławowi Stefanowi Dzusiowi.

Uroczyste zasadzenie Dębu Pamięci miało miejsce 16 kwietnia br. w parku przed 
szkołą z udziałem dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Biogram por. lek. med. Mieczysła-
wa Dzusia opracował Zbigniew Połoniewicz na podstawie kwerendy przeprowadzonej 
w Centralnym Archiwum Wojska Polskiego w Warszawie. 

Mieczysław Stefan Dzuś był synem Eugeniusza Juliusza i Melanii z Terlikiewiczów. 
Urodził się 28 grudnia 1913 roku w Nowym Targu, województwo krakowskie. Chrzest 
przyjął 14 kwietnia 1915 roku w kościele parafialnym w Nowym Targu. Ojciec w tym 
czasie był profesorem w Seminarium Nauczycielskim w Białej. Jak wynika z życiorysu 
podporucznika Mieczysława Dzusia – jego ojciec Eugeniusz Juliusz często zmieniał po-
sady, przenosząc się z rodziną do różnych miejscowości odrodzonej Polski: Białej, No-
wego Targu, Nakła, Wągrowca, Rawicza i Grudziądza. Młody Mieczysław pisze w życio-
rysie w 1938 roku: „byłem zmuszony zmieniać kilkakrotnie zakłady naukowe wskutek 
służbowych przeniesień mojego ojca”.

Naukę rozpoczął w domu rodzinnym. Do Państwowego Gimnazjum w Nakle zdał 
egzamin w roku 1923. Uczył się tam przez dwa lata. Przez kolejne dwa lata kontynuo-
wał naukę w Państwowym Gimnazjum w Wągrowcu. Pozostałe trzy lata nauki odbył 
w Państwowym Gimnazjum typu humanistycznego w Rawiczu. Tam też w maju 1932 
roku przystąpił do egzaminu dojrzałości.

Miał duszę społecznika. Podczas nauki w gimnazjum udzielał się społecznie w kil-
ku organizacjach, spośród nich w szkolnym hufcu Przysposobienia Wojskowego (PW). 
Uczestnictwo w organizacji wyrabiało w nim cnoty żołnierskie, utrwalało nabyte wia-
domości z zakresu obrony kraju, pozwalało na praktyczne ich zastosowanie i ćwiczenie 
sprawności wojskowej. Aby należeć do szkolnych struktur przysposobienia wojskowe-
go, trzeba było wykazywać się dobrymi wynikami w nauce i pracować nad swoim cha-
rakterem. Była to organizacja o charakterze elitarnym. Należeć do niej było wyróżnie-
niem. Niewątpliwie młody Mieczysław posiadał wszystkie wymienione cechy. Ponadto 
działalność w organizacji przysposobienia wojskowego kształtowała w nim konkretne 
plany co do przyszłości, nakreślała ambitne cele. 

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości złożył prośbę o przyjęcie na pierwszy rok stu-
diów do Szkoły Podchorążych Sanitarnych w  Warszawie. Jednocześnie złożył proś-
bę o przyjęcie na pierwszy rok studiów na Wydział Lekarski Uniwersytetu im. Józefa 
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Piłsudskiego w Warszawie, dzisiejszy Uniwersytet Warszawski. Naukę na obydwu uczel-
niach rozpoczął 1 lipca 1932 roku. Przysięgę wojskową podchorąży Mieczysław Dzuś 
złożył w dniu Święta Niepodległości Polski 11 listopada 1932 roku. Był wyróżniającym 
się studentem – podchorążym. Dowódca Kompanii Szkolnej kapitan doktor lekarz Mi-
chał Bereza tak napisał w opinii z dnia 7 października 1935 roku: „bardzo karny i zdy-
scyplinowany podchorąży. Pracowity, zdolny, obowiązkowy, punktualny. Bardzo ener-
giczny. Towarzysko dobrze wyrobiony, pogodny, lubiany i szanowany przez kolegów. 
Ogółem: bardzo dobry”. Również sprawność fizyczna podchorążego Dzusia oceniana 
była bardzo wysoko: „szybkość – wybitna, wytrwałość – wybitna, zręczność – wybit-
na, siła – bardzo dobra, ogółem ocena – wybitna”. Jego zainteresowania sportowe to: 
narciarstwo, pływanie, kajakarstwo, kolarstwo i piłka nożna. Otrzymuje kolejne uczel-
niane stopnie wojskowe od podchorążego kaprala do podchorążego starszego sierżan-
ta. Trzy lata później, w ostatnim roku studiów, 18 stycznia 1938 roku, kolejną opinię 
o podchorążym Mieczysławie Dzusiu wystawił dowódca Kompanii Szkolnej kapitan le-
karz Wacław Kajliński: „Podchorąży wyrobiony tak towarzysko jak w pracy społecznej. 
Sumienny, pracowity i zdolny. Opanowany i pogodny. Nieco zarozumiały. Chłopiec in-
teligentny o bystrym umyśle, schludny, lubiący porządki. Wojskowo bardzo dobry. Kar-
ny, zdyscyplinowany i sprężysty. Nastawienie do wojska ideowe. Wobec przełożonych 
lojalny. W pracy wojskowej chętny i wykonujący ją z zapałem. Fizycznie – dobrze roz-
winięty. Ogólnie wartościowa jednostka”.

Ogólna ocena dowództwa Szkoły Podchorążych Sanitarnych dotycząca podchorą-
żego starszego sierżanta Mieczysława Dzusia po sześciu latach studiów brzmi: „Posia-
da kwalifikacje moralne i służbowe bez zarzutu i nadaje się na oficera”.

Dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie otrzymał 2 lipca 1938 roku. Tego samego roku – 1 sierpnia zostaje 
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mianowany podporucznikiem służby stałej w korpusie oficerów zdrowia – w grupie le-
karzy i wcielony do Centrum Wyszkolenia Sanitarnego celem odbycia praktyki szpital-
nej. w 1939 roku jako lekarz został przydzielony do 5. Pułku Piechoty Legionów.

Dalej brak danych z  Centralnego Archiwum Wojskowego w  Warszawie. Pozosta-
ją tylko domysły i ogólne fakty historyczne. Nowo mianowany podporucznik lekarz 
Mieczysław Dzuś krótko służył w  czasie pokoju w  5. Pułku Piechoty Legionów. Za-
ledwie kilka miesięcy. Wybuch II wojny światowej i obrona Ojczyzny przed napaścią 
dwóch totalitaryzmów z Zachodu i Wschodu przerwała świetnie zapowiadającą się ka-
rierę młodego oficera i lekarza. Nie znamy okoliczności, w jakich dostał się do bolsze-
wickiej niewoli i trafił do jenieckiego obozu w Starobielsku. Nie znamy też dnia 1940 
roku, w którym został rozstrzelany w katowni charkowskiego zarządu NKWD. Spoczął 
na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie. 

Zanim zaczął w pełni żyć – oddał swoje młode życie za Ojczyznę.
Dąb Pamięci przed Szkołą Podstawową nr 2 im. Gustawa Gizewiusza jest dwuna-

stym zasadzonym na terenie miasta Ostróda.

opracował Zbigniew Połoniewicz
absolwent SP nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Kombatanci i weterani z Francji upamiętniają  
Ofiary Zbrodni Katyńskiej

Na zaproszenie Macieja Prażmo, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Okręgu ŚZŻAK, przy-
była do Olsztyna na obchody 77. rocznicy powstania Służby Zwycięstwu Polski delegacja 
francuskiej organizacji pozarządowej Souvenir Français na czele z prezydentem panem 
Francisem Bernard. Organizacja ta liczy we Francji ponad 200 tysięcy członków.

Uroczysty przebieg obchodów powołania SZP, liczne spotkania z polskimi komba-
tantami, przedstawicielami środowisk patriotycznych, z dziećmi i młodzieżą w szko-
łach sprawiły, że członkowie Souvenir Français z panem Francisem Bernard ponownie 
przybyli 27 września 2017 roku do Olsztyna na kolejną 78. rocznicę powstania SZP.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w gminie 
Neuve-Chapelle, 13 kwietnia 2018 

Z biało-czerwoną opaską Pan Francis Bernard
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Po uroczystości przed pomnikiem Armii Krajowej w  Urzędzie Marszałkowskim 
odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady ds. Kombatantów, w którym uczestniczyli  
zagraniczni goście. Wysłuchali oni między innymi wystąpienia Barbary Gawlickiej, 
przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie. W swojej prezenta-
cji przedstawiła ona historię Zbrodni Katyńskiej, powstanie Muzeum Katyńskiego 
w Warszawie oraz działalność Stowarzyszenia. Francuska delegacja nie kryła swojego 
zaskoczenia. W tym dniu pierwszy raz jej członkowie usłyszeli o Zbrodni Katyńskiej.

Do tematu Katynia powrócono na wieczornym spotkaniu w Bursie nr 2 im. Rot-
mistrza Witolda Pileckiego w Olsztynie. Uczestnicy oddali hołd i zapalili znicze przy 
Dębach Pamięci upamiętniających rtm. W. Pileckiego i por. Jana Karola Kuleszę, ofia-
rę Zbrodni Katyńskiej. Po obejrzeniu patriotycznego programu artystycznego w wy-
konaniu przedszkolaków z Przedszkola nr 37 i młodzieży z Bursy nr 2, w części nie-
oficjalnej spotkania Barbara Gawlicka wręczyła Francisowi Bernard przypinkę o treści 

„Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – KATYŃ 13 IV– Rodzina Katyńska Olsztyn”. 
Pan Francis Bernard z zainteresowaniem wysłuchał historii o ustanowieniu tego Dnia 
przez Sejm Rzeczypospolitej i  jak przebiegają obchody Dnia Pamięci organizowane 
przez Rodziny Katyńskie w kraju. Obiecał wówczas, że jego Comitet będzie pamiętał 
o tej tragedii i co roku 13 kwietnia jego członkowie będą składać hołd Ofiarom Katynia.

Pan Francis Bernard dotrzymał danego słowa i Comitet zorganizował uroczyste ob-
chody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w gminie Neuve-Chapelle, gdzie w miej-
scowym kościele jest tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej. W swoim liście 
skierowanym do przewodniczącej Rodziny Katyńskiej zapewniał, że co roku on i człon-
kowie Comite du Pays de i ALLOEU będą pamiętać o naszych Bliskich i będą myślami 
z Rodzinami pomordowanych. Barbara Gawlicka otrzymała płytkę z reportażem i zdję-
ciami z obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w gminie Neuve-Chapelle, 
przygotowanymi przez państwo Bernadette i Pierre’a Samek.

W tym roku ponownie będziemy witać francuskich przyjaciół. Kolejny raz spotka-
my się na obchodach rocznicy powołania Służby Zwycięstwu Polski w Olsztynie.

opracowała Barbara Gawlicka

Rodzina Katyńska w Opolu
KRONIKA

W styczniu zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla naszych członków i zaproszo-
nych gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych Opola i władz 
miejskich Strzelec Opolskich, dowództwa 10. Brygady Logistycznej w  Opolu, stowa-
rzyszeń kombatanckich i kresowiaków. Modlitwę poprowadził kapelan naszej rodziny 
katyńskiej ks. Rafał Bałamucki. Kolędy śpiewał chór współpracujący z klubem garni-
zonowym 10. Brygady Logistycznej w Opolu.
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17 marca uczestniczyliśmy w uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 
Lambsdorf w miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

13 kwietnia w 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej spotkaliśmy się przy pomniku Gol-
gota Wschodu. W uroczystości wzięły udział władze wojewódzkie, samorządowe i miej-
skie, stowarzyszenia kombatanckie, wojsko, młodzież szkolna ze sztandarami i miesz-
kańcy Opola.

20 marca Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zorga-
nizowało wystawę Tatusiu, kiedy wrócisz?, która składała się z dwóch części. Pierwsza 
przedstawiała korespondencję między jeńcami Oflagu VI B w Loessel a wychowanka-
mi przedszkola w Kraśniku. Druga skupiała się na relacjach między ojcami internowa-
nymi w obozach jenieckich a ich żonami i dziećmi. 

W czasie wystawy zaprezentowana została rodzinna korespondencja szczególnej grupy  
polskich jeńców wojennych, jaką byli oficerowie i policjanci przetrzymywani w obozach 
specjalnych NKWD: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. O ich kontaktach z bliskimi, 
ograniczających się do zaledwie kilku listów wysłanych między listopadem 1939 a koń-
cem marca 1940, opowiedzieli pracownicy muzeum i rodziny jeńców. Zaprezentowane 
na wystawie oryginały listów między innymi z Kozielska wzbogaciły ekspozycję.

Między 20 a 23 czerwca uczestniczyliśmy w spotkaniu prezesów Rodzin Katyńskich 
w Mogilnie, w przepięknym klasztorze benedyktyńskim z XI wieku, dziś zamieszka-
łym przez oo. Kapucynów Mniejszych. Spotkanie zorganizował pan Adam Kowalski, 
któremu składamy serdeczne podziękowanie za umożliwienie nam spędzenia uroczych 
i pracowitych chwil w pięknym otoczeniu.

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu wystąpiło do władz Miasta Opola o upa-
miętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez nazwanie jakiegoś godnego, wszystkim 

73. rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lambsdorf, składanie wieńca RK
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znanego miejsca w Opolu imieniem Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dostaliśmy pozytywną 
odpowiedź od prezydenta Opola.

Uczestniczyliśmy i wspieraliśmy finansowo przedsięwzięcia edukacyjne, które or-
ganizuje CMJW w Łambinowicach-Opolu. Są to dwa konkursy:

 – konkurs recytatorski poezji jenieckiej Nie traćmy pamięci,
 – konkurs na projekt historyczny Póki nie jest za późno.
Przeznaczyliśmy środki finansowe na zakup nagród dla laureatów tych konkursów.
W dniu 9 czerwca w uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym Charkowie 

uczestniczyła pani Kazimiera Frydel z naszej Rodziny Katyńskiej. Relację z uczestni-
ctwa przekazaliśmy do redakcji „Rodowodu”.

W ciągu całego roku uczestniczyliśmy w  spotkaniach kombatanckich, kresowia-
ków, w uroczystościach i spotkaniach, wernisażach i odczytach organizowanych przez 
CMJW w Łambinowicach-Opolu. Uczestniczymy w uroczystościach 10. Brygady Logi-
stycznej w Opolu. We wszystkich tych spotkaniach staramy się uczestniczyć z naszym 
sztandarem.

opracowała Urszula Gawor

Zaproszenie na Wystawę Tatusiu, kiedy wrócisz? w CMJW w Łambinowicach-Opolu, 28 marca 2018

Pani Urszula Gawor opowiada 
o pokazanych listach swojego Ojca 

z Kozielska.
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Rodzina Katyńska w Oświęcimiu
PAMIĘTANO O OFIARACH KATYNIA

25 kwietnia wspominano w Oświęcimiu 78. rocznicę bestialskiego mordu na tysią-
cach polskich obywateli. Choć uroczystości, które mają uchronić od zapomnienia to, 
co wydarzyło się na wiosnę 1940 roku w lesie katyńskim i wielu innym miejscach, od-
bywają się co roku na ziemi oświęcimskiej, to jednak tegoroczne obchody miały nie-
co inny przebieg. W tym szczególnym dniu uczczono pamięć księdza Leona Musielaka, 
salezjanina, w dwudziestą rocznicę jego śmierci. Był on więźniem Kozielska i cudem 
uszedł śmierci. Jako jeden z pierwszych po roku 1945 mówił otwarcie o Zbrodni Ka-
tyńskiej. Wówczas wymagało to heroizmu, niezłomnej woli i zostało okupione przez 
niego wyrokiem więzienia i cierpieniami zadanymi mu przez aparat bezpieczeństwa 
PRL. Tuż po wojnie przebywał w Oświęcimiu, gdzie był nauczycielem i kierownikiem 
salezjańskiego gimnazjum.

Organizatorem tegorocznych obchodów pamięci o Zbrodni Katyńskiej było  
Koło Terenowe w Oświęcimiu Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Połu-
dniowej w Krakowie, przy zaangażowaniu jego przewodniczącego dr. n.med. Karola  
Ptaszkowskiego. Swój udział w przygotowaniu uroczystości miało również miasto 
Oświęcim.

Ważnym elementem uroczystości jest składanie wiązanek kwiatów pod tablicą  
upamiętniającą Polaków, mieszkańców ziemi oświęcimskiej, których bestialsko za-
mordowali funkcjonariusze NKWD. Znaj-
duje się ona w przedsionku kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w  Oświęcimiu. Obok organizatorów, czyli 
przedstawicieli Rodzin Katyńskich, wzięły 
udział w obchodach delegacje: władz miasta, 
powiatu oświęcimskiego, Związku Komba-
tantów RP i byłych Więźniów Politycznych 
Koło Miejskie w Oświęcimiu, Związku Sybi-
raków w Oświęcimiu, policji, wojska, szkół, 
a także liczne poczty sztandarowe. W tym 
roku był także obecny nadkom. Krzysztof 
Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji 
Policji Komendy Głównej Policji w Warsza-
wie, oraz Marcin Grabecki z Grupy Rekon-
strukcji Historycznej Posterunek Policji Pań-
stwowej Powiatu Nowotarskiego w Nowym  
Targu.

Uroczystości Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej poprowadził dr Karol 
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Ptaszkowski. Odczytał on list od Zbigniewa Siekańskiego, prezesa zarządu Stowarzy-
szenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie. Następnie prowadzący 
uroczystość zapoznał wszystkich obecnych z treścią przemówienia Ministra Obrony 
Narodowej Mariusza Błaszczaka. 

W tym roku, w odróżnieniu od lat poprzednich, mszę świętą odprawiono w świą-
tyni pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, co było podyktowane 
ważnym punktem uroczystości, czyli odsłonięciem wizerunku ks. Leona Musielaka, 
w hallu przy wejściu do Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego. Karol Ptaszkow-
ski odczytał swój wiersz o księdzu Leonie Musielaku. Aktu odsłonięcia wizerunku 
ks. Leo na Musielaka dokonali dr Karol Ptaszkowski oraz ks. Zenon Latawiec SDB, dy-
rektor Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Podczas mszy świętej 
homilię wygłosił ks. Aleksander Karkoszka, 88-letni salezjanin, który znał i pamięta 
ks.  Leona Musielaka. Przypomniał on postać tak ważną nie tylko dla rodziny sale-
zjańskiej, ale również dla Polski i zachowania pamięci o zamordowanych Polakach na  
terenie dawnego ZSRR.

 – Ksiądz Leon Musielak nie tylko obronił ten zakład, gdy burmistrz Marcin Krze-
mień, chciał jego likwidacji, ale był wybitnym nauczycielem, poznaniakiem. Potra-
fił mówić wspaniałe kazania z naszej ambony, a wtedy schodziły się prawdziwe tłu-
my z okolicy. Ewangelią jest również historia ojczyzny złączona z Ewangelią. A on 
właśnie głosił taką ewangelię ojczystą. Ksiądz Leon Musielak był wielkim Pola-
kiem, kapłanem, świętym kapłanem. To, że jest świętym, choć nie ogłoszonym, to 
jest oczywiste. Jako kleryk przed wojną tak ciężko pracował, że wychował wspania-
łych poznaniaków. Pięciu z tych poznaniaków jest ogłoszonych świętymi – mówił  
ks. Aleksander Karkoszka.

Po skończonej mszy świętej nastąpiła chwila refleksji o postaci ks. Leona Musie-
laka i  wyświetlono film o tym kapłanie. Ważnym elementem było wystąpienie prof. 
dr. hab. Lucjana Suchanka, wieloletniego dziekana Wydziału Filologicznego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Podzielił się on refleksjami na temat kapłana, którego osobi-
ście znał, gdy był uczniem szkoły w małym seminarium, prowadzonym przez księży  
salezjanów.

 – Był on wspaniałym polonistą, takim, który na literaturę polską patrzył z miłoś-
cią i szacunkiem, widział jej wielkość. To było tak różne od tego jak inni nauczali, czyli 
dokładnie tak jak chciała tego władza. To seminarium istniało tylko trzy lata. Po roku 
zostałem już bez problemu przyjęty do gimnazjum Konarskiego. Jednak likwidacja 
tego seminarium oznaczała również zabranie budynków szkoły salezjańskiej – wspo-
minał prof. Lucjan Suchanek.

Na zakończenie spotkania wyrecytowano wiersz Karola Ptaszkowskiego o ks. Leo-
nie Musielaku, a ks. Dariusz Bartocha SDB, dyrektor zakładu salezjańskiego, odczytał 
fragmenty kazań księdza Musielaka.

opracowali Karol Ptaszkowski, Ryszard Tabaka
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APOSTOŁ PRAWDY

Doczekałeś na starość
która jest radością
akceptacji prawd historii
przez Ciebie głoszonych
niezłomnie
dla jeńca Kozielska
jakże oczywistych

Prawdę okupiłeś
uwięzieniem w Wronkach
odebranym
jako łaskę cierpienia
za dar mówienia o niej
i za Chrystusa Bo Jego 

uznałeś Jedynego za Króla i pokoju 
Chorążego w pamiętnym okrzyku do 
mieszkańców miasta na salezjańskim 
oświęcimskim placu w zniewolenia 
latach

I czas potwierdził
prawdę dziś uznaną
o Stalinie
różną od tamtej wykrzyczanej
że nie był narodów ojcem
ani pokoju obrońcą
lecz – tyranem

Karol Ptaszkowski

KSIĄDZ LEON MUSIELAK

Szczęśliwie Kozielsk przetrwałeś by 
okupacyjną nocą dać duszę świętemu 
Bosko i oddać mu się z radością

Talenty z weselem niosłeś potrzebującej 
młodości pełnej zapału do pracy, 
modlitwy, szkoły, teatru

Natchniony i uśmiechnięty scenicznej 
gry wychowawco udzielałeś lekcji 
sztuki mieszkańcom Twojego miasta

Patriotyczny krasomówco prawdą 
odważną szlachetny nie bałeś się 
cierpieć za nią kiedy złe czasy nadeszły

Miłość młodzieży zyskałeś na swoje 
długie życia dni z siwymi głowy na 
scenie dozgonnie grają – jeszcze dziś.

Karol Ptaszkowski



86 RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VI NR 6

DZIAŁALNOŚĆ RODZIN

Rodzina Katyńska w Szczecinie
KRONIKA WYDARZEŃ

Nasza Ewa

Osoba Ewy Gruner-Żarnoch znana jest w Szczecinie i w środowisku Rodzin Katyń-
skich w całym kraju. Za Jej ogromne zaangażowanie w dzieło przywracania pamięci, 
za dawanie świadectwa prawdzie o bohaterskiej śmierci jeńców katyńskich – Bohate-
rów, których dosięgła skrytobójcza kula. Za niezłomne dążenie do ujawniania faktów 
o ogromie zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim. Za osiągnięcia w pracach Stowa-
rzyszenia Katyń w Szczecinie. Za wszechstronny udział w patriotyczne wychowywanie  
młodego pokolenia.

Za godne i pełne poświęceń zawodowe i prywatne życie została dr Ewa Gruner-
-Żarnach uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W dniu  
10 listopada 2017 roku podczas uroczystego wręczania Orderu przez wojewodę za-
chodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego towarzyszyliśmy Ewie, składając gratu-
lacje, wyrazy szczerego podziwu i szacunku. Taka jest nasza Ewa.

opracowała Jolanta Turlińska-Kępys

Nowy patron

Dnia 6 października 2018 Placówka Straży Granicznej w Szczecinie otrzymała imię 
por. rez. kaw. Wacława Piotra Russockiego. Z tej okazji miał miejsce uroczysty apel 
z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, przedstawicieli służb 
mundurowych oraz środowisk kombatanckich, połączony z odsłonięciem tablicy pa-
miątkowej poświęconej Patronowi. Współorganizatorem uroczystości i jednocześnie 
fundatorem tablicy był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Oprawę mu-
zyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Por. rez. kaw. Wacław Piotr Russocki (ur. 19 maja 1904 w Stryju) był prawnikiem, 
dyplomatą. W trudnym okresie 1938–1939 konsul RP w Szczecinie, naoczny świadek 
niemieckich przygotowań do wojny. Zmuszony przez Niemców do opuszczenia Szcze-
cina. Po powrocie do kraju zmobilizowany do 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Po-
granicza, uczestnik wojny obronnej we wrześniu 1939. Trafił do obozu NKWD w Ko-
zielsku. Wywieziony z obozu 19-20 kwietnia 1940, zamordowany w Katyniu. Dnia 
10 listopada 2007 decyzją Ministra Obrony Narodowej awansowany pośmiertnie do 
stopnia porucznika.

opracowała Katarzyna Promińska, foto Jerzy Czerniawski
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Dąb Pamięci 

Dnia 12 października 2018 odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci patrona 
szkoły podstawowej im. Juliana Grunera w gminie Świerzno w Zachodniopomorskim. 
Dr Julian Gruner był ojcem długoletniej prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie 
p. Ewy Gruner-Żarnoch. Uroczystość rozpoczęła  się od pięknego słowno-muzycznego 
wystąpienia młodzieży szkolnej w obecności grona pedagogicznego władz gminy oraz 
delegacji Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie na czele z p. prezes Jolantą Turlińską-Kę-
pys. Następnie uczestnicy uroczystości udali się przed budynek szkoły na plac apelo-
wy. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu narodowego przystąpiono do sadzenia Dębu  
Pamięci. Pod dębem p. Jolanta Turlińska-Kępys rozsypała ziemię z Polskiego Cmen-
tarza Wojennego w Charkowie. Po poświęceniu i okolicznościowych przemówieniach 
uroczystość zakończono poczęstunkiem. 

opracował Józef Łapczyński
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Rodzina Katyńska w Warszawie 
KRONIKA

Tak jak w poprzednich latach, chcemy przedstawić działalność naszej Warszawskiej Ro-
dziny Katyńskiej – tym razem na bieżąco – za ostatni rok od drugiego półrocza 2017 
do sierpnia 2018 roku. Przedstawiamy w porządku chronologicznym wydarzenia i uro-
czystości zarówno te, które organizowaliśmy, jak i te, w których Zarząd i przedstawi-
ciele WRK bardziej lub mniej licznie uczestniczyli. 

2017
10 czerwca – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w War-

szawie.
14 czerwca – Członkowie nowo wybranego Zarządu zostali zaproszeni na Jubileusz 

95-lecia Związku Oficerów Rezerwy RP. Historię powstania, cele i współczesną działal-
ność Związku zaprezentował Prezes Zarządu Głównego płk rez. Alfred Kabata. Związek 
współpracuje obecnie z MON i organizacjami społecznymi, m.in. z Warszawską Rodzi-
ną Katyńską, i upamiętnia pomordowanych poprzez corocznie sadzenie Dębów Pamięci. 

11 lipca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Na zaprosze-
nie Ministerstwa Obrony Narodowej delegacja naszego Stowarzyszenia uczestniczyła 
w uroczystej zmianie warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w 74. roczni-
cę zbrodni, w wyniku której w latach 1943–1945 ukraińscy nacjonaliści zamordowali  
ponad 100 tysięcy obywateli RP. Wielu z nich nie doczekało się godnego pochówku 
i  upamiętnienia. Minister Antoni Macierewicz w  swoim wystąpieniu obiecał, że bę-
dzie się starał, aby na filarach Grobu Nieznanego Żołnierza została umieszczona tab-
lica z nazwami miejscowości, gdzie miały miejsce zbrodnie na Polakach. Uroczystość 
zakończył apel pamięci oraz złożenie kwiatów na płycie Grobu.

Zbierając się po przerwie wakacyjnej, zarząd WRK postanowił uhonorować Muze-
um Katyńskie, a także kilka szkół, parafii i osób – od wielu lat współpracujących z na-
szym Stowarzyszeniem w  upamiętnianiu Ofiar Zbrodni Katyńskiej – nadając swoje 
odznaczenie „Guzik Katyński” (wzorowany na przedwojennym guziku żołnierskim). 
Odznaczeni wymienieni są poniżej w opisie uroczystości i wydarzeń. 

3 września – Msza święta w  intencji ks. Stefana Niedzielaka z  okazji imienin 
w kościele św. Karola Boromeusza.

8 września – W Szydłowcu, na dziedzińcu Zespołu Szkół im. KOP, pod pomni-
kiem poświęconym Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońcom polskich gra-
nic 1924–1939, odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy walk żołnierzy tej forma-
cji na Ziemi Szydłowieckiej oraz 10. rocznicy nadania szkole imienia Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Uczniowie szkoły wielokrotnie brali udział w Ogólnopolskich Konkursach 
Instytutu Pamięci Narodowej Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy... i kilkakrotnie byli 
ich laureatami. Obecni na uroczystości przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia wrę-
czyli na ręce Pani Dyrektor nadane szkole odznaczenie „Guzik Katyński”.
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Tego samego dnia odbyła się w Muzeum Katyńskim konferencja Bohaterowie i ciche 
Bohaterki. Rzecz o Ofiarach Katynia i losach Ich Rodzin. W programie przewidziano trzy pa-
nele dyskusyjne: Ofiary zbrodni katyńskiej, Los Rodzin Ofiar zbrodni katyńskiej i Przekaz 
pokoleń.W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele krewnych ofiar NKWD, Wojska 
Polskiego, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego, a także weterani walk o niepod-
ległość Polski i dawni działacze opozycji antykomunistycznej. Podczas tego wydarzenia 
Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie uhonorował pracowników Mu-
zeum Katyńskiego, wręczając na ręce dr Ewy Kowalskiej, reprezentującej placówkę, pa-
miątkowy „Guzik Katyński”. Jest to z naszej strony podziękowanie za wspólne działanie 
potomków Ofiar i osób zatrudnionych w Muzeum w przekazywaniu prawdy o Ofiarach 
i ich katach, by dzieje tej zbrodni nie uległy zakłamaniu i zapomnieniu.

17 września – Obchody 78. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i Dnia Pamięci 
Ofiar Agresji Sowieckiej. Przed południem na Placu Apelowym Muzeum Katyńskiego 
mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił biskup polowy WP ks. gen. Józef Guzdek, 
który w homilii podkreślał, że trzeba kultywować pamięć o zamordowanych i wywie-
zionych na Syberię, ale też zwrócił uwagę na potrzebę przebaczenia oraz pojednania. 
Modlitwę ekumeniczną poprowadził ewangelicki biskup polowy ks. płk Mirosław Wola.  
W uroczystości uczestniczył minister Antoni Macierewicz, który stwierdził: „Refleksja 
nad tą straszną datą 17 września 1939 roku jest naszym szczególnym obowiązkiem”. 
Reprezentująca Rodziny prezes FRK Izabella Sariusz-Skapska powiedziała m.in. że 
Zbrodnia Katyńska do dziś stanowi przestrogę przed tym, do czego prowadzi niena-
wiść. Po południu razem z członkami innych Stowarzyszeń upamiętniających ofiary 
napaści Związku Sowieckiego na Polskę uczestniczyliśmy w  obchodach organizowa-
nych przez Urząd m.st. Warszawy przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wscho-
dzie. Na uroczystości tradycyjnie odczytano apel pamięci i zakończono odśpiewaniem 
Hymnu Sybiraków autorstwa Mariana Jonkajtysa. W godzinach wieczornych przedsta-
wiciele WRK uczestniczyli jeszcze w mszy odprawionej w intencji ofiar w Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Parafia została uhonorowana przez na-
sze Stowarzyszenie „Guzikiem Katyńskim” z podziękowaniem za nieustającą pamięć 
i modlitwę w intencji jeńców zamordowanych wiosną 1940 roku.

26 września – Na terenie XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie na Pradze-Południe odbyła się uroczy-
stość posadzenia kolejnych dwóch Dębów Pamięci. Młodzież tej szkoły bardzo aktyw-
nie działa na rzecz utrwalania pamięci historycznej oraz upamiętniania ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. W Liceum istnieje Izba Pamięci gen. Andersa, a przy szkole posadzono już 
kilka dębów poświęconych zamordowanym jeńcom oraz przedstawicielom Dzielnicy, 
którzy zginęli w 2010 roku, lecąc do Katynia na uroczystości obchodów 70. rocznicy 
tej Zbrodni. W 2017 roku jeden dąb poświęcono ppor. Adamowi Lenkiewiczowi zamor-
dowanemu przez NKWD w Kalininie wiosną 1940, drugi gen. Kazimierzowi Gilarskie-
mu, dowódcy Garnizonu Warszawa, który zginął w katastrofie w Smoleńsku 10 kwiet-
nia 2010. Dąb poświęcony ppor. Lenkiewiczowi posadziła jego siostra, pani Janina 
Szestakowska, członek WRK, wieloletnia przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a dąb 
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poświęcony gen. Gilarskiemu żona Maria. Podczas spotkania przedstawiciele naszego 
stowarzyszenia przekazali na ręce Pani Dyrektor „Guzik Katyński” dla szkoły. 

2 października – Uczestniczyliśmy w gali finałowej konkursu Policjanci w służbie 
historii, która odbyła się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. 
Konkurs jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współ-
pracy IPN z Komendą Główną Policji. Celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą 
historią Policji w czasach II RP i II wojny światowej.

8 października – W Katedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela braliśmy udział 
w mszy świętej odprawionej w intencji śp. ks. Zdzisława Peszkowskiego, w 10. rocznicę  
śmierci. Mszy przewodniczył bp Piotr Jarecki. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła 
młodzież z Gimnazjum w Belsku Dużym obecna ze sztandarem szkoły dla uczczenia 
pamięci swojego patrona.

16 października – W 10. rocznicę pogrzebu ks. Peszkowskiego (który jest pocho-
wany w  Panteonie Wielkich Polaków w  świątyni Opatrzności Bożej) została odpra-
wiona w intencji zmarłego msza święta w kościele św. Anny. Po mszy udaliśmy się do 
sąsiadującego budynku „Wspólnoty Polskiej”, gdzie odbyła się konferencja Świadek i wy-
chowawca – postać księdza prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.

22 październia – Państwowe uroczystości na Polskim Cmentarzu w Bykowni roz-
poczęły się mszą świętą w intencji pomordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku, 
którą odprawił ks. płk Zbigniew Kępa. W uroczystościach wzięli udział wicepremier 
i  minister kultury Piotr Gliński, przedstawiciele instytucji historycznych oraz my – 
bliscy ofiar. Minister Gliński powiedział: „Dziś oddajemy hołd tym wszystkim oby-
watelom RP, dla których honor i ojczyzna były najwyższą wartością”, a biorący udział 
w uroczystości minister kultury Ukrainy Jewhen Niszczuk określił cmentarz w Bykow-
ni miejscem świętym tak dla Polaków, jak i Ukraińców. 

25 października – W Muzeum Katyńskim pan Henryk Tomecki, pełnomocnik Za-
rządu FRK ds. mediów, przedstawił prezentację Zbrodnia Katyńska w Internecie. O swo-
ich projektach i niedosycie z powodu braku wirtualnego Muzeum Katyńskiego w In-
ternecie prelegent, pisał w „Rodowodzie Rodzin Katyńskich” z 2017 roku. Tym razem 
postanowił spotkać się bezpośrednio z zainteresowanymi członkami RK oraz pracow-
nikami Muzeum, ukazując w prezentacji istniejące strony: federacja-katyn.org.pl, ne-
kropolie.federacja-katyn.org.pl, repozytorium.federacja-katyn.org. i  przybliżyć przy-
gotowywany projekt (e-Katyń). Projekt ten złożony byłby z następujących elementów: 
1. wydarzenia w układzie chronologicznym, komentarze i dokumenty, 2. zbiór oraz 
wyszukiwarka biogramów ofiar zbrodni, 3. repozytorium (kopii) dokumentów. Temat 
wywołał żywą dyskusję, a jej uczestnicy podkreślali konieczność współpracy z Muze-
um Katyńskim w tworzeniu takiego projektu.

1 listopada – W uroczystość Wszystkich Świętych członkowie WRK biorą udział 
w  mszy świętej w  kościele św. Karola Boromeusza oraz procesji przez Cmentarz Po-
wązkowski. Składają kwiaty i  zapalają znicze w  Sanktuarium „Poległym na Wscho-
dzie” przy kościele, grobie ks. Stefana Niedzielaka oraz w  „Dolince Katyńskiej” na  
Powązkach Wojskowych. 
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5 listopada – W Muzeum Katyńskim uroczystość wręczenia nagród laureatom 
Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży na plakat Katyn-pamietam.PL, zorganizo-
wanego przez Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Spośród 98 prac 
nadesłanych z całego kraju w przewidywanych regulaminem trzech kategoriach wie-
kowych nagrodzono 19 plakatów. Uroczystość połączona była z wernisażem wystawy 
nagrodzonych prac.

9 listopada – XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego zorga-
nizowało szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie zapalili znicze 
i złożyli wiązanki kwiatów pod Dębami Pamięci zasadzonymi w 2009 i 2010 roku. Ob-
chody zakończył wykonany przez młodzież koncert pieśni patriotycznych. Przedstawicie-
le naszego stowarzyszenia przekazali na ręce Pani Dyrektor „Guzik Katyński” dla szkoły. 

11 listopada – W kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursyno-
wie msza święta w 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Parafia została uhonorowa-
na przez nasze Stowarzyszenie „Guzikiem Katyńskim”.

13 grudnia – W Muzeum Katyńskim odbyło się pierwsze wspólne spotkanie blis-
kich Ofiar, zrzeszonych w różnych organizacjach. To świąteczne spotkanie zorganizo-
wały Fundacja Golgota Wschodu oraz Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny 
MWP. Członkowie WRK dość licznie wzięli udział w uroczystości. Po odczytaniu frag-
mentu Pisma Świętego wspólną modlitwę, z udziałem przedstawiciela Prawosławne-
go Ordynariatu WP oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, poprowadził 
biskup polowy Wojska Polskiego gen. Józef Guzdek. Jednym z punktów uroczystości 
było otwarcie czasowej wystawy Bóg się rodzi, moc truchleje…, a obchodzenie Świąt Bo-
żego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej przed-
stawiła współpracująca z Muzeum Katyńskim dr Violetta Rezler-Wasilewska, dyrek-
tor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Chór „Wiwat” 
ze Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy uświetnił spotkanie koncertem kolęd.

2018
13 stycznia – Spotkanie opłatkowo-noworoczne członków naszego stowarzysze-

nia oraz zaproszonych gości, które poprzedziła msza święta odprawiona w kościele św. 
Zygmunta przez proboszcza tej parafii, a zarazem kapelana naszej Rodziny ks. Krzysz-
tofa Koska w intencji zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD jeńców wojen-
nych. Podczas spotkania osoby zasłużone dla Warszawskiej Rodziny Katyńskiej zostały 
uhonorowane „Guzikiem Katyńskim” i Medalem „Prawda i Pamięć”. Związek Oficerów 
Rezerwy RP nadał naszym trzem członkom Srebrny Medal „Za Zasługi dla Związku 
Oficerów Rezerwy RP”, a Rodzina Katyńska z Łodzi wręczyła czterem naszym człon-
kom swój medal jubileuszowy.

19 stycznia – Pożegnaliśmy zmarłego w  wieku 93 lat Tadeusza Pieńkowskiego, 
członka RK od 1989 roku, autora wielu publikacji o tematyce katyńskiej, syna zamor-
dowanego w Charkowie kpt. art. Ludwika Pieńkowskiego.

21 stycznia – W rocznicę zamordowania ks. prałata Stefana Niedzielaka msza 
święta w jego intencji w kościele św. Karola Boromeusza. Po mszy przed Sanktuarium 
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oraz przy grobie zamordowanego odmówiliśmy modlitwę, zapalili znicze i złożyli wią-
zanki kwiatów.

24 stycznia – Na Cmentarzu Komunalnym Północnym pożegnaliśmy Alinę Koby-
lińską, członka RK od 1989 roku, wieloletniego członka Komisji Rewizyjnej, córkę za-
mordowanego w Charkowie ppor. rez. Aleksandra Gnatowskiego.

6 lutego – W Muzeum Katyńskim w rocznicę urodzin poety, podporucznika rezer-
wy piechoty Wojska Polskiego, Władysława Sebyły odbył się finał I edycji ogólnopol-
skiego konkursu poetyckiego Władysław Sebyła – Ofiara zbrodni katyńskiej.

23 lutego – W kinie „Luna” zorganizowany przez IPN premierowy pokaz filmu Nie 
pamiętam, filmowej adaptacji sztuki w  reżyserii Jarosława Witaszczyka Wywózki, ła-
gry, Katyń. W przejmujący sposób opowiada o Zbrodni Katyńskiej i deportacjach Pola-
ków w głąb Związku Sowieckiego oraz o konsekwencjach Golgoty Wschodu. Jest hoł-
dem złożonym wszystkim polskim ofiarom totalitaryzmu komunistycznego. W filmie 
wykorzystano modlitwy, wiersze, listy, fragmenty wywiadu z Józefem Mackiewiczem 
o jego pobycie na miejscu zbrodni w Katyniu i dokumenty z ekshumacji w 1943 roku. 
Przed pokazem odbyła się dyskusja z  udziałem zaproszonych gości specjalizujących 
się w tematyce Zbrodni Katyńskiej: dr Ewy Kowalskiej z Muzeum Katyńskiego, Ada-
ma Hlebowicza (dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN) oraz dr. Witolda Wasilew-
skiego z Archiwum IPN.

5 marca – Przed południem w Pałacu na Wyspie w Łazienkach uroczyste otwar-
cie plenerowej wystawy Umierali nie tylko sobie, w 78. rocznicę podpisania tajnej decy-
zji o  „likwidacji” jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach specjalnych oraz 
w więzieniach Zachodniej Ukrainy i Białorusi. Ekspozycja otwarta w 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości przypomina, jaki los spotkał tych, którzy walczyli 
o naszą wolność. Na wystawę zaprosili dyrektorzy Muzeum Łazienki Królewskie i Mu-
zeum Wojska Polskiego. W godzinach wieczornych w bazylice św. Krzyża, w rocznicę 
decyzji Biura Politycznego WKP(b) została odprawiona msza święta w intencji polskich 
jeńców rozstrzelanych w ZSRR na mocy tego rozkazu. Bazylikę św. Krzyża i Ojców Mi-
sjonarzy WRK uhonorowała „Guzikiem Katyńskim” z podziękowaniem za pielęgnowa-
nie pamięci i modlitwę za ofiary Zbrodni Katyńskiej.

8 kwietnia – Coroczna pielgrzymka w Święto Miłosierdzia Bożego Rodzin Katyń-
skich z całej Polski na Jasną Górę.

Tego dnia odbył się XI Katyński Marsz Cieni, zorganizowany przez rekonstrukcyjną 
Historyczną Grupę „Zgrupowanie Radosław” oraz IPN. Wzięło w nim udział kilkuset 
rekonstruktorów w mundurach Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i Poli-
cji Państwowej, którzy – eskortowani przez rekonstruktorów przedstawiających funk-
cjonariuszy NKWD – oddali, jak co roku, symboliczny hołd zamordowanym przez So-
wietów Polakom w Katyniu i wielu innych miejscach na Wschodzie. Marsz przeszedł 
w milczeniu swoją stałą trasą od Muzeum Wojska Polskiego do Pomnika Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie.

11 kwietnia – Na Zamku Królewskim w Warszawie została zorganizowana przez 
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Muzeum Katyńskie Oddział 



RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VI NR 6 93

DZIAŁALNOŚĆ RODZIN

MWP międzynarodowa konferencja Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę. W kon-
ferencji wzięli udział historycy z Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Argentyny 
i Japonii, przedstawiając m.in. referaty na temat informacji w sprawie śledztwa katyń-
skiego, konsekwencji ekshumacji, ech tej zbrodni w świecie, odpowiedzialności praw-
nej za kłamstwo katyńskie.

Tego też dnia na terenie KG Policji przy Obelisku „Poległym i Pomordowanym Poli-
cjantom – Rzeczpospolita Polska” odbyły się uroczystości upamiętniające Policjantów 
PP II RP, Uroczystościom towarzyszyło otwarcie wystawy Katyń. Zbrodnia, która mia-
ła być zapomniana.

12 kwietnia – W Centrum Edukacyjnym IPN konferencja Świadectwa i świadkowie.  
Zbrodnia Katyńska 1940 r., podczas której zaprezentowano wydawnictwo IPN Mord 
w  Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w  latach 1951–
1952. Tom zawiera zapis europejskiej części prac komisji Maddena, która przeprowadzi-
ła dwie serie przesłuchań: w Londynie i we Frankfurcie nad Menem, a jej podkomisja 
udała się do Neapolu. W programie znalazły się też referaty oraz wypowiedzi przedsta-
wiające mowę artefaktów – pamiętniki ofiar, listy i karty wydobyte z mogił oraz zna-
czenie filmów dokumentalnych o Zbrodni Katyńskiej.

13 kwietnia – Przed południem na Placu Apelowym Muzeum Katyńskiego msza 
święta w intencji pomordowanych w 1940 roku, której przewodniczył biskup polowy 
Józef Guzek. W homilii podkreślał, że uwięzieni i zamordowani przedstawiciele pol-
skich elit zachowali wewnętrzną wolność i godność, a spotkanie z nimi powinno skła-
niać do rachunku sumienia z naszej „wierności Bogu i  ludziom, złożonej przysiędze 
i zobowiązaniom wynikającym z przynależności do wspólnoty narodowej”. Potem od-
była się debata Zbrodnia katyńska – co pamiętamy. Po projekcji filmu Sztafeta uczestnicy 
spotkania dyskutowali na temat, jaka jest dziś pamięć o Zbrodni Katyńskiej w Polsce,  
a także poza jej granicami.

15 kwietnia – W Nowym Dworze Mazowieckim z inicjatywy Związku Oficerów Re-
zerwy RP, współpracującego z WRK, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy pamiątkowej oraz posadzenie Dębu Pamięci kap. saperów. Jerzemu Osterowi. 

16–18 kwietnia – W kinie „Muranów” już po raz 9. zorganizowano przegląd fil-
mów zrealizowanych w ramach inicjatywy edukacyjnej IPN Echa Katynia. Zaprezento-
wano 4 filmy, które stanowiły chronologiczny cykl opowieści o ludobójczych działa-
niach Sowietów, począwszy od 1937 roku. Przegląd był okazją do spotkania historyków, 
młodzieży i nas Rodzin Katyńskich.  W ostatnim dniu po projekcji filmów panelem dys-
kusyjnym Katyń. Pozostały Rodziny kierowała dr Ewa Kowalska z Muzeum Katyńskie-
go, która prowadziła rozmowę z Córkami Oficerów polskich zamordowanych przez So-
wietów. O losie swojej rodziny opowiadała Agnieszka Maria Siwicka, członek naszego 
Stowarzyszenia.

19 kwietnia – Uroczyste obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie War-
szawskim pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Uczestniczący w obchodach Prezydent RP 
Andrzej Duda powiedział m.in. „Powstanie było zrywem ludzi, którzy zginęli, walcząc 
za godność, wolność, ale również za Polskę, bo byli polskimi obywatelami”. W Ogrodzie 
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Saskim, w tzw. Alei Drzew Pamięci koło Grobu Nieznanego Żołnierza posadzono Dąb 
Pamięci jako hołd uczestnikom powstania w Getcie Warszawskim i jego mieszkańcom. 

22 kwietnia – Uroczysta msza święta w kościele św. Karola Boromeusza z okazji 
40-lecia parafii, podczas której ks. biskup Rafał Markowski udzielił młodzieży sakra-
mentu bierzmowania. Po mszy biskup poświęcił kolejne tabliczki epitafijnych na ścia-
nie kościoła.

31 maja – Uroczystość Bożego Ciała. Uczestniczymy, jak co roku, z  pocztem 
sztandarowym naszego Stowarzyszenia w mszy świętej oraz uroczystej procesji do 
czterech ołtarzy w parafii św. Karola Boromeusza. Jeden z ołtarzy przygotowują nasi 
członkowie.

9 czerwca – Pielgrzymka przedstawicieli Rodzin Katyńskich na Cmentarz Wojen-
ny w Charkowie. Polskim Rodzinom towarzyszył wicepremier Piotr Gliński. Ze stro-
ny ukraińskiej w uroczystościach wziął udział wicepremier Pawlo Rozenko z delegacją. 
Uczestnicy pielgrzymki poprzez udział we mszy świętej, modlitwie ekumenicznej oraz 
złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy oddali hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

16 czerwca – Mszą świętą i konferencją w Katedrze Polowej WP rozpoczęło dzia-
łalność Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich. Stowarzyszenie to będzie kon-
tynuować prace realizowane przez Wolontariat Katyński w zakresie zbierania materia-
łów do biografii kapelanów WP pomordowanych na Wschodzie oraz sprawę katolickich 
kapelanów na kandydatów do beatyfikacyjnego procesu męczenników z lat 1918–1989. 
Inicjatorem powołania Stowarzyszenia jest członek WRK Barbara Tarkowska, krewna 
ks. Ziółkowskiego, zamordowanego w Katyniu, autorka publikacji Kapelani Wojska Pol-
skiego pomordowani na Wschodzie 1940–1941 oraz Ks. ppłk. Jan Leon Ziółkowski.

29 czerwca – Uroczystości jubileuszowe z okazji 25-lecia Muzeum Katyńskiego 
rozpoczęła msza święta sprawowana w Katedrze Polowej WP. Dalsza część obchodów 
miała miejsce na Cytadeli Warszawskiej, na terenie Muzeum. Po przemówieniach oko-
licznościowych osoby zasłużone dla Muzeum Katyńskiego uhonorowano kopią orzeł-
ka wydobytego podczas ekshumacji z „dołów śmierci”. Kierownik Muzeum Sławomir 
Frątczak szczególnie serdecznie dziękował obecnemu na uroczystości płk. Zdzisławo-
wi Sawickiemu, pierwszemu kustoszowi, kierownikowi Muzeum w latach 1993–2000. 
Oficjalną część uroczystości zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Or-
kiestry Policji z Katowic. 

7 lipca – Członkowie WRK dość licznie przybyli do Muzeum Katyńskiego na spot-
kanie z ojcem Ptolemeuszem Jackiem Kucznikiem, który tego dnia zwiedzał Muzeum. 
Ojciec Ptolomeusz jest proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Smoleńsku. Parafia 
ta obejmuje całą gubernię smoleńską. Nasz gość opowiadał o swojej już 26-letniej pra-
cy misjonarza, podczas której szczególną troską otacza Polaków nawiedzających miej-
sce kaźni polskich oficerów w Katyniu. Po spotkaniu w Muzeum o. Ptolomeusz udał się 
jeszcze w towarzystwie członków Zarządu i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej do na-
szej siedziby na Powązkach, gdzie obejrzał wystawę, a także modlił się w Sanktuarium 

„Poległym na Wschodzie” przy kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach 
oraz w „Dolince Katyńskiej” na Powązkach Wojskowych. 
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16 września – W kościele św. Zygmunta w Warszawie została odsłonięta tablica 
poświęcona pamięci jeńców zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku oraz ofiar 
wywózek na Syberię. Tablicę ufundowała Warszawska Rodzina Katyńska, a poświęce-
nie przez kapelana WRK ks. Krzysztofa Koska nastąpiło po mszy świętej odprawionej 
w intencji Ofiar. 

opracowały Anna Radziejowska-Hilchen, Maria Rubas 
 zdjęcia: Maria Rubas, Agnieszka Maria Siwecka, Marcin Łada

Pani Janina Szestakowska 
z Prezesem Markiem 

Krystyniakiem oraz Zofią 
Czarnecką i Stefanem 

Żelazowskim podczas sadzenia 
Dębów Pamięci na dziedzińcu 

XCIX LO im. Herberta

XI Marsz Cieni

Marek Krystyniak uhonorowany 
kopią orzełka wydobytego podczas 

ekshumacji z „dołów śmierci” – 
uroczystość 25-lecia Muzeum 

Katyńskiego

Włodzimierz Dusiewicz 
uhonorowany kopią orzełka 

wydobytego podczas 
ekshumacji z „dołów śmierci” – 
uroczystość 25-lecia Muzeum 

Katyńskiego

Dr Ewa Kowalska prezentuje otrzymany dla 
Muzeum Katyńskiego „Guzik Katyński”. Od lewej 
Prezes WRK Marek Krystyniak, dr Ewa Kowalska, 

Stefan Żelazowski, Włodzimierz Dusiewicz 
i Agnieszka Maria Siwecka
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Rodzina Katyńska we Wrocławiu 
KRONIKA 2017

1. Działalność edukacyjna 

a) spotkania
7 stycznia na scenie Teatru „Arka” przy ul. Menniczej odbył się spektakl Zapomniane 
zabawki dzieci Katynia, z udziałem dzieci i młodzieży z Fundacji Artystów Niepełno-
sprawnych i Pełnosprawnych „JESTEŚMY”. 

Ludmiła Seredyńska uczestniczyła 10 marca w 70. rocznicy powstania Szkoły  
Podstawowej nr 73 im. Gen. Władysława Andersa we Wrocławiu. 

7 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku odbył się finał kon-
kursu historycznego Katyń – Golgota Wschodu, nad którym patronat objęło nasze 
Stowarzyszenie. Uczestnikami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu kłodzkiego. Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół udział 
wzięli Teresa Gwara i Jacek Libicki, przysłuchując się wypowiedziom finalistów. Na 
zakończenie uroczystości prezes Jacek Libicki miał wystąpienie stosowne do tema-
tyki konkursu. 

W ramach pomocy dla młodzieży szkolnej, uczestniczącej w VIII edycji konkur-
su Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy..., Helena Kowal z Bolesławca 2 maja spotkała 
się z uczennicami z Liceum Ogólnokształcącego z Jeleniej Góry; opowiadała na temat  
życia i losów swojego ojca – jeńca Ostaszkowa, a 15 maja Adam Fornal (Bolesławiec) 
rozmawiał z nimi na temat życia i losów swego dziadka – jeńca Kozielska.

9 czerwca Danuta Jazłowiecka udzieliła wywiadu uczennicom X Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Tematem było życie i losy jej 
ojca – jeńca Ostaszkowa.

16 maja w Szkole Podstawowej nr 23 im. gen Stefana „Grota” Roweckiego we Wroc-
ławiu miał miejsce uroczysty apel Komu potrzebna jest ta historia.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Teresa Florkiewicz.
Dolnośląski Kurator Oświaty p. Roman Kowalczyk zaprosił prezesa Jacka Libickie-

go na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 19 października w Oratorium 
Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

16 listopada w Szkole Podstawowej nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego od-
był się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości pod hasłem Patriotyzm jest w nas. 
Uczestniczyła w nim Anna Budzińska, która ze szkołą ma kontakty od kilku lat.

b) wywiady
12 kwietnia Adam Fornal wystąpił w Telewizji Lokalnej Bolesławiec, relacjonując wy-
jazd do Katynia i wypowiadając się na temat Zbrodni Katyńskiej i losów swojego dziad-
ka – jeńca Kozielska. 
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c) wystawy edukacyjne
Wystawę Zachować pamięć eksponowano we wrocławskich gimnazjach tylko od 

stycznia do marca 2017. Po tym okresie, z uwagi na reorganizację szkolnictwa, nastą-
piła przerwa w prezentacji.

2. Udział w uroczystościach

11 kwietnia w Świdnicy pod Obeliskiem i Dębem Pamięci por. Tadeusza Macieja Cho-
łocińskiego – ojca Teresy Gwara.

12 kwietnia we Wrocławiu wraz z ceremoniałem wojskowym zorganizowane przez 
Wojewodę Dolnośląskiego, Dowódcę Garnizonu Wrocław i Dolnośląską Rodzinę Katyń-
ską. Na uroczystość złożyły się: msza św. w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety, cele-
browana przez ks. prałata Janusza Radzika, Dziekana Sił Powietrznych oraz uroczystość 
pod pomnikiem Ofiar Katynia, gdzie po odegraniu hymnu wystąpili: prezes naszego Sto-
warzyszenia Jacek Libicki i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, a po modlitwie eku-
menicznej nastąpił apel poległych z salwą honorową. Podczas mszy oraz w uroczystości 
pod pomnikiem w poczcie ze sztandarem Stowarzyszenia stanęli: Agata Linowska, To-
masz Strogulski i Michał Siekierski (wnuczka, wnuk i prawnuk Ofiar Zbrodni Katyńskiej).

3. Udział w różnych innych spotkaniach

Uczestniczyliśmy w jedenastu spotkaniach, m.in.
 –  wykład w Klubie Muzyki i Literatury ramach cyklu historycznego Wojenne i powo-

jenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 r., 
 –  Koncert finałowy XI Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

w wykonaniu młodzieży szkolnej – w Domu Kultury Wrocław-Zachód,
 –  koncert pieśni legionowych, powstańczych i partyzanckich w Narodowym Fo-

rum Muzyki, 
 –  rocznica podniesienia kościoła garnizonowego pw. św. Elżbiety do rangi Bazyli-

ki Mniejszej, 
 –  „spotkania wielkanocne” policyjne i wojskowe,
 –  spotkania opłatkowo-noworoczne naszej Rodziny, Garnizonowe,  w Stowarzysze-

niu „Rodzina Policyjna 1939” oraz u Sybiraków,
 –  spotkanie świąteczne wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych.

4. Kaplica Katyńska

W 2017 roku zakończone zostały prace rewitalizacyjne w Kaplicy Katyńskiej. Ostatnim 
akcentem było umieszczenie napisu informacyjnego w języku polskim i angielskim na 
ścianie po prawej stronie ołtarza.
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5. Wyjazdy

Z okazji 77. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego zorganizowało 10 kwietnia wyjazd na uroczystości rocznicowe do Smoleń-
ska i Katynia. Udział wzięli Agata Linowska i Adam Fornal, którzy na Cmentarzu Wo-
jennym w Katyniu przy epitafiach bliskich naszych członków złożyli kwiaty i umieścili 
biało-czerwone chorągiewki z napisem „Dolnośląska Rodzina Katyńska”. Po uroczy-
stościach oboje w Katyniu udzielili wywiadu w Telewizji TVP Info, kładąc nacisk na 
upamiętnianie Zbrodni Katyńskiej.

13 listopada w Warszawie odbyło się zebranie prezesów, członków Rad Rodzin Ka-
tyńskich oraz władz Federacji w sali Ordynariatu Katedry Polowej Wojska Polskiego. 
Naszą Rodzinę reprezentowała sekretarz Ludmiła Seredyńska. Omówiono m.in. wyjaz-
dy na Polskie Cmentarze Wojenne, kolejne wydanie „Rodowodu” obejmującego działal-
ność Rodzin Katyńskich w latach 2016–2017, projekt e-Katyń dotyczący portalu wie-
dzy o Zbrodni Katyńskiej, a także współpracę z Muzeum Katyńskim.

opracowanie Teresa Gwara 

Rodzina Katyńska w Zamościu
KRONIKA

Mamy czym się pochwalić i z czego być dumni. Dzielimy się wspomnieniem z ostatnie-
go wyjazdu do Charkowa na Ukrainie i innych miejsc związanych ze Zbrodnią Katyńską, 
która dzięki naszym rodzinom pojawiła się w przestrzeni publicznej. Pragnę mocno pod-
kreślić, że naszą powinnością jest pielgrzymowanie na Katyńskie Nekropolie i przekazy-
wanie, co widzieliśmy, jak to przeżywaliśmy, mówienie o naszych uczuciach, które nas 
tam zawiodły i o tym wszystkim, co nas tam spotkało. Takie przekazy będą zachętą dla 
kolejnych pokoleń do aktywnego udziału w naszej działalności i wspólnych wyjazdach. 

Bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży, ich nauczycielom i opiekunom za do-
tychczasową współpracę i zaangażowanie. Obserwujemy, jak bardzo przeżywają udział  
w działalności Stowarzyszenia. Ich kreatywność daje nam wiarę, że pamięć o naszych 
najbliższych, którzy zginęli, pragnąc wolności dla Polski, nie zginie. Młodzież zawsze 
godnie prezentuje nasz sztandar na uroczystościach rocznicowych. Pozostaję w prze-
konaniu, że przypominanie młodzieży tematyki katyńskiej spowodowało, iż wiedza  
o wydarzeniach i Ofiarach Zbrodni Katyńskiej pozostanie w ich pamięci na zawsze  
i tym samym będzie wypełnieniem testamentu Pomordowanych i ich rodzin. 

17 marca 2018 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków ZRK, 
na którym zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finanso-
we za 2017 rok. Udzielono absolutorium Zarządowi. W dalszej części Zebrania doko-
nano zgodnie z obowiązującymi procedurami wyboru władz Stowarzyszenia (Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej).
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W związku z nagłą śmiercią nowego członka zarządu kol. Wojciecha Gaudnika, na 
wniosek Zarządu zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania 
wyborów uzupełniających. Zebranie odbyło się 2 czerwca, do Zarządu wybrano Zbig-
niewa Padjasa. Zarząd ukonstytuował się i funkcję skarbnika powierzył Grzegorzowi 
Bolesławowi Wnukowi, z jednoczesnym zachowaniem przez niego funkcji wiceprezesa 
Stowarzyszenia ZRK. Zarząd: Marek Splewiński (prezes), Mieczysława Bełz (wicepre-
zes), Grzegorz Bolesław Wnuk (skarbnik), Jerzy Wacław Słupecki (sekretarz), Zbigniew 
Padjas (członek). Komisja Rewizyjna: Krzysztof Władysław Krajewski (przewodniczą-
cy), Kazimierz Starczuk (członek),  Ryszard  Smyrski (członek).

18 kwietnia Zamojska Rodzina Katyńska uczestniczyła w Kongresie Organizacji 
Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim. W trakcie Kongresu oprócz prezentacji 
i dyskusji odbyły się równolegle Targi NGO pod hasłem Cudze chwalicie, swego nie znacie. 
W trakcie Kongresu nagrodzono organizacje, które przez swoje działania aktywizują i in-
tegrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego. W roku jubileuszu 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek 
przyznał Dyplom Uznania z Medalem dla Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska, 
będący wyróżnieniem w Konkursie pn. Organizacje Pozarządowe Roku 2017, za działal-
ność na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniania się do rozwoju województwa lubel-
skiego oraz umacnianie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych.

opracował Marek Splewiński

Widok cmentarza w Charkowie. Czarna droga. Fot. Jerzy Pisowicz
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Inez Witkowska (RK Białystok) 
TYCH MYŚLI NIE MOŻNA UCISZYĆ!

Bohaterowie nasi więzieni w Starobielsku mogliby żyć, ale honor i miłość do Ojczyzny 
nie pozwolił im przystać na haniebną współpracę z najeźdźcą. Szacunek i pamięć o na-
szych oficerach będę trwać przez pokolenia. 

W 78. rocznicę dokonanej zbrodni, dzięki zaangażowaniu rządu polskiego i wielu 
innych osób, członkowie Rodzin Katyńskich mogli uczestniczyć w uroczystościach na 
cmentarzu w Piatichatkach pod Charkowem.

Jest dzień 9 czerwca 2018 roku, idę alejką wśród grobów, po obydwu stronach set-
ki tabliczek z nazwiskami naszych najbliższych – jest i „mój bohater”. Płoną znicze, na 
twarzach skupienie, smutek i łzy. Przy ołtarzu polowym uczestniczymy we mszy świę-
tej ekumenicznej, są wieńce, przemówienia i salwa honorowa. Wyobraźnia nieustannie 
pracuje: jak mogło dojść do takiej zbrodni? Dlaczego tylu wspaniałych Polaków musiało  
zginąć? Tych myśli nie można uciszyć!

Por. Tadeusz Pisowicz Mjr Tadeusz Stawiński

Uczestnicy dekorują tablice epitafijne  
swoich bliskich

Jeden z uczestników pielgrzymki.

Fot. Jerzy Pisowicz
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Tadeusz Nowakowski (RK Kalisz)
„W TYM CZASIE OKAŻ SIĘ SILNĄ, BO JESTEŚ 
MATKĄ POLKĄ…”

Przedstawiam moje refleksje, odczucia z pobytu w dniu 9 czerwca 2018 roku na cmen-
tarzu wojennym w Charkowie. 

Nazywam się Tadeusz Nowakowski, urodzony 28 października 1938 roku jako syn 
Edmunda Jana Nowakowskiego, porucznika rezerwy, który w 1939 roku dostał się na 
froncie wschodnim do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie jenieckim w Starobiel-
sku. O tym, że mój Ojciec przebywał w tym obozie, moja Matka dowiedziała się po 
otrzymaniu od niego kartki pocztowej z insygniami Z.S.R.R. Korespondencja ta zosta-
ła wysłana w dniu 29 listopada 1939 roku, a dotarła do mojej Matki 29 grudnia 1939 
(kartka ta w oryginale jest w moim posiadaniu). Była to jedyna wiadomość od Ojca, 
jaka do końca wojny do Matki dotarła.

Po wojnie Matka rozpoczęła poszukiwania Ojca przez szwajcarski i szwedzki Czer-
wony Krzyż. Nadchodziły odpowiedzi, że taki na listach poległych nie figuruje. Tak 
więc ostatnia wiadomość, jaką Ojciec o sobie dał, to dzień 29 listopada 1939 roku, 
z  obozu w  Starobielsku. Po czym ślad po nim zaginął. Na tej podstawie Sąd Grodz-
ki w Ostrowie Wielkopolskim uznał go za zmarłego i oznaczył chwilę jego śmierci na 
dzień 9 maja 1947 roku.

Uzasadniając moje odczucia podczas pierwszego pobytu na cmentarzu w Charkowie, 
muszę przybliżyć sylwetkę mojego Ojca, jego aktywność społeczną i wielki patriotyzm.

Urodził się 13 października 1901 roku w  Berlinie; w  Ostrowie Wielkopolskim 
uczęszczał do Królewskiego Gimnazjum Katolickiego. Jako gimnazjalista brał czynny 
udział w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie bolszewickiej 1920 roku; służbę wojsko-
wą pełnił nieprzerwanie od stycznia 1918 roku do 27 września 1921. 

Już jako wysoki urzędnik Magistratu 3 maja 1939 roku na rynku w Ostrowie wy-
głosił patriotyczne przemówienie, wręczając w  imieniu Zarządu Miasta karabin ma-
szynowy miejscowej jednostce wojskowej. Brał czynny udział w różnych organizacjach 
społecznych miasta Ostrowa, był współzałożycielem Ostrowskiego Klubu Sportowe-
go i jego honorowym prezesem. Należy nadmienić, że Ostrów Wielkopolski był wtedy 
miastem przyfrontowym, leżącym około 25 kilometrów od granicy z Niemcami; dzia-
łała tu aktywnie mniejszość niemiecka.

Jako członek Związku Oficerów Rezerwy Ojciec wiedział, że wojna jest nieuniknio-
na, dlatego wysłał Mamę wraz ze mną do dalekich krewnych pod Siedlce. Sam zmobi-
lizowany stacjonował w Komendzie Garnizonu w Kielcach. W tym czasie z Kielc napi-
sał dwa krótkie listy, w tym jeden z 1 września 1939 roku, w którym dobitnie wyraża 
swój patriotyzm. Tak pisał m.in. „W tym czasie okaż się silną, bo jesteś matką Polką, 
która w moje miejsce ma syna do wychowania dla ojczyzny”. Trzeci i ostatni list nad-
szedł – jak już wspomniałem – z obozu w Starobielsku.
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Moje refleksje podczas pobytu w Charkowie… Modliłem się, byłem wzruszony, za-
paliłem znicz z biało-czerwonymi szarfami. Rozważałem, czy tu, w tych zbiorowych 
mogiłach, rzeczywiście leżą prochy mojego Ojca? Przecież takich bardzo niepokornych, 
niepoddających się patriotów, którzy mają zły wpływ na uwięzionych, Rosjanie roz-
strzeliwali jeszcze przed terminem decyzji o likwidacji obozu. Z Ostrowa w tym obo-
zie było kilku oficerów, których ojciec znał. Pisali listy do rodzin jeszcze w kwietniu 
1940 roku, o czym Matka mi mówiła. A Ojciec, który nas kochał, nie napisał już nic. 
Zastanawiające? 

Na koniec: organizacja wyjazdu perfekcyjna, tak pod względem merytorycznym, jak 
i czasowym. Wygłoszona homilia, jak i wystąpienia Wicepremiera i Pani Prezes wzru-
szające. Cmentarz wojenny bardzo dobrze utrzymany.

Dziękuję Rodzinie Katyńskiej z Kalisza za umożliwienie mi wzięcia udziału w tym 
podniosłym w moim życiu wydarzeniu. Pozostanie na zawsze w mojej pamięci.

Jaśmina Paprzycka-Altin (RK Katowice)
SMUTEK, WZRUSZENIE, RADOŚĆ… 

W mojej rodzinie od zawsze dbaliśmy o pamięć o naszych przodkach. Mój śp. Dziadek 
Tadeusz Paprzycki napisał nawet książkę Zapisy rodzinne, w której cofnął się do XVIII  
wieku. Pewnie dlatego wyjazd do Charkowa był dla mnie tak ważnym przeżyciem.

Dnia 10 czerwca 2018 roku moja babcia Helena Paprzycka (córka oficera 8 Baonu 
saperów śp. Józefa Wojtala), ja i mój kuzyn Mieszko Mikołajczyk przyjechaliśmy do 
Warszawy, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w hotelu. Z resztą grupy spotkaliśmy się 
dnia następnego na zbiórce, skąd pojechaliśmy prosto na lotnisko. 

W Charkowie zabrano nas autobusami na cmentarz wojskowy, gdzie czekali na nas: 
polski konsul z małżonką oraz pracownicy Ambasady RP. Po poczęstunku poszliśmy 
na cmentarz, gdzie zaczęły się uroczystości. 

Nie jestem w stanie opisać smutku, wzruszenia, jak i radości, jaką przeżyłam. Smut-
ku, bo mam świadomość, jak wielu oficerów, żołnierzy, Polaków, Ukraińców, ludzi… 
niewinnych ludzi 78 lat temu zginęło w tym miejscu za honor, wolność i swoją Ojczyz-
nę. Wzruszenia, bo wiedziałam, że lata temu był tu mój pradziadek, dumny oficer Woj-
ska Polskiego. I  w końcu radości, bo choć raz było mi dane oddać cześć bohaterom,  
pomodlić się na grobie mojego pradziadka i innych poległych. 

Na uroczystości głos zabrali m.in. wicepremier minister kultury prof. Piotr Gliński, 
wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko, prezes zarządu Federacji Rodzin Katyńskich Iza-
bella Sariusz-Skąpska i przedstawiciele Kościoła katolickiego, prawosławnego i ewan-
gelickiego, a także rabin i imam. 

Kiedy pani Izabella Sariusz-Skąpska przytoczyła prywatne historie z życia poleg-
łych tam Polaków, nikt nie chował łez. Ja osobiście przeniosłam się jakby w  czasie 
i przeżywałam te historie od nowa razem z ich bohaterami. Kiedy zaś żołnierze oddali 
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salwę, był strach, ponieważ dalej mimowolnie wyobrażałam sobie te niedawne wyda-
rzenia, a strzały z broni jeszcze mocniej je zobrazowały. Mimo zadumy i smutku, w ja-
kim wszyscy byliśmy pogrążeni, mogę powiedzieć, że uroczystość była piękna. 

Na koniec chciałam przytoczyć prawdziwą historie z życia mojego pradziadka ofi-
cera Józefa Wojtala. Kiedy w  roku 1939 dwaj żołnierze planowali ucieczkę z  obozu 
w Szepietówce, zaproponowali również pomoc Józefowi Wojtalowi, na co ten odpowie-
dział: „Honor polskiego oficera nie pozwala mi na ucieczkę”.

Nie zapominajmy o naszych bohaterach! O naszych ojcach, braciach, dziadkach 
i pradziadkach. Nie zapominajmy o naszych dumnych polskich żołnierzach, o ludziach, 
którzy oddali życie po to, byśmy mogli być wolni.

Serdeczne podziękowania dla Ministerstwa Kultury, prof. Piotra Glińskiego, Rodzi-
ny Katyńskiej i Wojska Polskiego za umożliwienie nam uczestnictwa w tak ważnej dla 
nas uroczystości oraz za wspaniałą opiekę i organizację podczas wyjazdu.

Jerzy Piniński (RK Łódź)
SPOTKANIE Z OJCEM

Mojego Ojca, Piotra Pinińskiego, rotmistrza 15. Pułku Ułanów, nigdy nie widziałem. 
Gdy urodziłem się 19 listopada 1939 roku, był już zapewne w niewoli sowieckiej. Kie-
dy do domu, do Poznania przyszedł telegram ze Starobielska, w którym troszczący się  
o rodzinę Ojciec pytał o swoją żonę, Lyę Pinińską z trojgiem dzieci (więc i mnie uwzględ-
nił), Mama była już w Krakowie, dokąd uciekła, bojąc się wysiedlenia (w domu zjawiło 
się gestapo, na szczęście jej nie zastali). 

Kiedy Niemcy ogłosili odkrycie miejsca zamordowanych oficerów polskich w  Ka-
tyniu, Mama śledziła informacje o zidentyfikowanych zwłokach. Piotra Pinińskiego 
wśród nich nie było. Nie przestała szukać informacji o nim. Skontaktowała się z mjr. 
Julianem Fischerem, Austriakiem, oficerem kontraktowym 15. Pułku Ułanów, dowód-
cą Ośrodka Zapasowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, który przeżył obóz w Sta-
robielsku. Podawał on takie szczegóły, że Pietia (tak mówili o Tacie koledzy i rodzina, 
pochodził z Kamieńca Podolskiego) miał nowe buty, które okazały się za ciasne, więc 
ściągnął buty z jakiegoś trupa, że w obozie marzł w głowę, bo miał tylko furażerkę, że 
znając doskonale język rosyjski, często chodził po zakupy też dla innych jeńców. I naj-
ważniejsze, że wyjechał z  obozu pierwszym lub drugim transportem, na początku 
kwietnia 1940 roku. Mówiono im, że jadą na wolność. Poszukiwania przez Czerwony 
Krzyż nic nie dały, ślad urywał się na Starobielsku. Mama, mimo że była atrakcyjną ko-
bietą i nie brakowało starających się, nigdy nie wyszła powtórnie za mąż, uważała, że 
mąż może w każdej chwili wrócić. Atmosfera panująca w domu spowodowała, że mnie, 
6-7-letniemu dziecku, powrót Taty śnił się każdej nocy.

W młodości żyłem własnym życiem, ważna dla mnie była założona rodzina i pra-
ca. Szybko sprawa Ojca wróciła, szczególnie, że moja żona, która przeżyła wywózkę 
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na Syberię, też była półsierotą – straciła tam matkę. Blisko 50 lat temu przeczytałem 
Zbrodnię katyńską w świetle dokumentów. Byłem przekonany, że Ojciec nie żyje i leży 
w nieodkrytym jeszcze miejscu. Zacząłem próbować tworzyć sobie obraz Taty, roz-
mawiałem z Mamą, Siostrą i Bratem, którzy go pamiętali. Pozostały też po nim licz-
ne zdjęcia, dokumenty związane z odznaczeniami, medale i nagrody sportowe. Do-
tarłem też do dokumentów z Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie. 
Nawiązałem kontakt z  przyjacielem Taty, ppłk. Michałem Kwaliaszwilim z  Pozna-
nia, oficerem kontraktowym „piętnastki”, z tego samego rocznika Oficerskiej Szkoły  
Kawalerii w Grudziądzu.

Gdy Polska odzyskała niepodległość w 1989 roku, ujawnione dokumenty wykazały  
niezbicie, że mój Ojciec, razem z innymi więźniami obozu w Starobielsku, został za-
mordowany na obrzeżach Charkowa, w  Piatichatkach. Kiedy powstała łódzka Ro-
dzina Katyńska, moja Mama, a  później ja zostaliśmy jej członkami. Los zdarzył, 
że mój bliski kolega z pracy, archeolog Mieczysław Góra, zaangażował się w prace 
w Charkowie-Piati chatkach nad poszukiwaniem, ekshumacją i pogrzebaniem ofiar 
zbrodni 1940 roku. 

Zintensyfikowałem prace nad rekonstrukcją przebiegu życia Taty. Pomogli mi kole-
dzy z Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, szcze-
gólnie Tadeusz Jeziorowski, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, i nieży-
jący już ppłk. Tadeusz Andrzejewski, który służył w szwadronie Taty w 1937 roku. Ze 
wzruszeniem uczestniczyłem w publicznym ogłoszeniu awansu rtm. Piotra Pinińskie-
go na majora w listopadzie 2007 roku. Wyczytywanie nazwisk zamordowanych trwa-
ło dwa dni, co uświadomiło mi ogrom liczby ofiar tej zbrodni. 

Na wyjazd do Charkowa, na miejsce śmierci Taty, nie zdecydowałem się. Zapewne 
do tego jeszcze nie dojrzałem. Aż do tego roku. Kiedy zadzwonił do mnie prezes łódz-
kiej Rodziny Katyńskiej, Janusz Lange, z propozycją wzięcia udziału w pielgrzymce Ro-
dzin Katyńskich, natychmiast powiedziałem „tak”. 

Przez kilka ostatnich lat nie organizowano wyjazdów do Charkowa, przecież na 
Ukrainie trwa wojna. Usilne starania Rodzin Katyńskich w końcu poskutkowały. Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało pielgrzymkę na tamtej-
szy cmentarz wojenny. Wylecieliśmy z Warszawy rano 9 czerwca 2018 roku. Nas, z Fe-
deracji Rodzin Katyńskich, było około 70 osób. Po przybyciu do Charkowa okazało się, 
że niestety, pod tablicę upamiętniającą pomordowanych, która znajduje się na gmachu 
byłego NKWD, pojechała jedynie skromna delegacja, z wicepremierem Piotrem Gliń-
skim i prezes zarządu naszej Federacji Izabellą Sariusz-Skąpską. Tak nie dane mi było 
zobaczyć gmachu, gdzie ostatnie chwile swojego życia spędził mój Ojciec i gdzie go za-
mordowano. 

Nas przewieziono autokarem, przez całe miasto, do Piatichatek. Jest to olbrzymi 
kompleks leśny, cmentarz jest tylko jego malutką częścią. Na miejscu czekał poczęstu-
nek, ale spieszyło mi się przede wszystkim na cmentarz. Szczególnie, że uroczystość 
była zaplanowana bogato, a  czasu na osobistą refleksję przewidziano bardzo mało. 
Właściwie sam cmentarz znałem ze zdjęć, więc mnie nie zaskoczył. Prosty, z dwoma 
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ścianami na jego końcach, jedną poświęconą obywatelom radzieckim, mordowanym 
od 1937 roku, drugą – polskim jeńcom wojennym, zamordowanym wiosną 1940 roku. 
Środkiem, po obu stronach centralnej drogi, ciągną się rzędy płytek, poświęconych le-
żącym tu więźniom obozu w Starobielsku). Organizatorzy postawili na nich rząd zni-
czy. Po bokach, wśród drzew, wznoszą się owalne kopczyki, wyłożone kamienną kost-
ką, zwieńczone drewnianymi krzyżami, polskie łacińskimi, radzieckie prawosławnymi 

– miejsca, gdzie leżą pomordowani. Szybko, na końcu drogi po lewej stronie, znalazłem 
płytkę mojego Ojca. Położyłem na niej przywiezione kwiaty. Zarząd naszej Rodziny Ka-
tyńskiej zadbał o to, by były kwiatki dla zamordowanych bliskich naszych członków. 
Dostałem też swój „przydział” – kwiatki i wykaz pięciu nazwisk. Po odszukaniu, rów-
nież na ich płytkach położyłem kwiatki. 

Ale już zaczęły się uroczystości. Odegrano hymny Polski i Ukrainy. Złożono kwiaty 
pod ścianą ukraińską. Nie obyło się bez przemówień. Według programu pierwsza mia-
ła mówić prezes zarządu Federacji Rodzin Katyńskich. Ale politycy muszą być pierwsi. 
Naprzód przemawiał wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr 
Gliński, następnie wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko, a list ministra obrony naro-
dowej Mariusza Błaszczaka odczytał Łukasz Kudlicki. Na końcu przemawiała Izabella 
Sariusz-Skąpska, jak zwykle był to piękny, przejmujący głos. Następnie zebrani uczcili  
pamięć pomordowanych minutą ciszy, a pododdział Kompanii Honorowej Wojska Pol-
skiego oddał salwę honorową. Złożono kwiaty pod ścianą polską. Czułem się zaszczy-
cony, bo byłem w delegacji składającej wieniec od łódzkiej Rodziny Katyńskiej. Następ-
nym punktem programu była msza święta za pomordowanych, której przewodniczył 
biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Po mszy modlili się: pop prawosław-
ny, pastor Kościoła ewangelickiego i imam muzułmański. Na końcu zabrzmiał Dzwon  
Pamięci wmontowany w ścianę polską.

W międzyczasie na płytkach z  nazwiskami pomordowanych zaroiło się od kwia-
tów, wzdłuż nich uczestnicy powtykali biało-czerwone chorągiewki. Zapytałem Mietka 
Górę, uczestnika ekshumacji, czy można określić, które groby są najwcześniejsze, prze-
cież tam leży mój Tata. Dowiedziałem się, że nie jest to pewne, ale prawdopodobnie jest 
to drugi co do wielkości grób, na prawo od drogi. Wetknąłem tam, pomiędzy kamienie, 
biało-czerwoną chorągiewkę, którą dostałem od kolegi z Olsztyna, i pomodliłem się. 
Było to spotkanie z Ojcem, prawie czułem jego obecność. Wziąłem ze sobą garść twar-
dej ziemi lessowej, którą wysypałem w Polsce na grobie Mamy. Chodziłem po cmenta-
rzu, starając się jak najlepiej zapamiętać miejsce, gdzie znalazły się doczesne szczątki 
Taty. Ale, niestety, trzeba już wracać. Po sutym i smacznym obiedzie wracamy wieczo-
rem do Warszawy. W hotelu jest czas na rozmowy i komentarze. Odczuwam niedosyt 
z tak krótkiego pobytu. Chciałbym jeszcze zobaczyć wszystko spokojnie, bez pośpie-
chu, także budynek NKWD, miejsce śmierci Taty, a także Starobielsk, gdzie Tata spę-
dził przecież kilka ostatnich miesięcy swojego tak krótkiego życia.

Chciałbym tu krótko przedstawić biogram Ojca, a właściwie to, co udało mi się usta-
lić. Piotr Piniński, syn Aleksandra i Marii, przyszedł na świat w 1902 roku w Kamieńcu 
Podolskim (oficjalnie 3 lutego, rzeczywiście prawdopodobnie 16 grudnia), w rodzinie 
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ziemiańskiej, jako drugie spośród sześciorga dzieci. Uczęszczał początkowo do szko-
ły handlowej, później do gimnazjów filologicznych w  Kamieńcu Podolskim, Bałucie 
i Niemirowie. Od 1910 roku działał w tajnych organizacjach polskich: w polskim har-
cerstwie (w 1916 roku jako komendant hufca zakładał drużyny harcerskie) i w tajnej 
korporacji uczniowskiej. 1 maja 1918 roku wstępuje do Polskiej Organizacji Wojskowej 
przyjmując pseudonim Jan Sawa. Podczas walk 3. Korpusu Wschodniego w Niemirowie 
prowadzi z harcerzami wywiad na jego rzecz. W POW należał do sekcji wywiadowczej, 
prowadził wywiad dyslokacji i  stanu moralnego wojsk austro-niemieckich i  ukraiń-
skich. Rozpoznawał jako wywiadowca mosty na liniach kolejowych Kamieniec–Płoski-
rów i Kamieniec–Łarga. Brał udział w wysadzeniu mostu pod Hreczanami. Jeździł też 
jako kurier. Pod koniec października 1918 roku, podczas rozpoznania linii kolejowej 
Kamieniec–Łarga, został aresztowany przez patrol austriacki, po dwóch dniach z bra-
ku dowodów winy wypuszczony. 

Uciekł z domu i na rozkaz mobilizacyjny POW, w końcu października 1918 roku 
przybył do Radziwiłłowa, skąd w nocy z bronią w ręku, z grupą peowiaków przedarł 
się w  lasy pod Brodami, biorąc udział w  akcji prowadzonej przez Leopolda Lisa-Ku-
lę na tyłach wojsk ukraińskich. Około tydzień walczono tam z Ukraińcami i pościgo-
wym baonem Niemców. Po nieudanej akcji na rozkaz Lisa-Kuli przedostał się do Rów-
nego i stamtąd z oddziałem POW Jankowskiego-Jasińskiego z bronią przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego, który zajęli po wyparciu sotni Ukraińców. W czasie służ-
by w POW odznaczał się odwagą i bezwzględnym poszanowaniem rozkazu. Rozpoczął 
służbę w Wojsku Polskim, podając błędną datę urodzenia, by zostać przyjętym – prze-
robił datę w dokumencie. Oddział POW przekształcił się w Baon Szturmowy pod do-
wództwem por. Kazimierza Jankowskiego-Jasińskiego, a  potem w  Kompanię Sztur-
mową 1. Pułku Piechoty Legionów. Piotr Piniński brał udział we wszystkich bitwach 
tej jednostki jako szeregowy, a  od lutego 1919 roku starszy szeregowy. Brał udział 
w wojnie polsko-ukraińskiej 1918–1919 roku, a jego oddział stacjonował wówczas we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Określał tę wojnę jako bardzo okrutną. Był ranny w głowę 
w 1919 roku pod Włodzimierzem Wołyńskim. Potem całe życie cierpiał na bóle głowy. 
W kwietniu 1919 roku razem z Kompanią Szturmową zostaje wycofany z frontu, a na-
stępnie skierowany do Wilna. Przeniesiony zostaje do oddziału II przy 1. Dywizji Pie-
choty Legionowej, jako wywiadowca. 

W lipcu przeniósł się do 11. Pułku Ułanów Legionowych. Miesiąc później zosta-
je awansowany na kaprala. Bierze udział w walkach z bolszewikami. Z nieznanych mi 
powodów znajduje się 10 czerwca 1920 roku w składzie 19. Pułku Ułanów Wołyńskich. 
Znam jedynie ułamkowe dane o jego dalszym udziale w wojnie lat 1918–1921: że cięż-
ko chory na tyfus miał zostać podczas odwrotu z innymi rannymi pozostawiony na 
brzegu przekraczanej rzeki, ale z własnej inicjatywy przeniosła go sanitariuszka, któ-
rej się podobał, że zdrowiał w jakimś dworze. Zapewne powrócił do pułku, gdyż prze-
bywał na froncie do 8 stycznia 1921 roku.

W lutym 1921 roku zostaje kierownikiem kancelarii w DOK II (Lublin), oddział III  
(wyszkolenia i  oświaty). W  lipcu 1922 roku został mianowany plutonowym. Po 
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Piotr Piniński, rtm.  
15. Pułku Ułanów 

Poznańskich, 1935–1939.

Autor tekstu w „alei zamordowanych”. 

Zespół polo 15. Pułku Ułanów, 
drugi z lewej Piotr Piniński. 

Zdjęcie ślubne Lyi i Piotra Pinińskich,  
Poznań 1930.

Piotr Piniński z córką Marią,  
druga połowa lat 1930. 
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zakończeniu wojny postanowił pozostać w wojsku. Mojej Mamie mówił, że nie miał 
zawodu, majątek został poza granicą Polski, więc ta droga była oczywista. W latach 
1921–1922 przygotowuje się do matury w Lublinie; maturę zdał w Warszawie w Szko-
le Podchorążych, którą kończy w 1923 roku w stopniu wachmistrz podchorąży. Podob-
no miał propozycję kursu oficerskiego, ale postanowił iść normalnym trybem. Uzy-
skuje przydział do Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu i po dwóch latach nauki,  
1 lipca 1925 roku zostaje mianowany podporucznikiem i wcielony do 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich. Podczas promocji gen. Tadeusz Rozwadowski jako prymusowi wręczył 
mu tzw. „złotą szablę” od prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W pułku obejmu-
je dowództwo plutonu szwadronu Karabinów Maszynowych. W 1926 roku był zastęp-
cą komendanta pułkowej szkoły podoficerskiej. 

W latach 1926–1927 Piotr Piniński dowodzi plutonem. W 1927 roku jest już po-
rucznikiem. Równocześnie został zastępcą komendanta szkoły podoficerskiej K.M.  
3. Dywizji Kawalerii przy 7. Pułku Strzelców Konnych. Po trzech miesiącach wraca 
do macierzystego pułku, dowodząc plutonem, a od 1928 roku szwadronami (niekie-
dy w zastępstwie). Zostaje też referentem oświaty pułku. Dnia 1 stycznia 1935 roku 
zostaje mianowany rotmistrzem. W 1937 roku kończy w Grudziądzu Kurs Dowódców 
Szwadronów z wynikiem bardzo dobrym. Jako oficera, a w pewnym stopniu i człowie-
ka, charakteryzuje go pisemna opinia wydana po zakończeniu tego kursu: „Rozumo-
wanie taktyczne i zdolność wyciągania wniosków – duże. Stałość i zdecydowana obro-
na swej decyzji – bardzo duża, czasami uparty. Rozkazodawstwo ustne – bardzo dobre, 
pisemne – dobre. Pewność siebie i śmiałość wystąpienia – bardzo duża, nieco zarozu-
miały. Pracowitość i umiejętność organizowania pracy – bardzo duża. Wytrzymałość – 
bardzo duża. Schludność osobista i pracy – bardzo duża. Koleżeństwo – dobre. Takt 
w stosunku do przełożonych – bardzo duży, do kolegów – duży. Dyscyplina wewnętrz-
na i zewnętrzna – bardzo duża. Zachowanie się w służbie i poza służbą – bardzo dobre. 
B a r d z o  d o b r y  d o w ó d c a  i instruktor” (rozstrzelenie w oryginale). 

Ppłk. Tadeusz Andrzejewski, będący jego bezpośrednim podwładnym w 1937 roku, 
charakteryzuje go jako człowieka spokojnego, w którego szwadronie nie krzyczano na 
podwładnych. O jego patriotyzmie świadczy, że kiedy będąc z żoną na urlopie za gra-
nicą w 1938 roku, otrzymał telegram z pułku z rozkazem przyjazdu, żona proponowa-
ła wyjazd na drugi dzień, Tata się nie zgodził, mówiąc: „Ojczyzna wzywa, natychmiast 
pakujemy się i jedziemy”. Razem ze swoim pułkiem wkroczył na Zaolzie. 

Podobno miał propozycję studiów w  Wyższej Szkole Wojennej, co skutkowałoby 
awansem na majora, lecz wyrażał się z niechęcią o „karierowiczostwie” w wojsku. Roz-
ważał nawet ewentualną dymisję i zajęcie się hodowlą koni dla wojska (mógł to mu 
ułatwić zamożny teść). W 1938 (według mojej Mamy) lub na początku 1939 roku Oj-
ciec został przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie od 
8 lutego 1939 roku był dowódcą II plutonu 2 szwadronu szkolnego Szkoły Podchorą-
żych Kawalerii, pozostając oficerem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Żona nie chcia-
ła się przenieść do Grudziądza, tam go odwiedzała. Tata mówił: „Wiesz, że wyszłaś za 
oficera, którego można w każdej chwili przenieść; ciesz się, że nie dostałem przydziału 
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do Suwałk czy Baranowicz”. Gdy na wiosnę 1939 roku zdecydowała się na przenosi-
ny, mąż doradzał pozostanie z rodzicami w Poznaniu ze względu na napiętą sytuację  
wojenną. Mówił, by była spokojna o niego, gdyż zostanie skierowany na tyły do szko-
lenia żołnierzy, chociaż wolałby walczyć na froncie.

Mój Ojciec osiągał wybitne rezultaty w dziedzinie sportu konnego. Był długoletnim 
kierownikiem grupy „Militari” 15. Pułku Ułanów. Brał czynny udział w zawodach kon-
nych w Poznaniu, Gnieźnie, Warszawie i innych miejscowościach. Otrzymywał dużo 
nagród. Mam dwie obręcze metalowe z pucharów (Nagroda Koła Zw. Oficerów Rez. Po-
wiat Oborniki, 24 października 1937; Zwycięzcy Konkursu Hipicznego w Dniu Świę-
ta Piętnastolecia 15. Pułku Ułanów Poznańskich miasto Poznań, 22 kwietnia 1934), 
a moja bratanica wiele medali, z których pamiętam medal za 1. miejsce (zespołowe) 
w  Mistrzostwach Armii („Militari”; Tata zdobywał je dwukrotnie razem z  drużyną  
15. Pułku Ułanów: zespołowe w latach 1929 i 1930 na „Niedźwiedzicy”, wicemistrzo-
stwo zespołowe w 1936 roku na wałachu „Wiking IV”). Należał też do najlepszej w Pol-
sce drużyny polo 15. Pułku Ułanów, chociaż mówił, że ten sport niezbyt lubi ze wzglę-
du na częste uderzanie kulą nóg koni. O pasji, z jaką uprawiał jeździectwo, świadczy 
następujące zdarzenie: po upadku z konia znalazł się w szpitalu, lecz następnego dnia 
uciekł, by kontynuować udział w zawodach. Pisał też o sporcie konnym w wojsku do 
„Przeglądu Kawaleryjskiego”, m.in. biorąc udział w dyskusji o technice skoków przez 
przeszkody – był zwolennikiem szkoły naturalnej. W 1931 roku skończył Kurs Instruk-
torów Jazdy Konnej w CWK w Grudziądzu, a w następnym roku Wyższy Kurs Instruk-
torów Jazdy Konnej tamże. 

Nie znam losów Ojca podczas wojny, we wrześniu 1939 roku. Żona próbowała 
w CWK dowiedzieć się, gdzie został skierowany, lecz otrzymała odpowiedź, że „wyje-
chał w nieznanym kierunku”. Jędrzej Tucholski wiąże Piotra Pinińskiego z Ośrodkiem 
Zapasowym Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku, co mogłoby być prawdopo-
dobne, gdyż Ojciec znalazł się z prawie całą kadrą oficerską Ośrodka w obozie w Sta-
robielsku. Z drugiej strony, ppłk. Tadeusz Andrzejewski, który przeszedł szlak bojowy 
w 1939 roku z OZ WBK i znał mojego Ojca, twierdzi, że tam go nie było. Możliwe, że 
trafił do Ośrodka Zapasowego Pomorskiej Brygady Kawalerii w Garwolinie, którego do-
wódcą został płk. Tadeusz Komorowski, zwierzchnik Taty w Grudziądzu.

Teraz wiem, że z obozu w Starobielsku wywieziono go do Charkowa, rozstrzelano 
około 7 kwietnia 1940 roku w budynku NKWD, a ciało zakopano, razem z towarzysza-
mi niedoli, w pobliskich Piatichatkach. W 2007 roku minister obrony narodowej po-
śmiertnie mianował majorem Piotra Pinińskiego. 

Odznaczenia: Medal Niepodległości (1931), Srebrny Krzyż Zasługi (1938, za zasługi 
na polu rozwoju sportu konnego w wojsku i za całokształt zasług w służbie wojskowej), 
Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918–1921 (1928), Medal Dziesięciolecia Odzys kanej Nie-
podległości (1928), Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę (1938), Brązowy Medal Za Dłu-
goletnią Służbę (1938), Odznaka honorowa „Orlęta”, Znak Pułkowy 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich (1927); pośmiertnie: Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 (1985), Medal „Za 
udział w wojnie obronnej 1939” (1993). Istnieje wniosek o nadanie Krzyża Niepodległości 
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z adnotacją „Rozpatrzono ponownie na posiedzeniu K.K. i M.N. w dniu 9 XII 1935 r.”. 
Wniosek został zapewne odrzucony pomimo braku na nim decyzji Komitetu. 

Bardzo ważne jest dla mnie, jakim mój Ojciec był człowiekiem. Niewątpliwie był 
wielkim patriotą polskim. Świadczą o tym jego dzieje, od dzieciństwa. Jego rodzeństwo, 
starsza siostra Janina i młodszy brat Mikołaj (zamordowany przez Niemców w Treblin-
ce), działali w konspiracji, produkując fałszywe dokumenty. Niewątpliwie rodzina była 
bardzo patriotyczna. Piotr Piniński ożenił się w 1930 roku z Lyą Heinzelówną. Wpad-
ła mu w oko na zawodach konnych. Gdy zobaczył, że rozmawia z nią i  jej rodzicami 
generałowa Sochaczewska, żona dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, poprosił 
o przedstawienie. Lya zakochała się w przystojnym oficerze od pierwszego wejrzenia. 
A on poprosił o jej rękę. Zamożni rodzice, widząc, co się święci, chcieli wysłać niespeł-
na 18-letnią córkę na studia do Szwajcarii. Ale ona powiedziała: „Nigdzie nie jadę, wy-
chodzę za mąż”. Urodziło się troje dzieci: Maria Pinińska-Bereś (17 sierpnia 1931–20 
kwietnia 1999), Zbigniew Piniński (16 września 1933–24 lutego 2018) i  Jerzy Piniński 
(ur. 19 listopada 1939). Tatula (tak nazywały go dzieci) posiadał zdolności plastyczne, 
gdy córce opowiadał bajkę, to równocześnie rysował opowiadane sytuacje. Zdolności 
te przejęła córka, artystka rzeźbiarka. Miał nowoczesny stosunek do żywienia, kazał 
żonie karmić dzieci dużą ilością warzyw, a ograniczać mięso, mówiąc, że sam jest przy-
zwyczajony do jedzenia z warzyw jedynie ogórków. Żona prosiła go, by mogła czasami 
karmić dzieci mięsem z gołębi, które hodował.

Mówił, że pochodzi z  hrabiowskiej rodziny, ale nie stać go na używanie tytułu. 
Pewnie nie chodziło jedynie o pieniądze, bo gdy żonę Pietii zaprosiła księżna Czarto-
ryska, to zabronił jej iść, mówiąc, że „tam są tylko plotki”. Jego idolem był marszałek 
Józef Piłsudski. Swój pierwszy oddział, w którym walczył z Ukraińcami, nazywał „bo-
jówką Piłsudskiego”. Ciężko przeżył to, że podczas zamachu majowego jego pułk miał 
być skierowany przeciwko marszałkowi, grożąc samobójstwem. Dowódca brygady, gen. 
Stanisław Sochaczewski, mówił żonie Pinińskiego, że w czasie przewrotu majowego Pi-
niński z drugim oficerem aresztowali go, każąc mu oddać szablę. Skończyło się to jed-
nak bez konsekwencji.

Miał bogate, ale krótkie życie. Jestem dumny z Ciebie, Tato. Do zobaczenia po dru-
giej stronie.

Joanna Sibińska (RK Łódź)
SŁOWA „RODZINA KATYŃSKA” MAJĄ  
JUŻ GŁĘBSZY WYMIAR

Należę do Rodziny Katyńskiej w Łodzi. Jestem wnuczką Józefa Adama Pecki – pułkow-
nika, awansowanego pośmiertnie do stopnia generała brygady. Jakaż wielka była moja 
radość, gdy pewnego dnia prezes Janusz Lange zaproponował mi wyjazd na cmentarz 
do Charkowa. Bogu dzięki, że o mnie pomyślał. Zapowiedź możliwości udziału w tej 
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pielgrzymce to zapowiedź spełnienia mojego i mojej Mamy marzenia. W obecnej sytu-
acji politycznej wydawało się to tak odległe. 

W Charkowie, Starobielsku i Piatichatkach byłam tylko jeden raz, i to w 1991 roku. 
Tamta pielgrzymka była dla mnie niesamowitym przeżyciem, szczególnie ważnym, 
bo odbyła się w towarzystwie mojej Mamy, Liliany Ojrzanowskiej, i jednego z jej braci, 
a mojego chrzestnego – Kazimierza. Drugi z braci, po ciężkim zawale, nie mógł już po-
jechać. Nigdy nie zatrą się w mojej pamięci choćby szczegóły tamtych przeżyć.

Dojechaliśmy do Piatichatek po zmroku. Ciemny zimowy las, jeden drewniany 
krzyż i śnieg. Msza święta odprawiana przy świetle zniczy i świec. Rozpoczęła się ona 
odśpiewaniem hymnu, a wszyscy płakaliśmy, bo tyle radości, bo dojechaliśmy, bo je-
steśmy, wzruszenie… Tak to odczuwałam… Szczęśliwie rano w drodze do Starobielska 
podjechaliśmy ponownie do Piatichatek, aby choć rzucić okiem na cmentarz w blasku 
dnia i zachować w sercu jego obraz. Wiedziałam, że w miejsce cmentarzyska, po ekshu-
macjach, ma powstać godny cmentarz, a ja chciałam naocznie doświadczyć tej zmiany. 
Widziałam zdjęcia, ale trudno zadowolić się obrazem, który nie jest tym, jaki utrwalił 
się w sercu z własnej obserwacji. 

Nie przypuszczałam, że minie aż tyle lat, gdy to się spełni. Nie bez znaczenia jest 
też fakt, że w listopadzie 2008 roku moja Mama, świadoma tego, że traci pamięć, wy-
rażając w testamencie swoją wolę, napisała: „Moim pragnieniem jest, aby moje dzieci 
i wnuki chociaż raz pojechały do Charkowa na cmentarz w Piatichatkach, aby zapa-
lić świeczki na grobie mojego Ojca”. Dała też wskazówkę, gdzie znajduje się nazwisko  
Jej ojca.

Tak więc możliwość wyjazdu jawiła mi się już od tej pory jako obietnica, oczami  
wyobraźni widziałam się już w  samolocie, a  takiej prawdziwej, wewnętrznej rado-
ści nie było końca. Spełniło się dopiero w 2018 roku: mogłam chodzić po cmentarzu,  
odszukać imiona i nazwisko mojego dziadka na płycie z epitafiami i na ścianie pa-
mięci nad podziemnym dzwonem. Mogłam zapalić znicz, pomodlić się i oddychać 
atmosferą tamtej chwili. Mogłam też upamiętnić każdy fragment cmentarza i pielg-
rzymujących ludzi.

Ale było nerwowo, czas był ograniczony, a dla osoby, która jest tam po raz pierwszy, 
jest to ogromny dyskomfort. Z jednej strony, pochylałam się nad grobami, szukając tab-
liczki z nazwiskiem mojego Dziadka, z drugiej próbowałam ogarnąć całość i nie zgu-
bić mojej grupy, wyglądałam ich z daleka. Z całości wyłaniała mi się Pani Kasia Lange, 
żona naszego prezesa. Szła samotnie, pochylając się nad tabliczkami łodzian. Jeszcze 
w Łodzi Państwo Lange zakupili kwiatki i zrobili z nich małe bukieciki. Każdy z nich 
musiał znaleźć się na przeznaczonej dla niego tabliczce. Pani Kasia z kartką w ręku 
sprawdzała, czy tak się stało, i dla upamiętnienia robiła zdjęcia. W tym jakże krótkim 
dla nas czasie podołała. Do grobu „własnego” podeszła razem z mężem na końcu, by 
po przeżytych, a narzuconymi sobie obowiązkach w spokoju pomodlić się i pozwolić 
sobie na chwilę własnego doznania. 

Wyjazd do Charkowa wzbogacił mnie o jeszcze jedno nieocenione doświadcze-
nie, a mianowicie wzmocnił moją wiarę w ludzi, w wartości, którymi są naznaczeni. 



RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VI NR 6 71

PIELGRZYMKA DO CHARKOWA

W Warszawie, po przyjeździe do hotelu pielgrzymi schodzili do restauracji i tam spotykali  
się, często po latach niewidzenia. Nigdy nie byłam świadkiem powitań płynących 
z tak silnych więzi ludzi, którzy na pozór są sobie obcy. Wzruszenie, radość bycia ra-
zem w tym pielgrzymowaniu była jakaś wyjątkowa, niepowtarzalna i do bólu szczera. 
Wielka wzajemna sympatia z bycia razem, ze spotkania, była widoczna gołym okiem,  
płynęła z głębi duszy.

A to wszystko mogłam zaobserwować dzięki temu, że byłam w łódzkiej grupie. Pań-
stwo Lange muszą cieszyć się ogromną sympatią i uznaniem. Inne rodziny katyńskie 
(i nie tylko) lgną do Nich, podchodzą właśnie do Ich stolika, przysiadają się i radują 
chwilą. Radośnie próbują przekazać sobie to, czego nie dało się zrobić przez okres roz-
łąki, były też wspominki. Ta część moich przeżyć i możliwość bycia w miejscu, gdzie 
obserwowałam najprawdziwszą ludzką sympatię, zdumiała mnie. Mam już sporo lat, 
ale tylu wzruszeń i to w takiej ilości nie doświadczyłam aż do wtedy.

Wnioski nasuwają się same: lata działania zjednoczyły ludzi, tych najbardziej za-
angażowanych w te działania. Tylko oni wiedzą, ile trudu i wyrzeczeń kosztowała ich 
walka o dochodzenie do prawdy. Dzisiaj słowa „Rodzina Katyńska” mają dla mnie już 
inny, głębszy wymiar i znaczenie.

Państwu Lange wdzięczna jestem, że zaprosili mnie do „łódzkiego stolika”, sprawili,  
że moje pragnienie złożenia wiązanki na grobie mojego Dziadka stało się faktem. By-
łam w miejscu, gdzie mogłam wziąć udział w uroczystej mszy świętej i pokłonić się 
Dziadkowi i wszystkim tym, którzy leżą tam bestialsko pomordowani. 

Władzom polskim dziękuję za możliwość uczestnictwa, wierzę że w najbliższej 
przyszłości także ci, którzy czekają jak ja, będą uczestnikami podobnych wyjaz-
dów, że będą mogli też w nich uczestniczyć nasze dzieci i wnuki dla podtrzymania  
pamięci... 

Barbara Gawlicka (RK Olsztyn)
BYŁAM NA GROBIE DZIADKA

Mój Dziadek, major Władysław Linsenman, był lekarzem weterynarii w Sierpcu. Osa-
dzony w obozie dla polskich jeńców wojennych w Starobielsku został zamordowany 
w piwnicach gmachu NKWD w Charkowie i pochowany w Piatichatkach pod Charkowem. 

Znam Dziadka tylko z opowiadań i fotografii. Na zdjęciach z rodzinnego albumu 
Dziadek ze swoim synem Jerzym, a moim Ojcem, podczas pobytu w Krakowie wożą 
taczkami ziemię, usypując kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inne przedstawiają 
Dziadka z rodziną, z kolegami z Klubu Oficerów Rezerwy w Sierpcu.

Pierwszy raz mogłam pojechać na Jego grób w 2000 roku, biorąc udział w uroczys-
tości otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie. Towarzy-
szyli mi ojciec Januariusz Linsenman i mój mąż Grzegorz, który fotografował i filmo-
wał nasz pobyt na Ukrainie. 
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Po długiej podróży specjalnym pociągiem dotarliśmy do Charkowa. Tam przed 
dworcem orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego zagrała Marsz Pierwszej Brygady, 
wywołując wielkie wzruszenie wszystkich obecnych. Uroczystość na cmentarzu miała 
bardzo podniosły charakter. Szczególnie przejmujące wrażenie wywołał dźwięk dzwo-
nu, dobiegający jakby z głębi ziemi. Po zakończeniu części oficjalnej odnaleźliśmy tab-
liczkę epitafijną poświęconą pamięci Dziadka. Mogliśmy pomodlić się w tym miejscu 
poświęconym Jemu. Wszyscy pomordowani spoczywają w zbiorowych mogiłach ozna-
czonych kopcami i krzyżami. Tego dnia pokryły je biało-czerwone kwiaty, chorągiew-
ki i zapalone znicze przywiezione z kraju.

Po długich 60 latach doczekaliśmy się pogrzebu bliskiej nam osoby.
Drugi raz byłam na cmentarzu w Charkowie 2 listopada 2008 roku, dzięki zaprosze-

niu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego. Tym 
razem podróż samolotem trwała tylko dwie godziny. Po przylocie samolotu bezpośred-
nio udaliśmy się na Polski Cmentarz Wojenny. Byliśmy mile zaskoczeni jego wyglądem. 
Mimo jesiennej pory roku, cmentarz był zadbany. Po mszy świętej celebrowanej przez 
biskupa polowego Tadeusza Płoskiego mieliśmy czas na indywidualną modlitwę i za-
dumę przy zbiorowych mogiłach i tabliczkach epitafijnych. Cmentarz ożył. Zapłonęły 
znicze, a biało-czerwone chorągiewki i kwiaty ubrały go w barwy narodowe, przypo-
minając słowa pieśni dotyczącej innego cmentarza: „Ta ziemia do Polski należy, choć 
Polska daleko jest stąd...” Wszystkich uczestników wyjazdu szczególnie wzruszyła gra 
na skrzypcach Michała Ćwiżewicza, prawnuka majora Edwarda Reguły, który na grób 
Pradziadka przyleciał z Anglii. Pod koniec nabożeństwa skrzypek wykonał dla swoje-
go Pradziadka góralską kołysankę Krywań oraz Dziś do ciebie przyjść nie mogę, a następ-
nie na uboczu wśród drzew koncertował, grając utwory poświęcone pochowanym na 
charkowskim cmentarzu.

Dalsza część uroczystości przebiegała przed gmachem byłego NKWD w centrum 
Charkowa. Odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą pomordowanym polskim ofice-
rom, którzy w podziemiach tego budynku zostali pozbawieni życia. Jeszcze niedawno 
wisiała tam tablica dedykowana twórcy NKWD Feliksowi Dzierżyńskiemu. Zamiesz-
czona na tablicy treść jest w języku polskim i ukraińskim. Tablica została ufundowa-
na przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz państwa Krystynę Zachwa-
towicz-Wajdową i Andrzeja Wajdę, twórcę filmu Katyń. Na zakończenie uroczystości 
pod tablicą ponownie dane nam było wysłuchać wzruszających utworów granych przez 
Michała Ćwiżewicza.

W tym dniu prezes zarządu Federacji Rodzin Katyńskich pan Andrzej Sariusz-Skąp-
ski przedstawił nam nowego kapelana Federacji ks. Zdzisława Kwaśnika. Młody, sym-
patyczny ksiądz został życzliwie przyjęty przez zgromadzonych. 

To wyjątkowe Święto Zmarłych spędzone na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Charkowie na długie lata pozostanie w mojej pamięci.

Upłynęło kolejnych 10 lat i ponownie mogę porozmawiać z Dziadkiem, pomodlić 
się i zapalić znicz. Niestety, niektóre osoby z poprzedniej pielgrzymki odeszły do Pana, 
zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem. Tym razem 9 czerwca 2018 pielgrzymkę na 
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Polski Cmentarz Wojenny w Charkowie zorganizowało Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na czele z ministrem Piotrem Glińskim. 

Po odegraniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy, złożeniu wieńców przy ukra-
ińskiej i polskiej ścianie ołtarzowej nastąpiły przemówienia. Wicepremier Piotr Gliński 
podkreślił, że 78 lat temu w Charkowie „Zamordowano elitę elit, najlepszych synów na-
szego narodu (...) Mord miał być dokonany nie tylko na naszych braciach, ojcach, dzia-
dach, ale miał to być mord dokonany na Polsce. Jesteśmy tu dzisiaj także po to, aby 
powiedzieć światu, że ten mord, mord na Polsce, także dzięki ofierze tysięcy zamor-
dowanych tu bohaterów, nie udał się. Polska żyje i jest dzisiaj tutaj z Wami”. Zawsze 
z wielką uwagą słucham wzruszających przemówień pani Izabelli Sariusz-Skąpskiej, 
prezes zarządu Federacji Rodzin Katyńskich. Uroczystej mszy świętej przewodniczył 
biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek. Później duchowni różnych 
religii odmówili modlitwy.

W tej pielgrzymce towarzyszyli mi prawnukowie Władysława Linsenmana, mój syn 
Marek Gawlicki i bratanek Piotr Linsenman. Byli tu pierwszy raz, z uwagą i zadumą 
uczestniczyli w uroczystości. Długo stali z zapalonymi zniczami przy tabliczce epita-
fijnej swojego Pradziadka. Było widać na ich twarzach, że przeżywają to spotkanie. Na 
rodzinnych uroczystościach bardzo często słuchali opowiadań o Pradziadku. Oglądali  
zdjęcia w starych albumach, niedawno odnalezionych za kominem domu, w którym 
mieszkał Władysław Linsenman, a które schował przed mobilizacją. Razem z synem 
rozkołysaliśmy dzwon.

W pielgrzymce uczestniczyli też inni członkowie Rodziny Katyńskiej w  Olszty-
nie. Swoich Bliskich odwiedzili Zenona Rzucidło-Gołębiowska, Leszek Albert, Wie-
sław Reginis i  Andrzej Paprota. Przed ścianą ołtarzową zostały zapalone dwa duże 
znicze od Rodziny Katyńskiej w Olsztynie. Na prośbę tych, którzy nie mogli uczest-
niczyć w  wyjeździe, zostały zapalone znicze przy tabliczkach epitafijnych ich Bli-
skich. Mieliśmy tylko pół godziny, zdecydowanie za mało czasu, towarzyszył nam  
pośpiech.

Przed uroczystością z pewnym niepokojem wchodziłam na teren cmentarza, nie 
wiedziałam, w  jakim stanie go zastanę. Na szczęście po przebytym w 2010 roku re-
moncie nie jest źle, choć zauważyłam na niektórych masowych grobach luźne brukowe 
kostki. Kiedy opuszczałam cmentarz, po lewej stronie, moją uwagę zwrócił posadzony 
tu 4 grudnia 2010 roku Dąb Pamięci, upamiętniający Andrzeja Przewoźnika, sekreta-
rza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który zginął w katastrofie pod Smoleń-
skiem. Latem 1994 roku Andrzej Przewoźnik podpisał porozumienie z władzami Char-
kowa umożliwiające przeprowadzenie prac archeologicznych.

W czasie całej pielgrzymki czułam ogromną życzliwość, wsparcie i  wyrozumia-
łość ze strony organizatorów wyjazdu, pracowników Ministerstwa. Serdecznie im 
dziękuję.
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Januariusz Linsenman, syn zamordowanego 
Władysława Linsenmana, na otwarciu Polskiego 

Cmentarza Wojennego

Januariusz Linsenman i Barbara Gawlicka

Michał Ćwiżewicz, prawnuk majora Edwarda Reguły Barbara Gawlicka

Odsłonięcie tablicy na dawnym budynku NKWD

CHARKÓW 2000

CHARKÓW 2008
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Olsztyńska Rodzina Katyńska  
przed Ścianą Pamięci

Piotr Linsenman i Marek Gawlicki, prawnukowie 
mjr Władysława Linsenmana

Barbara Gawlicka pokazuje wyryte imię  
i nazwisko Dziadka

Dąb upamiętniający Andrzeja Przewoźnika

Z polskim konsulem generalnym z Charkowa

CHARKÓW 2018
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Kazimiera Frydel (RK Opole)
POMORDOWANI W CHARKOWIE –  
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, w  sobotę 9 czerwca 2018 roku, 
zorganizowało pielgrzymkę Rodzin Katyńskich na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu 
w Charkowie-Piatichatkach. Pielgrzymka wpisuje się w cykl uroczystości na Polskich 
Cmentarzach Wojennych, wybudowanych na Ukrainie i w Rosji ku czci ofiar Zbrodni 
Katyńskiej dokonanej w 1940 roku.

Rodzinom Katyńskim towarzyszył wicepremier Piotr Gliński. Ze strony ukraińskiej 
obecny był wicepremier Pawło Rozenko wraz z delegacją. W pielgrzymce do Charkowa 
uczestniczyli również ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, przedstawiciele Federacji Ro-
dzin Katyńskich, sekretarz stanu w KPRM, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Mi-
nistrów Jacek Sasin, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki, wiceprezes 
IPN Krzysztof Szwagrzyk oraz Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb. 

Poprzez udział we mszy świętej, złożeniu wieńców i  modlitwie ekumenicznej 
uczestnicy uroczystości oddali hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej.  Chociaż zbrodnia 
miała miejsce w 1940 roku, to jej korzenie sięgają kampanii wrześniowej 1939 roku. 
Ofiarami ludobójstwa Sowietów w większości byli polscy jeńcy wojenni, pojmani po 
ataku ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Rozkazem szefa Ludowego Komisariatu 
Spraw Wewnętrznych (NKWD) Ławrientija Berii już kilka dni po ataku zaczęły powsta-
wać obozy jenieckie. Były wśród nich m.in. obozy w Kozielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie. Trafiali do nich oficerowie, którzy nie zostali rozstrzelani już podczas pojmania. 
Jeńcami zajmowało się NKWD, a nie wojsko. Więźniowie nie przeczuwali zbliżającej 
się tragedii, tym bardziej że byli znośnie traktowani, żywieni, mieli możliwość kore-
spondowania z rodzinami.

Jeńcy z Kozielska byli mordowani w Katyniu i Smoleńsku, oficerowie ze Starobiel-
ska byli zabijani w Charkowie, a z obozu w Ostaszkowie zginęli w Twerze (pochowa-
ni zostali w Miednoje). Inne masowe groby znajdują się w Kuropatach pod Mińskiem 
oraz w Bykowni pod Kijowem.

„Jesteśmy dzisiaj w tym miejscu z pielgrzymką, by się na chwilę zatrzymać, pomy-
śleć, pomodlić i by uczcić ofiary Zbrodni Katyńskiej, zbrodni totalitarnego, sowieckie-
go państwa. Zbrodni popełnionej z premedytacją na blisko 22 tysiącach polskich jeń-
ców wojennych – oficerach oraz przedstawicielach elit intelektualnych i urzędniczych 
II RP” - powiedział podczas uroczystości wicepremier Piotr Gliński. „Zamordowano eli-
tę elit, najlepszych synów naszego narodu” – podkreślił wicepremier. 

Kiedy słyszałam te słowa, modliłam się za dusze zmarłych, zapaliłam po raz pierw-
szy znicz w tym wyjątkowym miejscu, przy tablicy pamiątkowej z nazwiskiem mojego 
zamordowanego Wujka, por. piechoty Jana Gumułki, jak żywo wróciły wspomnienia 
z dzieciństwa opowieści snutych przez Rodziców i innych członków rodziny. 
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Por. Jan Gumułka, syn Stanisława i Agnieszki z Luboniów, najstarszy z dziewię-
ciorga rodzeństwa. Urodzony 2 maja 1910 roku w  Wierzbicy (dawne woj. kieleckie). 
Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krzemieńcu (1932). Przed wojną nauczy-
ciel historii i kierownik szkoły powszechnej na Polesiu. Absolwent dywizyjnego kursu 
pchor. rez. piech. przy 44. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych (1933). Odbył ćwicze-
nia rezerwy w 43 pp (1934, 1935) i 24 pp (1937) jako dowódca plutonu. W 1939 roku 
przydzielony do 44. Pułk Piechoty Strzelców Kresowych. Więzień obozu w Starobiel-
sku, zamordowany w Charkowie. Mianowany pośmiertnie przez prezydenta RP Lecha  
Kaczyńskiego na stopień porucznika.

Niestety, nie są mi znane szczegóły wojennych losów Wujka. Szczątki odnalezio-
nych informacji wskazują, że 44. Pułk Piechoty Strzelców Kresowych po licznych zmia-
nach formacyjnych, walcząc w wielu miejscach podczas kampanii wrześniowej, osta-
tecznie został rozbrojony przez wojska sowieckie w  Równem, co zapoczątkowało tę 
ogromną tragedię. Piętno tej tragedii, jak i  całej wojennej zawieruchy odcisnęło się 
zresztą na całej mojej rodzinie. Wkrótce po uwięzieniu Wujka, jego rodzice wraz z sześ-
ciorgiem dzieci zostali wywiezieni do obozu pracy w Kazachstanie, gdzie spędzili dwa 
lata. Dwójka najmłodszych dzieci chodziła do obozowego „przedszkola”, a reszta rodzi-
ny pracowała przy wyrębie lasu. W Polsce zostały tylko dwie najstarsze siostry, które 
już jako mężatki mieszkały oddzielnie i w ten sposób uniknęły deportacji, ale też przez 
wiele lat żyły, nie znając losów swojej rodziny. 

Po ogłoszeniu amnestii część rodzeństwa Wujka przedostała się do Wielkiej Bry-
tanii i Szwecji, mając nadzieję, że Polska będzie wkrótce naprawdę wolna i będą mogli 
wrócić do swojego kraju. Nigdy jednak już nie powrócili. Jeden z braci wstąpił do armii 
gen. Andersa i walczył m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie również osiadł w Wielkiej 
Brytanii, nie mając możliwości powrotu do Polski z uwagi na panujący tu system. Rodzi-
ce wraz z najmłodszą siostrą i bratem wujka Jana zostali przewiezieni z ZSRR do Per-
sji. Po drodze wskutek choroby i wycieńczenia zmarł dziadek Stanisław, a w Persji, na 
wieść o konieczności dalszej tułaczki, babcia Agnieszka. Ocalałe dzieci trafiły do Indii,  
gdzie spędziły kilka lat pod opieką maharadży Jam sahib Digvijaysinhji. Następnie sio-
stra Wujka, uzyskawszy wizę studencką, wyjechała do USA, a jej brat do Kanady, gdzie 
mieszkają do dziś. 

Rodzina więc, jak wiele innych wówczas polskich rodzin, została rozsiana po ca-
łym świecie. Zawsze jednak pamięcią i szacunkiem otaczali siebie nawzajem oraz tych, 
którym nie dane było doczekać końca wojny. Zawsze też, mimo zagrożenia, przekazy-
wana była kolejnym pokoleniom prawdziwa wojenna historia naszej rodziny i nasze-
go kraju. Prawda o Zbrodni Katyńskiej nigdy nie była w naszej rodzinie zniekształca-
na, wręcz przeciwnie, starano się, aby została wyjawiona i wyjaśniona oraz należycie 
uszanowana.

Dziś szczęśliwie żyjemy w czasach, kiedy głośno można mówić o prawdzie tamtej 
zbrodni, kiedy powstają cmentarze, wyjawiane są kolejne fakty, ale przede wszystkim 
kiedy oddawana jest cześć ofiarom zbrodni i czynione są starania, aby pamięć o tych 
bohaterach nigdy nie zginęła.
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Od 2008 roku, w odpowiedzi na apel o. Józefa Jońca SChP, prezesa Stowarzyszenia 
Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, realizującego społeczny program Katyń… oca
lić od zapomnienia pod Honorowym Patronatem  prezydenta RP  Lecha Kaczyńskiego, 
a obecnie prezydenta RP Andrzeja Dudy, rozpoczęto sadzenie pomordowanym Dębów 
Pamięci (www.katyn-pamietam.pl).  Głównym celem tej inicjatywy jest upamiętnienie 
ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie 21 473 Dębów Pamięci. Każde z drzew, 
upamiętniając jedną zamordowaną osobę, staje się swoistym żywym pomnikiem. Pro-
gram, którego uczestnikami są w większości szkoły, ośrodki wychowawcze, placówki 
opiekuńcze i edukacyjne, stwarza też wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu po-
koleniu pamięci o historii, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego 
najbliższych. Obecnie posadzono już w całym kraju i za granicą blisko 5 tysięcy dębów. 

Dzięki przystąpieniu do Programu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt 
Lwowskich w Opolu oraz staraniom kadry nauczycielskiej również mój wujek por. Jan 
Gumułka doczekał się swojego dębu. W kwietniu 2016 roku w kolejną rocznicę zbrod-
ni na dziedzińcu szkolnym odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci dla uho-
norowania por. Jana Gomułki, zamordowanego strzałem w  tył głowy w  Charkowie 
w 1940 roku przez NKWD. 

Wdzięczna za podjęcie tej pięknej inicjatywy, jestem ogromnie szczęśliwa, wiedząc, 
że została przywrócona pamięć nie tylko o moim Wujku, ale o wszystkich konkret-
nych, znanych z imienia i nazwiska, polskich bohaterach, których pogrzebano w ka-
tyńskich dołach.

Cześć ich pamięci!

Jedyne ocalałe zdjęcie rodzinne. Pierwszy od lewej stoi Jan Gumułka.
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Izabela Golisowicz-Mockało (RK Szczecin) 
NASZA OBECNOŚĆ JEST BARDZO WAŻNA

Mój pierwszy pobyt w Charkowie w 2010 roku pełen był emocji i łez. Wchodząc do char-
kowskiego lasu, przypomniałam sobie wspomnienia mojej ukochanej Prababci, która 
zawsze z wielkim wzruszeniem opowiadała o ostatnim spotkaniu ze swoim mężem, 
a moim Pradziadkiem kapitanem Romanem Szczepańskim.

Po ośmiu latach okazało się, że organizowany jest wyjazd do Charkowa. Podróż sa-
molotem była bardzo wygodna. Wszystko zostało doskonale zorganizowane. Zostali-
śmy nakarmieni i  bardzo sprawnie przejechaliśmy na cmentarz charkowski. Przyje-
chaliśmy po latach, niektórzy po raz pierwszy. Jestem przekonana, że nasza obecność 
jest bardzo ważna. Każdy z nas ma w sercu fragment historii swojej rodziny. Wspomi-
naliśmy ojców, dziadków, stryjów. Podobnie jak podczas pierwszego pobytu, miałam 
wrażenie, że drzewa w charkowskim lesie szumią smutno. 

Uroczystości na cmentarzu w  Charkowie rozpoczęły się od odegrania hymnów 
Polski i Ukrainy, złożono wieńce. Były przemówienia władz, uczestniczyliśmy także 
w  mszy świętej. Szczególnie wzruszyło mnie przemówienie prezes Federacji Rodzin  
Katyńskich Izabelli Sariusz Skąpskiej. Pani prezes w  bardzo ciepłych słowach po-
wiedziała o ogromnym wkładzie w  działalność Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 
w Szczecinie Pani prezes Ewy Gruner-Żarnoch. Było to bardzo wzruszające. 

Z Charkowa zabraliśmy ziemię i  nadzieję, że przyjedziemy kolejny raz, żeby  
pomodlić się za naszych bliskich. Musimy i  chcemy pamiętać o Zbrodni Katyńskiej. 
Mówić o niej głośno i przypominać, że Oni tam zostali. Zostali zamordowani bo wal-
czyli o wolność swojej ukochanej Polski.

Powrót z  Charkowa do Warszawy był również bardzo sprawny i  wygodny. Mnie  
pozostała nadzieja, że może jeszcze raz będzie mi dane pojechać do Charkowa. 

Marzena Promińska, Aleksandra Promińska  
(RK Szczecin)
PRZERWANE ŻYCIORYSY

Dnia 9 czerwca 2018 roku uczestniczyłam wraz z moją córką Aleksandrą w wyjeździe 
przedstawicieli Rodzin Katyńskich do Charkowa na Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu. Je-
stem wnuczką Józefa Kominka, przedwojennego oficera rezerwy Wojska Polskiego, na-
uczyciela, który był więźniem obozu w Starobielsku i zginął w Charkowie wiosną 1940. 
Wcześniej nie miałam okazji odwiedzić tego miejsca. Do Charkowa nie wybrał się też 
nigdy mój zmarły w ubiegły roku Tata, Wojciech Kominek. 

Wyjazd ten był dla mnie niezwykłym i  niezapomnianym przeżyciem. Na cmenta-
rzu została odprawiona msza święta w intencji naszych pomordowanych krewnych. Był 
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również czas na osobistą modlitwę oraz chwilę zadumy. Chodząc po cmentarzu, ciągle 
myślałam o tysiącach przerwanych nagle życiorysów ludzi takich jak mój Dziadek, którzy 
zginęli tylko dlatego, że byli Polakami, kochali swoją Ojczyznę i pragnęli, aby była wolna 
i silna. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie mi dane odwiedzić to miejsce.

Marek Splewiński (RK Zamość) 
WYJAZD DO CHARKOWA

Od Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich otrzymaliśmy informację, że Rodzi-
ny Katyńskie zostały zaproszone na jednodniowy wyjazd do Charkowa z udziałem 
Wicepremiera Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. 
Pierwszeństwo mieli członkowie rodzin osób, które zostały zamordowane i spoczywa-
ją w Charkowie. Poprzednio nasi członkowie byli tam w 2010 roku. Na wyjazd z ZRK 
zostałem zgłoszony jako kuzyn kapitana piechoty rezerwy Stanisława Dziekońskiego, 
który był moim wujkiem ze strony Mamy. Na tym cmentarzu spoczywają też porucz-
nik kawalerii rezerwy Leszek Andrzej Jordan i porucznik kawalerii rezerwy Kazimierz 
Aleksander Bogusław Paweł Karczewski, obaj byli kuzynami żony brata mojej Mamy. 
Biorąc udział w tym wyjeździe, wypełniłem testament mojej Mamy.

Potwierdzenie mojego udziału w wyjeździe 60-osobowej grupy przedstawicieli Ro-
dzin Katyńskich otrzymałem 25 maja 2018. 9 czerwca o godz. 6.00 cała grupa zebrała 
się w holu głównym lotniska im. Chopina i na pokładzie samolotu Embraer 195 wylecie-
liśmy do Charkowa z Wojskowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Przylot i odprawa 
paszportowa na lotnisku w Charkowie godz. 10.50 czasu ukraińskiego. 

Przed rozpoczęciem uroczystości delegacja rządowa wraz z Prezes Federacji Rodzin 
Katyńskich złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą zamordowanych Polskich oficerów 
Wojska Polskiego wiosną 1940, umieszczoną na byłej siedzibie budynku NKWD, gdzie 
mordowano Polaków strzałem w tył głowy. Główne uroczystości odbyły się na Polskim 
Cmentarzu Wojennym, dokąd dotarliśmy autokarami. Teren cmentarza ma kształt nie-
regularnego czworoboku. Główne elementy to: 75 masowych grobów z krzyżami żeliw-
nymi katolickimi i prawosławnymi, „czarna droga” (groby i droga wyłożone są kostką 
bazaltową), ściana ołtarzowa (pionowa płyta żeliwna z nazwiskami 3820 zamordowa-
nych), krzyż, stół ołtarzowy, dzwon. Naprzeciw ściana ołtarzowa ukraińska (pionowa 
płyta żeliwna z nazwiskami zamordowanych obywateli różnych narodowości) i krzyż 
prawosławny. Główna aleja łączy oba ołtarze i wyłożona jest po obu stronach tabliczka-
mi epitafijnymi i wmurowanymi na cokołach: krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Kam-
panii Wrześniowej. Przy wejściu znajdują się obeliski z godłami Polski i Ukrainy, dalej po 
lewej stronie znaki czterech religii wyznawanych przez zamordowanych. Cmentarz ota-
cza stalowe ogrodzenie, a w nocy oświetlają go reflektory naziemne. 

O godz. 12.30 rozpoczęły się uroczystości oficjalne w hołdzie zamordowanym. Ode-
grano hymn Polski i Ukrainy. Przemówienie wygłosili wicepremier Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego RP prof. Piotr Gliński, wicepremier Ukrainy Wiktor 
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Nyszczenko i Pani Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska. Od-
czytano list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Następnie złożono 
wieńce na polskiej i ukraińskiej części cmentarza. Nagle ktoś rozkołysał dzwon, jego 
donośny ton rozległ się po cmentarzu. Bijące serce dzwonu wzruszyło mnie, wyciskając 
łzy. Dźwięki wydobywające się z podziemnej niszy były jak głosy powitania przez na-
szych bohaterów. Staliśmy wszyscy, wsłuchując się w głos bijącego dzwonu z wielkim 
wzruszeniem i zrozumieniem jego przekazu. Federację reprezentował sztandar Stowa-
rzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie, a w poczcie sztandarowym byli: Zofia Czar-
necka, Marek Krystyniak i Marek Splewiński.

Następnie rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył biskup polowy Woj-
ska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek, miejscowy biskup rzymskokatolicki Jan Sobi-
ło, przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego (nie byli wymienieni z nazwiska 
i urzędu) i ks. Marcin Janocha. Aktywnie uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii. 
W ramach Liturgii Słowa Marek Splewiński z ZRK Zamość odczytał fragment Stare-
go Testamentu, a modlitwę wiernych Agnieszka Markiewicz-Cybulska z RK Białystok. 
Modlitwy ekumeniczne duchownych innych religii odprawiali: ks. ppłk Sławomir Fon-
fara (Ewangelicki Ordynariat Polowy), ks. mjr Mirosław Kuczyński (Prawosławny Or-
dynariat Polowy), Mirzogolib Radzhabaliev (imam Muzułmańskiej Gminy Wyznanio-
wej w Białymstoku). Po mszy kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwę 
honorową oraz odegrano na trąbce utwór Śpij, kolego. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na indywidualne refleksje. Osobiście głęboko 
przeżywałem te chwile, a myślami byłem przy tych, którzy spoczęli na tym cmentarzu. 
Modląc się nad symbolicznym grobem wujka, wypełniłem testament mojej Mamy. Do-
piero to bezpośrednie doświadczenie uświadomiło mi, jaką wielką tragedią były zda-
rzenia z tamtych lat. Byłem wzruszony, że mogłem osobiście zapalić znicze i w zadumie 
pożegnać się z naszymi bohaterami. Moja Mama zawsze powtarzała, że bardzo waż-
nym jest, aby nie zapominać o tej zbrodni i że to na nas i następnych młodych człon-
kach Rodzin Katyńskich spoczywa odpowiedzialność za pielęgnowanie pamięci o tym, 
co stało się wiosną w 1940 roku. 

W godzinach popołudniowych spożyliśmy wspólny obiad. W przerwie trwały roz-
mowy z członkami FRK i innymi uczestnikami wyjazdu, wymiana wspomnień, adre-
sów i wspólne zdjęcia. Po obiedzie przejazd na lotnisko w Charkowie, odprawa pasz-
portowo-celna, zajęcie miejsca w samolocie i po ponad godzinnym locie o godz. 19.40 
wylądowaliśmy szczęśliwie na Wojskowym Lotnisku Warszawa-Okęcie.

Teresa Gwara
CHARKÓW 2018 

Minęło 18 lat od otwarcia i poświęcenia Cmentarza Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie-
-Piatichatkach, a 8 od ostatniej (2010) pielgrzymki członków Rodzin Katyńskich. Dość 
długo czekaliśmy na ponowną (dla niektórych może i ostatnią) możliwość modlitwy 
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przy epitafiach naszych Ojców. W kwietniu dostajemy radosną informację, że w dniu 
9 czerwca z okazji 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego organizuje wyjazd na uroczystości do Charkowa. Wyjazdowi patro-
nuje wicepremier Piotr Gliński. Nie wiemy, ile miejsc dostanie każda Rodzina Katyń-
ska, załatwiamy więc gorączkowo paszporty i okazuje się, że z Dolnośląskiej Rodziny 
Katyńskiej jedzie pięć szczęśliwych osób: Teresa Gwara (córka por. Tadeusza Macieja 
Chołocińskiego), Krystyna Gołębiowska (córka kpt. Henryka Zakrzewskiego), Zbigniew 
Godlewski (syn por. Mariana Godlewskiego), Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk (córka ppor. 
Michała Serdyńskiego), Janusz Wąsowski (syn por. Jana Wąsowskiego).

Jesteśmy w Warszawie w hotelu Aiport Hotel na Okęciu 8 czerwca. Mamy ze sobą 
gałązki sztucznych, białych i czerwonych różyczek, zielonych paprotek i biało-czerwo-
ne wstążki. W hotelowym pokoju, do późnych godzin wieczornych, składamy mniej-
sze i większe wiązanki. Zostaną położone na 70 epitafiach bliskich naszych członków 
Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej i na 15 polskich kurhanach. Mamy też 70 biało-czer-
wonych chorągiewek. Czy tylko starczy nam czasu, aby wyszukać 70 nazwisk, położyć 
bukieciki i zapalić znicze? Przed odlotem otrzymujemy program uroczystości i z prze-
rażeniem stwierdzamy, że czas na indywidualną zadumę przy epitafiach naszych Oj-
ców to tylko 30 minut. Jest nas pięcioro, może jakoś sobie poradzimy!!!

Wylatujemy o godz. 7.55 samolotem mającym 120 miejsc. Z 31 Rodzin Katyńskich 
mogło pojechać tylko 70 osób. To dość mało jak na charakter wyjazdu. Według czasu 
ukraińskiego jesteśmy na lotnisku w Charkowie o 10.50. Minister Piotr Gliński wita-
ny jest przez miejscowe władze, a ubrane w regionalne stroje dziewczęta wręczają tra-
dycyjny chleb. Po odprawie lotniskowej przejeżdżamy autokarami na Cmentarz. Po 
drodze zatrzymujemy się przed budynkiem dawnego NKWD, gdzie w piwnicach ginęli  
polscy oficerowie. Wicepremier Piotr Gliński w towarzystwie przedstawicieli władz 
Ukrainy oraz Federacji Rodzin Katyńskich składają wieniec pod tablicą ku czci ofiar.

Około godz. 12 dojeżdżamy do Cmentarza. Czas przeznaczony na poczęstunek wy-
korzystujemy na rozkładanie przygotowanych wiązanek. Udaje się nam położyć tylko 
ich niewielką część. O godz. 12.30 rozpoczyna się uroczystość. Przemawia wicepremier 
Polski Piotr Gliński, następnie wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko i prezes Federa-
cji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska. Przejmujące słowa Izy zapadają w ser-
ca. Nawiązuje w swojej wypowiedzi do 18. rocznicy otwarcia i poświęcenia Cmentarza 
w Charkowie-Piatichatkach, przypomina sylwetki trzech osób, których nie sposób po-
minąć w historii tragedii katyńskiej:

– Józef Czapski, rotmistrz, jeniec Starobielska, cudem ocalały, autor książki Wspom
nienia starobielskie, wydanej już w 1944, dokumentującej warunki życia w obozie i syl-
wetki niektórych jeńców. Od 1941 roku poszukiwał zaginionych oficerów do organizu-
jącej się armii Andersa. Do końca życia aktywnie uczestniczył w dochodzeniu prawdy 
o Zbrodni Katyńskiej.

– Andrzej Wajda, reżyser filmowy, syn kpt. Jakuba Wajdy – jeńca Starobielska. Fil-
mem Katyń przekazał światu prawdę o tragedii katyńskiej, a społeczeństwu ukraińskie-
mu uświadomił fakt popełnienia zbrodni, do tej pory nieznany szerszej społeczności. 
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Doprowadził do wmurowania na ścianie byłego więzienia NKWD w Charkowie tablicy 
upamiętniającej zbrodnię – w miejsce tablicy o Feliksie Dzierżyńskim.

– Ewa Gruner-Żarnoch, córka por. rez. Juliana Grunera – jeńca Starobielska, nie-
zwykle zaangażowana w pracach ekshumacyjnych na terenie tego Cmentarza. Przez 
wiele lat prezes Szczecińskiej Rodziny Katyńskiej i redaktor „Rodowodu II”.

Po przemówieniach zostają złożone wieńce od rządu Polski i Ukrainy oraz wiązan-
ki kwiatów i o godz. 13.30 rozpoczyna się uroczysta msza św. Osadzony poniżej pozio-
mu Cmentarza, pod krzyżem łączącym dwie części żeliwnej ściany z nazwiskami 3820 
ofiar, dzwon ze słowami Bogurodzicy – trzykrotnym, przejmującym dźwiękiem oznaj-
mia rozpoczęcie mszy. Po jej zakończeniu ma miejsce modlitwa ekumeniczna uczest-
niczących w uroczystości duchownych różnych wyznań.

Indywidualny czas, nieco wydłużony, przeznaczamy na dalsze rozkładanie kwiatów 
i własne refleksje. Wyszukujemy epitafia naszych Ojców. Zainteresowane naszą „biega-
niną” dołączają z pomocą trzy dziewczęta – członkinie Stowarzyszenia „Polonia Char-
kowska” razem z prezes tego Stowarzyszenia p. Józefą Czernienko. Wspólne działanie 
przynosi efekt. Pozostaje jeszcze 70 biało-czerwonych chorągiewek. Na epitafiach – nie, 
bo zasłaniają inne. Wpadamy na pomysł, aby powbijać je wzdłuż obu stron alejki z epi-
tafiami – nad murkiem. Jeszcze tylko 15 większych bukiecików kładziemy na kurha-
nach i oddychamy z ulgą, że się udało.

Pogoda nam dopisywała – ciepło, słońce, trochę obłoków, jasno. Ale nam nie było 
jasno w sercach. Pamiętamy dzień otwarcia i poświęcenia Cmentarza (17 czerwca 2000), 
a także pobyt w czerwcu 2005 i czerwcu 2007, kiedy teren Cmentarza miał dobrze 
utrzymane zielone trawniki, ładne klomby, gazony. A teraz – teren szary, zanikająca 
trawa i zupełny brak kwiatów, ale czysto – to duży plus. Ozdobione przez uczestników 
pielgrzymki prawie wszystkie epitafia różnymi wiązankami biało-czerwonych kwiat-
ków i kolorowymi zniczami rozjaśniły Cmentarz. Żegnamy naszych bliskich. Ten dzień 
był dla nas pełen głębokich wzruszeń, zadumy, modlitwy, wspomnień. Smutek i żal koi 
choć trochę świadomość, że nasza miłość ocaliła pamięć o polskich oficerach zamordo-
wanych przez NKWD; to miłość była nieustannym bodźcem do szukania prawdy o lo-
sie naszych najbliższych. Kiedy tu znowu będziemy?

Odjeżdżamy autokarami o godz. 15.00 do Ośrodka Wczasowego na obiad. Podczas 
rozmów pada pytanie do wicepremiera Piotra Glińskiego: „Czy członkowie Rodzin Ka-
tyńskich mogą mieć nadzieję na organizację wyjazdów na pozostałe cmentarze, bo np. 
do Miednoje ostatni wyjazd odbył się w 2008 roku?”. Pan wicepremier odpowiedział, 
że w ramach możliwości Ministerstwa będą się starali organizować takie wyjazdy co 
roku. Nic – tylko pozostaje nam żyć jak najdłużej, aby móc skorzystać z tej obietnicy.

Wracamy na lotnisko, odlatujemy o godz. 18.30 czasu ukraińskiego. Lecimy aż do 
Warszawy wśród białych obłoków oświetlonych słońcem. Wyglądają jak wielkie śnież-
ne, nieregularne, postrzępione kule. Piękny widok. Mamy poczucie dobrze spełnione-
go obowiązku – byliśmy z naszymi bliskimi, mog liśmy się pomodlić za spokój ich du-
szy z nadzieją, że jeszcze tu przyjedziemy.

opracowała Teresa Gwara
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Kazimiera Grażyna Lange (RK Łódź)
PIELGRZYMKI DO MIEJSC ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Podróżowanie jest jedną z najstarszych i najsilniejszych pasji ludzkich. Podróż sprawia, 
że nasze zainteresowania się rozwijają i zmieniają, pojawiają się nowe, bogatsze. Po-
dróż czyni człowieka mądrzejszym, utarło się nawet powiedzenie „podróże kształcą”. 
Naukowcy postrzegają podróż jako sytuację edukacyjną, kształcącą wiedzę, wpływają-
cą na emocje i wnoszącą nowe doświadczenia. Podróż jest więc sposobem edukacji do-
rosłych i młodzieży. Podróż to wyjazd w miejsce, które chcemy poznać.

Dla Rodzin Katyńskich i dzieci katyńczyków największym pragnieniem w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku było zobaczenie odnalezionego przez polskich 
archeologów grobu ojca. Cel podróży podyktowany był szczególną więzią emocjonalną 
łączącą dzieciństwo z ojcem czy bratem. Jechali, by ożywić wspomnienia dzieciństwa, 
młodości. Towarzyszyły temu szczególne emocje. Przyszło im żyć w  czasach PRL-u, 
kiedy słowo KATYŃ w rodzinach przez ponad pół wieku wypowiadane było szeptem, 
w głębokiej tajemnicy, by pamięć trwała. Mimo zwalczania prawdy o tym, co wydarzy-
ło się w Katyniu, za czasów komunistycznego zniewolenia i usilnych prób zatarcia tej 
zbrodni, nie udało się zatrzeć pamięci i fizycznie istniejących śladów. 

Mówiąc KATYŃ, myślało się wtedy o pomordowanych wiosną 1940 roku nie tyl-
ko jeńcach Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, ale także o polskich obywatelach za-
mordowanych przez NKWD na Ukrainie i Białorusi. Ile trzeba było wysiłku i zaanga-
żowania, by tę ukrywaną i zakłamaną zbrodnię ludobójstwa odkryć, dotrzeć do prawdy 
i upowszechnić wśród narodów: polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego. 

Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi jako jedną z wielu form upamiętnia-
nia Zbrodni Katyńskiej, przywrócenia godności śmierci ofiar, utrwalenia ofiary ich 
życia w pamięci potomnych od ponad dwudziestu lat organizuje we współpracy z AT 
„Wilejka” podróże–pielgrzymki na Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Charkowie, 
Starobielsku, Miednoje, Kijowie–Bykowni i do miejsc internowania. Wynika to z prze-
konania, że ciągła obecność Polaków na cmentarzach katyńskich jest konieczna dla 
podtrzymania prawdy i stałej pamięci o Zbrodni Katyńskiej i jej ofiarach.

Chętnych i zainteresowanych wyjazdami na cmentarze było i jest dużo. Poza piel-
grzymami z Polski jechali tam uczestnicy z Argentyny, Australii, Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady, Czech, Niemiec, Anglii. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
w rodzinach było wielkie pragnienie poznania miejsca pochówku ofiar: przez żony ofi-
cerów, dzieci, dalszą i bliższą rodzinę. Uczestnicy pielgrzymek przypisywali im zna-
czenie szczególne, mieli w sobie ogromną niecierpliwość znalezienia i zlokalizowania 
miejsca pochówku ofiary zbrodni. Swoje wyjazdy określali jako „najważniejsza po-
dróż w życiu”. Stanowiły one dopełnienie w ich życiu czegoś bardzo ważnego i bardzo 
osobistego. Wyzwalały fale wspomnień. Oprócz pamięci zabierali w drogę zdjęcia bli-
skich, klepsydry, białe i czerwone kwiaty, znicze i przemierzali tysiące kilometrów po 
kiepskich drogach Białorusi, Rosji, Ukrainy, by u stóp zbiorowej mogiły złożyć kwiaty, 
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zapalić znicz i w ten sposób ukoić tęsknotę, dotknąć prawdy. A do domu przywieźć 
z grobu grudkę ziemi, by pochować ją w grobie rodzinnym. To było sacrum. Tych piel-
grzymów łączyły silne, ale niezwykłe więzy pokrewieństwa, które nie wynikały z uro-
dzenia, lecz są następstwem śmierci. Połączył ich ból po stracie najbliższych, zamordo-
wanych z zimną krwią tylko dlatego, że stanowili elitę intelektualną naszego narodu. 

Pielgrzymi to nie byli ludzie młodzi, mieli najczęściej 60-75 lat, a więc byli w wie-
lu przypadkach starsi wiekiem od swoich ojców w momencie ich tragicznej śmierci. Je-
chały też osoby mające powyżej 80 lat, nie zrażały ich niewygody i trudy podróżowania. 
Musieli zdążyć tam dotrzeć, by zrealizować marzenie życia. Pielgrzymi stanowili silną, 
i zdeterminowaną wspólnotę, złączoną bólem po stracie najbliższych. „Byliśmy jedno”.

Kiedy wielkim staraniem i wysiłkiem Rodzin Katyńskich, osób, instytucji i rządu 
polskiego zbudowano i uroczyście otwarto w 2000 roku Polskie Cmentarze Wojenne 
w Katyniu, Charkowie i Miednoje, na które czekaliśmy sześćdziesiąt długich lat, emo-
cje były duże. Wśród starszego pokolenia, które zobaczyło cmentarze, padały stwier-
dzenia: „Możemy być szczęśliwi, że doczekaliśmy tego, bo przecież pomarli... mamu-
sia, brat...” „Należał się im ten cmentarz…” „Dobrze, że dożyłam tego dnia”. „Teraz już 
wiemy, gdzie spoczywają. Jest tu pięknie, godnie, wymownie”. „Kto wie, czy tu jeszcze 
przyjedziemy, kiedy?”

Podczas uroczystości poświęcenie cmentarza w Charkowie przysięgłam sobie, że 
będę wracać i to nie sama na te piękne, niezwykłe katyńskie nekropolie. Polacy mu-
szą je zobaczyć i poznać ich historię, a szczególnie młodsze pokolenia. Sprawdził się 
w praktyce opracowany przeze mnie projekt edukacyjny podróży Pamięć pokoleń. Za-
częły przynosić plon organizowane konkursy katyńskie, ogłaszane w  szkołach dla 
młodzieży, których laureaci wśród innych nagród otrzymywali wyjazd do Katynia. 
Szukaliśmy i  znajdowaliśmy sponsorów, którzy pokryją koszty wyjazdu młodzieży. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, osobom i instytucjom, które nas wspierały i nadal  
wspierają.

Organizowaliśmy grupy składające się z młodzieży i członków Rodzin Katyńskich, 
dając młodym ludziom możliwość bezpośredniego spotkania, rozmowy i obcowania ze 
świadkami tragicznej historii katyńskiej, poznania ich losów wojennych, sybirackich 
i powojennych oraz obejrzenia zachowanych pamiątek rodzinnych.

Podróże sprzyjały więzi międzypokoleniowej, wymianie poglądów, uczenia się sza-
cunku i tolerancji oraz wspólnego przeżywania uroczystości, poznania i zachowania 
w pamięci cmentarzy katyńskich. Jako organizatorzy uroczystości na cmentarzu sta-
raliśmy się nadać im uroczysty charakter: msza święta, apel poległych, by to miejsce 
uświęcone krwią polskich oficerów stało się obiektem narodowej pamięci Polaków. Tak 
by każdy uczestnik miał swoją własną pamięć o uroczystości w Katyniu, by jego pamięć 
mogła współtworzyć kształt poznania i sens narodowej tożsamości. 

Agnieszka Wacławik z  XXVI LO w  Poznaniu po pielgrzymce we wspomnieniach 
napisała: „Msza św. wraz z  przemarszem po całym Lesie Katyńskim była dla mnie 
czymś naprawdę poruszającym. Podczas przemarszu miałam dużo czasu na przemy-
ślenia i odczucie tego. Jest to nieocenione doświadczenie, ponieważ nie jest to już tylko 
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wiedza z podręcznika, filmu czy gazety. Teraz mogę powiedzieć, że byłam, widziałam 
i odczułam smutną i przerażającą atmosferę Katynia. Na spotkaniu z młodzieżą rosyj-
ską mogliśmy się wymienić poglądami i zapewnić, że nie jesteśmy źle nastawieni wo-
bec narodu rosyjskiego. Mimo wyczerpującej podróży, większość z nas nie zapomni 
tego dnia do końca życia”.

W ramach projektu Poznanie historii drogą do patriotyzmu ze Stowarzyszeniem „Me-
moramus” dla młodzieży z wielkopolskich szkół zorganizowano w 2007 roku pierw-
szy symboliczny Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej na trasie stacja kolejo-
wa Gniezdowo – Las Katyński. Oprócz Polaków, w marszu udział wzięła 150-osobowa 
grupa młodzieży rosyjskiej ze szkół Smoleńska. 

Tak wspomina to wydarzenie Marta Mączyńska: „Marsz Pamięci był dla mnie 
niesamowitym przeżyciem. Pokonaliśmy tę samą drogę, co polscy oficerowie 67 lat 
temu. Dla mnie była to wzruszająca lekcja historii, o  której nie zapomnę do końca  
moich dni”.

W Łodzi od 13 lat współpracujemy z Publicznym Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Ka-
tynia. Dla tej młodzieży co roku organizujemy wyjazd na Polski Cmentarz Wojenny. 
Mieli szczęście odwiedzić już wszystkie cmentarze katyńskie. Wyjazdy dla nich były 
pogłębieniem wiedzy o Zbrodni Katyńskiej, utrwaleniem pamięci o poznanych wcześ-
niej bohaterach, złożeniem hołdu pomordowanym polskim oficerom, ale również two-
rzeniem własnej tożsamości.

Z 2008 roku miło wspominam międzyszkolny wyjazd młodzieży do Katynia dla 
dwóch pierwszych w  Polsce publicznych gimnazjów, które przyjęły imię Ofiar Katy-
nia: z Łodzi i Piątnicy. Młodzież oddała hołd tam spoczywającym. Wymiana doświad-
czeń, nowe znajomości, spotkanie z młodzieżą polonijną ze Smoleńska to świadectwo 
nie tylko prawdzie historii, ale i zachęta dla pedagogów do wciąż niewyczerpanej mocy 
doświadczeń, jakie niesie ze sobą każda podróż.

Nigdy nie zapomnę pielgrzymowania do Katynia, Miednoje, Bykowni z łodzianami, 
których zaprosiła i zebrała w grupy była wojewoda łódzki Pani Jolanta Chełmińska. To 
ona  swoim osobistym zaangażowaniem i autorytetem wsparła nasze wysiłki i nadała 
im rangę obowiązku obywatelskiego, odwiedzania polskich cmentarzy wojennych na 
Wschodzie. Były też piękne wyjazdy z młodzieżą harcerską Chorągwi Łódzkiej ZHP: 
zapalili znicze pamięci pod epitafiami z nazwiskami polskich oficerów, generałów, har-
cerzy i łodzian. Oddali im hołd i złożyli przyrzeczenie: „że będą wracać do Katynia, że 
przejmują pamięć i opiekę nad Miejscem Pamięci Narodowej”.

Wdzięczni jesteśmy Warszawskiej „Solidarności” Oświatowej, która od 2001 roku 
organizuje co roku konkursy w  szkołach, a  zwycięzcy w  nagrodę jadą do Katynia. 
Z  uwagi na trudności graniczne dwie ostatnie pielgrzymki (16. i 17.) odbyliśmy do  
Kijowa–Bykowni.

Nie sposób opowiedzieć o ponad 120 moich pielgrzymkach na polskie nekropolie 
wojenne na Wschodzie. Mam przekonanie, że są bardzo potrzebne Polakom, a w szcze-
gólności polskiej młodzieży do poznawania „żywej” historii na lekcji w Lesie Katyń-
skim, w Piatichatkach, Miednoje, Lenino, Kijowie–Bykowni, Kuropatach. Wszystkie 
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te wyjazdy to swoiste przeżycia, które pozostawiły niezatarty ślad w pamięci podró-
żujących. A członków Rodzin Katyńskich można zapewnić, że tam poznana prawda 
o zbrodni i pamięć o ofiarach katyńskich będzie zachowana i przekazywana nowym 
pokoleniom Polaków.

Z pielgrzymek oprócz całej gamy przeżyć, jakie stały się udziałem uczestników,  
pozostał trwały bardzo bogaty materiał ikonograficzny w postaci zdjęć, filmów, napi-
sanych wspomnień z podróży, wierszy, wywiadów, książek, wystaw, prezentacji mul-
timedialnych. 

Pielgrzymki katyńskie z uwagi na swój specyficzny i określony charakter są wyjaz-
dami niepowtarzalnymi. Są to podróże w miejsca ocalone ludzką pamięcią i miłością, 
które dają niezwykle przejmujący i  jakże głęboki duchowo wgląd w przestrzeń ludz-
kiego życia, są podróżą między sacrum i profanum, w przestrzeń pełną nadziei i speł-
nienia… Obiektywnie minęły, ale trwają w pamięci i we wspomnieniach uczestników. 

Dziękuję Opatrzności za tylu wspaniałych ludzi, których miałam szczęście poznać 
w drodze i wędrować z nimi. Zostawili piękny ślad obecności w moim życiu. Minęło 
ponad 20 lat od mojej pierwszej pielgrzymki, a moja podróż na nekropolie katyńskie 
wciąż trwa… Jest pragnienie, by tam wracać. Mam też rozeznanie, że nie tylko ja mu-
szę tam wracać. Jest wiele rodzin, które też mają wielką potrzebę odwiedzania cmen-
tarzy katyńskich, ale nie mieszczą się w szczupłym limicie miejsc na organizowane tzw. 
„wyjazdy rządowe”. W  obecnej sytuacji jedyne możliwe (skomplikowane układy mię-
dzynarodowe utrudniają turystykę). Są to wyjazdy raz w roku na jeden cmentarz dla 
wybranych zaledwie kilkudziesięciu osób. Ci nieliczni uczestnicy, którzy mieli szczęś-
cie jechać, wracają nie w pełni zadowoleni, zgłaszają uwagi. Podejmując trudy podró-
ży, mieli nadzieję zobaczyć nie tylko cmentarz i restaurację, ale poznać miejsca zwią-
zane z ostatnią drogą krewnego: były obóz jeniecki, miejsce straceń, symboliczny grób. 
Mieć czas na spokojne osobiste spotkanie po wielu, wielu latach przy mogile krewne-
go. Większość rodzin jedzie tam pierwszy i często ostatni raz. 

Wybiórczość miejsc, jakie towarzyszyły minionym wyjazdom do Katynia, Bykowni, 
Charkowa (tu pierwszy od ośmiu lat dla 67 osób), i pośpiech były stresujące i nie po-
zwalały na przeżywanie sacrum. Większość i tak szczupłego czasu pochłonęły oficjal-
ne wystąpienia. Ten model wyjazdów powinien ulec modyfikacji, trzeba mieć na uwa-
dze wiek i siły uczestników. Szkoda, że w obecnej sytuacji politycznej musimy liczyć 
tylko na wyjazdy rządowe, bo turystyka na Wschód jest mocno utrudniona. Członko-
wie Rodzin Katyńskich, szczególnie ci „w smudze cienia”, oczekują na ten skromny gest 
od polskich władz.

Jako środowisko katyńskie mamy powinność aktywniej domagać się od władz pol-
skich organizowania corocznych pielgrzymek na każdy cmentarz katyński, by póki 
my jeszcze żyjemy, wypracowane rytuały pamięci o  spoczywających tam bohate-
rach narodowych były przez rodziny pielęgnowane. Bo jak nie my, to kto? Mimo po-
tworności współczesnego świata, Rodziny Katyńskie nie mogą tracić nadziei i wiary 
w sens swojego działania i konieczności liczniejszego pielgrzymowania na nekropolie  
katyńskie. 
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BYKOWNIA

CHARKÓW



94 RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VI NR 6

PIELGRZYMKI NA KATYŃSKIE NEKROPOLIE

KATYŃ
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MIEDNOJE I OSTASZKÓW

KUROPATY
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Jacek Bentke (RK Kraków)

PIERWSZA PIELGRZYMKA DO KATYNIA (1990)

Znalazłem zdjęcia, nie znalazłem swoich notatek (kalendarza) i  ponieważ to było 
ćwierć wieku temu, niedużo pamiętam, szczególnie, że lepiej pamiętam mój drugi wy-
jazd, dziesięć lat później, i mogą mi się mylić fakty.

Nie pamiętam godziny wyjazdu, ale było to 23 kwietnia 1990 roku. Jechaliśmy au-
tobusem „Ikarus” (prawdopodobnie model 256) z Warszawy do Białej Podlaskiej, gdzie 
nocowaliśmy. Następnego ranka o 06:00 rano, mając na uwadze zyskanie czasu (po 
drugiej stronie granicy obowiązywał czas moskiewski – minus 2 godziny), wyjecha-
liśmy na przejście graniczne do Terespola. Wtedy jeszcze po drugiej stronie nie było 
dzisiejszej Białorusi, tylko Białoruska SRR, część Związku Radzieckiego. Nie pamię-
tam odprawy granicznej, ale wnioskuję, że zarówno jedna, jak i druga strona wiedziały 
o naszym wyjeździe. Za Bugiem w Brześciu lekko przeraziła nas kolejka samochodów,  
czekających na wjazd do Polski.

Pierwszą noc spędziliśmy w  Mińsku. Poznaliśmy system hotelowy ZSRR. Karta 
pobytu hotelowego była sprawdzana trzy razy: przy wejściu milicja, potem recepcja 
ogólna, a na końcu recepcja piętra, gdzie „babuszka” wydawała klucz. Następny nocleg 
to Smoleńsk. System hotelowy taki sam, ale nowość, posiłki dostawaliśmy w innym  
hotelu, do którego podróż autobusem zajmowała nam około 30-45 minut.

Pierwszym naszym postojem była stacja Gniezdowo, gdzie tak jak i w Smoleńsku 
wyjaśnialiśmy napotkanym osobom cel naszego przyjazdu. Była to dla nich nowa, nie-
znana historia. Nie pamiętam, w którym momencie, ale na stacji Gniezdowo pożyczy-
liśmy stół, na którym podróżujący z  nami ksiądz (niestety nie pamiętam nazwiska)  
odprawił mszę.

Kilka osób przeszło piechotą z Gniezdowa do lasu katyńskiego.
Dotarliśmy do pomnika, gdzie widniał jeszcze stary napis o sprawcach: „Ofiarom 

faszyzmu – oficerom polskim, rozstrzelanym przez hitlerowców 1941 r.”. Wersja „ofi-
cerzom” była już poprawiona. Złożyliśmy przywieziony z Polski wielki biało-czerwony 
wieniec z liczbą „50”. Po mszy rozeszliśmy się po terenie lasu. Pamiętam, że część kom-
pleksu była ogrodzona i zamknięta bramą, ale brama była wysoka, chybotliwa i dała się 
rozłożyć w „X”. Tak dotarłem z kilkoma osobami do brzegów Dniepru i jakichś zrujno-
wanych zabudowań. Po drodze spotkaliśmy mundurowych, ale przypuszczam, że wie-
dzieli o naszej wizycie, bo po wymienieniu grzecznościowego „dzień dobry” minęliśmy 
się, a w drodze powrotnej brama była już otwarta.

Następna część naszej wyprawy do Kaługi była opóźniona, ponieważ okazało się, 
że nasze bony paliwowe są nieważne. Mieliśmy dwóch kierowców i jeden się poświę-
cił, aby z braćmi Rosjanami przedyskutować tę sprawę. Do końca naszego wyjazdu nie 
mógł już prowadzić, ze względu na stężenie alkoholu we krwi, ale wszyscy troskliwie 
się nim opiekowali, będąc niezmiernie wdzięczni.
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Do Kaługi dojechaliśmy niestety zbyt późno, aby odwiedzić dom-muzeum Cioł-
kowskiego. Rano wyjechaliśmy do Kozielska, po drodze zatrzymując się przy linii ko-
lejowej, którą najprawdopodobniej przewożono naszych oficerów. W Kozielsku czekał 
na nas posiłek w restauracji przy stacji i przewodnik. Śmieszna rzecz, przewodnik są-
dził, że przyjechaliśmy oglądnąć Pustelnię Optyńską, osiemnastowieczny monaster, 
już wtedy zwrócony Cerkwi prawosławnej (1987), który od 1923 roku był czymś na 
kształt „Ośrodka Pracy Twórczej Wybitnych Artystów ZSRR”. Od nas dowiedział się, 
czym to miejsce było w  latach 1939–1940. Jego mina świadczyła o kompletnym za-
skoczeniu. A może nie?

Wieczorem wróciliśmy do Kaługi.
Tutaj pamięć mnie zawodzi, nie wiem, czy wróciliśmy do Smoleńska, czy do Mińska.
Granicę przekroczyliśmy 29 kwietnia. Kilka osób zabrało z lasu małe sosenki (mieli  

doniczki), a przeczuwając, że mogą być problemy na granicy, ułożyli je na przedniej szy-
bie autobusu, przyozdabiając tradycyjnymi ozdobami, jakie wożą w tym miejscu zawo-
dowi kierowcy. Żadnych problemów na granicy nie było. Nie wiem, jaki los spotkał te 
drzewka, ale mam nadzieję, że dzisiaj jako prawie trzydziestoletnie sosny przypomi-
nają o tej wyprawie.

Teresa Kaczmarek (RK Opole)
MOJE PIELGRZYMOWANIE DO CMENTARZY  
W ROSJI

O losy mego świętej pamięci Ojca 
Mieczysława Bętkowskiego przez 
całe lata bezskutecznie rozpytywa-
łam przez Czerwony Krzyż w Mos-
kwie, Londynie i Genewie. Z Moskwy 
trzykrotnie otrzymałam lakoniczną 
informację, że w archiwaliach „niet 
takogo”, więc poszukiwania z ko-
nieczności przerwałam. Aż ukaza-
ła się książka Jędrzeja Tucholskiego, 
wszystkim nam znana, a w niej „li-
sta śmierci”, gdzie znalazłam nazwi-
sko Ojca.

Czasy Gorbaczowa i głasnosti oraz 
chylenia się ku upadkowi ZSRR (26 
grudnia 1991) stworzyły nowe możli-
wości. Najpierw podróżowałam wraz 
z innymi nad doły śmierci w Miednoje, 

21 czerwca 1992, msza święta w lesie dołów śmierci 
(zakopanych jeszcze) w Miednoje. Nabożeństwo 

celebrują księża Edmund Cisak i kpt. Marek 
Trzeciak. Pierwsza z prawej pisząca te słowa. Przed 

prowizorycznym ołtarzem stoi opolska tablica 
pamiątkowa, która nazajutrz zawiśnie na gmachu  

w Twerze.
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dopiero niedawno zidentyfikowane, bo 
taka była rzeczywistość po dziesięciole-
ciach kłamstwa i przemilczania Zbrodni 
Katyńskiej. Myśl o polskich cmentarzach 
wojennych w Rosji i na Ukrainie dopiero 
się rodziła. Pierwszy mój wyjazd – świet-
nie zorganizowany przez szczecińskie 
biuro podróży – odbył się w roku 1991. 
Jadąc nad niezidentyfikowaną mogiłę 
Ojca, zastanawiałam się, w jakich warun-
kach i z kim mieszkał. Tata na pewno pa-
miętał nasze wspólne wyjazdy z dalekich 
Kresów Wschodnich do cioci w Warsza-
wie czy do Ciechocinka na wakacje. Wa-
kacje zawsze spędzaliśmy razem. 

Dotarliśmy nad doły śmierci w Mied-
noje. Tam doszło do spotkania z rosyj-
skim „Memoriałem” i władzami Tweru 
(pierwotna nazwa tego miasta, do której 
wrócono, przedtem „Kalinin”). Wstrzą-
sające wrażenia z tego tam pobytu i ko-
mentarz przedstawicieli „Memoriału” 
znacznie przybliżyły mi wiedzę o oko-
liczności zbrodni i rzeczywistości obozu 
zwanego „ostaszkowskim”, gdzie Ojciec 
mój przebywał z ponad sześcioma tysią-
cami innych zagarniętych do sowieckiej 
niewoli. W trakcie tej pierwszej podró-
ży zapewne każdy, niezależnie od poglą-

dów, brał udział we wspólnej modlitwie i przywoływał wspomnienia sprzed zawieru-
chy wojennej, co do której nikt chyba nie przypuszczał, że przyniesie ona tak straszne 
zbrodnie.

Drugą pielgrzymkę (czerwiec 1992) zorganizował śp. dr inż. Tadeusz Podków-
ka, członek zarządu ówczesnego opolskiego Koła Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. 
Przedtem załatwił z władzami lokalnymi Tweru i Ostaszkowa oraz Ambasadą Rosji 
w Warszawie wszystkie niezbędne dokumenty (pozwolenia, zgody), tym bardziej po-
trzebne, że wieźliśmy ze sobą 8-metrowy modrzewiowy krzyż do postawienia nad je-
ziorem Seliger (we wsi Swiatlica, przed wysepką Stołbnyj, gdzie mieścił się obóz zwany 
ostaszkowskim) oraz tablicę pamiątkową do umieszczenia na murze dawnej siedziby 
NKWD w Twerze przy ul. Sowieckiej (tam w piwnicach „taśmowo” mordowano więź-
niów Ostaszkowa). Uzyskanie tych pozwoleń „drogą oddolną”, bez pośrednictwa pol-
skich państwowych władz, było nie lada wyczynem. Niezależnie od tego wieźliśmy ze 

Twer, 22 czerwca 1992. Gmach b. NKWD.  
Rosyjscy robotnicy przybijają przesuniętą  
już w lewo tablicę rosyjską obok polskiej,  

która weszła na jej miejsce.

Rok 2000. Otwarcie Polskiego Cmentarza 
Wojennego w Miednoje. Na środkowym planie 
zwrócony twarzą do obiektywu kapelan Rodzin 

Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie  
ks. prałat prof. Zdzisław J. Peszkowski.
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sobą dla tamtejszej Polonii i przyjaciół 
z „Memoriału” leki, żywność i ubrania.

Jechali z nami: ks. Edmund Cisak, ka-
pelan krajowy Związku Sybiraków, oraz 
kapelan WP ks. kpt. Marek Trzeciak,  
a z Federacji Rodzin Katyńskich w War-
szawie śp. Jędrzej Tucholski i Bożena 
Łojek (zginęła w katastrofie smoleń-
skiej). Tę pielgrzymkę utrwalił Harry 
Duda w książce Szlakiem zbrodni. Ostasz-
ków – Twer – Miednoje (Opole 1994). Na-
tomiast ten sam autor, m.in. z okazji po-
łożenia kamienia węgielnego pod Polski 
Cmentarz Wojenny w Katyniu w 1995 
roku (ogłoszonym przez prezydenta RP 
Międzynarodowym Rokiem Katyńskim) 
i udziału opolan w tym przedsięwzięciu, 
napisał niejako II tom tej opowieści pt. 
Szlakiem zbrodni II. Opolanie w Sprawie 
Katyńskiej (Opole 1998).

Nadeszły lata częstszych już piel-
grzymek Polaków na nekropolie w Ka-
tyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni. W tym też czasie już usamodzielniona Rodzi-
na Katyńska w Opolu zorganizowała wyjazd młodzieży szkolnej z Opolszczyzny do 

1992. Pisząca te słowa na dziedzińcu dawnego monastyru (wtedy remontowanego) na wysepce 
Stołbnyj, gdzie w tysiącu cel gnieździli się ostaszkowscy więźniowie.

Czerwiec 1992. Wieś Swiatlica, skraj jeziora Seliger, 
przywieziony z Opola krzyż modrzewiowy już stoi. 

Przygotowania do mszy świętej.
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22 czerwca 1992, Twer. Pamiątkowe zdjęcie uczestników pielgrzymki pod odsłoniętą tablicą polską.

Katynia. Była to forma nagrody dla uczniów za udział w literackim konkursie na temat 
martyrologii katyńczyków, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i kuratoria oświaty; nota bene drugie miejsce zajęła w nim uczennica z Opolszczyzny. 
W tym wyjeździe towarzyszyli nam marszałek województwa opolskiego dr Stanisław 
Jałowiecki i opolski kurator oświaty.

Moje pielgrzymki odbywały się głównie do Tweru i Ostaszkowa oraz cmentarza  
w Miednoje. Zawsze towarzyszyli nam kapłani, dzięki którym uczestniczyliśmy w mszach 
świętych odprawianych w pociągach i na cmentarzach. Takich wyjazdów było coraz wię-
cej. A brali w nich udział nie tylko krewni ofiar sowiec kiego terroru, pamiętający minio-
ny koszmar wojny, lecz także – w mniej licznych co prawda pielgrzymkach – młodzież  
i przedstawiciele polskich władz. Byliśmy szczęśliwi, że urzeczywistniają się dążenia Ro-
dzin Katyńskich do godnego upamiętniania naszych pomordowanych Bliskich.

O tych pielgrzymkach pisano wiele. Za zakończenie chcę przytoczyć fragment wier-
sza wspomnianego autora Harry’ego Dudy napisany w hotelu w Twerze i w tymże dniu 
odsłonięcia 22 czerwca 1992 odczytany tam przez autora w czasie uroczystości:

Jesteście naszą pamięcią żywą
jak żywy ból jest i żywe pragnienie,
by znikły cielce i słowa fałszywe
i owoc się zrodził, gdy mówi sumienie1.

1 Druk m.in. w: Harry Duda, Odrąbani od pnia. Publikacja na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej, Opole 2010,  
s. 53. 
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Maria Czarkowska (RK Szczecin)
WSPOMNIENIA Z PIELGRZYMKI DO BYKOWNI 
(2017)

Upłynął rok od uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w  Kijowie-Bykowni, 
w której uczestniczyłam. Należę do Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie, a że w Bykow-
ni spoczywają prochy moich dwóch stryjów, zależało mi, aby tam być i pochylić się nad 
ich mogiłą oraz innych ofiar zamordowanych przez NKWD w Kijowie.

Moi stryjowie, bracia Cyryl i Wiktor Czarkowscy-Golejewscy, pochodzili z kresowej 
rodziny ziemiańskiej, urodzeni w majątku Wysuczka koło Borszczowa. Rodzice Tade-
usz i Maria dali im wyższe wykształcenie. Obaj gospodarowali w swoich majątkach. Cy-
ryl (ur. 1885) w rodzinnej Wysuczce, Wiktor (ur. 1888) w Janówce Zagrobelnej. Wiktor 
był rotmistrzem kawalerii pospolitego ruszenia, a w latach międzywojennych działa-
czem społecznym na terenie województwa tarnopolskiego.

Przez długie lata nie było wiadomo, co stało się ze stryjami, od kiedy we wrześniu 
1939 roku zabrało ich NKWD. Dopiero gdy ukazała się tak zwana „lista ukraińska”, 
znalazłam ich nazwiska pod numerami 3187 i 3188.

Moje przeżycia z pielgrzymki spotęgowała informacja, że jak mówili ówcześni 
mieszkańcy Kijowa – droga, którą przewożono pomordowane ofiary wozami do lasu 
w  oddalonej o 30 kilometrów Bykowni, była zbroczona ich krwią. Na liście ukraiń-
skiej figuruje przecież aż 3435 nazwisk osób tu pogrzebanych! Cmentarz w Bykowni 
robi wrażenie, jest pięknie zaprojektowany. W centralnym punkcie stoi pomnik, a pod 
nim pochowano szczątki wyekshumowane w czasie badań. Jest też niesamowita ścia-
na granitowa, na której wyryte są imiona i nazwiska wszystkich ofiar. Wokół cmenta-
rza w półkolu są umieszczone tabliczki z nazwiskami pomordowanych wraz z informa-
cją, skąd pochodzili. Można tam było złożyć kwiaty i pomodlić się za nich w spokoju.

Uroczystość była bardzo podniosła, oddanie hołdu ofiarom czystek stalinowskich, 
msza święta, przemówienie prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabelli Sariusz-Skąp-
skiej, złożenie wieńców przez delegację rządową, której przewodniczył wicepremier 
Piotr Gliński. Cała uroczystość była zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Pobyt na tym cmentarzu wojennym był dla mnie wielkim prze-
życiem. Oby nigdy już takich zbrodni nie było, a świat był lepszy.

A na koniec załączam ostatnią zwrotkę wiersza Mariana Jonkajtysa:

Bo dziś z „ziemi nieludzkiej”
Gdzie spoczywają w Bogu
Tylko w naszych modlitwach
Do Kraju wrócić mogą.....
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Barbara Gawlicka (RK Olsztyn)
WYPRAWA ROWEROWA NA KRESY WSCHODNIE II RP

Po raz kolejny Rafał Pyra, nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Koś-
cielnym, członek Rodziny Katyńskiej w Olsztynie, wyruszył 28 czerwca 2018 roku 
w  samotną podróż rowerem śladami polskiej historii na terenie Białorusi i Litwy.  
W ciągu 12 dni pokonał 1720 kilometrów. Odwiedził bliskie każdemu Polakowi miejsca 
związane z martyrologią naszego narodu, między innymi Kuropaty leżące pod Miń-
skiem na Białorusi i Ponary na Litwie. 

W Kuropatach, uroczysku położonym na skraju Mińska, odkryte zostały masowe 
groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941. Według listy białoruskiej 
może tutaj spoczywać 3872 Polaków zamordowanych tylko podczas kwietnia i maja 
1940 roku. Kuropaty wymieniane są obok innych miejsc spoczynku Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej: Katynia, Charkowa, Miednoje i Bykowni.

Rafał Pyra szybko przekonał się, że to jest miejsce pilnie strzeżone przez miejscowe 
władze. Po 20 minutach jego obecności zjawił się żołnierz, który sprawdził jego doku-
menty i wezwał posiłki. Po chwili przybyło pięciu milicjantów. Odbyło się krótkie prze-
słuchanie, po którym kazano mu niezwłocznie opuścić teren uroczyska. Mimo wielkiego 
niezadowolenia mińskich policjantów, nasz kolega starał się przedłużyć swój pobyt, aby 
bez pośpiechu godnie uczcić pamięć pomordowanych. Po blisko godzinie był zmuszony 
opuścić Kuropaty, obawiając się represji ze strony „opiekunów”. Próbowano odebrać mu 
telefon, zainteresowano się, jakie zrobił tu zdjęcia i filmiki. W paszporcie widniało, że był 
w Rosji (pielgrzymka do Katynia 10 kwietnia 2017 roku) i na Ukrainie (wyprawa Światło 
Pamięci też w 2017 roku), zaczęto go wypytywać, w jakim celu tam był. 

W Ponarach mógł bez stresu zapalić Światło Pamięci, rozwiesić biało-czerwone 
szarfy i polską flagę. Nikt go tu nie niepokoił.

W czasie swojej wielodniowej wyprawy Rafał Pyra oddał hołd i odświeżył pamięć 
naszych wybitnych rodaków z Kresów, którzy mieli znaczący wpływ w kształtowaniu 
naszej tożsamości narodowej. Światło Pamięci zapłonęło między innymi w takich miej-
scowościach jak Grodno, Nowogródek, Wilno, Zułów, Kowno. 

Kuropaty



RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VI NR 6 103

KATYŃSKIE UPAMIĘTNIENIA

HISTORIA POMNIKA W BIAŁYMSTOKU

W 1998 roku zawiązał się w Białymstoku komitet na okoliczność powstania pomnika 
upamiętniającego Zbrodnię Katyńską. W skład komitetu wchodzili zarówno członko-
wie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku, jak i osoby wspierające pomysł 
powstania pomnika. Były cegiełki i kwesty, dzięki staraniom członków Stowarzysze-
nia pojawili się również darczyńcy. W 60. rocznicę mordu katyńskiego, we wrześniu 
2000 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika według projektu mgr inż. arch. 
 Leona Jaruszewicza.

Pomnik to głaz narzutowy, z  wbudowanym granitowym obeliskiem. Jest usta-
wiony na prostopadłościennym betonowym cokole, obłożonym granitem. Na głazie 
znajduje się tablica inskrypcyjna o nieregularnym kształcie, a nad nią płaskorzeźba 
orła w koronie. Z przodu obelisku umieszczona jest płaskorzeźba Matki Boskiej Ka-
tyńskiej, a w tylnej części – trzy krzyże łacińskie. Napis na tablicy brzmi: „W hołdzie 
jeńcom wojennym Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska, więźniom Kijowa i Mińska, 
pomordowanym w 1940 r. przez NKWD, Rodzina Katyńska w Białymstoku, wrze-
sień 2000 r.”

W roku 2007 na pomniku umieszczono dodatkową tablicę z nazwami nowo ustalo-
nych miejsc kaźni polskich jeńców. W lipcu 2008 roku w otoczeniu pomnika posadzo-
no pięć dębów, upamiętniających miejsca kaźni Polaków w obozach na terenie ZSRR. 
W kwietniu 2010 roku, z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku i przy wsparciu finansowym Urzędu Mia-
sta Białystok, pomnik przebudowano. Zarówno projekt, jak i prace wykonał białostocki  
artysta rzeźbiarz Jerzy Grygorczuk.

W roku 2017 dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu Jolanty Małgorzaty 
Markiewicz (skarbnik Stowarzyszenia) 13 kwietnia, w  Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni  
Katyńskiej, w ramach realizacji projektu obywatelskiego następuje uroczyste odsłonię-
cie Krzyża Katyńskiego upamiętniającego ofiary tej zbrodni. Krzyż został usytuowa-
ny obok Pomnika Katyńskiego, po jego lewej stronie. Autorem Krzyża, podobnie jak  
i Pomnika jest Jerzy Grygorczuk. 

Krzyż o  nieregularnej bryle wykonany jest z  czerwonego granitu, ma wysokość  
442 cm, w dolnej części krzyża, na matowym tle, inskrypcja z mosiądzu: „Bykownia, 
Charków, Katyń, Kuropaty, Miednoje”… czyli nazwy miejsc spoczynku ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej na terenie Związku Sowiec kiego, a w górnej części granitowego krzyża 
umieszczony jest krzyż Orderu Virtuti Militari z brązu. Podczas montażu w podstawę 
Krzyża wmurowano symboliczną urnę z inskrypcją: „Urna zawiera ziemię z miejsc spo-
czynku Polaków, obrońców Ojczyzny, zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 r. 
Ofiarom ludobójstwa katyńskiego w hołdzie Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Bia-
łymstoku i Społeczność Miasta”.

opracowała Agnieszka Markiewicz-Cybulska
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UPAMIĘTNIENIA KATYŃSKIE W BIELSKU-BIAŁEJ

Tablice na kościele Opatrzności Bożej

Z inicjatywy założycieli „Rodziny Katyńskiej” oraz Mieczysława Tomiczka i dr. Jerze-
go Polaka wykonano marmurowe tablice z nazwiskami 88 osób – bielszczan i umiesz-
czono je wraz z urną ziemi katyńskiej na elewacji kościoła pod wezwaniem Opatrzno-
ści Bożej w Bielsku-Białej. Uroczystego poświęcenia dokonał w dniu 15 września 1990 
roku ks. prałat Józef Sanak. Dwa lata później, 22 września 1992, wmurowane zostały 
dwie dodatkowe mniejsze tablice, z 22 nazwiskami.

Pomnik katyński

Po siedmiu latach starań spełniło się gorące pragnienie rodzin katyńskich – na Cmentarzu 
Wojska Polskiego w Bielsku-Białej powstał piękny pomnik. Składa się on z pięciu granito-
wych bloków skalnych, które układają się w słowo „Katyń”. Drugim elementem pomnika jest 
granitowy krzyż, na którym umieszczono nazwy cmentarzy wojennych: Katyń, Charków, 
Miednoje oraz odlaną z brązu płas korzeźbę Matki Boskiej Katyńskiej. Na dwóch tablicach 
wygrawerowano nazwiska zamordowanych, których rodziny mieszkają na Podbeskidziu. 

Pomnik został uroczyście odsłonięty 11 listopada 1997 roku i poświęcony przez ordy-
nariusza diecezji bielsko-żywieckiej ks. biskupa Tadeusza Rakoczego w obecności władz 
miejskich, organizacji społecznych i mieszkańców miasta. Koszty związane z budową mo-
numentu zostały dzięki życzliwości i wsparciu przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka 
Juszczyka oraz prezydenta Bielska-Białej Zbigniewa Leraczyka pokryte z budżetu miej-
skiego. Rok później, również w Święto Niepodległości, przy pomniku umieszczono urnę 
z ziemią pobraną z miejsc straceń. Autorem projektu i wykonawcą pomnika oraz napisów 
na tablicach był bielski artysta plastyk Jacek Grabowski. W 2001 roku dzięki wsparciu 
finansowemu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej została wykonana i zainstalowa-
na trzecia tablica z dodatkowymi nazwiskami. Poświęcił ją ks. biskup Janusz Zimniak.

W roku 2014, dzięki staraniom naszej Rodziny Katyńskiej Urząd Miejski w Bielsku-Bia-
łej sfinansował modernizację pomnika według projektu Jacka Grabowskiego. Na krzyżu 
obok dotychczasowych nazw miejscowości pojawiła się nazwa kolejnego cmentarza katyń-
skiego „Bykownia” oraz odnowione zostały tablice, które uzupełniono o kolejne nazwiska.

Aby pamięć o Katyniu wrosła na trwałe w świadomość ogółu społeczeństwa, powinna 
ona znaleźć swój wyraz materialny w przestrzeni publicznej. Taki cel przyświecał nasze-
mu wystąpieniu do Rady Miejskiej. Wniosek został uwzględniony i nowo powstałe ron-
do otrzymało nazwę Ronda Ofiar Katynia. Obiekt został oddany do użytku w 2010 roku. 

Trzy obeliski z granitu strzegomskiego z napisami „Katyń”, Charków”, „Miednoje” 
symbolizują katyńskie cmentarze wojenne. Większość kosztów pokryła firma „Ther-
ma” z Bielska-Białej, resztę zakład kamieniarski Bogusława Steca. Autorem projektu 
jest wnuk katyński – architekt Rafał Pisowicz.

opracował Jerzy Pisowicz
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MIEJSCA PAMIĘCI W CZĘSTOCHOWIE

Geneza Placu Katyńskiego w  Częstochowie, zlokalizowanego w  dzielnicy Zawodzie, 
przy trasie DK-1, rozpoczyna się w 2010 roku, tuż przed. 70 rocznicą Zbrodni Katyń-
skiej. Dzięki ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Parafiada im. 
Józefa Kalasancjusza, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha 
Kaczyńskiego, rocznica ta znalazła również wymiar lokalny. 

Jednym z projektów organizowanych w ramach tej akcji stał się program skiero-
wany do społeczności lokalnych, instytucji i stowarzyszeń, w tym do szkół i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, samorządów i parafii, pod nazwą Katyń… ocalić od zapo-
mnienia. Efektem akcji miało być posadzenie ponad 21 tysięcy Dębów Pamięci, z któ-
rych każdy ma być poświęcony osobie zamordowanej na „nieludzkiej ziemi”. Organiza-
cji projektu w wymiarze lokalnym, od którego wszystko się zaczęło, podjęli się dyrektor, 
nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych. 

Wstępem i motywacją do podjęcia działań była wycieczka patriotyczno-edukacyj-
na do Katynia, w której udział wzięła grupa uczniów wyżej wymienionej szkoły pod 
opieką nauczyciela pana Rafała Piotrowskiego, obecnie Dyrektora Zespołu Szkół Tech-
nicznych. Uczestnicy odwiedzili wtedy Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, gdzie na 
tablicach upamiętniających pomordowanych odnaleźli kilkanaście nazwisk Polaków 
związanych z 7. Częstochowską Dywizją Piechoty. Okazało się, że są w Częstochowie 
i  jej okolicach ludzie, których życie w  jakiś sposób związane było z  losem zamordo-
wanych w Katyniu. Bodźcem do podjęcia działań zmierzających do stworzenia placu 
upamiętniającego pomordowanych stała się okrągła, 70. rocznica zbrodni. Co istotne 
i niezwykle pokrzepiające, pomysł związany z powstaniem placu został pozytywnie 
przyjęty przez dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych mgr. inż. Piotra 
Galewicza. Powstał komitet organizacyjny, skupiający kilkanaście osób. Wielkie przed-
sięwzięcie logistyczne wymagało od organizatorów i wszystkich zainteresowanych jego 
realizacją dużego nakładu pracy. Pomimo ogromnego zaangażowania szkoła nie była-
by w stanie samodzielnie przeprowadzić i zrealizować projektu bez wsparcia innych lo-
kalnych grup społecznych i Urzędu Miasta. Trzeba było uzyskać wiele pozwoleń oraz 
zadbać o bezpieczeństwo uczestników planowanych obchodów. 

Rozpoczęło się pisanie pism do różnych instytucji z  prośbą o  wsparcie, patronaty, 
sponsoring. Początki były trudne. Szkoła nawiązała współpracę z dwoma częstochow-
skimi Stowarzyszeniami: Rodziną Katyńską oraz Rodziną Policyjną 1939. Kolejno swoją 
pomoc zadeklarowała Częstochowska Organizacja Turystyczna. Pani Dyrektor Elżbieta 
Trzeciak podała pomocną dłoń, twierdząc, że taką akcję trzeba wesprzeć. Oficjalnie włą-
czył się do przedsięwzięcia Urząd Miasta Częstochowy: Wydział Edukacji i Sportu, Wy-
dział Promocji i Kultury, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic twa oraz Sa-
morządowy Ośrodek Doskonalenia. Kolejno swoje wsparcie oferowały inne instytucje, 
między innymi częstochowski Instytut Pamięci Narodowej, Towarzys two Patriotyczne 
„Kresy”, Muzeum Częstochowskie oraz parlamentarzyści ziemi częstochowskiej. 

Pierwsze organizacyjne spotkanie odbyło się 18 lutego 2010 roku, celem wyznacze-
nia i zagospodarowania terenu wyznaczonego przez Urząd Miasta, przy trasie DK-1. 
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Wzięli w nim udział m.in. ówczesny Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowla-
nych Piotr Galewicz, nauczyciele Agnieszka Burzyńska i Rafał Piotrowski, przedstawi-
ciele Wydziału Kultury i Promocji, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśni-
ctwa oraz Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta. Dużą 
rolę odegrał dyrektor Piotr Galewicz, który ustalił z kamieniarzem promocyjną cenę 
tablicy głównej i  tabliczek upamiętniających. Koszt tabliczek wyniósł ponad 8 tysię-
cy złotych. Wsparcie finansowe ofiarowali parlamentarzyści, nauczyciele oraz rodzice 
uczniów. Rozmowy dyrektora z Nadleśnictwem Złoty Potok zaowocowały nieodpłat-
nym przekazaniem sadzonek na rzecz akcji. Rafał Piotrowski koordynował pracę gru-
py uczniów, polegającą na sadzeniu młodych dębów w odpowiednio przygotowanych 
miejscach. 

Następnym punktem projektu było wyznaczenie terminu. Liczne spotkania zaowo-
cowały ustaleniem daty na 13 kwietnia. Nie był to wybór przypadkowy. To 13 kwiet-
nia 1943 roku Niemcy ogłosili światu odkrycie zbiorowych grobów w Katyniu. Przyj-
mując tę datę, połączono dwa wydarzenia związane z Katyniem – 70. rocznicę mordu 
i publiczne ogłoszenie tego okrucieństwa. W ramach obchodów miała się odbyć uro-
czysta msza święta na Jasnej Górze, przemarsz alejami miasta na Plac, na którym ko-
lejno nastąpić miało poświęcenie tablicy pamiątkowej i poświęcenie tabliczek upamięt-
niających ofiary Zbrodni Katyńskiej. 

Lista pomordowanych częstochowian i osób z okolicznych miejscowości jest długa, 
sięga około 320 nazwisk. W związku z 70. rocznicą postanowiono na początek symbo-
licznie upamiętnić siedemdziesiąt osób. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że przy-
jęty scenariusz uroczystości zmieni dramatycznie charakter obchodów. Katastrofa sa-
molotu z 96 osobami na pokładzie, który rozbił się na tej samej, tragicznej dla Polski 
ziemi, nadał im nowy wymiar, już na zawsze związał ze sobą te dwie tragedie. 

Obchody rozpoczęła msza święta w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej 
Górze. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Nowak, a koncelebrowało ją kilkuna-
stu księży i ojców paulinów. Po liturgii nastąpił uroczysty Marsz Pamięci alejami mia-
sta na plac przy trasie DK-1.Na jego czele jechali konno policjanci, za nimi defilowały 
pododdziały wojska i policji, orkiestra, poczty sztandarowe, władze miasta, młodzież 
szkolna oraz mieszkańcy. Pierwotny plan obchodów zakładał zasadzenie 70 Dębów  
Pamięci, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz poświęcenie tabliczek upamiętniających 
ofiary zbrodni. Po smoleńskiej tragedii dosadzono jeszcze dwa dęby: poświęcone pa-
mięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Ka-
czorowskiego. Przygotowano również drugą tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy 
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Podczas obchodów Tadeusz Wrona – bę-
dący przez ostatnie lata prezydentem Częstochowy, a pracujący wówczas w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przekazał do częstochowskiego Muzeum list 
prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego do mieszkańców miasta, z wyrazami wdzięczności 
za zaangażowanie w obchody. W tym miejscu podkreślić należy, że to jeden z ostatnich 
dokumentów, które podpisał prezydent przed wylotem do Katynia. 

Na zakończenie uroczystości kompania reprezentacyjna policji oddała salwę hono-
rową ku czci zamordowanych i tych, którzy zginęli w katastrofie samolotowej. Delegacje 
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złożyły kwiaty pod pamiątkowymi tablicami. Uchwałą Rady Miasta plac ten kilka tygo-
dni później otrzymał nazwę Placu Katyńskiego. Od tego czasu każdego roku odbywa-
ją się tutaj uroczystości poświęcone pomordowanym na Wschodzie częstochowianom. 
I jak co roku biorą w nich udział władze wojewódzkie, samorządowe, przedstawiciele 
Rodziny Katyńskiej i Rodziny Policyjnej, przedstawiciele delegatury Instytutu Pamię-
ci Narodowej w  Częstochowie, przedstawiciele różnych wyznań, delegacje organiza-
cji kombatanckich i harcerskich, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie częstochowskich 
szkół oraz mieszkańcy miasta. 

Uroczystość zwykle prowadzi mjr Cezary Kubiak. Oprawą muzyczną uroczysto-
ści zajmują się Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyrekcją pana Marka Piątka oraz  
Orkiestra Dęta z Mykanowa. Uroczystość poświęcona 71. rocznicy była kolejną odsło-
ną, akcji Częstochowskie Dęby Pamięci, którą zainaugurowała gra historyczna Miejsca  
pamięci w  Częstochowie i  sesja historyczna Młodzi o  Częstochowie i  częstochowianach.  
Obchody rozpoczęły się jak każdego roku mszą polową. Kolejno odsłonięty został ka-
mień z  nazwą Plac Katyński. Następnie wmurowane zostały za tablicą główna urny 
z ziemią z Charkowa, Katynia i Miednoje. 

Katyń to dla Polaków okrutne słowo, symbol cierpienia, zakłamania i pogardy dla 
ludzkich uczuć. W katyńskim lesie i w wielu innych miejscach, w zbiorowych mogiłach 
spoczywają krewni i przyjaciele tych, którzy tworzą wielką Rodzinę Katyńską i Poli-
cyjną. Zamordowani to obywatele Polski, ludzie różnych wyznań i różnych zawodów. 
Dlatego też każdego roku ma miejsce modlitwa ekumeniczna. W ten sposób czcimy pa-
mięć pomordowanych żołnierzy ziemi częstochowskiej, braci różnych wyznań, którzy 
za Ojczyznę oddali swe życie. 

Podczas obchodów z okazji 73. rocznicy nastąpiło otwarcie wystawy fotograficznej 
dotyczącej wyżej wspomnianej tematyki oraz uroczyste wmurowanie Kamienia pamię-
ci – czyli elektronicznego chipu, który przy użyciu nowoczesnych nośników informacji 
przybliża odwiedzającym Plac Katyński historię pomordowanych Polaków, przekazując  
jednocześnie wiedzę o projekcie. 

Katyń jest bolesną raną polskiej historii. Jego tragedia i walka z kłamstwem katyń-
skim to doświadczenie ważne dla kolejnych pokoleń Polaków. To część naszej historii, na-
szej pamięci i naszej tożsamości. Katyń to egzamin z patriotyzmu. Nam, żyjącym, pozo-
staje troska o to, by poświęcenie ludzi, którzy zginęli, nie odeszło wraz z nimi, by polska 
polityka historyczna i polska racja stanu nie zostały pogrzebane. To zadanie dla nas i dla 
przyszłych pokoleń. Plac Katyński to ważny pomnik polskiej historii, symbol i zobowią-
zanie, nasza pamięć o bohaterach, ludziach wielkiego formatu, których istnienie i śmierć 
chciano wymazać ze świadomości świata. Sensem obchodzenia kolejnych rocznic odbywa-
jących się na Placu Katyńskim jest wspomnienie pomordowanych i uświadomienie mło-
dym pokoleniom, jak straszna jest to zbrodnia. Chociaż jest ona odległym wydarzeniem, 
pozostaje nadal i zawsze będzie jednym z istotnych elementów naszej tożsamości, ponie-
waż wyrasta z naszej historii. Rocznice, które już się odbyły i które odbywać się będą każ-
dego kolejnego roku, będą czasem wspomnień, hołdu i wspólnej modlitwy.

opracowały Anna i Beata Bieleckie 
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GDAŃSKIE UPAMIĘTNIENIA KATYŃSKIE

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę skłania nas, jako Rodziny 
Katyńskie, do refleksji i zadumy nad losami bohaterów, którzy w krwawych bojach wy-
walczyli niepodległość po 123 latach zaborów. Ale także nad losami tych, którzy razem 
z nimi odbudowywali wolną Polskę, kształcili się, zdobywali wiedzę w różnych dziedzi-
nach, lecz w 1939 roku nie zdołali obronić Ojczyzny w nierównej walce z dwoma potęż-
nymi agresorami, niemieckim i sowieckim. Jako wierni żołnierze mogli jedynie oddać 
za nią swoje życie. Bezprawnie i zdradziecko zagarnięci do sowieckiej niewoli, wyse-
lekcjonowani jako kadra oficerska i elita inteligencka, zostali zgładzeni na mocy decy-
zji naczelnych władz ZSRR z dnia 5 marca 1940 roku. Leżą w zbiorowych mogiłach na 
cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni i  innych niezna-
nych nam miejscach w liczbie 21 857 najbliższych nam osób. 

Wśród nich jest mój Dziadek, Stanisław Smektała, urodzony w 1988 roku. Na listach  
wywozowych NKWD obozu w Ostaszkowie z 10 kwietnia 1940 roku figuruje pod nu-
merem 023/5, s. 145, pozycja 77.

Rodziny pomordowanych, które znalazły się pod okupacją sowiecką, zostały wywie-
zione na Sybir i do Północnego Kazachstanu, aby nie upominały się o swych ojców, mę-
żów, dziadków, po których ślad miał zaginąć. Decyzję o wywiezieniu tych rodzin podjęto 
w dniu 2 marca 1940 roku, a dokładną instrukcję, kiedy i jak należy tę akcję przeprowadzić, 
wydano 7 marca tegoż roku. Uściślono w niej pojęcie rodziny (żona, dzieci, bracia, siostry, 
rodzice). Termin deportacji wyznaczono na dzień, a właściwie na noc z 13 na 14 kwiet-
nia. Wywieziono wówczas 320 tysięcy rodzin. Los wywiezionych matek z dziećmi był nie-
wyobrażalnie tragiczny. Niszczył ich głód, praca ponad kobiece i dziecięce siły, choroby.

Nasza rodzina uniknęła deportacji tylko dla tego, że nie mieszkaliśmy na Kresach.
Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich powstały po to, żeby domagać się poznania peł-

nej prawdy o tej ludobójczej zbrodni nazwanej „katyńską”, choć popełnionej w różnych 
miejscach. Powstały również po to, żeby tę prawdę, ukrywaną przez pół wieku, upo-
wszechniać, a bohaterów, którzy nie dali się złamać i dlatego zginęli – ocalić od zapom-
nienia i upamiętniać . Wszystkie Rodziny Katyńskie realizują te cele.

Rodzina Katyńska w Gdańsku powstała z połączenia dwóch gdańskich Rodzin Ka-
tyńskich w 1990 roku. Jedna funkcjonowała przy Klubie Inteligencji Katolickiej z pre-
zesem Stanisławem Schildem, druga powstała przy kościele pod wezwaniem św. Miko-
łaja z prezes Emilią Maćkowiak. Moja Mama i ja należałyśmy do tej pierwszej. Po roku 
obie Rodziny połączyły się. Pamiętam, jak z Mamą byłyśmy przejęte tym, że w Stowa-
rzyszeniu jest nas tak dużo, że tworzymy wspólnotę ludzi, którym bezprawnie zgładzo-
no najbliższych, i  wspólnie będziemy działać na rzecz odkrywania, dokumentowania 
i upowszechniania wiedzy o tragicznych losach naszych bliskich i chronić o nich pamięć.

W Gdańsku, w kościele św. Brygidy w 1985 roku ks. prałat Henryk Jankowski utwo-
rzył Epitafium Katyńskie. W 1990 roku z inicjatywy gdańskiej Rodziny Katyńskiej do 
Epitafium Katyńskiego dołączono kute w  metalu krzyżyki z  tabliczkami, zwane „nie-
śmiertelnikami”, na których umieszczono dane identyfikacyjne zamordowanych przez 
NKWD jeńców – ojców i krewnych członków Rodzin Katyńskich Gdańska i Gdyni. 
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W tym samym kościele 3 maja 1995 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświę-
cenie tablicy „W hołdzie Ofiarom Wschodu 1940”, ufundowanej przez ks. prałata Hen-
ryka Jankowskiego, Policję i Gdańską Rodzinę Katyńską. Widnieje na niej Orzeł Bia-
ły w koronie, z wkomponowaną metalową puszką z ziemią katyńską. Żelazny krzyż 
i wstęga z Krzyżem Virtuti Militari wskazują na pośmiertne odznaczenie żołnierzy –  
bohaterów narodowych. „Katyń, Miednoje, Charków” – to miejsca, gdzie spoczywają 
prochy ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

W 2001 roku Gdańska Rodzina Katyńska wydała książkę Ocaleni z niepamięci. Ukazane 
są w niej sylwetki 226 zamordowanych jeńców w Katyniu, Charkowie, Twerze. Wśród nich 
jest 65 bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej w 1918 roku. Wielu 
z nich zostało w tym czasie odznaczonych Krzyżem Walecznych, Krzyżem Orderu Virtu-
ti Militari, Krzyżem Niepodległości, wśród nich ppłk Władysław Kaliszek, ppłk Stanisław 
Kuciel, ppłk Józef Owczarski, ppłk Piotr Parafianowicz, mjr Piotr Massalski, kpt. Kazi-
mierz Marszałkowicz, kpt. Aleksander Naumiak, kpt. Władysław Jan Wehrstein, por. Ce-
zary Wiza, por. Ignacy Winiarski i wielu innych. Książka zawiera także unikatowe zdjęcia,  
ukazujące ich życie zawodowe i rodzinne. Świat, który odszedł na zawsze… 

Jako prezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej utrzymuję ścisłą współpracę z  Gdań-
skim Oddziałem Związku Sybiraków, ponieważ 30% członków Związku to rodziny sy-
biracko- katyńskie, które również upamiętniają swych bliskich jako ofiary Zbrodni Ka-
tyńskiej. Niektórzy z nich należą także do Rodziny Katyńskiej. Łączą nas wspólne cele 
i bezskuteczne starania o odnalezienie „białoruskiej listy katyńskiej”. 

Efektem wspólnych działań jest książka-album Ofiarom Golgoty Wschodu, opracowana 
przez Cecylię Riedl, członka Gdańskiej Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków. Książ-
ka składa się z dwóch części. W pierwszej pokazane są pomniki, epitafia, tablice, płasko-
rzeźby, kaplice – obiekty, które powstały na ziemi gdańskiej i poza nią dzięki staraniom 
Rodzin Katyńskich Gdańska i Gdyni oraz Sybiraków dla upamiętnienia wszystkich zmar-
łych i zamordowanych na Wschodzie. Pomniki i pozostałe znaki pamięci możemy oglądać 
na zdjęciach. Ale są też przybliżone w krótkich opisujących je notach. Druga część książ-
ki zawiera ponad sto biogramów zmarłych i zamordowanych na Wschodzie. 

Mamy także wspólny pomnik Ofiarom Golgoty Wschodu, nazywany Pietą Sybi-
raków, i Tablice Pamięci, na których wypisane są informacje o 306 ofiarach. Pomnik 
i Tablice otrzymały status Miejsca Pamięci Narodowej.

13 kwietnia 2018 roku w ramach akcji Katyń – ocalić od zapomnienia z  inicjatywy 
Prezydenta Gdańska odbyła się uroczystość posadzenia trzech dębów, poświęconych 
trzem wybitnym sportowcom – ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Wszystkie nasze upamiętnienia stały się możliwe dzięki wsparciu władz Gdańska 
i Gdyni, a także dzięki ludziom wielkiego serca, którym należy się nasza wdzięczność 
i szacunek. W tym jubileuszowym roku 2018 wspólnie, w jedności pragniemy złożyć 
hołd wszystkim bohaterom, którzy o wolną i niepodległą Polskę walczyli i dla niej od-
dali życie.

Wolna Polska jest najwyższym dobrem każdego Polaka.

opracowała Hanna Śliwa-Wielesiuk
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POMNIK „KATYŃ” – SYMBOL OFIAR W KALISZU

Od początku działalności skoncentrowano się na budowie pomnika ofiar, który zamie-
rzano postawić w Ogrójcu, przy kościele oo. Jezuitów. Uznano bowiem, iż miejsce to 
posiada tradycje patriotyczne, także z najnowszego okresu, oraz kameralny charakter. 
Projekt powinien zawierać sakralną formę i odpowiadać epitafijnej wymowie przyszłe-
go obiektu. Byłoby to miejsce, przy którym można by zapalić znicz, położyć wiązankę 
kwiatów, zadumać się, pomodlić, a nawet zapłakać. 22 kwietnia 1990 roku w miejscu 
przyszłego pomnika zorganizowano pierwszą religijno-patriotyczną uroczystość: spot-
kanie członków, przedstawicieli władz, wojska, z udziałem artystów teatru im. Woj-
ciecha Bogusławskiego w Kaliszu. W niszę pod przyszły pomnik wprowadzono urnę 
z ziemią z Katynia. Początkowo członkowie Rodziny Katyńskiej zamierzali własnymi 
siłami postawić pomnik i go sfinansować. Po kilku miesiącach okazało się, iż niezbęd-
ne będzie zewnętrzne wsparcie – ideowe, materialne i finansowe.

4 października 1990 roku z udziałem władz państwowych, samorządowych oraz 
innych osób powołano Honorowy Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Katyń”. Ka-
liski artysta Andrzej Ozimina społecznie go zaprojektował, a wykonał Włodzimierz 
Ćwir. Pierwszy etap budowy zakończył się 17 września 1991. W obecności władz pań-
stwowych, samorządowych, duchowieństwa, asysty wojskowej i członków Rodziny Ka-
tyńskiej dokonano aktu erekcyjnego pomnika „Katyń” i jego odsłonięcia. Jest to krzyż 
pokutny. Jego poświęcenia dokonał bp Roman Andrzejewski. 18 września 1994 roku 
zakończono drugi etap budowy pomnika, polegający na zainstalowaniu w niszy krzy-
ża figur mordowanych żołnierzy.

Stosunkowo szybkie postawienie w Ogrójcu oo. Jezuitów pomnika-symbolu zbrod-
ni, a jednocześnie symbolu-ofiary możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu się spo-
łeczności lokalnej: przedstawicieli władz, osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji 
oraz członków Rodziny Katyńskiej – zwłaszcza Leszka Zycha i Tadeusza Żelazińskiego.

Od 1993 roku na murze za pomnikiem, w arkadach, instalowano tablice z nazwi-
skami ofiar oraz tablice zbiorowe lekarzy, kapelanów, policjantów i  funkcjonariuszy 
Straży Więziennej. 18 kwietnia 1998 roku gen. Włodzimierz Markiewicz – Dyrektor 
Generalny Służby Więziennej – zawiesił na pomniku „Katyń” wstęgę Krzyża Virtuti 
Militari, wcześniej przyznaną Rodzinom Katyńskim przez Prezydenta RP na obczyźnie.

Symbolem integrującym środowisko Rodziny Katyńskiej jest sztandar. Przez dwa 
lata społecznie pracowała nad nim Dorota Ścigajło – członkini Rodziny. Jego poświece-
nie i przekazanie Rodzinie nastąpiło we wrześniu 2002. Odtąd towarzyszył on człon-
kom Rodziny Katyńskiej podczas różnych uroczystości organizowanych w Kaliszu oraz 
w stosownych obchodach w Warszawie, Poznaniu i podczas pielgrzymki na Jasną Górę 
w Częstochowie. Dnia 3 września 2012 roku sztandar uroczyście przekazano w ręce 
uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, uznano bo-
wiem, że dla edukacji patriotycznej młodzieży opieka nad sztandarem i m.in. publicz-
ne z nim występowanie stanowić będzie naturalną sztafetę pokoleń

opracował Krystian Bedyński
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KRAKOWSKIE DĘBY PAMIĘCI POD KOPCEM 
PIŁSUDSKIEGO

26 kwietnia 2010 roku w Krakowie, w pięknym miejscu u stóp Kopca Józefa Piłsudskiego,  
tej „Mogiły Mogił”, odbyła się uroczystość sadzenia Dębów Pamięci ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej w ramach programu Katyń... ocalić od zapomnienia.

Ale... sześć dni wcześniej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęła cała pań-
stwowa delegacja, zdążająca na uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katy-
niu upamiętniającą Zamordowanych tam 70 lat temu. W delegacji tej było kilkoro dzie-
ci i wnuków, którzy lecieli odwiedzić groby swoich bliskich. Dlatego pierwszy z szeregu 
dębów poświęcono pamięci tych, którzy zginęli „w drodze do Katynia”.

Inicjatywę posadzenia dębów podjęła Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie 
wspólnie z Dyrekcją Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie, której dy-
rektor Józef Skotnicki jest siostrzeńcem Zamordowanego w Katyniu majora Mieczy-
sława Bochenka, upamiętnionego dębem w alei Dębów Pamięci na Cmentarzu na Bie-
lanach w  Krakowie. W  inicjatywę sadzenia Dębów włączyły się szkoły podstawowe 
w osiedlach Bielany i Olszanica w Krakowie.

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona pod pergolą przy placu mane-
wrowym przed Kopcem Piłsudskiego. Mszę koncelebrowali: z  parafii na Bielanach 
ks. dr Rafał Szczurowski oraz ks. prof. UPJPII Tomasz Jelonek, syn oficera rezerwy za-
mordowanego w Charkowie. Homilię wygłosił ks. prof. Jelonek. Następnie uczestnicy 
uroczystości przeszli w asyście jeźdźców Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleże-
rów Mazowieckich na miejsce, gdzie już posadzono sześć młodych drzewek. 

Symboliczny akt sadzenia wykonali:
 •  Dąb Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej – prezydent Miasta Krakowa Jacek  

Majchrowski,
 •  Dąb Pamięci mjr. Jana Bronisława Daniszewskiego, zamordowanego w Charko-

wie – syn Zbigniew Daniszewski z rodziną,
 •  Dąb Pamięci por. Eugeniusza Domańskiego, zamordowanego w Katyniu – Marcin  

Kapusta i rodzina ofiary,
 •  Dąb Pamięci ppor. rez. Augustyna, Jelonka zamordowanego w Charkowie – syn 

ks. Tomasz Jelonek,
 •  Dąb Pamięci ppłk. Krzesława Krzyżanowskiego, zamordowanego w  Kijowie  – 

wnuczka Małgorzata Chechelska z rodziną,
 •  Dąb Pamięci ppłk. Leona Jana Panczakiewicza, zamordowanego w Charkowie – 

córka Danuta Bełtowska z rodziną.
Młodzież ze szkoły nr 48 na Bielanach wykonała krótki wzruszający program poe-

tycki. Cały czas wartę honorową przy dębach pełnili jeźdźcy Szwadronu Honorowego 
3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, kontynuującego tradycję jednostki, z którą przed 
wojną był związany Leon Jan Panczakiewicz. 

Latem 2018 odwiedziłam to miejsce. Drzewka urosły pięknie. Turyści odwiedzający  
Kopiec Piłsudskiego zatrzymują się w alejce przy nich na chwilę refleksji.

opracowała Magdalena Bzowska
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POMNIKI KATYŃSKIE W LUBLINIE

Symboliczna Mogiła Katyńska na cmentarzu wojskowym

22 listopada 1989 roku pod przewodnictwem Marka Wyszkowskiego powołano w Lub-
linie Komitet Upamiętnienia Ofiar Katynia, którego zadaniem było wybudowanie na 
cmentarzu wojskowym w  Lublinie symbolicznej Mogiły Katyńskiej. Mogiła powsta-
wała na bazie znajdujących się tutaj arkad. Do prac Komitetu aktywnie włączyła się 
powstająca wówczas w Lublinie Rodzina Katyńska. Projektantami Mogiły byli: Lucjan 
Ocias i Marek Piątkowski.

Podczas pierwszych prac 22 kwietnia 1990 nastąpiła uroczystość wmurowania 
urny z ziemią katyńską, a 14 maja 1993 roku z dołów śmierci z Miednoje i Piatichatek. 
30 maja 1993 odbyło się poświęcenie Mogiły z 14 tablicami epitafijnymi, na których 
umieszczono 260 nazwisk Ofiar Katynia. Po uroczystości poświęcenia Mogiły, z powo-
du braku funduszy, dalsze prace przy budowie mogiły zostały wstrzymane, a Społecz-
ny Komitet Upamiętniania Ofiar Katynia uległ rozwiązaniu.

Po ośmiu latach, w 2001 roku dzieła wykończenia budowy Mogiły podjęła się Ro-
dzina Katyńska. Po pozyskaniu środków finansowych, zgodnie z  projektem podję-
to dalsze prace. W górnym czołowym miejscu Mogiły zainstalowano mosiężny napis 
1940 KATYŃ, w centralnej części umieszczono kilkutonowy granitowy blok z mosięż-
nym odlewem wizerunku Matki Bożej Katyńskiej (wykonany przez Kazimierza Stasza 
według linorytu Danuty Staszewskiej), zmieniono dotychczasowy układ tablic, doda-
jąc dwie dodatkowe z 21 nazwiskami Ofiar Katynia oraz gazowy znicz. Poświęcenie 
w pełni ukończonej Mogiły Katyńskiej odbyło się 10 listopada 2001 roku. 10 listopada 
2012 odbyła się uroczystość wmurowania urny z ziemią z Polskiego Cmentarza Wo-
jennego w Bykowni.

Symboliczna Mogiła Katyńska jest dwuskrzydłowa, boczne ramiona ustawione 
wobec siebie pod kątem 90 stopni. Arkady pokryte chropowatą nawierzchnią, w naj-
wyższym punkcie wynoszą 4 metry, a w ich świetle na tle zarysów krzyży polskie orły. 
W środkowej części pomnika znajduje się prześwit w kształcie krzyża, gdzie umiesz-
czony jest gazowy znicz, a pod nim pięciokątny granitowy blok z mosiężnym odle-
wem wizerunku Matki Bożej Katyńskiej. Nad krzyżem napis: 1940 KATYŃ. Pod blo-
kiem z wizerunkiem Matki Bożej Katyńskiej znajduje się tablica z napisem: „Miejsce 
upamiętniania z Lubelszczyzną związanych oficerów i policjantów z obozów jeniec-
kich w  miejscowościach Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, zamordowanych przez 
NKWD w Rosji Sowieckiej w 1940 r.” Na granitowej okładzinie Mogiły umieszczono 
16 mosiężnych tablic w kształcie krzyży maltańskich z 281 nazwiskami Ofiar Katy-
nia. Pod tablicami przez całą szerokość pomnika napis: „O grób dla kości naszych 
w Ziemi Ojców prosimy Cię, Panie!”
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Pomnik katyński przy kościele garnizonowym

data odsłonięcia: 16 października 1999, autor Witold Marcewicz, lokalizacja: na placu  
przed kościołem garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy Al. Racławic-
kich w Lublinie.

Opis  formalny: ustawiony przed wejściem do kościoła, siedmiometrowy krzyż wy-
konany został z czerwonego marmuru przez Witolda Marcewicza. Posadowiony na dwu 
głazach narzutowych, ustawionych na niskim postumencie, został wzbogacony o dwa 
elementy – orła trzymającego w szponach stułę i flagę narodową. Krzyż spływa krwią, 
a przez flagę z odłamanym drzewcem przechodzi kapłańska stuła. Flaga z marmuru, wy-
sokość dolnej krawędzi flagi na drzewcu 184 cm. Postument 44 cm. 

Inicjator wzniesienia: proboszcz parafii, ks. Jan Wnuk. Odsłaniający: bp polowy  
Leszek Sławoj Głódź. Zdjęcie i  tekst: strona internetowa kościoła garnizonowego 
w Lublinie. 

Pomnik-głaz przy Komendzie Wojewódzkiej Policji

27 lipca 2003 roku w dniu Święta Policji, w Lublinie na placu przy Komendzie Woje-
wódzkiej Policji odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika-głazu upa-
miętniającego pomordowanych policjantów II RP. Pomnik powstał z  inicjatywy Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Marka Hebdy, w porozumieniu ze 
Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska Lublin. Twórcą pomnika-tablicy jest artysta-rzeź-
biarz dr hab. Andrzej Szarek, autorem projektu budowlanego i sprawującym nadzór au-
torski architekt Mirosław Rossa. Tablicę odlano w pracowni artysty rzeźbiarza Karola 
Gąsienicy Szostaka w Zakopanem.

Pomnik Ofiar Katynia przy ul. Głębokiej

Pomnik wzniesiony przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Lublin. Uroczystość od-
słonięcia i  poświęcenia pomnika z  udziałem m.in. ministra Andrzeja Przewoźnika  
odbyła się 11 grudnia 2005. Pomnik poświęcił abp senior Bolesław Pylak.

Usytuowany na wzgórzu granit o chropowatej powierzchni w kształcie rozdartego 
krzyża o wysokości 6 metrów. Pod pomnikiem wmurowana urna z ziemią z czterech 
Polskich Cmentarzy Wojennych. Poniżej, trzyczęściowy granitowy element z napisa-
mi: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej, Oficerom Wojska Polskiego, Żołnierzom 
Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Funkcjonariuszom Policji 
Państwowej, Straży Granicznej i  Służby Więziennej Społeczeństwo Lubelszczyzny  
A.D. 2005 Krzyż Virtuti Militari”.

Projekt artysta rzeźbiarz Kazimierz Stasz, zagospodarowanie przestrzeni inż. arch. 
Olgierd Olszewski, wykonawstwo Firma TRYKACZ w Łucce koło Lubartowa.
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Pomnik katyński przy kościele św. Michała Archanioła 

W kwietniu 2013 roku, w 73. rocznicę Zbrodni Katyńskiej odbyła się uroczystość po-
święcenia przez abp. seniora Bolesława Pylaka nowego pomnika katyńskiego. Pomnik 
wzniesiony został z inicjatywy ks. proboszcza na placu kościoła pw. św. Michała Archa-
nioła przy ul. Fabrycznej w Lublinie. Pomnik zaprojektował ks. proboszcz Arkadiusz 
Paśnik oraz Magdalena i  Arkadiusz Widelscy. Wykonanie nastąpiło własnym sump-
tem przez parafian.

Pomnik o wysokości 7 metrów wzniesiono z szyn kolejowych. Dolny poziomy odci-
nek pomnika przedstawia skierowane na wschód tory, które dalej pionizując się, two-
rzą rozdarty na dwie części krzyż. Ramiona krzyża zwieńczone zostały łańcuchem, złą-
czonym polskim godłem – orłem w koronie. Poniżej, w połowie krzyża, duży żeliwny 
odlew KATYŃ.

Pomnikiem opiekują się placówki oświatowe z  terenu parafii: cztery szkoły, dwa 
przedszkola i Akademia Przedszkolaczka.

opracowała Danuta Malon

Tablica pamiątkowa poświęcona gen. Bolesławowi Błażejewskiemu

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste – DZIĘKUJEMY – zawiera wszystko co chcemy wyrazić” 

3 kwietnia 2018 r. w Toruniu odbyła się wzniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej poświęconej gen. Bolesławowi Błażejewskiemu, Komendantowi VIII Woj-
skowego Szpitala Okręgowego w Toruniu w latach 1929–1934. zamordowanemu przez 
NKWD w Katyniu. Tablica została umieszczona na ścianie gmachu Wojskowej Specjali-
stycznej Przychodni Lekarskiej. 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Toruniu na uroczystość przy-
była zamieszkała w  Lublinie i  Łodzi rodzina zamordowanego generała. Przyjechała 
94-letnia córka Anna Błażejewska-Bąbol z synem Wojciechem oraz synowie córki Kry-
styny: Janusz i Tomasz Skalscy z żonami. W uroczystości udział wzięli przedstawicie-
le władz miasta Torunia, członkowie toruńskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, 
przedstawiciele Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, duchowni, poczty 
sztandarowe oraz kombatanci i mieszkańcy Torunia.

Generał Bolesław Błażejewski urodził się w  Ilińcu koło Kamieńca Podolskiego 
w 1890 roku. W Kamieńcu Podolskim uczęszczał do szkoły. Po maturze rozpoczął stu-
dia lekarskie na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie. W lipcu 1914 roku został 
powołany do armii carskiej i wkrótce jako lekarz znalazł się na froncie. Studia ukoń-
czył w 1916 roku, specjalizując się w ginekologii i położnictwie, a potem powrócił na 
front. Na początku 1918 dostał się do niewoli niemieckiej, w której doczekał końca 
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wojny. We wrześniu 1919 zgłosił się do Wojska Polskiego, wziął udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, następnie służył w Grodnie, Bydgoszczy i Ciechocinku, skąd został 
przeniesiony do Torunia na stanowisko komendanta VIII Szpitala Okręgowego, któ-
re piastował w latach 1929–1934. W Toruniu związał się z Polskim Czerwonym Krzy-
żem i był członkiem władz wojewódzkich PCK. Służył pomocą w zakresie szkolenia 
służb sanitarnych i wyposażenia PCK. Wzorowo wywiązywał się ze swoich obowiąz-
ków i  awansował do stopnia pułkownika. W  1934 roku został przeniesiony do Kra-
kowa, a następnie do Lublina, gdzie pracował na stanowisku szefa sanitarnego Armii  
Lublin. 

Po wybuchu wojny, około 20 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej, 
do obozu w Kozielsku. Został zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu. Jego ciało 
zostało znalezione podczas pierwszej wojennej ekshumacji. Do stopnia generała został 
awansowany pośmiertnie w 2007 roku.

„Przeżywamy dzień szczególny dla setek tysięcy polskich rodzin. Cały naród czci 
dziś pamięć rodaków pomordowanych w Katyniu. Także i my spotkamy się, by w 78. 
rocznicę Zbrodni Katyńskiej w sposób szczególny upamiętnić postać gen. bryg. Bo-
lesława Błażejewskiego. Jego wytężona praca i niewątpliwy talent lekarski sprawi-
ły, że na dłużej związał swoją karierę z Toruniem. W naszym mieście pełnił funkcję 
Komendanta VIII Szpitala Okręgowego. Za swoją wierną służbę ojczyźnie w  1940 
roku zapłacił najwyższą cenę na nieludzkiej ziemi. Odsłonięta dziś tablica pamiątko-
wa jest nie tylko hołdem dla ofiarnej żołnierskiej służby Pana generała, ale również 
dla jego pełnej zaangażowania pracy lekarza niosącego bezinteresowną pomoc pa-
cjentom” – powiedział podczas uroczystości zastępca prezydenta Torunia Zbigniew  
Fiderewicz.

Dla najbliższych generała Bolesława Błażejewskiego trwałe upamiętnienie Jego 
postaci to wielki zaszczyt i  satysfakcja. Pamięć o wielkim Polaku i patriocie, wzoro-
wym lekarzu, a także ojcu, dziadku, pradziadku i prapradziadku mimo upływu lat jest  
żywa!

Składamy serdeczne podziękowania społeczeństwu Torunia. Szczególne podzięko-
wania składamy na ręce pani prezes toruńskiej Rodziny Katyńskiej Barbarze Sękow-
skiej-Reinke oraz wszystkich jej członków, Prezydentowi Miasta Torunia Michałowi 
Zaleskiemu, zastępcy prezydenta Zbigniewowi Fiderewiczowi, Związkowi Żołnierzy AK 
w Toruniu, Kierownictwu Przychodni Wojskowej, Garnizonowi Toruń oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. 

W imieniu rodziny serdecznie dziękują córki  
Anna Błażejewska-Bąbol, Krystyna Skalska
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ŁÓDZKIE MIEJSCA PAMIĘCI KATYŃSKIEJ

W mieście dzięki zabiegom i staraniom Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi 
i przychylności władz miejskich i kościelnych od 1989 roku powstało kilkanaście obiek-
tów upamiętniających Zbrodnię Katyńską i jej Ofiary w miejscach użyteczności pub-
licznej i obiektach sakralnych.

I. POMNIKI

1. Pomnik Katyński
Łódź, ul. Łąkowa 40, Plac Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Dnia 15 sierpnia 1990 roku wmurowano akt erekcyjny pomnika, a  jego uroczyste 
odsłonięcie nastąpiło 16 września 1990, w przeddzień 51. rocznicy agresji ZSRR na 
Polskę. Zbudowany z inicjatywy i składek łódzkiego środowiska katyńskiego, pierw-
szy w Polsce pomnik katyński w otwartej przestrzeni miejskiej upamiętniający Ofia-
ry Zbrodni Katyńskiej. Wszystkie prace przy pomniku wykonali członkowie Stowa-
rzyszenia, synowie ofiar zbrodni. Autorem i wykonawcą projektu w bryle granitu był 
artysta rzeźbiarz Włodzimierz Ciesielski, prace projektowo-budowlane prowadzili 
śp. Grzegorz i Romuald Furmankowie, gazowe Janusz Kłopotowski, oświetleniowe 
Tadeusz Lange. Odsłonięcia dokonały wdowy, a zapalenia gazowego znicza pamięci, 
prawnukowie zamordowanych w 1940 roku. Pomnik poświęcił bp Władysław Ziółek, 
metropolita łódzki, w asyście duchownych wyznań: ewangelickiego, prawosławnego 
i Mojżeszowego oraz kapelana Rodzin Katyńskich, ks. prałata Zdzisława Jastrzębiec 
Peszkowskiego.

Elementem pomnika są tablice epitafijne z około 400 imionami, nazwiskami i stop-
niami oficerskimi Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych służb 
mundurowych, pochodzących z Łodzi lub z Łodzią związanych, ujęte w bloki: Katyń – 
Kozielsk, Charków – Starobielsk, Miednoje – Ostaszków, Kijów – Bykownia, i inne nie-
znane miejsca zachodniej Białorusi.

W cokole pomnika umieszczono cztery urny z ziemią z Polskich Cmentarzy Wojen-
nych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Na wniosek Stowarzyszenia „Rodzina 
Katyńska” w Łodzi, Rada Miejska uchwałą podjętą w marcu 2007 roku nadała tereno-
wi, na którym posadowiony jest pomnik, nazwę Placu Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Miejsce 
pamięci zlokalizowane jest w pobliżu Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej, zbudowa-
nego w 1926 roku przez łodzian, jako wotum za zwycięską wojnę z bolszewikami 1920.

2. Pomnik Ofiar Komunizmu w latach 1918–1989
Łódź, ul. Anstadta 7
12 grudnia 2009 roku odsłonięto pomnik przed siedzibą Gestapo w  latach II woj-
ny światowej, a  następnie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, obecnie XII Li-
ceum Ogólnokształcącego, którego jednym z  elementów jest tablica z  inskrypcją 
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poświęconą ofiarom Zbrodni Katyńskiej z wizerunkiem odlewu Orderu Wojennego 
Virtuti Militari.

Autorem jego jest artysta rzeźbiarz Wojciech Gryniewicz, a jednym z inicjatorów 
wzniesienia pomnika było Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi.

3. Pomnik i tablica Lekarzy Wojskowej Służby Zdrowia
Łódź, ul. Żeromskiego 113
2 września 2011 roku w holu głównym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Woj-
skowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi odsłonięto tab-
licę upamiętniającą oficerów WP, lekarzy szpitala i kadry zapasowej, zamordowanych 
w Katyniu i Charkowie w 1940 roku oraz poległych na Kresach wschodnich żołnierzom, 
pracownikom służby zdrowia tego szpitala. Tablica powstała z inicjatywy Stowarzysze-
nia „Rodzina Katyńska” i dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora szpitala prof.  
dr. hab. n. med Jacka Rysza. Tablicę poświęcił bp Adam Lepa.

23 września 2017 roku na dziedzińcu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Woj-
skowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi odsłonięto i po-
święcono obelisk, który upamiętnia 79 lekarzy, oficerów Wojska Polskiego i kadry zapaso-
wej 4 Okręgowego Szpitala Wojskowego w Łodzi im. gen. dyw. dr. n. med. Felicjana Sławoj 
Składkowskiego, ofiar Zbrodni Katyńskiej zamordowanych w Katyniu i Charkowie.

Autorami projektu byli artysta plastyk Marian Jagodziński i Janusz Lange prezes 
Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi. W cokole pomnika umieszczono 
akt erekcyjny i urny z ziemią z Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu i Charkowie. 
Odsłonięcia pomnika dokonali jego pomysłodawcy: Dyrektor Szpitala dr n. med. Wie-
sław Chudzik, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi Janusz Lange w asy-
ście przedstawiciela Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych prof. dr. hab. 
n. med. Leszka Markuszewskiego, a jego poświęcenia abp senior Władysław Ziółek.

II. TABLICE PAMIĄTKOWE

1. Kościół pw. św. Mateusza, Parafia Ewangelicko-Augsburska
Łódź, ul. Piotrkowska 283
29 października 1989 roku odsłonięto tablicę pamięci 66 ewangelików z regionu łódz-
kiego poległych i zamordowanych w latach 1939–1945, w tym 11 oficerów WP tego 
wyznania zamordowanych w Katyniu i Charkowie. Fundator tablicy: społeczność pa-
rafialna, w  tym członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w  Łodzi, Polskie  
Towarzystwo Ewangelickie w Łodzi. 

2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego
Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22
17 września 1990 roku odsłonięto tablicę pamięci 17 lekarzy oficerów WP, pracow-
ników Szpitala im. Prezydenta RP prof. dr. Ignacego Mościckiego, zamordowanych 
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w Katyniu i Charkowie. Pod tablicą jest umieszczona urna z ziemią z Katynia. Odsło-
nięcia dokonał prof. Władysław Welfe, syn zamordowanego w  Katyniu. Fundatorzy 
tablicy: KZ NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi.

3. Archikolegiata pw. Najświętszej Marii Panny Królowej i Św. Aleksego
Tum pod Łęczycą
30 maja 1999 roku odsłonięto tablicę poświęconą pamięci ks. Józefa Kacprza-
ka – proboszcza tutejszej parafii w  latach 1927–1929, kapelana WP, jeńca obozu 
w Ostaszkowie, zamordowanego w Twerze. Tablicę odsłonili współwięźniowie z obo-
zu w Ostaszkowie: Stefan Nastarowicz i Zygmunt Boguszewski, członkowie Stowa-
rzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi. Fundatorzy: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łę-
czyckiej, Ruch Społeczny AWS Ziemi Łęczyckiej, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” 
w Łodzi, proboszcz parafii.

4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104
17 września 2001 roku odsłonięto tablicę pamięci 9 pracowników tych urzędów, za-
trudnionych przed 1940 rokiem, oficerów WP zamordowanych w Katyniu i Charko-
wie. Tablicę odsłoniła Maria Jeżewska-Musiał, córka zamordowanego w Charkowie. Po-
święcenia dokonał ks. kanonik Ryszard Chojecki, syn Czesława i bratanek Władysława 
Chojeckich, funkcjonariuszy PP zamordowanych w Kalininie (Twerze). Inicjator tabli-
cy Janusz Lange, wykonanie art. rzeźbiarz Włodzimierz Ciesielski. Fundatorzy: Urząd 
Wojewódzki i Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi.

5. Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia
Łódź, ul. Syrenki 19 A
5 marca 2015 roku, w dziesiątą rocznicę nadania imienia szkole, przed gmachem od-
słonięto pięć tablic upamiętniających miejsca internowania, zamordowania i pochów-
ku ofiar Zbrodni Katyńskiej, oficerów WP, funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych 
służb II RP oraz posadzono drzewko, przywiezione przez młodzież z lasu katyńskiego. 
Fundator: społeczność szkoły. Inicjator: zastępca dyr. Dorota Michałkiewicz.

III. INNE UPAMIĘTNIENIA z symboliką katyńską

1. Kościół oo. Pasjonistów pw. Matki Boskiej Bolesnej
Łódź, Aleja Pasjonistów 23
26 listopada 1989 roku odsłonięto tablicę pamięci ofiar Syberii i Katynia wraz z urną 
z ziemią z Katynia, w 1. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków z inicjatywy: Mie-
czysława Wutke i Mirosława Pejki, według projektu Zdzisława Zdolińskiego. Fundato-
rzy: parafianie z rodzin sybirackich i katyńskich, proboszcz parafii.
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2. Kościół św. Antoniego z Padwy
Łódź, ul. Antoniego Padewskiego 4
13 marca 1994 roku odsłonięto tablicę pamięci Polaków zamęczonych w Związku So-
wieckim w latach 1939–1956 wraz z urną z ziemią z Katynia, Charkowa, Kazachsta-
nu i Nowogródczyzny. Odsłonięta w 5. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków.  
Autor metaloplastyki Ryszard Kruszyński. Poświęcił abp Władysław Ziółek. Fundato-
rzy: Mieczysław Wutke, Związek Sybiraków Oddział w Łodzi, proboszcz parafii.

3. Cmentarz Rzymskokatolicki św. Anny
Łódź, ul. Lodowa 78
17 września 1998 roku, w 10. rocznicę reaktywowania Związku, odsłonięto Symbolicz-
ny Grób Sybiraka, który oprócz epitafiów sybiraków zmarłych na zesłaniu i nazw miejsc 
zesłań, kryje też ziemię z dołów śmierci pod tabliczką „Katyń”. Upamiętnienie zaprojek-
towała art. architekt Magdalena Bednarkiewicz, a poświęcił abp Władysław Ziółek, me-
tropolita łódzki. Fundatorzy: Oddział Łódzki Związku Sybiraków, Łódzka Kuria Metro-
politalna, Zarząd Cmentarza.

4. Cmentarz Rzymskokatolicki św. Józefa
Łódź, ul. Ogrodowa
23 lipca 1999 roku, w kwaterze policyjnej cmentarza, gdzie znajdują się groby poległych 
i zmarłych w latach II RP funkcjonariuszy Policji Państwowej Województwa Łódzkiego, 
po rekonstrukcji odsłonięto krzyż, pod którym umieszczono tablicę poświęconą 6311 
polskich jeńców wojennych z obozu w Ostaszkowie, zamordowanych w Twerze. Miejsce 
pamięci powstało z inicjatywy Stefana Nastarowicza, syna st. post. PP, zamordowane-
go w Kalininie (Twerze). Fundatorzy: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i Oddział 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi.

5. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego
Łódź, ul. K.K. Baczyńskiego 156
17 marca 2002 roku, w  kaplicy Matki Bożej w  upamiętnieniu „Golgota Wschodu” 
umieszczono ziemię z polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie i Miedno-
je. 6 kwietnia 2013 roku ziemię z Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie–Bykow-
ni przekazał Mieczysław Góra, uczestnik prac ekshumacyjnych. Fundatorzy: Proboszcz 
parafii, Komendant Wojewódzki Policji w  Łodzi, Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 
1939” Oddział w Łodzi, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi. 

6. Cmentarz Wojskowy Garnizonu Wojska Polskiego pw. św. Jerzego
Łódź–Doły, ul. Wojska Polskiego 149
7 września 2012 roku na ścianie kaplicy cmentarnej odsłonięto tablicę pamięci kapi-
tanów WP pochodzenia węgierskiego: Oskara Rudolfa Kuehnela i Emanuela Aladara 
Korompaya, zamordowanych w 1940 roku w Katyniu i Charkowie. Tablicę odsłonili: 
Anna Magyar, prezydent regionu Csongrad, i Witold Stępień Marszałek Województwa 
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Łódzkiego, Tadeusz Kaczor, Konsul Honorowy Republiki Węgierskiej w Łodzi. Tablicę 
ufundował samorząd regionu Csongrad na Węgrzech, współpracujący z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Łódzkiego.

7. Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego
Łódź, ul. Retkińska 127
17 września 2012 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej 
z 1940 roku i katastrofy lotniczej w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010. Fundator: 
parafianin, proboszcz parafii.

8. Bazylika Archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki
Łódź, ul. Piotrkowska 265
10 kwietnia 2015 roku, w 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicę katastrofy smo-
leńskiej wmurowano na ścianie zewnętrznej świątyni tablicę pamięci tych tragicznych 
wydarzeń – treści jak na zdjęciu. Fundator: Łódzka Kuria Metropolitarna, ks. abp Ma-
rek Jędraszewski, metropolita łódzki.

Równocześnie członkowie Stowarzyszenia indywidualnie w różny sposób upamiętniali bli-
skich, ofiary zbrodni, między innymi poprzez umieszczanie na grobach rodzinnych inskryp-
cji epitafijnych oraz w ramach akcji Stowarzyszenia Parafiada – Katyń... ocalić od zapomnienia 
sadzenie Dębów Pamięci ofiarom zbrodni w miejscach związanych z zamieszkaniem, nauką, 
pracą. Według rozeznania Zarządu, takich miejsc powstało około 60. Stowarzyszenie będzie 
kontynuowało działania w zakresie upamiętniania ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Załączone zdjęcia na kolorowej wkładce pochodzą z zasobów prywatnych Kazimiery 
i Janusza Lange oraz Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi

opracował Janusz Lange

MIEJSCA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ  
W OPOLU I NA OPOLSZCZYŹNIE

W 1994 roku staraniem Rodziny Katyńskiej w Opolu ufundowano i umieszczono w Ka-
tedrze Opolskiej trzy urny z ziemią z Katynia Charkowa i Miednoje. Urny te poświęcił 
kapelan Rodzin Katyńskich ks. prałat Zdzisław Peszkowski. Urny oraz modlitwa wotyw-
na wygrawerowana na tablicy z brązu znajdują się w kaplicy piastowskiej opolskiej kate-
dry. W tej samej kaplicy ma swoje stałe miejsce sztandar Opolskiej Rodziny Katyńskiej.

W 1995 roku z inicjatywy Rodziny Katyńskiej w Opolu w centralnym miejscu cmen-
tarza komunalnego w Opolu-Półwsi wzniesiony został pomnik poświęcony Ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej. Na drewnianym krzyżu, który jest integralną częścią pomni-
ka, umieszczono napis „Golgota Wschodu” z  datą 1939–1956. Objęto w  ten sposób 
również cierpienia ludności cywilnej zesłanej na Syberię, żołnierzy Armii Krajowej 
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i Ślązaków deportowanych do sowieckich łagrów. W akcie erekcyjnym pomnika napi-
sano: „Pomnik Golgota Wschodu został wzniesiony w 55. rocznicę mordu katyńskie-
go dla uczczenia pamięci Polaków, którzy w latach II wojny światowej zginęli w walce 
z najeźdźcą sowieckim, którzy zostali zamordowani w obozach jenieckich Kozielska, 
Ostaszkowa, Starobielska i innych obozach rozsianych na terenie byłego Związku Ra-
dzieckiego, których zamęczono w czasie deportacji i wysiedlenia, a także w katorżni-
czych łagrach pracy przymusowej”. W pomniku umieszczono urny z ziemią przywie-
zioną z Charkowa, Katynia, Miednoje oraz z kilkaset cmentarzy, na których grzebano 
Polaków wywiezionych w głąb byłego Związku Radzieckiego. Autorami projektu po-
mnika są opolscy plastycy Adam Zbiegeni i Marian Nowak.

W 2014 roku drewniany krzyż został wymieniony na stalowy obity blachą miedzianą. 
W miejscowości Szymiszów koło Strzelec Opolskich znajduje się grób z prochami 

profesora Zdzisława Stahla, przywiezionymi do Polski z Londynu. Na płycie grobowca 
umieszczono napis: „Publicysta, dokumentalista Zbrodni Katyńskiej”. Profesor Stahl 
urodził się we Lwowie. Był żołnierzem wojny polsko-sowieckiej, potem wykładowcą na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, posłem na Sejm II RP, publicystą. Po napa-
ści ZSRR na Polskę w 1939 roku był więziony na Brygidkach i na Łubiance. Następnie 
został zesłany na Kołymę. Przeszedł szlak bojowy z armią Andersa. Po wojnie osiadł 
w Londynie. Profesor Stahl był jednym z pierwszych dokumentalistów Zbrodni Katyń-
skiej, jest autorem pracy Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów z przedmową genera-
ła Andersa, wydanej w Londynie w 1949 roku.

W 2012 roku w Kędzierzynie-Koźlu na placu przy kościele Świętego Ducha odby-
ło się uroczyste poświęcenie kamienia pamięci Ofiar Katynia z napisem „Katyń 1940”. 
Kamień ten został ufundowany z inicjatywy pana Andrzeja Mazura, który jest człon-
kiem Opolskiej Rodziny Katyńskiej.

W Opolu w 2016 roku na terenie przy kościele pw. św. Michała staraniem NSZZ 
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa został posadzony Dąb Pamięci oraz po-
łożony kamień z tablicą upamiętniającą pracowników sądownictwa i więziennictwa – 
ofiar Zbrodni Katyńskiej

W 2011 roku przy domu kombatanta w Opolu posadzono Dąb Pamięci ku czci kpt. 
Alfreda Monkiewicza i przodownika Policji Państwowej Władysława Kociołka. Jedno-
cześnie na ścianie domu kombatanta, gdzie do 2017 roku mieszkała córka kpt. Monkie-
wicza, Anna Monkiewicz, jedna z założycielek Opolskiej Rodziny Katyńskiej, umiesz-
czono tablicę pamiątkową. 

W 2010 roku w Opolu przy II Liceum Ogólnokształcącym posadzono Dąb Pamięci 
i umieszczono tablicę ku czci kpt. Józefa Libury zamordowanego w Charkowie.

W 2012 roku w Kluczborku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 posadzo-
no Dąb Pamięci oraz ufundowano kamień z tablicą dla upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej.

W 2010 roku Pani Helena Dobuch ufundowała w Kietrzu kamień katyński z tabli-
cą upamiętniającą por. Tadeusza Kozłowskiego, jej ojca, który zginął bestialsko zamor-
dowany w Bykowni na Ukrainie. 
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W 2016 roku przy Szkole Podstawowej nr 11 w Opolu imienia Orląt Lwowskich od-
była się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci oraz odsłonięcie tablicy dla uczczenia 
pamięci por. Jana Gomułki, zamordowanego w Charkowie.

W 2018 roku w Niegosławicach z inicjatywy Pana Arkadiusza Szlachetko ufundo-
wano tablicę pamięci Polaków, którzy zginęli w II wojnie światowej w walce z najeźdź-
cą sowieckim, w obozach koncentracyjnych, zostali zamordowani w obozach jenieckich 
i innych miejscach kaźni. Pod tablicą znajduje się urna z ziemią z cmentarza wojennego 
w Katyniu. Tablica jest usytuowana przy kościele św. Anny w Niegosławicach.

Oprócz miejsc ilustrowanych zdjęciami na Opolszczyźnie znajdują się jeszcze:
 – tablica katyńska umieszczona na kamieniu przy kościele oo. Redemptorystów 

w Paczkowie, gdzie umieszczono urny z ziemią z cmentarza katyńskiego, a ulica, przy 
której to się znajduje, nosi imię Ofiar Katynia,

 – Dąb Pamięci w Nysie ku pamięci zamordowanego w Twerze Władysława Lepczyń-
skiego.

opracowała Urszula Gawor 

KATYŃSKIE MIEJSCA PAMIĘCI W POWIECIE 
MOGILEŃSKIM 

Mogilno
5 października 1990 – Rada Miejska uchwałą nr V/29/90 przemianowała ul. Fe-

liksa Dzierżyńskiego ul. Ofiar Katynia. 
16 listopada 1991 – bp Jan Czerniak poświęcił urnę z ziemią z Katynia, złożoną 

w grobowcu rodziny Kowalskich na mogileńskim cmentarzu. 
11 września 1992 – poświęcono trzy tablice imienne na mogileńskim cmentarzu, 

poświęcone kpt. Władysławowi Kowalskiemu, ppor. Teodorowi Barteckiemu i por. Syl-
westrowi Radomskiemu; w grobowcu rodziny Radomskich złożono urnę. 

19 lutego 1993 – ks. Edmund Radomski poświęca urnę z ziemią katyńską, złożo-
ną następnie w grobie rodziny Barteckich.

21 czerwca 1994 – odsłonięto i poświęcono pomnik Ofiar Katynia na mogileń-
skim cmentarzu. Inicjator budowy i autor projektu: Adam Kowalski, prezes Mogileń-
skiej Rodziny Katyńskiej.

1 maja 2005 – w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie złożono 
urnę z ziemią katyńską. Tablice pamiątkową katyńską w kościele oraz kapliczkę Matki 
Bożej Katyńskiej w Stawiskach poświęca ks. bp Wojciech Polak.

20/ 21 maja 2006 – w nocy nieznani sprawcy zdewastowali pomnik Ofiar Katynia 
na mogileńskim cmentarzu (zerwane litery z krzyża, wyjęta urna, zamalowana tabli-
ca inskrypcyjna). 

18 kwietnia 2007 – postanowiono o przebudowie i postawienie nowego pomnika 
Ofiar Katynia, w tym samym miejscu; stary pomnik został umieszczony w fundamen-
tach, tablice i krzyż został umieszczony w kapliczce w Stawiskach
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15 września 2007 – poświęcony drugi pomnik Ofiar Katynia na mogileńskim cmen-
tarzu; projekt i pomysłodawca Adam Kowalski, poświęcenia dokonał ks. bp Bogdan Wojtuś.

21 czerwca 2018 roku – tabliczka katyńska poświęcona ppor. Wiktorowi Kowal-
skiemu, zamordowanemu w Katyniu, i kpt. Tadeuszowi Kowalskiemu, zamordowa-
nemu w Charkowie, umieszczona na grobowcu rodziny. Tego dnia na pomniku Ofiar 
Katynia na mogileńskim cmentarzu została umieszczona druga tablica inskrypcyjna 
katyńska – poświęcił ją ks. Otton Szymków – kapelan RKZM i o. Krzysztof Lewandow-
ski – przeor klasztoru w Mogilnie.

23 czerwca 2018 – na mogileńskim cmentarzu została umieszczona tabliczka kpt. 
Feliksa Filejskiego, zamordowanego w Charkowie; poświęcił ją o. Grzegorz Sucheński.

17 września 2018 – na kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach zo-
stały umieszczone imienne tabliczki katyńskie mogilnian. 

Strzelno 
2 czerwca 1996 –  odsłonięto i poświęcono pomnik Ofiar Katynia, wybudowany 

na starym cmentarzu. Inicjatywą budowy pomnika są Miłośnicy Miasta Strzelna przy 
współpracy z Mogileńską Rodziną Katyńską. W niszy umieszczona została urna z zie-
mią katyńską, którą przekazał Adam Kowalski. 

21 czerwca 2018 – na pomniku Ofiar Katynia na starym cmentarzu umieszczono 
tabliczki imienne katyńskie, poświęcił ks. kanonik Otton Szymków i proboszcz. 

Stawiska
30 kwietnia 2001 – ks. prałat Zdzisław Peszkowski poświęca kamień węgielny 

pod budowę Kapliczki Matki Bożej Katyńskiej w Stawiskach koła Mogilna, u rodziny 
Kowalskich. 

Gębice
15 września 2007 – pamiątkową tablicę katyńską na cmentarzu w Mauzoleum Po-

mordowanych Bohaterów poświęcił ks. bp Bogdan Wojtuś. 
21 czerwca 2018 – na cmentarzu umieszczone tablicę katyńską – poświęcił ks. Sta-

nisław Siuchniński – proboszcz. 

Strzelce
15 września 2010 roku – uroczystości nadania Szkole Podstawowej imienia Ofiar 

Katynia w Strzelcach przez Radę Miejską w Mogilnie. Na gmachu szkoły odsłonięto tabli-
cę pamięci  przedwojennego kierownika Szkoły Powszechnej por. Kazimierza Kaczmarka. 

Kościeszki. W 2013 roku poświęcono tablicę katyńską na parafialnym cmentarzu 

Szczepanowo. W 2015 roku przy kościele została postawiona drewniana kaplicz-
ka katyńska. 

opracował Adam Kowalski
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TABLICA PAMIĘCI „MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA 
POZNAŃSKIEGO, OFIARY LUDOBÓJSTWA 
KATYŃSKIEGO”

19 września 2017 roku w kaplicy św. Józefa, kościoła pw. św. Jana Kantego w Pozna-
niu, w dniu 78. rocznicy wydania przez Berię rozkazu nr 0308 utworzenia pierwszych 
obozów dla jeńców polskich, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy 
Pamięci, zawierającej 1939 nazwisk mieszkańców województwa poznańskiego, ofiar 
ludobójstwa katyńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem posterunku honorowego wystawionego 
przez Garnizon Poznań i Komendę Wojewódzką Policji, a następnie pocztów sztanda-
rowych Wojska Polskiego: 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań, Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, 
Policji Państwowej, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Katyń Poznań,  
szkół poznańskich, harcerzy i  stowarzyszeń. Oprawie liturgicznej przewodniczył 
delegat księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, ksiądz prałat Leonard Poloch,  
a w koncelebrze uczestniczyli ks. płk. Mariusz Stolarczyk (kapelan Wojska Polskiego 
Garnizonu Poznań), ks. Lucjan Pańkowski (kapelan Rodziny Katyńskiej), ks. prałat Ste-
fan Komorowski (kapelan Policji Państwowej), ks. mgr Mateusz Droba (dziekan Deka-
natu Jeżyce), ks. prof. Jan Kanty Pytel i ks. prof. Dominik Kubicki.

Wojciech Bogajewski przedstawił Tablicę Pamięci: „Mieszkańcy województwa 
poznańskiego – ofiary ludobójstwa katyńskiego”, która składa się z: obrazu Matki Bo-
skiej Katyńskiej, tablicy katyńskiej zawierającej 1939 nazwisk mieszkańców wojewódz-
twa poznańskiego, tablicy smoleńskiej osób, które zginęły w Smoleńsku 10 kwietnia 
2010 roku w 70. rocznicę ludobójstwa katyńskiego.

Według miejsca straceń zginęło w  Katyniu 577, Charkowie 419, Miednoje 579,  
Bykowni 142 i w Kuropatach 222 mieszkańców województwa poznańskiego. Zamordo-
wano strzałem w tył głowy: 1158 żołnierzy Wojska Polskiego (w tym 780 rezerwistów, 
86 w stanie spoczynku) 656 policjantów Policji Państwowej,  48 żołnierzy Straży Gra-
nicznej, 12 pracowników Straży Więziennej, 65 cywilów.

TABLICA PAMIĘCI jest pierwszą tablicą wojewódzką w Polsce i jest także pierwszą 
tablicą, na której umieszczone zostały dane polskich jeńców zamordowanych w Kijo-
wie-Bykowni oraz Kuropatach.

Po przemówieniu Wojciecha Bogajewskiego głos zabrał ks. kanonik Andrzej Marci-
niak, proboszcz parafii pw. Jana Kantego, witając delegacje władz i instytucji różnego 
szczebla i uczestników uroczystości oraz liczne poczty sztandarowe. 

W imieniu Zbigniewa Hoffmanna Wojewody Wielkopolskiego głos zabrała Marlena 
Maląg Wicewojewoda Wielkopolski, stwierdzając m.in. „To umiłowanie ojczyzny, pa-
mięć i tożsamość jesteśmy zobowiązani my, współcześni, przekazywać młodemu po-
koleniu. To trudne zadanie. W dzisiejszych czasach, gdy nie wszyscy pochylają się nad 
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wartościami, jesteśmy zobowiązani pokazać to, co jest wartością. A wartością najwyż-
szą jest miłość do ojczyzny i pielęgnowanie patriotyzmu”.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego powiedział m.in. „Odsłonięcie Tablicy 
Pamięci Mieszkańców Wielkopolski, którzy stali się ofiarami stalinowskiej zbrodni, 
jest kolejnym, bardzo ważnym krokiem w naszych działaniach mających ich upamięt-
nić i na zawsze umieścić w narodowym panteonie. 1939 nazwisk umieszczonych na 
tablicy w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu nie tylko przypomina o ludziach, 
którzy padli ofiarą okrutnej zbrodni. Ta tablica jest też przestrogą, do czego prowadzi 
totalitaryzm i nienawiść. Pamięć o Zbrodni Katyńskiej jest naszym obowiązkiem wo-
bec przeszłości i przyszłości”. 

Dowódca Garnizonu Poznań płk. dypl. pilot Jacek Pszczoła powiedział m.in. 
„Zbrodnia Katyńska została zaplanowana, dokładnie przemyślana, a do jej realiza-
cji dobrano odpowiednich i zaufanych ludzi. Sowieci, dokonując mordów w Katyniu, 
Charkowie, Twerze, Bykowni i  Kuropatach, pozbyli się przedstawicieli inteligencji 
II Rzeczypospolitej: nauczycieli, lekarzy, inżynierów, prawników, przemysłowców, 
księży. Byli oni zmobilizowanymi oficerami rezerwy. Stanowili ponad połowę ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. Drugą połowę stanowili zawodowi oficerowie Wojska Polskiego, 
Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Korpusu Ochro-
ny Pogranicza. Wśród ofiar byli nie tylko Polacy, zamordowano również Ukraińców, 
Białorusinów, Żydów, Tatarów oraz członków innych narodowości żyjących w II Rze-
czypospolitej (…). Trudno aż uwierzyć, że z dalekiej przecież Wielkopolski aż tyle jej 
córek i synów okrutny los rzucił w ręce bezwzględnych i okrutnych morderców spod 
znaku sierpa i młota. Chylimy czoła przed ich patriotyzmem, z szacunkiem wspomi-
namy ich cierpienia i udręki. Prosimy Naszego Pana Boga o pociechę i łaskę zbawie-
nia dla nich. Ale modlimy się również o pełną prawdę o mordach sowieckich na pol-
skich obywatelach w 1940 roku”.

Komendant Wojewódzki Policji insp. Piotr Mąka stwierdził m.in. „Stojąc dzisiaj 
przed tablicą, upamiętniającą mieszkańców województwa poznańskiego II RP pomor-
dowanych przez Sowietów, warto przytoczyć słowa św. Jana Pawła II: Naród, który 
traci pamięć, traci swą tożsamość (…) Po ataku hitlerowskich Niemiec na nasz kraj po-
licjanci odbywający służbę na zachodzie kraju rozkazem naczelnego dowództwa woj-
skowego zostali ewakuowani na wschodnie granice Polski. Tam, po 17 września 1939 
roku, wpadli w ręce żołnierzy Armii Czerwonej (…) Tragedia policjantów II RP oraz 
wszystkich innych ofiar Zbrodni Katyńskiej pisana jest honorem. Honor nawet za cenę 
życia. Do końca, bez kompromisów wobec najeźdźców ze wschodu. Do końca wierni 
Ojczyźnie”. 

Następnie Wojciech Bogajewski poprosił o odsłonięcie TABLICY PAMIĘCI przez pa-
nią Marlenę Maląg (wicewojewodę), pana Marka Woźniaka (marszałka województwa 
wielkopolskiego), pana płk. dypl. pilota Jacka Pszczołę (dowódcę Garnizonu Poznań), 
pana insp. Piotra Mąkę (komendanta wojewódzkiego policji) i  pana Tadeusza Pate-
ckiego (prezesa Stowarzyszenia Katyń Poznań). Sygnalista z Orkiestry Reprezentacyj-
nej Sił Powietrznych zagrał sygnał „Baczność”. Po odsłonięciu ceremonialnie TABLICY  
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PAMIĘCI zostało włączone oświetlenie. Sygnalista z  Orkiestry Reprezentacyjnej Sił 
Powietrznych odegrał hasło „Wojska Polskiego”. Narrator poprosił o poświęcenie TAB-
LICY PAMIĘCI i odmówienie modlitwy przez delegata ks. abp. Stanisława Gądeckiego, 
ks. prałata Leonarda Polocha i obecnych księży. Następnie Wojciech Bogajewski popro-
sił o złożenie kwiatów. Po złożeniu kwiatów przez uczestników uroczystości sygnalista 
odegrał sygnał „CISZA”, a na zakończenie Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych 
odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Ks. prałat Leonard Poloch odprawił mszę świętą w intencji zamordowanych miesz-
kańców województwa poznańskiego, ofiar ludobójstwa katyńskiego. w homilii powie-
dział m.in. „Dzisiaj pochylamy się również nad tym polem kości tam na nieludzkiej 
ziemi, gdzie tak wielu naszych braci oddało swoje życie, gdzie tak wielu zginęło tym 
strzałem w tył głowy. Jakże to bolesne. Kiedy otrzymali ten strzał w głowę, nikt nie 
zapłakał. Tak samo wtedy, kiedy wrzucono te ciała do tych dołów, gdzie mają czekać 
na dzień Zmartwychwstania, też nikt nie zapłakał. Chciejmy dzisiaj, żeby nasze oczy 
nie tylko były załzawione, ale żeby te oczy dzisiaj dojrzały, dostrzegły ich ofiarę tych 
naszych braci, którzy zginęli na tej nieludzkiej ziemi. Dzisiaj potrzeba, byśmy docenili 
ich ogromną miłość. Oni ukochali ojczyznę, oni żyli dla Polski i dlatego możemy powie-
dzieć: to jest nasza rodzina, Polska, tam spoczywająca i tam czekająca na dzień zmar-
twychwstania. Kości naszych braci tam pochowanych zmartwychwstaną, ale nie tylko 
kości, oni zmartwychwstaną i żyć będą na zawsze. Dlatego dzisiaj naprawdę dziękuje-
my im za przeogromną miłość, jaką oni okazali ojczyźnie, dziękujemy im za to, co dla 
Polski zrobili, a przede wszystkim za to, że byli wierni do końca i że Bóg, Honor i Oj-
czyzna to nie były slogany, ale to były niezwykle ważne słowa”.

Przed błogosławieństwem zabrał głos prezes Stowarzyszenia Katyń Poznań pan 
Tadeusz Patecki. Powiedział m.in. „Nie ma zbrodni doskonałej, zawsze prawda wcześ-
niej czy później zostaje ujawniona. Dzisiaj po 78 latach powracają mieszkańcy woje-
wództwa poznańskiego – ofiary ludobójstwa katyńskiego na tablicę pamięci z imienia 
i nazwiska, opracowanej i ufundowanej przez dr. inż. Wojciecha Bogajewskiego, wice-
prezesa Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu, parafianina z kościoła pw. św. Jana Kan-
tego w Poznaniu oraz akceptowanej przez gospodarza – współorganizatora dzisiejszej 
uroczystości proboszcza ks. kanonika Andrzeja Marciniaka (…) Przewielebny księże 
celebransie wraz z wszystkimi kapłanami i kapelanami różnych służb mundurowych. 
Msza święta, jaką odprawiono, jest największym z naszej strony darem wdzięczności. 
Jesteśmy wzruszeni przepiękną liturgią i oprawą uroczystości oraz fakte, że tyle przy-
szło delegacji dla uczczenia tych bliskich nam osób, które dotąd nie były podkreślane 
jako związane z ziemią wielkopolską”.

Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości jeszcze przez kilkadziesiąt minut prze-
żywali uroczystość i możliwość odnalezienia swoich bliskich na TABLICY PAMIĘCI oraz 
wspominali swoich bliskich, ofiar ludobójstwa katyńskiego. 

opracował Tadeusz Patecki
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MIEJSCA PAMIĘCI W RADOMIU

Pomnik Ofiar Katynia na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul.  Limanowskie-
go w Radomiu. Tablica mosiężna ufundowana przez Związek Okręgu Armii Krajowej 
i NSZZ Solidarność w Radomiu. Pomnik projektował mgr inż. arch. Jacek Kapusta. Wy-
konawcą był Zakład Kamieniarski Szczepana Kowalskiego. Pomnik odsłonięto w 1990 
roku. W  latach 1999–2000 „Rodzina Katyńska” w Radomiu przeprowadziła remont-
-modernizację Pomnika. W  maju 2000 wmurowana została urna z  ziemią przywie-
zioną z miejsc kaźni. Położono płytę granitową (proj. mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak) 
z  napisem pochodzącym z  płyty nagrobnej umieszczonej na Cmentarzu Wojennym 
w Miednoje: „Pamięci oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej z obozów Koziel-
ska, Ostaszkowa, Starobielska oraz z więzień Zachodniej Białorusi i Ukrainy, zamordo-
wanych przez NKWD wiosną 1940 roku spoczywających w Katyniu, Miednoje, Char-
kowie i innych miejscach kaźni. Cierpieniu – Prawdę, Umarłym – Modlitwę. W obliczu 
Boga Wszechmogącego. Rodzina Katyńska w Radomiu”.

Ogromny głaz jest wyrazem pamięci o tych, którzy zginęli w obozach jenieckich, 
których nazwy umieszczono na strzelistych kolumnach. 

Gablota w kościele garnizonowym w Radomiu. Znajduje się tam urna z  zie-
mią przywiezioną z Cmentarzy Wojennych na Wschodzie, udekorowana Wstęgą Krzy-
ża Srebrnego Orderu Virtutti Militari, wręczoną na Nadzwyczajnym Zjeździe Federa-
cji Rodzin Katyńskich dla upamiętnienia 55. rocznicy mordu katyńskiego. W kościele 
znajduje się pamiątkowa tablica z wymienionymi miejscami mordu polskich jeńców 
Zbrodni Katyńskiej. 

Tablice epitafijne w jednym z największych sanktuariów w Polsce, w Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie. Dzięki staraniom  Stowa-
rzyszenia Rodzina Katyńska w Radomiu w kompleksie Golgoty została urządzona Ka-
plica Katyńska, gdzie wmurowano tablice epitafijne z nazwiskami zamordowanych na 
„nieludzkiej ziemi” w 1940 roku wojskowych i policjantów z regionu radomskiego. Po-
święcenie miało miejsce w 2000 roku.

Sztandar Rodziny Katyńskiej w Radomiu. Inicjatorem powstania sztandaru 
był zarząd Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Radomiu. Projekt opracowała magi-
ster sztuki grafik Jowita Duszyńska-Waniek. Wyhaftowany został ręcznie przez sio-
stry klaryski w Skaryszewie. Wymiar sztandaru 80x80 cm. Strona A: płat czerwony, 
pośrodku Matka Boska Katyńska (kolor), dokoła drut kolczasty (czarny), napis: „Rodzi-
na Katyńska Radom”. Strona B: płat granatowy, pośrodku Krzyż Virtuti Militari (sre-
bro mat.), napis: „Katyń – Charków – Miednoje – 1940”.

Dęby Pamięci. Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Rado-
miu i dzięki wsparciu Urzędu Miasta Radomia, w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej posa-
dzono 36 Dębów Pamięci. Na skwerze przy ul. Wernera i Szarych Szeregów umieszczo-
no głaz-pomnik z nazwiskami jeńców, zamordowanych w 1940 roku. Byli Oni osobami 
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bliskimi dla członków Stowarzyszenia w Radomiu. Odsłonięcie i poświęcenie miało 
miejsce 13 kwietnia 2010.

Pomnik przed budynkiem, gdzie mieści się Stowarzyszenie Rodzina Katyńska 
w Radomiu, wzniesiony przez leśników w dniu jubileuszu 120 lat Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Radomiu dla uczczenia pamięci Polaków, którzy walcząc o godność i nie-
podległość Polski, złożyli swe życie i cierpienie na ołtarzu Ojczyzny: „... 1939–1940 – 
Łagry, Katyń, Charków, Miednoje...” Radom, 16.09.2000. 

opracowała Teresa Duszyńska

TABLICE EPITAFIJNE POŚWIĘCONE 
RADOMSZCZANOM

Nasze Koło Rodziny Katyńskiej, działające w  Radomsku w  ramach Stowarzyszenia 
Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej, od lat ma swoje miejsce pamięci, przy którym 
odbywają się uroczystości religijne i  patriotyczne, upamiętniające polskich policjan-
tów, oficerów i żołnierzy, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Miejsce to 
w szczególności poświęcone jest Bohaterom Katynia, związanym miejscem urodzenia 
i pracy z naszym rodzinnym miastem.

Pomysł upamiętnienia polskich żołnierzy i  policjantów zamordowanych w  Ka-
tyniu, Twerze-Miednoje i Charkowie w 1940 roku przez sowieckie NKWD, a zwią-
zanych z naszym miastem, narodził się 25 kwietnia 1994 roku podczas uroczysto-
ści otwarcia w Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku wystawy Katyń 1940. W czasie 
rozmowy współorganizatorki wystawy pani Elżbiety Mikołajczuk z członkiem Sto-
warzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej panem Antonim Żywuszką po 
raz pierwszy padła propozycja, aby w Radomsku stworzyć miejsce pamięci ofiar Gol-
goty Wschodu. Kolejne rozmowy przyniosły konkretniejsze ustalenia. Pomysł został 
przedstawiony na spotkaniu członków Rodziny Katyńskiej 21 października 1994 
roku i zyskał ogólne poparcie. Ustalono, że odsłonięcie tablicy nastąpi wiosną 1995 
roku, w 55. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Jesień 1994 roku to czas rozważań nad pro-
jektem i lokalizacją tablicy. Projekt tablicy zgłosił pan Antoni Żywuszko. Początko-
wo miało się na niej znaleźć 47 nazwisk radomszczan zamordowanych na Wschodzie. 
Pan Żywuszko cały czas wertował jednak różne publikacje i dokumenty. Ostatecznie 
ustalono, że tablica będzie zawierała 83 nazwiska zamordowanych w Katyniu, Twe-
rze-Miednoje, Charkowie i innych nieznanych miejscach żołnierzy i policjantów zwią-
zanych z Radomskiem. Końcowy, trzeci projekt zakładał, że tablica epitafijna skła-
dać się będzie z płyty głównej o wymiarach 90 cm × 145 cm, dwóch płyt bocznych 
o wymiarach 90 cm × 63 cm oraz jednej płyty o wymiarach 90 cm × 62 cm i będzie  
mieć kształt krzyża.
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Projekt zyskał aprobatę członków Rodziny Katyńskiej i księdza prałata Mariana Je-
zierskiego, proboszcza parafii św. Lamberta. Po naniesieniu niewielkich poprawek zo-
stał zatwierdzony przez księdza-konserwatora z Kurii Biskupiej w Częstochowie 21 lu-
tego 1995 roku. Aby można było przystąpić do prac wykonawczych, należało uzyskać 
potrzebne fundusze. Członkowie Rodziny Katyńskiej mieszkający w Radomsku złożyli  
składki. Pani Elżbieta Mikołajczuk, pani Stanisława Półrola, pan Antoni Żywuszko 
i pan Bogusław Góralewski rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na terenie miasta. Wystoso-
wano pisma do wojewody, prezydenta miasta, instytucji, urzędów, zakładów pracy, firm 
i osób prywatnych. Dzięki hojności ofiarodawców i zaangażowaniu członków Rodziny 
Katyńskiej 23 marca 1995 roku rozpoczęły się prace. 

Tablice epitafijne wykonali: Zakład Kamieniarski pana Adama Kowalczyka i Zakład 
Liternictwa w Kamieniu „Kompis” pana Jerzego Krawczyka. 17 maja 1995 roku tablice 
zamontowano na wschodniej ścianie Kaplicy Cmentarnej przy ulicy kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Radomsku. Uroczystość odsłonięcia tablic epitafijnych odbyła się 
21 maja 1995 roku. Mszę świętą odprawił ksiądz prałat Marian Jezierski. Potem były 
przemówienia ówczesnego wojewody piotrkowskiego Stanisława Witaszczyka i przed-
stawiciela Rodziny Katyńskiej. Po nich ksiądz prałat poświęcił urny z ziemią z grobów 
polskich żołnierzy z Katynia, Miednoje i Charkowa. Najmłodsi członkowie Rodziny Ka-
tyńskiej złożyli urny w niszach pod tablicami. Uroczystego odsłonięcia tablic dokonał 
pan Leonard Liszewski, cudem ocalały z transportu jeniec Kozielska, wraz z przewod-
niczącym Wojewódzkiego Komitetu Obchodów Roku Katyńskiego, panem Stanisławem 
Witaszczykiem i przewodniczącym Miejskiego Komitetu Obchodów Roku Katyńskiego, 
panem Jerzym Słowińskim. Ksiądz prałat poświęcił odsłonięte tablice. Przedstawiciele 
władz miasta i powiatu, instytucji miejskich, organizacji kombatanckich i społecznych 
oraz szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Odsłonięcie tablic epitafijnych zjednoczyło członków Rodziny Katyńskiej, mieszka-
jących w Radomsku. Wkrótce rozpoczęto starania, aby w Radomsku powołane zostało 
koło Rodziny Katyńskiej. Ukonstytuowało się ono 28 maja 1998 roku. W ciągu sześciu 
lat od odsłonięcia tablic epitafijnych członkowie Rodziny Katyńskiej z Radomska od-
szukali w publikowanych dokumentach nazwiska kolejnych 30 radomszczan, którzy 
zostali zamordowani na „nieludzkiej ziemi” wiosną 1940 roku. Zrodziła się potrzeba 
uzupełnienia tablic o te nazwiska. W celu uzyskania potrzebnych funduszy członkowie 
koła, wspierani przez harcerzy i młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2, przeprowa-
dzili w dniach 1 i 2 listopada 2001 roku kwestę na Starym Cmentarzu. Dzięki życzliwo-
ści radomszczan udało się zebrać znaczną kwotę. Wsparcia udzielił także Urząd Mia-
sta. 14 września 2002 roku, po uroczystej mszy świętej na Starym Cmentarzu, odbyła 
się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tabliczek uzupełniających Katyńskie Tablice 
Epitafijne, upamiętniających kolejnych 30 synów radomszczańskiej ziemi, zamordowa-
nych w Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje. 

16 kwietnia 2010 roku, w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, w kaplicy na Starym 
Cmentarzu odprawiona została msza święta w  intencji pomordowanych na Wscho-
dzie. Po mszy odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia kolejnych 12 tabliczek 
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epitafijnych, zawierających nazwiska radomszczan, które udało się odszukać w odzy-
skanych, odtajnionych dokumentach. Dzięki pomocy Starostwa Powiatowego i Urzę-
du Miasta oraz wsparciu życzliwych nam osób udało się uzyskać fundusze na wyko-
nanie tych tablic.

Członkowie naszego koła często przychodzą pod Katyńskie Tablice Epitafijne, 
modlą się, zapalają znicze. Dwa razy w roku, 17 września i 13 kwietnia, przy tabli-
cach odbywają się uroczystości religijno-patriotyczne, harcerze pełnią wartę, odczy-
tywany jest apel poległych, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, orga-
nizacji i szkół składają wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Póki my żyjemy, pamięć 
o Zbrodni Katyńskiej będzie przekazywana w tym miejsce kolejnym, młodszym po-
koleniom.

opracowała Joanna Wideryńska

WSPOMNIENIE Z „PIONIERSKICH” CZASÓW

Nasze szczecińskie Stowarzyszenie Katyń zostało zarejestrowane dość wcześnie, bo  
23 czerwca 1989 roku. Już w grudniu otworzyliśmy w salach Muzeum Narodowego 
dużą wystawę Katyń w albumach rodzinnych, która była licznie odwiedzana przez na-
stępne pół roku, a członkowie pełnili codzienne dyżury, służąc informacjami na temat 
wcześniej zakazany i rejestrując nowych członków, a było ich 400 w 1992 roku.

Następnym wielkim celem było upamiętnienie naszych Bliskich pomnikiem.
Wybór padł na skrzyżowanie głównych alei na Cmentarzu Centralnym. Mój mąż, Ry-

szard Wołągiewicz (zmarły w 1994 roku), jako archeolog zajmował się cmentarzyskami 
kurhanowymi otoczonymi głazami narzutowymi. Tych na Pomorzu nie brakuje, więc na-
turalnym wydawało się użycie tego budulca. W myśl koncepcji wyrażonej potem przez 
artystę rzeźbiarza Jakuba Lewińskiego, głazy symbolizujące miejsca kaźni otaczały sta-
lowy Krzyż wysokości 7,5 m. Nie znaliśmy jeszcze wówczas miejsc pochówków jeńców, 
tylko nazwy obozów, gdzie byli przetrzymywani, dlatego na jednym kamieniu umiesz-
czono ich nazwy Kozielsk – Ostaszków  – Starobielsk. Na drugim znajduje się Krzyż 
Virtuti Militari, którym wszyscy jeńcy zostali odznaczeni przez Rząd na Uchodźctwie, 
zaś najwyższy obejmuje wszystkich Zaginionych bez wieści, na którym później dodano  
nazwy: Kuropaty, Bykownia, Charków i Chersoń. 

W czasie sezonu wykopaliskowego na poligonie drawskim archeologów odwiedził 
wizytujący żołnierzy zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. Marian 
Sobolewski. Mąż opowiedział mu o konieczności przeniesienia kilku głazów z poligonu 
do Szczecina z „katyńskim” przeznaczeniem. Generał wydał rozkaz, gazikiem objechali  
teren, typując odpowiednie głazy, a adiutant skrzętnie wszystko zapisywał. Po kilku 
miesiącach obudził nas raniutko telefon, w którym jakiś podoficer zameldował, że stoi 
u bram Cmentarza Centralnego i pyta, gdzie ma zrzucić trzy głazy! Nie byliśmy na to 
przygotowani, sprawy były w toku, ale jeszcze daleko było do umieszczania kamieni na 
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swoich miejscach, bo takie miejsca nie były gotowe. Mąż uprosił pierwszą z brzegu firmę 
kamieniarską po drugiej stronie ulicy, by je przyjęli na przechowanie, i tylko błagał, by 
kamieniarz nie zużył ich do swoich celów.

Wszystko toczyło się bardzo szybko. Rozprowadziliśmy cegiełki na fundusz bu-
dowy. Do kogo zwróciliśmy się o pomoc – nie odmawiano, a nawet mówiono, że to 
dla nich zaszczyt (np. brukarze chodnika). Jedynie szczecińskie władze wojskowe 
trwały w „apolityczności Wojska Polskiego”. Wrażenie zrobiła dopiero nasza uprzej-
ma informacja „szkoda, że na uroczystości poświęcenia nie będzie kompanii hono-
rowej, orkiestry i  szczecińskiego dowództwa, bo właśnie generał Sobolewski zapo-
wiedział swój udział”. Natychmiast zmieniono stanowisko i oprawa wojskowa była  
w pełnej gali.

Wspomnieć należy, że wykonania Krzyża ze stali nierdzewnej ofiarowanej przez 
Stocznię im. Adolfa Warskiego podjęli się pracownicy Stoczni Remontowej „Gryfia”, 
gdzie zatrudnieni byli bracia Mrozowie, członkowie Stowarzyszenia. Załoga Stoczni 
postanowiła w nadgodzinach zastąpić tych kolegów, którzy byli zatrudnieni przy Krzy-
żu, by zakład nie poniósł strat. Transport Krzyża przez Odrę uwieczniony został hi-
storycznym zdjęciem. Na dalszym planie wielki statek pasażerski z wyraźnym emble-
matami sierpem i młotem na kominie, po drugiej stronie rzeki, na barce leżący krzyż 
z napisem Katyń – 1940 i z przestrzelonym orłem z czapki wojskowej. Instalacją Krzy-
ża zajęła się V Mazurska Brygada Saperów, a nasz kolega Stanisław Bagiński wspiął się 
na wysięgnik i „odpiął” osadzony Krzyż z haka dźwigu!

Wzruszająca uroczystość odbyła się 11 listopada 1990. Poświęcenia dokonał bi-
skup Kazimierz Majdański, był generał, władze wojskowe i cywilne, licznie stawiło się 
społeczeństwo Szczecina. Wspaniałe przemówienie wygłosiła Gabriela Giżewska, cór-
ka jeńca Kozielska. Wspomnieć tu należy wielu członków Stowarzyszenia Katyń, któ-
rzy szczególnie się zasłużyli. Przede wszystkim pierwsza prezes Bogumiła Palczyńska, 
wiceprezes Ryszard Wołągiewicz oraz Ewa Gruner-Żarnoch, Gabriela Giżewska, Sta-
nisław Bagiński, Andrzej Teszner, Lech Woropay-Hordziejewicz, Mirosław Krawczyk, 
Iwona Młokosiewicz, Dobiesław i Zbigniew Mrozowie i wielu, wielu innych.

W tym samym 1990 roku zostało nadane słuchowisko Za drutami był las autorstwa 
Ryszarda Wołągiewicza, w reżyserii Waldemara Modestowicza, z udziałem szczeciń-
skich aktorów, z muzyką A.P. Kaczmarka. Tekst opublikowany w 1991 roku w książce 
Ryszarda Wołągiewicza Katyń w albumach rodzinnych oparty był na jenieckich pamięt-
nikach wydobytych z dołów śmierci w Katyniu. Słuchowisko to odtwarzane po dziś 
dzień, zostało również przetłumaczone na niemiecki i duński oraz zyskało nagrodę 
Prix Futura w Berlinie. 

Tak przez pierwsze lata głodni prawdy o  losach naszych Bliskich staraliśmy się 
nadrobić stracony czas, kiedy nie mogliśmy mówić publicznie i  utrwalać pamięć  
o nich.

opracowała Maria Danuta Wołągiewicz
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EPITAFIA Z TORUNIA I OKOLIC

Toruń. Epitafium na wewnętrznej, południowej ścianie kościoła pw. Św. Ducha na Sta-
rym Rynku w Toruniu. Inicjatorka, fundatorka i projektantka: art. plastyk pani Kry-
styna Dąbrowiecka-Borysowska. Na kamieniu znajduje się 69 nazwisk ofiar katyńskich. 
Epitafium poświęcone w 1991 roku.

Toruń. Tablica pamiątkowa pamięci rodzin, w 60. rocznicę Zbrodni. Inicjator: pre-
zes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Toruniu, Bogdan Taczak. Tablica poświęco-
na w 2000 roku. 

Toruń. Tablica pamiątkowa poświęcona gen. dr. Bolesławowi Błażejewskiemu, za-
mordowanemu w Katyniu, który w latach 1929–1934 pełnił funkcję komendanta Szpi-
tala Wojskowego w Toruniu.

Golub-Dobrzyń. Tablica na kościele w Dobrzyniu upamiętnia 6 ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej. Inicjator i projektant: Mirosław Gassen-Piekarski ze Stowarzyszenia Rodziny 
Katyńskiej w Toruniu. Poświęcenie nastąpiło 17 września 1999.

Golub-Dobrzyń. Kamień i tablica przy urzędzie gminy w Dobrzyniu.
Lipno, woj. kujawsko-pomorskie. Tablica pamiątkowa 93 zamordowanych w Zbrod-

ni Katyńskiej. Ofiary pochodziły z  Ziemi Dobrzyńskiej. Epitafium poświęcono  
13 kwietnia 2015. 

Kurkocin, gm. Dębowa Łąka, pow. Wąbrzeźno. Miejsce upamiętniające Zbrodnię 
Katyńską. Organizatorem był wójt Jerzy Polcyn z miejscowości Książki.

Książki, woj. kujawsko-pomorskie, dawna piaskarnia w Brudzawkach. Jest to miej-
sce zbrodni hitlerowskiej i upamiętnienia katyńskie. Odbywają się tu coroczne uroczy-
stości, których głównym inicjatorem był wójt Jerzy Polcyn.

Chełmno. Epitafium przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Chełmnie przy 
ulicy 3 Maja. Jednym z inicjatorów był śp. Bogusław Jeleniewicz, członek Stowarzysze-
nia Rodzina Katyńska w Toruniu. 

Chełmno, Cmentarz Komunalny przy ul. Toruńskiej. Tablica dla upamiętnienia kpt. 
Jeleniewicza. 

Grudziądz. Epitafium przy kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, 
kościół Księży Marianów. Upamiętnienie w formie metalowego epitafium z krzyżem 
i odznaczeniem Virtuti Militari. Odsłonięcie nastąpiło w 2000 roku. 

Grudziądz. Epitafium poświęcone ks. prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu. 
Ksiądz prałat był związany z  pułkiem grudziądzkich ułanów i  był więźniem obozu 
w Kozielsku. Długie lata był kapelanem Federacji Rodzin Katyńskich. 

opracował Bogdan Taczak
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UPAMIĘTNIANIE ZBRODNI KATYŃSKIEJ PRZEZ 
ZAMOJSKĄ RODZINĘ KATYŃSKĄ

Prawda o Zbrodni Katyńskiej powoli i z trudem toruje sobie drogę do świadomości hi-
storycznej narodu polskiego. Obecnie jest upamiętniana w różny sposób w wielu miej-
scach w kraju i poza jego granicami. Należy mówić jak najwięcej o Zbrodni Katyńskiej, 
aby raz na zawsze zatarło się kłamstwo rozpowszechniana przez dziesięciolecia. Przy 
okazji obchodów rocznic za granicą Katyń utorował drogę do prawdy i upamiętnień 
w postaci pomników i pamiątkowych płyt. 

1. Członek Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, wnuk przodownika policji Karola Smyr-
skiego, wraz z 5-osobową grupą społeczności polonijnej skupionej przy kościele św. Krzy-
ża w Minneapolis USA postawili sobie za cel upamiętnienie 75. rocznicy Zbrodni Katyń-
skiej ufundowaniem tablicy poświęconej pamięci Polaków pomordowanych w Katyniu. 
Grupę reprezentowała Ewa Banasikowska, Anna Franzen, Hanna Stankiewicz oraz Mar-
ta i  Henryk Świcowie. Dobrowolne datki Klubu Polonia utworzyły fundusz na zakup 
w Polsce pamiątkowej płyty odlanej z brązu. Projekt płyty katyńskiej pochodzi z pracow-
ni artysty Piotra Prusa z Lublina „Moja Marka”, który został zaakceptowany w drodze 
konkursu ofert. Tablica katyńska wyróżnia się pięknem symboliki i wyrazistym prze-
kazem, zawarta jest w planie krzyża wyrażającym cierpienia naszych bohaterów. Małe 
krzyże w tle symbolizują indywidualne postacie ofiar zbrodni. Na środku pamiątkowej 
płyty widoczna jest głowa jeńca ze śladem po kuli. Zarys twarzy jako symbol jest bez-
imienny. Anonimowość człowieka podkreśla ogrom masowego mordu-ludobójstwa. Kon-
tury głowy, jej surowość symbolizują straszliwą zbrodnię, która ukazuje bezwzględność 
oprawców, a równocześnie delikatność i matczyną troskę Matki Bożej, która przytula 
niewinną ofiarę. W dolnym lewym planie widnieje orzełek z czapki żołnierza. Zwieńcze-
niem pięknego przekazu jest cytat z Dziadów części trzeciej: „Jeśli ja o nich zapomnę, Ty, 
Boże na niebie, zapomnij o mnie” oraz napis: „W 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej Polo-
nia z Minnesoty”. Dodatkowo wykonano prostokątną tablicę informacyjną z napisem 
po angielsku: „Pamięci ponad 20 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamordo-
wanych przez Sowietów w Katyniu, Charkowie, Twerze i wielu innych miejscach. Zginęli,  
bo pragnęli wolności”. Uroczyste poświęcenie tablicy odbyło się w kościele św. Krzyża 
dnia 8 listopada 2015 roku. W ceremonii udział wzięli: ks. Glen Jenson, proboszcz para-
fii, oraz ks. Stanisław Michałek z Towarzystwa Chrystusowego. Przed mszą dr Henryk 
Świca odczytał okolicznościowy list Kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie pana 
Sławomira Frątczaka, Ewa Banasikowska oczytała list Dyrektora Biura Edukacji Publicz-
nej IPN dr. Andrzeja Zawistowskiego. Pani Deborah McPherson, prezydent Klubu Pola-
nie, podsumowała wieloletnią działalność organizacji. Uroczystość zakończył ks. Glen 
Jenson, przekazując pozdrowienia zebranym, podkreślił wielkie znaczenie kultywowa-
nia wspólnych tradycji i kultury.

2. W niespełna rok po uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej na zaproszenie 
Henryka Świcy wizytę w USA złożył członek Zamojskiej Rodziny Katyńskiej Ryszard 
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Smyrski z  małżonką. W programie wyjazdu było zwiedzanie miejsc historycznych, 
miast oraz parków narodowych USA. Ryszard Smyrski złożył biało-czerwone wiązan-
ki kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz pod Dębem Ka-
tyńskim i zapalił znicze. Posadzenie Dębu Pamięci poświęcone było pamięci przodow-
nika PP Władysława Rybaka. Dąb posadzono w 2012 roku na dziedzińcu kościoła św. 
Krzyża. Na zakończenie wizyty Ryszard Smyrski został zaproszony przez młodzież 
starszych klas Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii Świętego Krzyża w Minneapolis, 
gdzie przedstawił historię i działalność Zamojskiej Rodziny Katyńskiej. Omówił udział 
młodzieży szkolnej w Polsce w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez 
ZRK w Zamościu. Opowiedział o swoim dziadku, przodowniku PP Karolu Smyrskim, 
zamordowanym w Kalininie. Na zakończenie spotkania z młodzieżą wręczył nasze biu-
letyny oraz wykonano wspólne zdjęcia.

opracował Marek Splewiński na podstawie kwartalnika
„Kurier of Minnesota Polski”, wydanego w USA 

3. 11 listopada 2011 roku w Zamościu została odsłonięta tablica pamiątkowa poświę-
cona Leopoldowi Skulskiemu, premierowi rządu Witosa II RP w latach 1919–1920. Le-
opold Skulski herbu Rogala urodził się w Zamościu w 1877 roku. Z wykształcenia był 
farmaceutą, ale jego zainteresowania były bardzo rozległe. Był inżynierem chemikiem, 
współzałożycielem Polskiego Radia, działaczem społecznym, gospodarczym i politycz-
nym. Założył partię Narodowe Zjednoczenie Ludowe i  zjednoczył z  PSL „Piast”, by 
wreszcie związać się z OZN. Skulski był właścicielem fabryk i aptek, członkiem władz 
wielu stowarzyszeń patriotycznych, zawodowych i sportowych. Przywrócenie pamięci 
o nim zawdzięczamy panu doktorowi Łukaszowi Kotowi, autorowi książki Leopold Skul-
ski – premier z Zamościa. Pan Łukasz Kot, Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia 

„Civitas Christiana” w Zamościu, był także inicjatorem ufundowania tablicy pamiąt-
kowej umieszczonej na domu z Madonną. Do Komitetu Upamiętnienia Leopolda Skul-
skiego zostałem zaproszony jako przedstawiciel Zamojskiej Rodziny Katyńskiej. Nie 
bez powodu. W 1939 roku Leopold Skulski został aresztowany w Pińsku przez rosyj-
ski NKWD. Przewieziono go najpierw do Brześcia, następnie do Mińska. Tam ślad po 
nim zaginął. Dziś niwelując niepoparte twardymi dowodami przypuszczenia, że oca-
lał, a nawet pracował dla Sowietów, możemy być pewni, że jest ofiarą Zbrodni Katyń-
skiej z tzw. listy białoruskiej i trzeba go szukać w Kuropatach.

opracował Jerzy Słupecki

Bardzo ważnym obszarem materialnego upamiętniania Zbrodni Katyńskiej był i jest udział 
Zamojskiej Rodziny Katyńskiej w sadzeniu Dębów Pamięci w ramach ogólnopolskiej ak-
cji Katyń… ocalić od zapomnienia. Akcja ta ma służyć jako program edukacyjny skierowany 
głównie do dzieci i młodzieży, ale również do pedagogów, samorządów, instytucji, mediów 
i wszystkich tych, którym bliska jest prawda i mądrość płynąca z tej mrocznej historii.
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–  6 października 2009 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Za-
mościu odbyła się uroczystość posadzenia pięciu dębów poświęconych Ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej. Są to: ppor. art. rez. Jan Antoniewicz, zamordowany w Char-
kowie, por. Mieczysław Matraszek, zamordowany w Katyniu, przod. SW Kazimierz 
Dukarski, zamordowany w Kuropatach, mjr Wilhelm Kiczak, zamordowany w Ka-
tyniu, ppłk piech. Stanisław Brzeziński-Dunin, zamordowany w  Charkowie. Ucz-
niowie posadzili pięć „wiecznych drzew”, które mają im przypominać tragiczne losy 
Polaków z II wojny światowej, a na budynku Ośrodka została zawieszona tablica po-
święcona wymienionym osobom. Od tego czasu postacie pięciu Bohaterów stały się 
nieodłączną częścią życia Ośrodka. Corocznie odbywają się uroczystości poświęco-
ne temu okresowi historii, nauczyciele Ośrodka zorganizowali konkursy plastycz-
ne o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim o tematyce katyńskiej przy współpra-
cy IPN Warszawa. Dwukrotnie odbyły się lekcje historii poświęcone temu okresowi, 
prowadzone przez p. Marcina Kruszyńskiego – pracownika IPN Lublin. W oparciu 
o fragmenty Dziadów Katyńskich autorstwa Tadeusza Zwilnian Grabowskiego ucz-
niowie wraz z  nauczycielami przygotowali inscenizację o  tym samym tytule. Po-
wstał też montaż słowno-muzyczny z wykorzystaniem pamiętnika kpt. Gąsowskie-
go oraz ballad katyńskich. Uczniowie Ośrodka, kontynuując wieloletnią współpracę 
z Zamojską Rodziną Katyńską, włączają się w uroczystości organizowane na terenie 
Miasta Zamość, przygotowując montaże słowno-muzyczne oraz aktywnie uczestni-
cząc we mszach świętych w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej.

–  28 maja 2009 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toma-
szowie Lubelskim zorganizował uroczystości poświęcone pamięci przodownika PP 
Karola Smyrskiego, zamordowanego w Twerze. Młodzież zgromadzona przy oko-
licznościowej tablicy posadziła Dąb Pamięci.

–  28 maja 2009 społeczność gminy, miasta wraz z uczniami i nauczycielami w To-
maszowie Lubelskim posadziła Dęby Pamięci oraz odsłonięto pamiątkowe tablice: 
SP nr 1 upamiętniła ppor. piech. rez. Eugeniusza Zdrojkowskiego zamordowane-
go w Twerze, SP nr 2 upamiętniła st. post. PP Leopolda Guzowskiego zamordo-
wanego w Twerze, SP nr 3 upamiętniła ppor. rez. Michała Łozę zamordowanego 
w  Katyniu, Zespół Szkół nr 1 upamiętnił prac. kontr. PP Macieja Momota za-
mordowanego w Twerze, Zespół Szkół nr 2 upamiętnił st. post Władysława Tor 
zamordowanego w  Twerze, Zespół Szkół nr 3 upamiętnił kpt. Jana Wąsika za-
mordowanego w Katyniu, Zespół Szkół nr 4 upamiętnił st. post. PP Mieczysława 
Kataszyńskiego zamordowanego w Katyniu.

–  W latach 2009–2010 miały miejsce uroczystości posadzenia Dębów Pamięci: 
w Pławnicy k/Chełma poświęcone plutonowemu Aleksandrowi Starczukowi, za-
mordowanemu w Kijowie, a dąb w Tarnogórze poświęcono post. PP Antoniemu 
Niziołowi, zamordowanemu w Twerze. 

–  7 kwietnia 2009 w Radzyniu Podlaskim na cmentarzu komunalnym pod krzyżem 
katyńskim, poświęconym w roku 2014, posadzono Dąb Pamięci, honorujący pa-
mięć porucznika WP Tadeusza Borkowskiego, zamordowanego w Katyniu. 
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–  27 kwietnia 2009 w Zespole Szkół Publicznych w Moniatyczach koło Hrubieszo-
wa młodzież, nauczyciele i władze gminne zorganizowali uroczystość posadzenia 
Dębu Pamięci poświęconego mjr. piech. Jerzemu Dembowskiemu, zamordowane-
mu w Charkowie. 

–  13 kwietnia 2010 w Szkole Podstawowej w Wywłoczce k/Zwierzyńca uczniowie 
i nauczyciele posadzili Dąb Pamięci poświęcony st. przod. PP Janowi Witiukowi, 
zamordowanemu w Twerze.

–  13 kwietnia 2010 w  Szkole Podstawowej w  Zwierzyńcu posadzono Dąb Pamię-
ci poświęcony post. PP Franciszkowi Hawrylukowi, zamordowanemu w Twerze. 

–  17 września 2010 na terenie Jednostki Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odby-
ła się uroczystość posadzenia czterech Dębów Pamięci, poświęconych oficerom  
2. Pułku Strzelców Konnych, zamordowanych w Charkowie. Byli to: rtm. kaw. Boh-
dan Dobrzański, ppor. kaw. Wiktor Lorenz, rtm. kaw. Roman Adam Sulimir, ppor. 
kaw. rez. Mieczysław Ludwik Szafrański. 

–  26 kwietnia 2012 w Bursie Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu odbyła się uroczy-
stość patriotyczno-edukacyjna, połączona z posadzeniem Dębów Pamięci. Uczczo-
no: aspiranta Zbigniewa Gaudnika, zamordowanego w Twerze, i kpt. obs. Tomasza 
Gołębiowskiego, zamordowanego w Charkowie.

–  27 kwietnia 2012 grono pedagogiczne i  uczniowie Zespołu Szkół Publicznych 
w Majdanie Górnym zorganizowali uroczyste posadzenie Dębu Pamięci. W pod-
niosłej atmosferze scharakteryzowano postać ppor. rez. Tomasza Perczyńskiego, 
zamordowanego w Katyniu. 

–  13 kwietnia 2016 dzięki inicjatywie społeczności Gminy Łabunie odsłonięto pa-
miątkowe tablice i posadzono Dęby Pamięci. Uhonorowano pamięć st. post. PP 
Wincentego Rozkresa, zamordowanego w Twerze, ppor. rez. Tadeusza Curyło, za-
mordowanego w Katyniu, Włodzimierza Łunio, zamordowanego w Kuropatach. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna oraz wydano okolicznościową 
kartę pocztową.

opracował Marek Splewiński
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Jadwiga Kozera
MÓJ OJCIEC ANTONI KWIECIŃSKI

Antoni Kaleciński, syn Jana i  Marianny z  domu Kacprzak, 
urodzony 6 września 1897 w Jastrzębiej, woj. warszawskie. 
Jako kapral brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
roku w okolicach Lidy. Zamieszkały w Warszawie, zawarł mał-
żeństwo z Janiną Piotrowską. Ślub odbył się w kościele św. 
Barbary w Warszawie. Wkrótce po ślubie został skierowany 
na Śląsk do szkoły policyjnej. Po jej ukończeniu został miano-
wany funkcjonariuszem Policji Województwa Śląskiego w Ka-
towicach. Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego z roku 
1928 zawiera spis policjantów, którzy otrzymali pochwały 
(rozkaz nr 913 z 1927, s. 180). W spisie tym figuruje mój oj-
ciec – Antoni Kaleciński. Z zawieruchy wojennej uratowała 
się jedynie legitymacja nr 17466/35/Śl Związku Strzeleckiego, 
upoważniająca mego Tatę do noszenia „Odznaki Strzeleckiej”.

Ojciec został odznaczony pośmiertnie w roku 1993 me-
dalem za udział w wojnie obronnej 1939 i Krzyżem Kam-
panii Wrześniowej 1939 r. Na liście NKWD nr 019/1 z dnia 
07 kwietnia 1940 r. nr arch.99 poz. 100 nr teczki 710 figu-
ruje nazwisko mojego Ojca.

Tyle mówią dokumenty.
Policja zapisała na swym koncie piękna kartę. W jej sze-

regach służyło wielu uczestników walk o niepodległość w la-
tach 1914–1921: jak powstańcy Śląska, Wielkopolski, żoł-
nierze armii Hallera, kombatanci wojny 1920 roku (w tym 
mój Ojciec). Policja polska została uformowana na początku 
lat 1920. i cieszyła się opinią jednej z najlepszych w Europie. 
Na wypadek wojny przewidywano włączenie Policji w skład 
sił zbrojnych, co też miało miejsce w 1939 roku.

Śląska Policja ewakuująca się na wschód po wybuchu 
II wojny dokonała tego we wzorowym porządku. Przedwo-
jenni policjanci to element patriotyczny, wypełniali swoje 
obywatelskie obowiązki wobec Rzeczypospolitej i to było ich 
winą. Kierowani na wschodnie tereny Polski byli tropieni 
i wyłapywani przez dwóch wrogów. Na przełomie września 
i października 1939 roku wypełniali więzienia wielu miast – 
Lwowa, Tarnopola, Łucka i innych. Ginęli w walkach, mordo-
wani w nieznanych okolicznościach, w egzekucjach…

*

Legitymacja Związku 
strzeleckiego – jedyna 

pamiątka
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Po opuszczeniu Warszawy mój Ojciec, pełen szlachetnych zamiarów życiowych, zamiesz-
kał z żoną i córką w Katowicach. W 1925 roku urodziła się druga córka, Halina. Powoli 
czteroosobowa rodzina stabilizowała swoje życie z nadzieją na przyszłość. Wszak Polska 
była wreszcie wolnym krajem, rokującym rozwój nowoczesnego europejskiego państwa. 
Bo przecież „Ojczyzna z martwych wstała z woli Bożej, wspomagana wysiłkiem pokoleń, 
żołnierskim trudem i pracą…” (homilia abp. Sławoja Leszka Głodzia).

Marzeniem mojego Taty było wykształcenie córek. Często zabierał nas do tea-
tru i kina na patriotyczne przedstawienia i filmy, m.in. Bohaterowie Sybiru, Młody las,  
Gałązka rozmarynu. Dla nas, dzieci, była to nauka patriotyzmu, która pozostała na całe 
życie. Rodzice zawiązywali znajomości z rodzinami policyjnymi. Tworzyły się przyjaź-
nie i wokół panowała serdeczna atmosfera. Było nam dobrze, a nawet „sielsko-aniel-
sko”, chociaż skromnie.

Szczególnie cennymi wartościami były „Bóg, honor, Ojczyzna”. Wszystko to skoń-
czyło się we wrześniu 1939 roku. Ojciec wysłał nas do krewnych w Warszawie. W dniu 
31 sierpnia 1939 pożegnał nas na dworcu w Katowicach, ulokował w pociągu i to było 
ostatnie pożegnanie, koniec naszej szczęśliwej rodziny.

Ponad dwudziestoletnią służbę w Policji Województwa Śląskiego Ojciec zakończył – 
jak się wiele lat później okazała – w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Nigdy już nie do-
tarła do nas żadna wiadomość od niego. 

Ostaszków był obozem o zaostrzonym rygorze, jeńcy byli wyjątkowo surowo traktowa-
ni. Znieważani, poddawani wielokrotnym rewizjom, najczęściej zabierano im wszystko,  

Towarzyskie spotkanie w ogródku katowickiego Komisariatu
(Antoni Kaleciński siedzi pierwszy z lewej)



RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VI NR 6 139

SYLWETKI

co miało jakąkolwiek wartość. Dręczyła ich niepewność, tęsknota, byli poddawani prze-
mocy, wstrząśnięci nową, niewolniczą sytuacja życiową, ciągle upokarzani, doskwierał 
im głód, zimno i okropne warunki panujące w przepełnionych pomieszczeniach.

Na rozkaz najwyższych władz Związku Radzieckiego skazano ich na śmierć. Zostali  
rozstrzelani, bo swą postawą demonstrowali należność do wolnego kraju i gotowość 
oddania życia w jego obronie.

Stosunek do ciała zmarłych jest miarą ludzkiej kultury. Od najdawniejszych wieków 
groby były otaczane szacunkiem, miłością i pamięcią. Niestety, ciała naszych rozstrze-
lanych bohaterów wepchnięto bezwładnie do dołów. Na ich kościach wyrosły sosny, któ-
rych korzenie piły ich krew. Cisza zapanowała nad tym miejscem wielkiego cierpienia. 

Lecz pamięć nie dała się zabić. Przez wiele lat nie dało się ustalić miejsca kaźni. 
Nadszedł jednak czas, gdy ziemia rosyjska odsłoniła swe straszne tajemnice. Ponad 
pół wieku rozmyślań, przypuszczeń, szukania wyobraźnią: „Gdzie jesteś pochowany, 
Ojcze?”. Pierwszy i ostatni raz – jako jedyna z rodziny – stanęłam nad grobem Ojca 
w Miednoje 2 września 2000 roku. Czekał na mnie ponad 50 lat…

A ja dziękowałam Bogu, że doczekałam chwili, gdy mój ukochany Tatuś został po-
chowany w poświęconej ziemi, godnie, w sposób uroczysty na cmentarzu w Miedno-
je – Krzyż Virtuti Militari, wieńce, kwiaty, znicze, a przede wszystkim uroczysta msza 
święta i modlitwy bliskich… Rzędy tablic z nazwiskami i informacjami osobistymi spo-
czywających osób – naszych Bliskich. Nazwiska i informacje są różne, lecz data śmier-
ci – ta sama – 1940 rok…

Ojciec mój dwa razy w obronie ojczyzny stawał w obliczu śmierci. W obronie Oj-
czyzny w okolicach Lidy – tym razem uratowany jako żołnierz, drugi natomiast raz na 
ziemi rosyjskiej – jako jeniec obozu Ostaszkowa – zamordowany w Kalininie, spoczy-
wający w Miednoje. W ciągu dwudziestu lat takie tragiczne losy Ojczyzny i tylu boha-
terów stanęło w obronie i oddało swe życie za Rzeczpospolitą.

Cmentarz w Miednoje Chwila modlitwy i zadumy nad grobem mego 
Ojca w Miednoje
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Danuta Malon (RK Lublin)
OFICER Z PORTRETU TO MÓJ TATA…

Tatę mojego znam jedynie z wiszącego na ścianie pokoju por-
tretu i opowiadań Mamy. Kiedy wybuchła wojna, byłam zbyt 
mała, aby zapamiętać jego ciepłą twarz, śmiejące się zawsze 
na mój widok oczy i wyciągnięte do mnie dłonie…

Marian Miżołębski urodził się 2 sierpnia 1911 roku 
w  Lublinie. Tutaj ukończył 5-letnie Państwowe Męskie Se-
minarium Nauczycielskie im. Juliusza Słowackiego w Lubli-
nie. Po ukończeniu Seminarium i  złożeniu obowiązującego 
nauczycieli przyrzeczenia zatrudniony został przez Inspekto-
ra Szkolnego Lubelskiego w Lublinie jako nauczyciel, z tygo-
dniowym pensum 30 godzin lekcyjnych w Szkole Powszech-
nej nr 4 w Lublinie. 

Po dwóch latach pracy w Lublinie oddelegowany został jako kierownik szkoły po-
wszechnej I  stopnia do Dębszczyzny, małej miejscowości w  powiecie lubelskim. Był 
bardzo pogodny, wesoły. Tutaj cieszył się ogromną sympatią mieszkańców, swoich ucz-
niów i doceniany był za pracę edukacyjną przez ich rodziców. Kochał dzieci. Mającym 
problemy w nauce lub trudne warunki lokalowe w domu po zajęciach w szkole pomagał 
w odrabianiu lekcji. Codziennie rano grupa miejscowych dzieci czekała przed naszym 
miejscem zamieszkania, aby razem z panem kierownikiem pójść do szkoły. Była też ry-
walizacja między uczniami, kto w danym dniu będzie niósł teczkę ulubionego nauczy-
ciela. Po lekcjach odprowadzały swojego pana do domu dziewczynki, aby pozostać tu 
chwilę i pobawić się ze mną, wówczas kilkunastomiesięcznym dzieckiem.

Ppor. rez. Marian 
Miżołębski

Z młodzieżą w Lublinie 
3 maja 1934 r.

Z opaską żałobną po śmierci marsz. 
Piłsudskiego
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Tata mój był człowiekiem uzdolnionym również artystycznie: śpiewał, grał na 
skrzypcach i mandolinie, zajmował się grafiką, malował olejem obrazy. Nie był mu obcy 
sport. W zimie uprawiał narciarstwo biegowe, w lecie grywał w piłkę. Parał się pszcze-
larstwem. Zaangażowany był czynnie w działalność społeczną Dębszczyzny. Był w tej 
miejscowości, niemającej w tamtych czasach żadnych rozrywek ani środków przeka-
zu, ambasadorem kultury. Z braku innych lokali ogólnodostępnych, w skromnych sa-
lach szkolnych organizował dla mieszkańców spotkania i przedstawienia, do których 
przygotowywał swoich uczniów. Dla rezerwistów zorganizował Koło Strzelców, gdzie 
młodzi mężczyźni odbywali ćwiczenia strzeleckie, prowadzili dyskusje, przy akompa-
niamencie mandoliny Taty śpiewali wojskowe i patriotyczne piosenki. Często organi-
zował mecze siatkówki oraz inne gry sportowe. Działalność tę wspierał zaprzyjaźnio-
ny z rodzicami ksiądz proboszcz – katecheta w miejscowej szkole.

Był oficerem rezerwy. W poprzednich latach odbył kilka przeszkoleń wojskowych: 
 w 1932 roku II stopnia w 8. PP Leg. w Lublinie, w 1934 roku 4-miesięczny Dywizyjny 
Kurs Podchorążych Rezerwy przy 9. PP Leg. w Zamościu, w 1935 roku 6-tygodniowe 
ćwiczenia wojskowe, po czym otrzymał nominację na stopień podporucznika i prze-
niesiony został do rezerwy. W lipcu 1939, po zakończeniu roku szkolnego, wezwany 
został na kolejne ćwiczenia do 7. Pułku Piechoty w Chełmie. Opuszczał dom, idąc nie 
na wojnę, lecz na kolejne szkolenie. W pożegnaniu z rodziną i bliskimi uczestniczył 
również ks. proboszcz. Pobłogosławił Tatę, a na szyi zawiesił mu krucyfiks. Jako mała 
dziewczynka nie rozumiałam tej sytuacji, ale pewnie wyczuwałam intuicyjnie coś złe-
go i bardzo płakałam, a Tata powiedział do mnie na pożegnanie: „Nie płacz, córeczko, 
tata niedługo wróci”. Tej obietnicy nie było mu dane jednak spełnić…

Ćwiczenia trwały cztery tygodnie, ale polityka międzynarodowa była dość napięta 
i Tata nie wrócił do cywila, lecz przeniesiony został do 44. Pułku Legii Amerykańskiej 
w Równem. Napisał stamtąd kilka listów. Początkowo był zadowolony. Pisał, że kocha 
wojsko, ma zdyscyplinowanych podkomendnych i choć jest to czas wakacji i wypoczyn-
ku, jego obowiązkiem jest służyć ojczyźnie. Z czasem jednak, kiedy sytuacja stawała się 
coraz bardziej niebezpieczna, miał obawy co do dalszego swojego i Ojczyzny losu. W jed-
nym z listów pisał do Mamy: „Pokazuj temu dziecku ten portret i mów, że to jest jej tata.  
Żeby nie zapomniała ojca, żeby się nie bała, jak wrócę. Ale kiedy to nastąpi, to tylko 

Bóg jeden wie…” Pod koniec sierp-
nia napisał rozpaczliwy list, że inne 
żony przyjeżdżają odwiedzać swo-
ich mężów, i prosił, aby Mama rów-
nież przyjechała ze mną do Równe-
go. Nie pamiętam tego, ale byłyśmy 
z Mamą w Równem parę dni. Tam 
zastała nas wiadomość o wybuchu 

Równe, 3 września 1939 r.
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II wojny światowej. Zostałyśmy w Równem do 3 września 1939, w którym to dniu Pułk, 
gdzie służył Tata, wyruszył na zachodnią płonącą granicę Polski. Z tego pobytu pozo-
stała bezcenna pamiątka – zdjęcie, na którym jest Mama, Tata i ja.

44. Pułk wchodzący w skład 13. Dywizji Piechoty walczył z Niemcami na szlaku 
Tomaszów Mazowiecki – Tomaszów Lubelski. To tam, po 26 września 1939, w niezna-
nych okolicznościach Ojciec mój z towarzyszami broni dostał się do niewoli sowieckiej. 
Osadzony został w  jenieckim obozie NKWD w  Kozielsku. W listopadzie 1939 roku 
Mama otrzymała z Kozielska od Ojca jeden list. Krótki, lakoniczny. Pisał, że jest zdrów, 
i zadawał wiele pytań o los pozostawionej w Polsce żony i małej córki. Nie skarżył się 
na los, nie opisywał swojej jenieckiej sytuacji, gdyż tak jak wszyscy jego towarzysze 
niedoli doskonale wiedział, że korespondencja była cenzurowana przez funkcjonariu- 
szy NKWD. Kolejnych listów od Ojca z obozu nie było – niewykluczone, że zostały przez  
NKWD zatrzymane. 

Przez wiele miesięcy i lat od Ojca nie było żadnych informacji. Również korespon-
dencja, jaką Mama wysyłała na adres kozielskiego obozu, wracała, a na pieczątce przy-
bitej na kopercie widniał napis: RETOUR-PARTI. Znaczyło to, że Taty w  obozie nie 
ma. Do miejsca kaźni w Katyniu wywieziony został między 7 a 13 kwietnia 1940 roku 
i tam bestialsko zamordowany. Na NKWD-owskiej liście wywozowej nr 017/1 nazwis-
ko Marian Miżołębski znajduje się pod poz. 1638. Spoczął w bratniej mogile, prawdo-
podobnie drugiej. 

Mama o śmierci męża dowiedziała się 29 maja 1943 roku, z listy zamordowanych 
w Katyniu polskich oficerów, publikowanej partiami na łamach okupacyjnego dzien-
nika „Nowy Głos Lubelski”. Imię i nieco zniekształcone nazwisko oraz znalezione pod-
czas ekshumacji rzeczy w  kieszeniach munduru potwierdzały tożsamość Ojca, lecz 
Mama nie przyjmowała tego do wiadomości, nie wierzyła. Twierdziła, że to zapewne 
pomyłka, że ktoś o podobnym nazwisku. Spodziewała się, że pewnego dnia Ojciec za-
puka do drzwi, że wróci może z dalekiego kraju i będzie z nami. Ja też w to wierzyłam, 
czekałam. Kiedy na ulicy spotykałam polskiego żołnierza, biegłam do Mamy z infor-
macją, że chyba widziałam Tatę.

Z tą niepewnością Mama żyła długo, bardzo długo. Przez jeszcze wiele lat ciągle 
czekała na powrót Taty… 

Pamięć o moim Tacie była zawsze żywa. To, gdzie zginął, było rodzinną tajemnicą, 
a ja od dziecka miałam zakodowane, że mówić o tym nie wolno. Dziwił mnie tylko fakt, 

że kiedy byłam w V klasie szkoły podstawo-
wej, nauczycielka historii opowiadała o Sta-
linie, który tak bardzo kochał polskie dzie-
ci. Miałam wówczas ogromną chęć zapytać: 
to dlaczego zabił polskim dzieciom ojców?

Tabliczka inskrypcyjna na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Katyniu
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Wiele lat sprawa śmierci mojego Ojca musiała być tematem tabu. Po przełomie 
w roku 1989 dane mi było odwiedzić po raz pierwszy miejsce, gdzie został zamordo-
wany. Mama doczekała tej chwili, ale do Katynia nie pojechała. Bała się dalekiej podró-
ży, ale przede wszystkim wielkiego przeżycia psychicznego. Modliła się przy wzniesio-
nej wkrótce w Lublinie Mogile Katyńskiej, gdzie znajduje się nazwisko jej ukochanego 
męża i ziemia przywieziona z Katynia.

Mimo upływu tak wielu lat moja rodzina o  nim pamięta. Pamiętają wnuki, zna-
ją historię Zbrodni Katyńskiej prawnuki… Wielką satysfakcją dla mnie, jako córki za-
mordowanego, jest również fakt pamięci o moim ojcu przez Szkołę Podstawową nr 1 
im. ks. St. Konarskiego w Lublinie przez posadzenie dębu katyńskiego. Rokrocznie, od  
dziesięciu lat, młodzież szkoły oddaje swojemu bohaterowi hołd, organizując uroczy-
stość w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym dniu przywoływana jest syl-
wetka Ojca, a uczestnicząca w tej uroczystości młodzież poznaje także historię Zbrodni 
Katyńskiej. Postać mojego Ojca upamiętniona została również w albumie IPN. Uczen-
nica 24. Gimnazjum w Lublinie Aleksandra Czerniakiewicz wzięła udział w 1. edycji 
konkursu Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, opracowując kartę do albumu o życiu 
ppor. Mariana Miżołębskiego.

Jest to już kolejna publikacja o  tematyce historycznej, w  której upamiętniona  
została osoba mojego Ojca.

Stanisław Bagiński (RK Szczecin)
OD VERDUN DO KATYNIA 

Sylwetka Ojca

Życie mego Ojca, Władysława Bagińskiego, to można powiedzieć historia oręża polskie-
go, od jego narodzin po przeszło stuletniej niewoli aż do wybuchu II wojny światowej, 
kiedy to dokonano ponownego zaboru Polski przez dwa zbrodnicze mocarstwa, faszy-
stowskie Niemcy i bolszewicką Rosję. Uczestniczył On bowiem we wszystkich wyda-
rzeniach istotnych dla odrodzonej Polski. 

Urodził się 9 kwietnia 1894 roku w  Łysomicach pod Toruniem, na terenach ów-
czesnego zaboru pruskiego, w patriotycznej rodzinie. Jego ojciec, Bogumił, był ogrod-
nikiem i znanym działaczem narodowym i społecznym na terenie Pomorza i Wielko-
polski. Posiadając gruntowną wiedzę i  szerokie doświadczenie, propagował oświatę 
rolniczą w tworzonych przez siebie związkach i stowarzyszeniach ogrodniczych. Był 
redaktorem wielu pism ogrodniczych, a w odrodzonej Polsce redaktorem naczelnym 
dwutygodnika „Giełda Ogrodnicza”. Na Podgórzu zakładał amatorskie zespoły teatral-
ne i chóry. Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości został mianowany pierw-
szym komisarycznym burmistrzem miasta Podgórza, które wówczas nie należało jesz-
cze do Torunia. 
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Mój Ojciec w okresie nauki w gimnazjum toruńskim został z niego wydalony ze 
względu na czynny udział Jego siostry w pamiętnym strajku szkolnym. Dzięki usilnym 
staraniom został przyjęty do Miejskiej Szkoły Średniej, którą ukończył z klasą dodat-
kową (tzw. Oberklasse). Następnie zaliczył 2 semestry w Królewskiej Szkole Handlowej 
w Toruniu. Był także słuchaczem Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. Praktyko-
wał w branży włókienniczej w dużych firmach handlowych, między innymi w dużym 
przedsiębiorstwie handlowym w Kassel w Niemczech. Miał zamiar przenieść się do 
Francji, niestety, wybuch I wojny światowej zniweczył te zamiary. 

13 maja 1915 jako poborowy został przymusowo wcielony do armii niemieckiej 
i wysłany na front zachodni do Francji. Walczył najpierw w szeregach 4. pułku ułanów, 
następnie w  pułkach piechoty. W zaciekłych walkach pod Verdun, na wzgórzu 304, 
w maju 1916 roku został ranny. Na front zachodni wrócił 12 stycznia 1917. Za walecz-
ność okazaną w walkach na froncie zachodnim odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy 
„za męstwo w boju”. W maju tego roku, jak pisze w swoim życiorysie, „z pobudek patrio-
tycznych” przeszedł na stronę francuską. W niewoli francuskiej przebywał w obozie 
jenieckim w Montluçon, gdzie pełnił funkcję szefa i tłumacza mniejszego obozu (oko-
ło 400). W chwilach wolnych od nawału pracy, którą był tam obciążony, z własnej woli 
pracował nad podniesieniem ducha patriotycznego wśród jeńców Polaków. Z chwilą 
formowania się we Francji Armii Polskiej wstąpił do niej jako jeden z pierwszych ochot-
ników. Walczył przeciw Niemcom pod pseudonimem Wacław Batamski, od 6 maja 1918 
do czasu zawieszenia broni. 

Egzamin oficerski złożył w Alençon w 1. Pułku Szwoleżerów i otrzymał przydział 
jako instruktor do 3. Pułku Szwoleżerów. 

Z „Błękitną Armią” gen. Hallera wrócił do Ojczyzny w kwietniu 1919 roku. Po przy-
jeździe do kraju został wysłany na front wschodni, gdzie był adiutantem i tłumaczem, 
przy Dowódcy Grupy Frontu Wołyńskiego. Tam, 4 października, objął ochotniczo, w na-
głym wypadku dowództwo szwadronu, w szarży przeciw bolszewikom, którzy zajęli mia-
sto Teofilpol. W bitwie tej został ranny. Za waleczność na polu walki otrzymał pochwa-
łę przez sztab generalny Armii gen. Hallera. Po wyleczeniu jako niezdolny częściowo do 
służby frontowej otrzymał przydział do sztabu tworzącej się 16. Dywizji Piechoty Pomor-
skiej, gdzie powierzono mu funkcję kierownika Urzędu Gospodarki Dywizji. W tym cha-
rakterze wyruszył na front bolszewicki, gdzie był czynny do zakończenia wojny. 

Po wojnie na własną prośbę został przeniesiony do 18. Pułku Ułanów Pomorskich, 
gdzie pełnił służbę jako oficer gospodarczy. 26 lutego 1921 roku otrzymał awans do stop-
nia porucznika. 29 marca 1922 roku, po złożeniu wniosku, został zwolniony z Wojska 
Polskiego jako porucznik rezerwy 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Dwukrotnie był po-
woływany na sześciotygodniowe ćwiczenia rezerwy do macierzystego 18. Pułku Ułanów. 

W sierpniu 1939 został zmobilizowany. Do niewoli sowieckiej dostał się w niezna-
nych okolicznościach. W obozie jenieckim w Kozielsku przebywał do kwietnia 1940, 
kiedy to został wywieziony i zamordowany w Lesie Katyńskim. Zidentyfikowany pod 
nr 1594 i ekshumowany z dołu śmierci do bratniej, prawdopodobnie trzeciej mogiły. 
Pośmiertnie dekretem Prezydenta awansowany do stopnia kapitana. 
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Życie prywatne. Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Anną z Zagrabskich ożenił 
się 19 marca 1920. Z powodu gruźlicy płuc, po nieuleczalnej wówczas chorobie, żona 
zmarła przedwcześnie 10 września1927, zostawiając dwoje dzieci: sześcioletniego syna 
Zbigniewa i  czteroletnią córkę Barbarę. Po raz drugi Władysław ożenił się z  siostrą 
zmarłej żony Wandą, która bardzo kochała dzieci Jego i swojej siostry Anny. Z żoną 
Wandą miał dwóch synów, Stanisława i Adama, niestety, tego ostatniego już nie wi-
dział, gdyż przyszedł na świat 25 lutego 1940. W ostatnim zachowanym liście Ojciec 
z wielką troską dopytywał się o zdrowie żony i nienarodzonego jeszcze dziecka. 

Po odejściu z 18. Pułku Ułanów Pomorskich do rezerwy, pracował w dużych przed-
siębiorstwach handlowych na kierowniczych stanowiskach. Otworzył także „Skład Bła-
watów”, który jak pisze „musiał zlikwidować z przyczyn niezależnych od siebie”. Jak 
wspominała mama, był znakomitym fachowcem, potrafił po wzięciu do ręki materiału, 
bezbłędnie go scharakteryzować i ocenić. Były to lata Wielkiego Kryzysu, gospodarka 
była w ciężkim stanie, dlatego też trudno było o klientów, a także o odpowiednią do 
kwalifikacji posadę. Firmy padały jedna po drugiej. W tym stanie rzeczy Ojciec zajął się 
uprawą warzyw na obszarze około trzech hektarów. Po kilku latach, na skutek długo-
trwałej suszy, a następnie gradobicia, przy braku kapitału zapasowego, zmuszony był 
do rezygnacji z dalszej działalności na tym polu. 

Jaki był w życiu codziennym? Przede wszystkim chciałbym sam to wiedzieć. Nie-
stety, los nie pozwolił mi zaznać ojcowskiego uczucia ani poznać Jego osobowości, gdyż 
Ojciec poszedł na wojnę, kiedy miałem 15 miesięcy. Tak więc próba przedstawienia 
Jego sylwetki na pewno będzie niepełna, ponieważ opiera się na wspomnieniach człon-
ków najbliższej rodziny i zachowanych dokumentach. Wynika z nich, że był na pewno 
postacią nietuzinkową: gorącym patriotą, co wyniósł z domu znanego z umiłowania 
polskości i  tradycji narodowych. Wspomniana siostra brała czynny udział w strajku 
szkolnym w zaborze pruskim, brat Czesław był aktywny w ruchu SOKOŁA, który był 
organizacją krzewiącą nie tylko tężyznę fizyczną, ale także podnoszącą ducha narodo-
wego wśród młodych Polaków. O ojcu, a moim dziadku już wspomniałem. Dzięki jego 
działalności społecznej i  zawodowej zarówno rodzina, jak i  społeczeństwo Pomorza 
i Kujaw umacniały swą tożsamość narodową. 

Ojciec znał bardzo dobrze język niemiecki, francuski i  rosyjski. Jako tłumaczo-
wi  podczas wojny bolszewickiej, a wcześniej w czasie pobytu we Francji, w tworzącej 
się tam armii gen. Hallera, znajomość języków była bardzo przydatna, zwłaszcza że 
do armii tej zgłaszali się polscy ochotnicy z całego świata. Śmiał się, kiedy opowiadał, 
jak musiał uczyć zasad prawidłowej kawaleryjskiej konnej jazdy „kowbojów” z Dzikie-
go Zachodu. Sam był doskonałym kawalerzystą, znającym przydatne w tym rzemiośle 
elementy woltyżerki. Jako ułan świetnie władał szablą i lancą. Brał udział w pokazach, 
gdzie popisywał się tą sztuką. Nie znam wszystkich sztuczek w „robieniu” szablą, ale 
mama mówiła, że znał nawet te najtrudniejsze. 

W kawiarni, do której zaglądał w wolnych chwilach, grał w szachy i opowiadał zna-
jomym o swoich przeżyciach, a  jako weteran dwóch wojen miał o czym. Walcząc za-
równo na wschodnim, jak i na zachodnim froncie, zetknął się ze zgoła odmiennymi 
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sposobami prowadzenia wojny. Z jednej strony, ruchoma, dynamiczna, zmieniająca się 
z dnia na dzień sytuacja na froncie, z drugiej zaś walki stacjonarne wzdłuż linii silnie 
ufortyfikowanych okopów, polegające na wzajemnych wypadach i  ostrzeliwaniu się. 
Właśnie w czasie jednej z takich akcji ojciec przeszedł na stronę francuską. Opowiadał 
później, że dla ratowania życia w czasie ostrzału artyleryjskiego krył się w leju po po-
cisku, w przeświadczeniu, że drugi raz w to samo miejsce pocisk nie trafi. 

Był zapalonym wędkarzem, specjalistą od łowienia sandacza; swoje hobby uprawiał 
na „główkach” znajdujących się po lewej stronie Wisły. Jak nikt inny umiał trafnie wy-
czuć miejsce żerowania tej ryby i raczej nie zdarzało się, aby wracał do domu z pusty-
mi rękami. W wyprawach tych często towarzyszył Mu syn Zbyszek, który łowił kiełbi-
ki, stanowiące przynętę na sandacza. Nie zbliżył się on jednak do sukcesów Ojca. Wiele 
osób chętnie chciałoby pójść z Ojcem na ryby, ale tylko szwagier Bronek mógł pochwa-
lić się, że chodził z Władkiem „na sandacza”. 

Ratowanie tonącego to rzecz wymagająca wielkiej odwagi i poświęcenia dla drugie-
go człowieka, ponieważ związane jest z ryzykiem utraty życia. Takimi cechami musiał 
wykazać się Ojciec, ratując tonącego w Wiśle człowieka. Wymagało to zaiste wielkiej 
przytomności umysłu oraz precyzji w ruchach. 

Nie wiadomo, co Go skłoniło do przejścia do rezerwy. Na ten temat nic nie pisze 
w swoim życiorysie. Nie znam Jego poglądów politycznych, a z mamą ani ze starszym 
bratem nie rozmawiałem na ten temat, bo po prostu mnie to nie interesowało. Dopiero 
teraz, pisząc ten tekst, sprawa ta mnie zaintrygowała. Ogólnie wiadomo, że gen. Haller 
był antagonistą Piłsudskiego, do tego stopnia, że w pewnym momencie Haller usunął 
się z aktywnego życia politycznego i wojskowego i osiadł w swym majątku niedaleko 
Chełmna. Piłsudczycy byli faworyzowani w armii, może więc dlatego wzorem swego 
ukochanego dowódcy Ojciec odszedł z wojska. Poza tym Ojciec był demokratą i niektó-
re zwyczaje w wojsku Go raziły, np. fakt wykorzystywania przez oficerów ordynansów 
do pomocy swoim żonom przy noszeniu zakupów itd. A może chciał po prostu odpo-
cząć po latach służby wojskowej, w tym kilku latach spędzonych w walkach na różnych 
frontach i w niewoli, jako weteran wojenny posmakować życia w cywilu. Czy decyzja 
była trafna i Go satysfakcjonowała, tego już się nie dowiemy. 

Mimo zmiennych kolei życia, które nie oszczędziło Mu także niepowodzeń, kiedy 
Ojczyzna znalazła się w potrzebie, ruszył na swoją trzecią i, jak się okazało, ostatnią 
wojnę, na której został w sposób okrutny zamordowany. Jak mówiła ciocia Fela (siostra 
Ojca i moja matka chrzestna), ze względu na swój wiek (45 lat) i czworo dzieci (w tym 
najstarszy syn zrobił maturę, a młodsze jeszcze się nie narodziło) nie musiał iść do  
wojska. Zwyciężyła jednak miłość do Ojczyzny i wierność zasadzie „Bóg, Honor i Ojczy-
zna”, według której wychowane było całe międzywojenne pokolenie Polaków, a także  
pokolenie, które tę wolną Polskę wywalczyło. 

Cześć Jego Pamięci! 

Tekst niniejszy powstał w oparciu o wspomnienia członków rodziny,  
oraz istniejące dokumenty
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Bogdan Taczak (RK Toruń)
WSPOMNIENIE O OJCU, MAJORZE MARIANIE 
TACZAKU

„Synku, pamiętaj, opiekuj się Mamą i Siostrą” – to były ostatnie słowa mojego Ojca,  
jakie pamiętam we wrześniu 1939 roku. 

Ojciec urodził się w  Kostrzynie Wielkopolskim W 1897 roku rodzina mieszkała 
w Ostrowie Wielkopolskim. Dziadek był lekarzem. Polska młodzież kończyła niemie-
ckie gimnazja, polskiego i historii uczyła się na tajnych kompletach. Nie udało się ich 
zniemczyć, jednak do służby w niemieckiej armii musieli być wcielani i wysyłani na 
zachodni front I wojny światowej. Ojciec ranny wrócił do kraju i trafił na Powstanie 
Wielkopolskie w Poznaniu. W stopniu kaprala walczył na froncie litewsko-białoruskim. 
W  1919 roku został awansowany do stopnia podporucznika. Odznaczony Krzyżem 
Walecznych, złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami. Po kursach oficerskich 
zostaje instruktorem w szkołach artylerii. W 1935 roku awansuje do stopnia majora 
i zastępcę dowódcy 8. Pułku Artylerii Ciężkiej w Toruniu. Ojciec czuł, że będzie wojna, 
w końcu to już II wojna światowa, a był oficerem sztabowym i wiedział, co się dzieje  
w Europie. 

Był bardzo spokojnym i wspaniałym człowiekiem. Uczył mnie pisać prawą ręką, jeź-
dzić na rowerku i na nartach dla dzieci. W niedzielę dawał mi trochę pieniędzy i mówił: 
daj to temu biednemu. Myślę, że chciał mnie uczulić na ludzką biedę. Wybuch wojny 
w 1939 roku zmusił nas do ucieczki na wschód, w okolice Brześcia. Pożegnanie z ro-
dziną nastąpiło w nocy i tu pamiętne słowa: „Synku, pamiętaj, opiekuj się mamą i sio-
strą”. Był wrzesień 1939 roku. Mama z nami wracała do rodziny w Poznańskie, by tam 
się spotkać po wojnie. Mama czekała na męża długie lata. Ja zostałem półsierotą, co 
dawało mi stypendia, łatwiejsze dostanie się na studia. Jednak Ojca nic nie zastąpi. 
Gdy Niemcy ogłosili, że odkryli w miejscowości Katyń koło Smoleńska doły z zamor-
dowanymi polskimi oficerami, jeńcami – to czuliśmy, że taki los mógł spotkać nasze-
go najbliższego, jednak nie było go na listach.

W lasach Piatichatki pod Charkowem odkryto doły z ciałami zamordowanych ofice-
rów. Sprawa zbrodni wyjaśniła się dopiero po dostarczeniu przez Rosjan spisów zamor-
dowanych jeńców. Na listach ofiar z obozu w Starobielsku znaleźliśmy nazwisko nasze-
go Ojca, Mariana Taczaka, pod numerem 3293. Pamiętam doskonale nocne pożegnanie 
i prośbę, abym opiekował się Mamą i Siostrą. Bardzo mi w tym pomogła w później-
szych latach moja żona Maria z domu Liczmańska. Byliśmy w klasztorze w Starobiel-
sku, gdzie więziono polskich oficerów oraz na wybudowanym cmentarzu w Piatichat-
kach koło Charkowa. Przeżycie było niezwykle smutne. W 1990 roku zawiązywały się 
Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, a dwa lata później zostałem prezesem Toruńskie-
go Stowarzyszenia.



148 RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VI NR 6

SYLWETKI

Mjr Marian Taczak

Marian z żoną Stefanią, 1 lipca 1930

Defilada

Kartka ze Starobielska

Wykłady Tabliczka w Charkowie
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EUGENIA HALINA WASIAK (1915–2018)

Była z  nami od zawsze. Zawsze uśmiech-
nięta i radosna, elegancka starsza pani. Uj-
mowała nas wszystkich delikatnością, a Jej 
wypowiedzi były zawsze wyważone. Impo-
nowała wiedzą, no i  oczywiście doświad-
czeniem życiowym. Kiedy przychodziła na 
czwartkowe spotkania Rodziny Katyńskiej 
w Muzeum, widać było, że zależy jej na kon-
takcie z ludźmi. Lubiła towarzystwo, zawsze 
była ciekawa ludzi i  świata. Kiedy w  roku 
2015 obchodziliśmy Jej setne urodziny, nikt 
nie chciał wierzyć, że to prawdziwy wiek. 

Eugenia Halina Wasiak urodziła się 6 grudnia 1915 roku. Jako młoda absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego, jeszcze przed wybuchem wojny zdążyła wyjść za mąż za 
Wacława, wówczas podporucznika 42. Pułku Piechoty w Białymstoku. Nie cieszyli się 
długo małżeńskim życiem. Pani Halina – bo tego drugiego imienia używała – poświęci-
ła się pracy jako nauczycielka języka francuskiego oraz geografii. Była lubianym i doce-
nianym pedagogiem. Pomimo wielu odznaczeń branżowych, jakie miała, najdroższym 
Jej sercu było odznaczenie, które otrzymała jako „wdowa katyńska”. 

22 września 2018 pożegnaliśmy Panią Halinę. Odeszła w wieku prawie 103 lat.

opracowała Agnieszka Markiewicz-Cybulska (RK Białystok)

BOŻENNA BATOR-SAWICKA (1930–2018)

Kiedy wspominamy śp. Bożenkę, to widzimy najpierw oso-
bę pogodną, życzliwą, uśmiechniętą, oblicze pełne dobroci.

Z Gdańską Rodziną Katyńską związana od początku 
jej powstania, czyli od listopada 1989 roku. Była człon-
kiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Gdańska 
Rodzina Katyńska przy Klubie Garnizonowym w Gdań-
sku-Wrzeszczu oraz członkiem Zarządu wybranego 
w 1991 roku. W roku 1995 wybrana do Zarządu jako wi-
ceprezes, którą to funkcję pełniła do 2011 bez przerwy.

W roku 1995 podczas Walnego Zebrania delegatów 
Federacji Rodzin Katyńskich została wybrana jako czło-

nek Rady Federacji RK i przez wiele lat pełniła tę funkcję.
Jako córka Franciszka Batora – porucznika rezerwy WP, nauczyciela z  zawodu – 

sama jako pedagog była nieocenioną osobą w GRK do prowadzenia spotkań z młodzieżą 
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w szkołach. Brała udział w jury konkursów wiedzy o Katyniu, które organizowane były 
przez różne szkoły na terenie Trójmiasta. Wiedzę o Katyniu i Zbrodni Katyńskiej czer-
pała od swego ojca, który będąc jeńcem obozu NKWD w Ostaszkowie (Rosja), szczęś-
liwie ocalał od śmierci. Ojciec jej, por. Franciszek Bator, pozostawił rodzinie zachowa-
ny pamiętnik z okresu pobytu w obozie i w Armii Andersa oraz różaniec wykonany 
w Ostaszkowie. Mając te niesamowite pamiątki, Bożenka pokazywała je uczniom i opo-
wiadała o tych czasach, o których młodzież nic nie wie albo wie bardzo mało.

Współpraca z Politechniką Gdańską dzięki Bożence przebiegała pomyślnie dla na-
szej GRK. Zapraszani byliśmy na wszystkie uroczystości Politechniki Gdańskiej przez 
jej rektorów, którzy doceniali naszą trudną działalność i bardzo wspomagali.

Uczestniczyła we wszystkich zebraniach GRK i FRK, uroczystościach katyńskich 
i państwowych. Udzielała się przy organizowaniu naszych uroczystości, spotkań opłat-
kowych, koncertów; brała udział w innych pracach na rzecz sprawy katyńskiej. Za jej 
przykładem członkami GRK została córka Anna oraz siostra Barbara Bator-Betlejew-
ska i szwagier Zdzisław Betlejewski – siostrzeniec zamordowanego w Katyniu kpt. WP 
Brunona Błędzkiego.

Za swoją działalność została odznaczona: Złotą Odznaka Ministerstwa Ochrony Śro-
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1996), Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej (1999), Medalem „Pro Memoria” Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych (2005), Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ROPWiM 
(2007), Medalem „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989” (2010), Medalem 
Prezydenta m. Gdańska (2014) i Medalem Rodziny Katyńskiej w Gdańsku (2017).

Była bardzo oddana swojej rodzinie, córkom i wnukom przekazała te wartości, któ-
re otrzymała od swoich rodziców. 

Nasza Bożenka była bardzo gościnna. Mając domek na naszych pięknych Kaszu-
bach, zapraszała zaprzyjaźnionych członków GRK, aby wspólnie spędzić czas na poga-
wędkach i śpiewie przy akompaniamencie naszego kolegi Jacka, na gitarze.

Śp. Bożenka Bator-Sawicka pozostaje w naszych sercach i wspomnieniach.
Zmarła 12 stycznia 2018 roku.

opracowała Emilia Maćkowiak (RK Gdańsk)

MARIA KORCZAK (1932–2018)

Maria Korczak, córka ppłk. kawalerii Mariana Korczaka, zamordowanego w Katyniu, 
urodziła się 7 stycznia 1932 roku w Warszawie, zmarła w lutym 2018. 

O Jej tułaczych i pogmatwanych wojną losach pisaliśmy, przedstawiając sylwetki za-
łożycieli naszej śląskiej Rodziny Katyńskiej („Rodowód Rodzin Katyńskich” 2015, nr 4). 
Po wojnie zamieszkała z mamą w Bytomiu, tu się uczyła, pracowała i uprawiała sport. Nie 
założyła własnej rodziny, a po śmierci matki w 1976 roku pozostała w Bytomiu. 

Od początku była w Zarządzie i  z wielkim zaangażowaniem brała udział w two-
rzeniu Stowarzyszenia. Reprezentowała Rodzinę Katyńską Katowice na zebraniach 
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Federacji Rodzin Katyńskich i  w uroczystoś-
ciach ogólnopolskich. Od 1992 była człon-
kiem Rady Federacji Rodzin Katyńskich. 
Zbierając materiały do wspomnień o  Niej, 
wszędzie widziałam Jej rękę: pierwsza ewi-
dencja członków (czerwony zeszyt), ewidencja 
członków – obozu Kozielsk, spis wdów, wpis 
wystawionych i  wydanych legitymacji. Pod 
koniec XX wieku większość ewidencji prowa-
dzona była ręcznie, tyko pisma urzędowe pi-
sało się na maszynie. Wraz z  Bogną Szklar-
czyk Marysia pisała historię Stowarzyszenia 
do „Rodowodu” i  z okazji dwudziestolecia 
działalności. Robiła zdjęcia z  uroczystości 
i wyjazdów, które skrupulatnie udostępniała 
zainteresowanym. Przez to na zdjęciach nie 
ma jej na pierwszym planie. Miała uporząd-
kowane albumy ze zdjęciami. Może uda nam 
się je zdobyć? 

Po roku 2008 choroba uniemożliwiła jej bezpośrednią pracę w Stowarzyszeniu, mo-
bilizowała się do udziału w mszach kwietniowych i spotkaniach opłatkowych. W ostat-
nich latach tradycyjnie w  lutym Zarząd spotykał się u Marysi z  okazji Jej imienin. 
W tym roku telefon nie odpowiadał, więc pojechaliśmy do Bytomia i od sąsiadów do-
wiedzieliśmy się, że nie żyje, a pogrzeb odbył się w Warszawie. To smutne, że nie dane 
nam było Jej pożegnać, towarzysząc w Jej ostatniej drodze. 

opracowała Ewa Bojanowska-Burak (RK Katowice)

ZOFIA SZUCHATOWICZ-WOŁOSZYN (1928–2017)

Urodziła się 6 maja 1928 roku w Stryju. Córka kapitana 
piechoty Leona Grzegorza Szuchatowicza, zamordowa-
nego w Charkowie, i Bronisławy z domu Honess. 

Do Stowarzyszenia należała od stycznia 1990 roku. 
Do czasu, kiedy wyłączyła ją choroba, czynnie udzie-
lała się w  pracy Zarządu: była wiele lat sekretarzem 
i  prowadziła bibliotekę. Brała udział w  pielg rzymkach 
i  licznych uroczystościach. Piękna o  wysokiej kultu-
rze, zawsze życzliwa, uśmiechnięta, bezkonfliktowa, 
a  to było ważne w  początkach działania Stowarzysze-
nia. Zmarła po ciężkiej i przewlekłej chorobie 1 kwietnia  
2017 roku. 
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Tak opisuje losy Zosi jej jedyna córka Joanna:

Szczęśliwe dzieciństwo, to znaczy lata, jakie pozostały do wybuchu wojny w 1939 
roku – to był właśnie Stryj, Lwów, a także niezapomniana Dębina, gdzie bliżsi i dalsi 
krewni spędzali wakacje w rodzinnym pensjonacie, który nazywał się „Zbychowy Dwo-
rek” i miał zawsze specjalne miejsce w opowieściach Mamy.

Teraz cytuję słowa Mamy, pisane w 1946 roku:
„Nigdy nie zapomnę chwili, kiedy skończyło się wszystko, co dobre i miłe. Nie zda-

wałam sobie wtedy sprawy, że tracę tak drogiego memu sercu Tatusia, że tracę dom 
i zaczynają się lata udręki. Był to pamiętny wrzesień 1939 roku.

Gdybym wtedy przewidziała, jakie będą dalsze nasze losy, gdybym przeczuwała, 
że w tym kochanym Lwowie już nigdy nie przeżyję radosnej chwili i że po tylu latach 
strasznych przeżyć wojennych opuszczę go w takich warunkach, jako nie nasze i niena-
leżące do nas miasto, to chyba by mi serce z żalu pękło. Takich okropności nikt nie mógł 
przewidzieć, takiej nagłej, strasznej zmiany. Widok tysiąca dwustu jeńców polskich 
w rękach wroga, a między nimi mego biednego kochanego Tatusia, który chcąc życie 
poświęcić w ofierze, poszedł tak marnie, mam zawsze przed oczyma. I póki żyć będę, 
nie zapomnę tej chwili, w której pogrzebałam swoje dzieciństwo i stałam się dorosła.

Teraz zdaje mi się, że cień smutku, jaki pozostawiła po sobie ta straszna wojna, ni-
gdy nie zniknie mi z twarzy. A jednak to życie jest takie nieubłagane i wszystko musi 
iść swoim trybem i my musimy żyć i walczyć o to życie”. 

I tak się stało: nowe życie w Bytomiu, szkoła ,praca, studia. Mama bardzo chciała 
zostać lekarką, zdała egzaminy wstępne, ale nie przyjęto jej na medycynę. Los tak zrzą-
dził, że skończyła Politechnikę, została inżynierem i przez 35 lat pracowała w Biurze 
Projektów Górniczych w Katowicach. W międzyczasie podnosiła kwalifikacje, skończy-
ła studia podyplomowe, zdobyła uprawnienia budowlane. To na pewno nie było łatwe, 
ale nigdy nie słyszałam, żeby Mama skarżyła się, narzekała na zmęczenie, brak czasu.

 Już we wczesnej młodości musiała godzić pracę z nauką, ale tak układała wszystkie 
sprawy, żeby nie trzeba było rezygnować z życia towarzyskiego, sportów, zabaw, wycieczek.

 Później, kiedy ja już się urodziłam, obowiązków i  zajęć było jeszcze więcej, ale 
Mama potrafiła znaleźć czas na wszystko: pamiętam nasze wyjazdy wakacyjne, wy-
cieczki, zimowe ferie w Tatrach, często chodziłyśmy do kina, na wystawy. 

Mamusia miała bardzo szerokie zainteresowania – kochała poezję, teatr, malarstwo, 
muzykę, pokazywała mi wszystko, co piękne i wartościowe, i to była moja najlepsza edu-
kacja. Zawsze aktywna, zawsze wśród ludzi, ciekawa świata. Wielka duchem, intelektem – 
ogromny hart, ale też pogoda ducha, optymistyczna, pogodna natura, wspaniałe poczu-
cie humoru. Zawsze wierna zasadom, które wyniosła z domu – to był dom pełen miłości, 
wzajemnego szacunku i radości, uwielbiani rodzice i ukochany brat Tadzio.

 Moja Mama to dla mnie najcenniejsze wartości, jakie rozumiem pod pojęciem 
CZŁOWIEK. Ukochana, najlepsza i zawsze oddana, kochająca Babcia dla mego syna, 
a także prababcia dla mojej maleńkiej wnuczki. 

opracowały Ewa Bojanowska-Burak i Joanna Wołoszyn-Raczyńska (RK Katowice)
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JANUSZ CZAPLIŃSKI (1935–2018)

Odszedł Janusz Czapliński. Nasz kolega, przyjaciel, oso-
ba nam bliska… Od trzech kadencji wiceprezes Stowarzy-
szenia Rodzina Katyńska Lublin, syn komendanta miasta 
Lublina II RP.

Jako bratanek oficera zamordowanego w  Kijowie, od 
początku lubelskiego Stowarzyszenia był jego członkiem. 
Członkiem bardzo czynnym. Niemal do ostatnich dni 
swojego życia chorąży pocztu sztandarowego. Reprezen-
tował, często z synem, Rodzinę Katyńską na wszystkich 

uroczystościach państwowych i patriotycznych, a przede wszystkim katyńskich. Był 
niezwykle pogodny, uczynny, życzliwy. To był nasz Janusz.

Wykonawca ostatniego etapu budowy Mogiły Katyńskiej i  jej wieloletni opiekun 
od strony technicznej. Zaangażowany w trudne sprawy organizacyjne. Wspólnie z sy-
nem załatwili wybudowanie przy pomniku katyńskim zatoki samochodowej. Uczest-
nik spotkań z młodzieżą szkolną, popularyzujących pamięć o zamordowanych przez 
NKWD.

Za działalność na rzecz krzewienia pamięci ofiar Katynia odznaczony został  
Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma dyplomami, podziękowaniami. 

Był pasjonatem sprzętu motoryzacyjnego, a  szczególnie motocykli Harley-David-
son. Wśród kilku w Polsce dwa były jego własnością. Na tym motorze, który w latach 
1960. był najszybszym motocyklem w Polsce, jeździł od dziesięcioleci. Szczycił się nim. 
Brał udział w różnych zjazdach, wyścigach, spotkaniach. Ostatnio jako senior był ho-
norowym prezydentem Clubu Bractwa Harley-Davidson Lublin. 

Dumny był także ze swojej wypielęgnowanej niebieskiej Warszawy z 1958 roku. 
Często prezentował ją z tytułu różnych okoliczności. Jeździł szczególnie na wysta-
wy sprzętu motoryzacyjnego, organizowanych z  okazji świąt państwowych. Samo-
chód ten przez trzy tygodnie brał udział w  nagrywaniu filmu o  papieżu pt. Karol, 

Polak który został papieżem.
Pogrzeb Janusza był niezwy-
kły. Uczestniczyła w nim ro-
dzina, przyjaciele, znajomi. 
Z kościoła, gdzie odprawiana 
była msza święta, w  ostat-
niej Jego drodze przez ulice 
miasta towarzyszyło mu, ja-
dąc na sygnale, kilkudziesię-
ciu motocyklistów – kolegów 
z motocyklowego klubu. 

Śmierć Janusza Czapliń-
skiego to wielka strata dla Wśród swoich ukochanych pojazdów.
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lubelskiej Rodziny Katyńskiej, dla całej społeczności katyńskiej. Był zawsze z nami, 
pomagał, wspierał. Swoją działalnością, a  nawet swoją obecnością zapisał się złoty-
mi zgłoskami w historii Rodziny Katyńskiej. Pamięć o Nim tkwi w naszych umysłach, 
w naszych sercach… 

opracowała Danuta Malon (RK Lublin)

Ostatnia droga Janusza Czaplińskiego.

JERZY MAZAK (1931–2017)

Po wspólnej pielgrzymce w 2007 roku na cmentarz katyński 
i  do Kozielska, otrzymałam od Autora poniższy tekst. Dla 
mnie była to wyjątkowa podróż pod każdym względem. By-
łam cicerone tylko dla rodziny Mazaków: Jerzego, żony Do-
roty, najmłodszej córki Sally i zięcia Gregory’ego. Dla Jerzego 
ta trudna wyprawa, wytęskniona, była spełnieniem marze-
nia życia. Jechał z dalekiej Australii na grób ojca. Rozstał się 
z  ojcem, mając zaledwie osiem lat. Podróż do Europy była 
prezentem dla rodziców od dzieci na 50. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. W planie podróży znalazła się Polska, 
Rzym i oczywiście cmentarz w Katyniu i wizyta w Kozielsku. 

W Rosji udało się szczęśliwie założony plan zrealizować. 
Po wielu zabiegach dostaliśmy zgodę na wejście na teren 
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i  mogliśmy zwiedzić kompleks klasztorny Ko-
zielsk, gdzie w latach 1939–1940 był obóz spe-
cjalny NKWD dla polskich jeńców wojennych. 
Miejsce odosobnienia, w  którym ojciec Jurka 
przebywał pół roku. Nie umiem oddać słowami 
tego, co wspólnie przeżywaliśmy. Jeszcze mam 
przed oczami stół ofiarny w Katyniu, udekoro-
wany do mszy świętej, sprawowanej przez o. 
Ptolomeusza, zdjęciami sześciorga dzieci i sześ-
ciorga wnucząt Jerzego i Doroty. Krótko wyjaś-
nił: „nie stać nas było na przyjazd całej rodziny”. Był bardzo dumny z dużej rodziny. 

Po powrocie do Australii uaktywnił swoje działania w środowiskach polonijnych, dzielił się 
wrażeniami z podróży do Rosji, opracował życiorys, napisał wspomnienia. Wzbudził zaintere-
sowanie miejscowej prasy, udzielał wywiadów, szczególnie w okresie premiery w Australii fil-
mu Andrzeja Wajdy „Katyń”. Był jedynym w mieście Phert, który odwiedził Polski Cmentarz 
Wojenny w Katyniu. Był dumny z córki Sally, która w Sydney upowszechniała wiedzę i praw-
dę o Zbrodni Katyńskiej.

Przez minione dziesięć lat od naszej pielgrzymki byliśmy w kontakcie telefonicznym i li-
stownym. Jerzy czuł się w obowiązku na bieżąco informować, co robił w sprawach katyńskich, 
i o wydarzeniach w rodzinie. Odnalazł i poznał rodzinę ojca mieszkającą w Polsce. Wymienia-
liśmy korespondencje. Od kwietnia ubiegłego roku telefon milczy…

Zdecydowałam się upowszechnić ten historyczny życiorys polskiej rodziny, którą losy 
II wojny światowej rzuciły do Australii. Tekst przytaczam w oryginale.

Krótki życiorys

Jerzy Marian Mazak – w Australii – George Mazak.
Urodziłem się 17.9.1931 roku, we Lwowie. Ojcem był inżynier chemii – Paweł Jerzy 

Josef Mazak, syn Jana Mazaka i Jadwigi (z domu Kumer). Ojciec urodził się 10.1.1904 
roku w Tarnopolu. Jan Mazak był kapelmistrzem 39. Pułku Strzelców Lwowskich. Jan 
umarł w 1920 roku.

Moja matka była Violette Krystyna Elżbieta Łucja Anna (z Krańskich), córka dok-
tora medycyny Juliusza Krańskiego i Łucji (z de Saas). Matka urodziła się w Zabłoto-
wie w powiecie Śniatyńskim, 26.7.1903 roku.

Moi rodzice pobrali się we Lwowie, 26.07.30 roku. Mój ojciec był zatrudniony przez 
Polskie Związkowe Rafinerie Olejów Skalnych SA Trzebinia, będące częścią koncernu 
„Karpaty”. W rafinerii w Trzebini Ojciec był kierownikiem laboratorium w latach od 
1931 do 1938, w którym to roku został przeniesiony w ramach tejże firmy do Warsza-
wy, w charakterze urzędnika technicznego w dziale sprzedaży produktów naftowych.

Po przeniesieniu do Warszawy, w  październiku 1938 roku zamieszkaliśmy 
przy ulicy Walecznych 46 na Saskiej Kępie. Mój ojciec był także oficerem rezerwy, 



156 RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VI NR 6

ODESZLI

rangi podporucznika, przy jednostce ciężkich karabinów maszynowych w Wadowicach. 
W Warszawie byliśmy aż do wybuchu drugiej wojny światowej, 1.9.1939 r. Trzeciego 
września ojciec został powołany do wojska. Tego wieczora widzieliśmy go po raz ostat-
ni, jak poszedł na front. Także tej nocy kolega mego ojca i jego żona zabrali samocho-
dem moją matkę i mnie do Lwowa, gdzie były nasze rodziny.

We Lwowie zamieszkaliśmy przy ulicy Długosza 33 (obecnie ul. Łomonosowa), 
u siostry mojej matki Fabioli Krańskiej, która była zatrudniona przez firmę „Karpaty” 
jako kreślarka. Z ciocią Fabiolą też mieszkała moja babcia, a jej matka Łucja Krańska.

8 grudnia 1939 roku otrzymaliśmy kartkę od ojca z  obozu jeńców w  Kozielsku, 
gdzie został wywieziony przez Sowietów jako jeniec wojenny. Ojciec później został za-
mordowany w Katyniu przez NKWD w kwietniu 1940 r.

13 kwietnia 1940 r. moja babka Łucja, ciotka Fabiola, moja matka Violette i ja zosta-
liśmy wywiezieni do Rosji Sowieckiej. Zawieziono nas „bydlęcymi” wagonami do Ka-
zachstanu – do miejscowości pod adresem: Bieghacz, Ferma no 1, Kokpektyńskij Rejon, 
Semipalatyńskaja Ołast, Kazachskaja S.S.R. Moja babka Łucja tam umarła 25.05.1940 
r. i tam została pochowana.

22 czerwca 1941 r. wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, skutkiem czego Rosja sta-
ła się sojusznikiem Aliantów i Polski. Polscy jeńcy wojenni i wysiedleńcy dostali tzw. 
amnestię, która pozwoliła im poruszać się „swobodnie” po Rosji w celu wstąpienia czy 
też przyłączenia się do Armii Polskiej, która zaczęła się tworzyć na terenie sowieckim, 
pod dowództwem generała Władysława Andersa. To dzięki „amnestii” wyjechaliś my 
z Bieghacza do miasta Semipalatyńska, a po jakimś czasie dalej do Jangi-Jul, blis ko 
Taszkientu w Uzbekistanie, gdzie była Główna Kwatera tworzącej się Armii Polskiej.

W Junga-Jul zacząłem znowu naukę w  szkole polskiej, przystąpiłem do Pierw-
szej Komunii Świętej i otrzymałem bierzmowanie z rąk ks. biskupa Gawliny. Tam też 
ciocia Fabiola wstąpiła do wojska. W Polskiej Armii był też pułkownik Ignacy Krań-
ski (szef budowy kwater), kuzyn mojej matki. To mamie i mnie ułatwiło wyjazd z Ro-
sji Sowieckiej jako rodzina wojskowa, w sierpniu 1942 r. przez Krasnowodzk do Persji, 
do polskich obozów cywilnych w Teheranie. W Teheranie moja matka otrzymała pol-
ski paszport, w którym ja też jestem wymieniony. W Teheranie kontynuowałem naukę 
w szkole powszechnej i też wstąpiłem do harcerstwa. Z Persji wyjechaliśmy do Tanga-
niki we Wschodniej Afryce w maju 1944 r., a moja ciocia Fabiola Krańska pojechała do 
Egiptu i w Kairze była urzędniczką (prawdopodobnie) ambasady polskiej. W Tanganice  
mama i ja przebywaliśmy w obozach Moragoro, Kidugala, Ifundai Tengeru. W Afryce 
moja matka uczyła języka angielskiego i robót ręcznych, a ja chodziłem do szkoły, koń-
cząc moją naukę w języku polskim w pierwszej klasie licealnej w Tengeru.

Ciotka Fabiola Krańska przybyła z Kairu do Kindaguli w 1946 r. i znowu połączy-
ła się z nami. W styczniu 1950 roku australijska komisja imigracyjna przyjęła nas jako 
imigrantów do Australii. 14 lutego 1950 r. moja matka Violette Mazak, ciotka Fabio-
la Krańska i ja, Jerzy Marian Mazak, przybyliśmy z Afryki Wschodniej na statku „Ge-
nerał WC Langfitt” w stanie Zachodniej Australii. Byliśmy jednymi z grupy 1181 Po-
laków, którzy tym statkiem przybyli z Afryki. Z Fermantle zawieziono nas do obozu 
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emigrantów w  Cunderdin, w  tymże stanie. W  maju 1950 przeniosłem się z  Cunder-
din do Phert, miasta stołecznego Zachodniej Australii, gdzie mieszkam dotychczas. 
W Phert matka, ciotka i ja dostaliśmy pozwolenie na stały pobyt w Australii, przyjęli-
śmy obywatelstwo australijskie, 24 października 1957 r., przyczem nie musieliśmy się 
wyrzec obywatelstwa polskiego.

23 września 1957 r. ożeniłem się z Australijką, Doroty Joan (Mann). Mamy sześ-
cioro dzieci i sześcioro wnucząt. Pracę w Australii rozpocząłem w fabrykach wyrobów 
metalowych (traktorów itp.) i też jako mechanik samochodowy. Potem przeniosłem się 
na kreślarstwo w dziedzinach techniki i architektury. W 1969 r. zarejestrowałem firmę 
George Mazak&Co, zmieniając ją później na George Mazak&Associates, Bulding, Indu-
strial and Graphic Desingers, CDA Drafstmen,Artist and Technikal Illustrators. Tę fir-
mę jeszcze prowadzę, mimo że jestem na emeryturze, czyli „part pension”.

Żona moja Dorothy uczy programów komputerowych w szkołach technicznych i jest 
też na emeryturze. Moja matka Violette Mazak umarła 14.02.1976 r., a ciotka Fabiola  
Krańska 15.07.80 r.

Mój ojciec Paweł Jerzy Józef Mazak został zamordowany przez władze sowieckie 
w Katyniu 1940 r., jak już poprzednio wspomniałem.

Zamilkł kolejny świadek historii, ale zdążył opowiedzieć swoją rodzinną historię i pozostawić 
świadectwo nowym odbiorcom. Myślę, po to, by pamięć o przeszłości mogła być użyteczna 
w lepszym pojmowaniu teraźniejszości, a także budowaniu przyszłości.

opracowała Kazimiera Grażyna Lange (RK Łódź)

WITOLD STEFAN NOWOSZ (1927–2015)

Socjolog, etnograf, kustosz Muzeum Archeo-
logicznego i Etnograficznego w Łodzi, popula-
ryzator kultury ludowej Polski środkowej oraz 
kultur ludowych krajów pozaeuropejskich. 
Opublikował kilka ważnych artykułów o  cha-
rakterze historycznym, w  tym o  Zbrodni Ka-
tyńskiej.

Urodził się 13 sierpnia 1927 w Kostopolu 
(do 1939 roku siedziba powiatu w woj. wołyń-
skim) w rodzinie inteligenc kiej. Ojciec Włodzi-
mierz był księgowym w Równem (1891–1962).  

Zdjęcie wykonane w magazynie muzealnym, 
w latach siedemdziesiątych XX wieku, tuż przed 

odejściem na emeryturę (fot. zbiory Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi)
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Matka Maria (1898–1972), nim wyszła za mąż, pracowała jako nauczycielka. Starszy 
brat Włodzimierz (1920–1943) rozpoczął studia w 1938 roku we Lwowie.

W 1934 roku Witold Nowosz rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Kostopolu. 
Do wybuchu wojny zdążył ukończyć 4 klasy. Po 17 września 1939 Kostopol i jego miesz-
kańcy dostali się pod okupację sowiecką. W tym okresie Witold ukończył kolejną klasę 
szkoły powszechnej w Kostopolu, gdzie nauczycielem matematyki po przerwanych stu-
diach we Lwowie był jego starszy brat – Włodzimierz. W 1939 roku zaczął uczęszczać 
do dziesięcioletniej średniej szkoły, gdzie ukończył klasę szóstą w 1941 roku.

W połowie 1941 roku na ziemię wołyńską wkroczył kolejny okupant – Niemcy. Wehr-
macht rozpoczął okupację miasta w dniu 1 lipca 1941. Brat Witolda Włodzimierz, w wy-
niku donosu na gestapo, został aresztowany za działalność podziemną i wkrótce po tym 
w 1943 roku potajemnie zamordowany w więzieniu, w Równem. Ojciec Włodzimierza 
i Witolda, również wtedy aresztowany, po przesłuchaniach został wypuszczony z wię-
zienia. Czuł się zagrożony, uciekł więc przez ówczesną granicę niemiecko-sowiecką do 
Łańcuta w Małopolsce, gdzie u hrabiny Potockiej uzyskał dokumenty osobiste i schronie-
nie. Następnie udał się do Niska nad Sanem, gdzie znalazł zatrudnienie do końca wojny.

Po zakończeniu wojny decyzję o powrocie rodziny do Polski z okupowanego Kosto-
pola podjął ojciec – Włodzimierz. Przebywając wówczas na terenach w nowych grani-
cach Polski, wystąpił on w 1945 roku z formalnym wnioskiem, tzw. „zapotrzebowa-
niem” do Komisji Repatriacyjnej na Wołyniu, o połączenie z nim rozdzielonej rodziny, 
tj. żony i syna. W lipcu 1945 roku Witold powrócił z matką do Polski, gdzie w Lubli-
nie nastąpiło wreszcie długo oczekiwane spotkanie z ojcem. Latem 1945 roku rodzina 
Nowoszów osiadła w małym gospodarstwie rolnym w Łodzi, na Dąbrowie przy ulicy 
Sekwestratorskiej. Wyboru miejsca stałego pobytu dokonał ojciec, który po wcześniej-
szym rekonesansie, odnalazł w tym mieście wielu przedwojennych, również znanych 
w Kostopolu, ziomków. Dla całej rodziny Nowoszów po przeżyciu rzezi wołyńskiej Łódź 
była w tym czasie miastem bezpiecznie położonym w centrum Polski i niezniszczonym 
przez wojnę, ale: „To nie były Kresy” – mawiał Witold Nowosz.

Od połowy 1945 roku Nowosz kontynuował naukę, najpierw w gimnazjum w Lubli-
nie, gdzie jesienią tego roku zdał „małą maturę” jako ekstern. Następnie, od 1946 roku 
uczęszczał w Łodzi do XIX Państwowego Gimnazjum i Liceum, gdzie pobierał naukę 
w trybie przyspieszonym i w 1947 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym 
roku rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego, na so-
cjologii, pod kierunkiem Jana Szczepańskiego. Studiując, marzył o naukowych bada-
niach terenowych, o samodzielnej pracy, wolnej od polityki i nieuwikłanej w spory ideo-
logiczne. Chciał pracować w muzeum przy gromadzeniu zbiorów.

Podczas studiów socjologicznych zainteresował się również etnografią. Uczęszczał 
na seminaria i wykłady prowadzone prof. dr Kazimierę Zawistowicz-Adamską, kieru-
jącą Katedrą Etnografii na Uniwersytecie Łódzkim. Na jej seminaria przychodzili stu-
denci innych kierunków, takich jak socjologia, bibliotekarstwo, pedagogika społeczna 
czy archeologia. Prof. Zawistowicz-Adamska w tym trudnym politycznie czasie stwa-
rzała możliwość prowadzenia samodzielnych badań terenowych. 
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Całe życie zawodowe Witolda Nowosza było związane z Muzeum Archeologicznym 
i Etnograficznym w Łodzi, gdzie już w 1954 roku kierował Działem Rolnictwa, Hodowli  
i Budownictwa, po reorganizacji muzeum w 1956 zwanym Działem Gospodarstwa Wiej-
skiego. Dział ten zbudował na dobrym poziomie. Zgromadził bowiem cenną kolekcję na-
rzędzi, urządzeń i maszyn rolniczych związanych z gospodarką rolną z terenów całej Polski.

Zgromadzone w terenie materiały Witold Nowosz wykorzystywał w swych opra-
cowaniach naukowych, które publikował przede wszystkim w „Pracach i Materiałach 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”.  

Drugą domeną zainteresowań badawczych Witolda Nowosza były zagadnienia 
związane z pracą w Dziale Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich, którym kiero-
wał od 1 czerwca 1967 do 1987 roku, do emerytury. Tematyka pozaeuropejska znala-
zła odbicie w jego artykułach.

Kolegę Witka Nowosza autor poznał w listopadzie 1969 roku, kiedy po zakończe-
niu studiów archeologicznych na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczynał pracę zawodową 
w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, w Dziale Okresu Wędrówek 
Ludów i Średniowiecza. W latach 1991–1993 Witold Nowosz uczestniczył wraz z au-
torem w pracach wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Starych 
Skoszewach pod Łodzią, wspierając go przez kilka sezonów badawczych od strony na-
ukowej i organizacyjnej. 

Będąc już na emeryturze, wybrał się w 1991 roku na wymarzoną sentymentalną 
podróż do Kostopola. Był to ostatni rok istnienia ZSRR. Spotkał się tam z zaprzyjaź-
nioną grupą ukraińskich kolegów z czasów szkolnych oraz z ciepłym przyjęciem miesz-
kańców. Jak wspominał: „Spotkałem wówczas swoich kolegów Ukraińców, którzy moc-
no akcentowali swoje narodowowyzwoleńcze pragnienia i na swój sposób przeżywali 
gorbaczowowską pierestrojkę. Odnalazłem wtedy tylko nieliczne ślady polskie i jedne-
go tylko Polaka, miejscowego szewca”. 

Nieobciążony obowiązkami zawodowymi, Witold Nowosz swoje zainteresowania skie-
rował na problematykę pogranicza polsko-ukraińskiego, publikując na ten temat szereg ar-
tykułów o charakterze historycznym (w tym o Zbrodni Katyńskiej). Był bardzo aktywny 
do końca życia. Włączył się bardzo emocjonalnie jako „kresowiak” do organizacji wystawy 
historycznej w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pt. Zbrodnia i Pamięć. By-
kownia czwarty cmentarz katyński. Napisał razem ze mną do tej wystawy interesujący arty-
kuł do okolicznościowego wydawnictwa muzealnego Tajny cmentarz NKWD w Kijowie – By-
kowni z lat 1937–1941 w świetle najnowszych źródeł ukraińskich (w: Zbrodnia i Pamięć. Czwarty 
cmentarz katyński. Bykownia, publikacja MTN w Łodzi, Łódź 2013, s. 8–9). 

Na rok przed śmiercią napisał wraz z autorem znaczący artykuł, oparty głównie 
na tłumaczeniach z najnowszej literatury rosyjskiej i ukraińskiej, dotyczący historii 
odkrycia czwartego cmentarza katyńskiego w Kijowie – Bykowni (M. Góra, W. Nowosz, 
Dowód zbrodni totalitaryzmu. Historia odkrycia czwartego cmentarza katyńskiego w bykow-
niańskim lesie, w: Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych. Studia i szkice, Biblio-
teka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, t. 35, Łódź 2014). Spotkanie promocyjne 
publikacji odbyło się w czerwcu 2015 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu 
Łódzkiego, już po śmierci Witolda Nowosza. 
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Witold Nowosz zmarł 10 lutego 2015 w Łodzi. Urna z prochami została złożona 
w  grobie rodzinnym na cmentarzu pw. św. Anny, w  części rzymskokatolickiej, przy  
ul. Lodowej w Łodzi. 

opracował Mieczysław Góra (RK Łódź)

EWA BENTKE (1924–2018)

Urodzona 16 grudnia 1924 w  Przemyślu. Ze względu 
na służbę ojca, oficera Wojska Polskiego, jako dziecko 
mieszkała w  Przemyślu, Kowlu (Ukraina), Bieżanowie 
(obecnie dzielnica Krakowa). Szkołę średnią ukończy-
ła na tajnych kompletach w czasie wojny (matura 1946). 
Ze względu na pochodzenie, po wojnie nie mogła pod-
jąć studiów, więc ukończyła szkolę pielęgniarską i pra-
cowała w  tym zawodzie aż do „odwilży” w  1956 roku, 
po czym podjęła studia medyczne (1956–1963). Jako 
lekarz była związana szczególnie z trzema miejscami 

w  Krakowie: Szpitalem Bonifratrów (1963–1965) oraz przychodniami rejonowymi: 
przy ul. Dukatów (1966–1972) oraz przy ul. Długiej (1980–1984). Trzy lata spędziła 
również w Nigerii (w Lagos), jako lekarz służąc swoją wiedzą wszystkim potrzebującym.  

W zawodowym życiu zawsze profesjonalna i oddana, ale też surowa i bardzo wyma-
gająca, czym zaskarbiła sobie respekt współpracowników i podwładnych. 

Jej osobiste życie nie było łatwe, przepełnione trudnymi wydarzeniami wojny i oso-
bistymi tragediami. Jako dziesięcioletnia dziewczynka musiała pogodzić się ze śmier-
cią swojej młodszej siostry (zapalenie opon mózgowych). Nigdy też nie doczekała po-
wrotu ojca ze służby wojskowej, po latach dowiadując się o tym, że został zamordowany 
w Katyniu. Pamięć o swoim ojcu i o Zbrodni Katyńskiej stała się centralna kategorią 
życia śp. Ewy. Pierwszy raz mogła odwiedzić las katyński w 1990 roku, aby potem być 
tam jeszcze kilka razy. Jak długo tylko pozwoliło jej zdrowie, czynnie działała na rzecz 
pamięci o Ofiarach, a członków Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południo-
wej traktowała zawsze jako swoją prawdziwą rodzinę. 

Ewa Bentke była osobą charyzmatyczną, niezależną, o silnym charakterze. Cho-
ciaż ostatnie lata życia spędziła zapadając się w chorobie Alzheimera, która doprowa-
dziła ją do całkowitej amnezji, życie spędziła jako niezwykle aktywna, samodzielna, 
pełna energii osoba. Uwielbiała otaczać się znajomymi i bywać na rozmaitych przy-
jęciach czy uroczystościach. Kochała podróże i poznawanie świata. Zaczytywała się 
w książkach podróżniczych, ale też w Sienkiewiczu. Była osoba wierzącą i praktykującą.  
Często wspierała instytucje kościelne czy charytatywne. 

Została pochowana na krakowskich Rakowicach obok swojego męża, z którym 
przeżyła dwadzieścia lat. 

opracowała Dorota Bentke (RK Kraków)
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CI, KTÓRZY ODESZLI

Koło Rodziny Katyńskiej w  Radomsku działa od 1997 roku w  ramach Stowarzysze-
nia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Niedawno uroczyście obchodziliśmy dwu-
dziestolecie naszej działalności. Gdy zaczynaliśmy, Koło liczyło trzydziestu członków. 
W ciągu dwudziestu jeden lat dołączyło do nas kilka osób, ale niestety znacznie więcej 
odeszło. Czas nikogo nie oszczędza, wszystkim nam przybywa lat. Z naszego grona po-
woli, ale nieubłaganie odchodzą najstarsi członkowie. Czasami choroba zabiera także 
tych młodszych. Chociaż nie ma Ich już z nami, pamiętamy o Nich, odwiedzamy Ich 
groby, wspominamy. Oni już dołączyli do naszych bliskich, zamordowanych w Katy-
niu, Charkowie, Miednoje i jeszcze innych miejscach. Wierzymy, że cieszą się wspólnie 
wieczną radością w niebie. Na nas jeszcze nie nadszedł czas. My mamy do spełnienia 
jeszcze wiele zadań, a jednym z nich jest przekazywanie prawdy o Zbrodni Katyńskiej 
młodszym pokoleniom, zachowanie i utrwalanie pamięci o naszych członkach, którzy 
o tę prawdę walczyli i ją głosili. 

W naszym Kole były osoby ciche i spokojne, które przywiodła do nas wspólna prze-
szłość i tragiczny los bliskich. Razem modliliśmy się o wieczny odpoczynek dla Nich, 
uczestniczyliśmy w uroczystościach religijnych i patriotycznych, odwiedzaliśmy miej-
sca pamięci narodowej, czytaliśmy kolejne książki, odkrywające prawdę o Golgocie 
Wschodu. 

W naszym Kole były także osoby, którym to nie wystarczało. To byli aktywiści, 
mocno zaangażowani w działania, których celem było propagowanie wiedzy o wyda-
rzeniach z wiosny 1940 roku i upamiętnianie ich nie tylko w rodzinie, ale także w spo-
łeczności lokalnej, wśród starszych i młodszych mieszkańców Radomska i powiatu 
radomszczańskiego. Chcemy wspomnieć dziś państwa Halinę i Antoniego Żywusz-
ków, panią Bożenę Gryc i panią Stanisławę Półrolę. Byli jednymi z pierwszych radom-
szczan, którzy zostali członkami Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkow-
skiej. Na zebrania stowarzyszenia jeździli pociągiem do Piotrkowa. Niestraszny był im 
upał, deszcz i mróz, prawie godzinna podróż w jedną stronę, oczekiwanie na spóźnia-
jący się pociąg. 

Pan Antoni Żywuszko (zdjęcie 1.) i jego żona Halina (zdjęcie 2.), działająca także 
w „Sybirakach”, chętnie uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą z radomszczańskich 

(1) (2) (3) (4)
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szkół, opowiadali o wojnie, o tragicznych wydarzeniach wiosny 1940 roku, o których 
doszukiwali się prawdy w  różnych publikacjach. Cierpliwie odpowiadali na pytania 
młodych słuchaczy. Pani Halina opowiadała także o dzieciństwie spędzonym na Sy-
berii. Chociaż te spotkania nie były łatwe, przypominały o stracie bliskich, przywoły-
wały bolesne wspomnienia, państwo Żywuszkowie byli przekonani, że głoszenie praw-
dy o Katyniu i losie Polaków deportowanych na Sybir jest ich powinnością, że mimo 
bólu trzeba młodym opowiadać o przeszłości, by nie została ona nigdy zapomniana. 
Pan Antoni Żywuszko był pomysłodawcą i autorem projektu tablic epitafijnych, upa-
miętniających radomszczan, pomordowanych na Wschodzie. Dzięki zaangażowaniu 
pana Antoniego, wspieranego przez pozostałych członków stowarzyszenia z Radom-
ska, oraz przychylności i hojności ludzi dobrej woli udało się w krótkim czasie stworzyć 
w naszym mieście Katyńskie Miejsce Pamięci. Dnia 21 maja 1995 roku, w 55. rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Katyńskich Tab-
lic Epitafijnych, umieszczonych na zewnętrznej ścianie kaplicy cmentarnej na Starym 
Cmentarzu w Radomsku.

Nieoceniona w zbieraniu funduszy na ten cel i wszystkie późniejsze inwestycje, czy-
nione przez nasze koło, okazała się pani Stanisława Półrola (zdjęcie 3.) Była bardzo 
energiczną osobą, posiadającą niezwykły dar zjednywania sobie ludzi i przekonywania 
ich do spełnienia dobrych uczynków. Była przy tym nieustępliwa i wytrwała, ale miała 
też ogromne poczucie humoru i ujmujący uśmiech. Kiedy w 1997 roku powołane zosta-
ło radomszczańskie Koło Stowarzyszenia RKZP, pani Stasia została zastępcą przewod-
niczącej Koła, pani Elżbiety Mikołajczuk. Pełniła tę funkcję do końca. Gdy trzeba było 
zyskać wsparcie władz miasta, pozyskać sponsorów lub załatwić jakieś sprawy urzę-
dowe, to właśnie pani Stasia zawsze miała czas, cierpliwość, siłę przebicia i godną po-
dziwu skuteczność w osiąganiu celu. 

Pani Bożena Gryc (zdjęcie 4.) była osobą bardzo wrażliwą, bogobojną, uosobieniem 
spokoju i dobroci. Nikomu nie odmówiła pomocy. Od początku działalności naszego 
Koła pełniła funkcję skarbnika. Z niezwykłą skrupulatnością prowadziła ewidencję 
wydatków koła i czuwała nad zbieraniem składek. Była częstym gościem w Publicz-
nym Gimnazjum nr 6 im. Bohaterów Katynia, gdzie został posadzony Dąb Pamięci, 
poświęcony Czesławowi Grycowi, ojcu pani Bożenki. Opowiadała młodzieży o losach 
swojej rodziny, o ojcu, którego szukała przez wiele lat, a odnalazła tylko jego symbo-
liczną mogiłę. Mimo przerażającej prawdy o śmierci ojca, trudnego dzieciństwa, wielu 
przeciwności losu, choroby i cierpienia, do końca nie straciła pogody ducha i głębokiej 
ufności w Boże miłosierdzie.

Pamiętamy o wszystkich, którzy należeli do naszego Koła Rodziny Katyńskiej, je-
steśmy im wdzięczni za wspólnie spędzony czas, za wspomnienia i przemyślenia, któ-
rymi się z nami dzielili, za dawanie świadectwa o przeszłości. Są obecni w naszych my-
ślach i w naszych modlitwach.

opracowała Joanna Wideryńska (RK Radomsko)
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ELŻBIETA WEYMAN (1923–2018)

4 marca 2018 odeszła do Pana najstarsza członkini naszej toruńskiej Rodziny Katyń-
skiej dr Elżbieta Weyman; najstarsza nie tylko wiekiem: była wśród grupy kilkunastu 
osób zakładających pod koniec 1989 roku nasze stowarzyszenie.

Elżbieta Weymanowa, z domu Szeptycka, urodziła się we Lwowie 19 maja 1923 roku 
jako jedno z ośmiorga dzieci Leona i Jadwigi z Szembeków. Dzieciństwo i wczesną mło-
dość spędziła w majątku ziemskim swoich rodziców w Przyłbicach koło Jaworowa, na 
wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Szczęśliwe dzieciństwo w Przyłbicach skończyło 
się w 1939 roku. Najpierw – w pierwszych dniach września – pożegnanie odchodzącego 
na front ukochanego brata Andrzeja, podporucznika kawalerii (w cywilu: kleryk semi-
narium duchownego we Lwowie, przedtem magister praw i absolwent Wyższej Szkoły 
Handlu Zagranicznego w Antwerpii); Andrzej Szeptycki zginął w Katyniu. A potem – 
koniec dotychczasowego świata: wkroczenie Sowietów, rozstrzelanie obojga rodziców, 
ucieczka z rodzinnych Przyłbic…

Wojnę przeżyła u stryja, generała Stanisława Szeptyckiego (w 1939 roku nie otrzy-
mał przydziału od Rydza Smigłego…) pod Krosnem. Na rynku w  Krośnie z niemie-
ckiej „szczekaczki” dowiedziała się o śmierci brata w Katyniu. Niechętnie wspominała 
czasy wojenne, wiadomo wszelako, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Po maturze 
w Krośnie już po wojnie ukończyła studia medyczne w Poznaniu i rozpoczęła pracę 
jako lekarka w Toruniu. Od 1957 roku – asystentka ordynatora Oddziału Noworodków 

Elżbieta Weyman z Barbarą Brender-Kwiatkowską
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w szpitalu na Przedzamczu, od 1960 ordynator tego Oddziału. U małych pacjentów dr 
Elżbieta Weyman jako pierwsza w ówczesnym województwie bydgoskim zaczęła wyko-
nywać transfuzje wymienne, czego nauczyła się podczas wolontariatu w klinice dzie-
cięcej w Montrealu. Jako lekarz pediatra była znana z niezwykle ciepłego stosunku do 
swoich małych pacjentów i ich rodziców. Prywatnie przyznawała się do ochrzczenia 

„z wody” – za „komuny” – kilkuset noworodków. Była żoną znanego toruńskiego orto-
pedy dr. Andrzeja Weymana i matką córki – profesora genetyki i syna – profesora ma-
tematyki; była także uwielbianą „Bunią” dla swoich wnuczek i wnuków.

Po likwidacji szpitala na Przedzamczu została na latach 1972–1977 ordynatorem 
Oddziału Noworodków w Szpitalu Wojewódzkim na Bielanach. Można Ją nazwać wy-
chowawcą wielu pokoleń lekarzy. Na pewno niejedna toruńska lekarka i niejeden to-
ruński lekarz zawdzięcza swoją „formację lekarską” Jej właśnie.

Była inicjatorką powstania w Toruniu ruchu hospicyjnego i pierwszego hospicjum 
im. Bł. Urszuli Ledóchowskiej w początkach roku 1991. Te społeczne działania prowa-
dziła wraz z kilkoma koleżankami – lekarkami w porozumieniu i z pomocą toruńskich 
władz kościelnych (wspominała m.in. o specjalnych rekolekcjach dla „hospicyjnych” le-
karek). Przekazywała swoją wiedzę klerykom jako wykładowca Wyższego Seminarium 
Duchownego w Toruniu. 

W 2012 roku w Poznaniu wydana została płyta z piosenkami i kołysankami dla 
dzieci, których autorami i wykonawcami są potomkowie Aleksandra Fredry; autor-
ką tekstu do jednej z kołysanek jest Elżbieta Weyman. Wspólnota toruńskiej Rodziny 
Katyńskiej pamięta Ją z pielgrzymek katyńskich, spotkań –  zwłaszcza opłatkowych, 
podczas których przewodziła w śpiewie kolęd, niektórych już nieznanych młodszemu 
pokoleniu…

Myślę, że zostaną w naszej pamięci Jej dobre oczy, ciekawe świata i ludzi, Jej ser-
ce – przyjazne drugiemu człowiekowi.

opracował Bogusław Perczak (RK Toruń)

WOJCIECH ANDRZEJ GAUDNIK (1944–2018) 

4 maja 2018 roku zmarł Wojciech Andrzej Gaudnik, nowo wybrany skarbnik Zamojskiej 
Rodziny Katyńskiej. Zmarł mój przyjaciel od czasów młodzieńczych. Wojtek urodził 
się we Lwowie 14 września 1944 roku. Rosyjski NKWD, szukał jego ojca, właściciela 
sklepów żelaznych. Zaproponowano matce Wojtka albo wyjazd do Generalnej Guber-
ni, albo sowieckie obywatelstwo. Wybrała to pierwsze. Miała pół godziny na spakowa-
nie i ewakuację. Nasze rodziny znały się już przed wojną. Dziadek Tadeusz był radnym 
miasta Zamościa. Pradziadek był CK urzędnikiem w zaborze austriackim i pieczętował 
się herbem Wolfgang. Wojtek był moim najwierniejszym przyjacielem, jeśli można tak 
powiedzieć. I ostatnim! Chodziliśmy razem do Liceum Ogólnokształcącego w Zamoś-
ciu i razem spędzaliśmy wakacje.
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Wojtek był człowiekiem niepokornym. Miał ustalone poglądy na życie, które go nie 
rozpieszczało. Był wielkim indywidualistą, myśliwym, wędkarzem, znawcą broni bia-
łej i jej wykonawcą. Przewędrował wiele rzek i jezior w samotnych wyprawach, w nie-
których polowaniach brałem udział z lubiąca mnie foksterierką Kropką. Był strzelcem 
z broni czarnoprochowej. Wielokrotnie towarzyszyłem mu w tych strzelaniach. Wojtek 
interesował się lokalną polityką. Należał do NSZZ Solidarność w latach 1980., należał 
do wielu związków strzeleckich, wędkarskich, był mężem zaufania w wyborach samo-
rządowych. W Zamojskiej Rodzinie Katyńskiej pojawił się już w roku 1995, bo okaza-
ło się, że jego kuzyn, Zbigniew Gaudnik, urodzony w 1909 roku we Lwowie, aspirant 
i pracownik służby więziennej został odnaleziony w Miednoje.

Z Wojtkiem jeździliśmy od wielu lat do Lwowa każdego 11 listopada, aby wziąć 
udział we mszy świętej w Katedrze Lwowskiej w rocznicę odzyskania niepodległości 
i złożyć wieniec na Cmentarzu Orląt w imieniu Zamojskiej Rodziny Katyńskiej. Wojtek 
posiadał typowy „bałak” lwowski i starzy lwowianie rozpoznawali go jak swego. Śpie-
wał lwowskie piosenki. Jak było wolno, chodził ze mną na wyprawy z wykrywaczem 
metalu. Niedawno uregulował swoje sprawy doczesne. Jakby przeczuwał! Wojtek! Jak-
że mi Ciebie brakuje!  

opracował Jerzy Wacław Słupecki (RK Zamość)

Oto fotografia z tamtych lat. Od lewej: Wojtek Gaudnik, autor, Marek Grechuta, Wojtek Wiszniowski 
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KRYSTYNA PŁASKOCIŃSKA (1927–2018)

Krystyna Płaskocińska była jednym z sześciorga dzieci Stanisława Jałowskiego, poste-
runkowego I Komisariatu Policji Polskiej w Radomiu, zamordowanego w Twerze i po-
chowanego Miednoje w 1940. Znamy wielopokoleniową rodzinę Krysi, bo członkowie 
tej rodziny są związani z naszymi Stowarzyszeniami w Radomiu: Rodzina Katyńska 
i Rodzina Policyjna 1939. Charakteryzują się wielkim patriotyzmem i ideałami zawar-
tymi w pięknym haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Krysia nieraz mówiła: „To po Tacie, on 
taki był, ale często dodawał: i Rodzina, bo kochał nas ogromnie”.

Krysia od dzieciństwa nie miała lekkiego życie, gdyż jako najstarsza córka poczuwa-
ła się do obowiązku pomóc matce w utrzymaniu tej osieroconej gromadki dzieci w tra-
gicznym okupacyjnym czasie i w ciężkim PRL-u. Krysia była zawsze pogodna, życzliwa, 
służyła radą i pomocą, po prostu „serce na dłoni” do ludzi i kochanych Stowarzyszeń, 
którym była bardzo oddana. Pięknie i godnie nas reprezentowała. Przez lata ofiarnie 
współpracowała z Komisją Społeczną przy MOPS-ie w Radomiu oraz była ławnikiem 
sądowym.

Krysiu, nikt Cię nie zastąpi, będziesz żyła w naszej pamięci i historii naszych Sto-
warzyszeń.

opracowała Teresa Duszyńska (RK Radom)

POŻEGNANIA W DOLNOŚLĄSKIEJ RODZINIE 
KATYŃSKIEJ

1 kwietnia 2017 w wieku 92 lat zmarła Jadwiga Ostrycharz, córka st. post PP w Łucku 
Wincentego Łukomskiego, jeńca Ostaszkowa. Pochowana została 6 kwietnia na cmen-
tarzu parafialnym w Mrozowie. W imieniu naszej Rodziny p. Jadwigę pożegnały Tere-
sa Gwara i Ludmiła Seredyńska.

4 lutego 2018 roku odszedł od nas w wieku 90 lat Bolesław Prorok syn strażnika 
więziennego Mariana Proroka z Ostroga, jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Mied-
noje. Bolek był niezwykle aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia od 1993 roku. 
Będziemy Go pamiętać jako niestrudzonego kwestarza w zbiórkach pieniędzy (1996–
2000) na budowę Pomnika Ofiar Katynia (kwesty na cmentarzach, przed kościołami, 
w okresie różnych świąt). Będąc skarbnikiem (1999–2003) załatwiał rożnego rodzaju 
pozwolenia na przeprowadzanie kwest, dźwigał kilogramy zebranego bilonu, skrupu-
latnie rozliczał każdą zbiórkę, pisał sprawozdania. W latach 2004–2009 pełnił funkcję 
prezesa naszego Stowarzyszenia. Był inicjatorem postawienia czwartego we Wrocławiu 
Krzyża Katyńskiego wraz z obeliskiem kamiennym i płytą pamięci (2008, na cmentarzu 
przy ul. Bardzkiej). Zaangażowany w pracach Sanktuarium Golgoty Wschodu, którego 
celem było zachowanie w pamięci wszystkich tragicznych wydarzeń i zbrodni popeł-
nionych na Kresach wschodnich przez Związek Sowiecki. Był świetnym organizatorem, 
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niezwykle oddany sprawie, w pracy perfekcyjny, skrupulatny. Czynny do końca swo-
ich sił witalnych. Nasza Rodzina zawdzięcza Mu bardzo wiele – na zawsze pozostanie  
w naszej pamięci nie tylko jako bardzo pracowity członek Dolnośląskiej Rodziny Ka-
tyńskiej, ale przede wszystkim jako Człowiek o wielkim sercu, niezwykle życzliwy i ko-
leżeński. W uroczystości pogrzebowej w dniu 9 lutego na cmentarzu Grabiszyńskim 
uczestniczyło 18 członków DRK wraz z Pocztem Sztandarowym w składzie: Tomasz 
Strogulski, Krystyna Gołębiowska i Agata Linowska. W imieniu nas wszystkich, w ser-
decznych słowach, Bolka pożegnał prezes Jacek Libicki.

12 maja 2018 w wieku 90 lat zmarła Teresa Myszka, wieloletni członek Stowarzy-
szenia Dolnośląska Rodzina Katyńska, córka strażnika więziennego Józefa Kulentego, 
jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Miednoje. Pochowana została 19 maja na cmen-
tarzu Osobowickim. Teresa pozostanie w naszej pamięci przez swoją bardzo aktywną 
działalność w Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim jako osoba niezwykle życzliwa i 
koleżeńska. W imieniu nas wszystkich Teresę w serdecznych słowach pożegnał prezes 
Jacek Libicki 

W ostatniej drodze towarzyszyło Jej 12 członków DRK.

opracowała Teresa Gwara (RK Wrocław)

Kuropaty. Fot. Rafał Pyra
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Stanisław Swianiewicz
NOTATKA O ŻYCIU RELIGIJNYM W OBOZIE  
W KOZIELSKU

Obóz oficerski jeńców wojskowych w Kozielsku istniał od początku listopada 1939 r. 
do początku maja 1940 r. Obóz mieścił się nie w samym Kozielsku, lecz w dużych po-
klasztornych zabudowaniach w odległości mniej więcej 19 km od miasta. Były to za-
budowania po jednym z najsławniejszych prawosławnych [klasztorów], znanych przed 
rewolucją pod nazwą „Optina Pustyń”. Zabudowania klasztorne i gmachy pocerkiewne 
są ciekawe ze względu na motywy barokowe, na ogół dość rzadkie w rosyjskim budow-
nictwie cerkiewnym. Podobno Kozielsk należał kiedyś do dóbr księcia Puzyny i książę 
Puzyna był jednym z fundatorów klasztoru. 

Jeńców rozdzielono na dwie grupy, całkowicie od siebie odseparowane. Jeńcy za-
mieszkali przed wojną na ziemiach okupowanych przez wojska niemieckie i litewskie 
byli ulokowani we właściwych zabudowaniach klasztornych (około 3500 osób). Jeń-
ców zaś zamieszkałych stale na ziemiach okupowanych przez wojska sowieckie (około 
1500 osób) umieszczono w zabudowaniach przyklasztornych tzw. „Skicie”. Mogę mó-
wić jedynie o życiu religijnym pierwszej grupy.

Zewnętrznym wyrazem życia religijnego jeńców były wspólne praktyki religijne.
Początkowo znajdowały one swój wyraz we wspólnych modlitwach wieczornych. Po 

pewnym jednak czasie wobec stanowczego zakazu władz obozowych wspólne głośne 
modlitwy utrzymały się jedynie w mniejszych salach, gdzie kontrola ze strony władz 
była trudniejsza. Natomiast na wielkich salach, mieszczących się przeważnie w budyn-
kach pocerkiewnych, gdzie na jednej sali mieszkało nieraz do 500 osób i były 3–4 pietra 
nar, wprowadzono zwyczaj zarządzania zamiast głośnej modlitwy 3-minutowej abso-
lutnej ciszy. Z chwila zarządzenia ciszy ustawał wszelki ruch i wszelkie rozmowy, każdy 
stawał w tym miejscu, gdzie zastało go zarządzenie. Jeżeli w tym momencie wchodzili 
na sale przedstawiciele władz łagiernych, to z reguły nie odpowiadano na ich pytania 
aż do chwili zarządzenia końca ciszy.

Bardzo podnoszącym na duchu czynnikiem była możność wysłuchania Mszy św. 
i przystąpienia do sakramentów świętych. W obozie była pewna ilość księży: ks. mjr. 
Ziółkowski, ks. ppłk. Nowak, ks. Kantak – prof. seminarium duchownego w Pińsku, 
ks. kanclerz Kurii Biskupiej Wojska Polskiego, którego nazwiska nie pamiętam, i jesz-
cze kilku, których nazwisk w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć. Msze św. były 
przeważnie organizowane za każdym razem w innym miejscu, tak aby władze łagier-
ne nie mogły zorientować się za wcześnie. Zwykle władze obozowe dowiadywały się, 
gdzie odbyło się nabożeństwo, lecz gdy zjawiały się na miejscu, było już po wszystkim. 
Dlatego też organizatorzy nabożeństw zwykle dzielili życzących wysłuchać mszy świę-
tej na grupy w zależności od ilości księży. Każdy otrzymywał z wieczora zawiadomie-
nie, dokąd ma się stawić rano dla wysłuchania mszy św.
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Nabożeństwa te odprawiane były przeważnie w bardzo wczesnych godzinach, przed 
pobudką (5–6 rano).

Podczas nabożeństw wiele osób przystępowało do sakramentów świętych.
Początkowo przystępowanie do sakramentów miało charakter tłumny. Trudno mi 

mówić tutaj o jakichś cyfrach, lecz mam takie wrażenie, że ilość komunikujących trze-
ba było liczyć nie na dziesiątki, lecz na setki. Komunikanty przyrządzano przeważnie 
z białego chleba. Oczywiście o użyciu szat liturgicznych, oprócz stuły, nie mogło być 
mowy. Te zebrania przed wschodem słońca w mrocznych zakątkach gmachów pocer-
kiewnych, te figury przemykające się wczesnym rankiem przez podwórza klasztorne, 
ta rozmodlona cisza panująca nad dziesiątkami klęczących żołnierzy, przerywana je-
dynie przyciszonym recytowaniem przez kapłana słów liturgii mszalnej – wszystko to 
musiało pozostawić na obecnych niezatarte wrażenie. Myśl mimo woli zwracała się do 
tego, co się kiedyś czytało o katakumbach.

Z biegiem jednak czasu, w miarę jak władze obozowe lepiej poznawały nasze meto-
dy pracy religijnej, trzeba było stosować coraz większe [środki] ostrożności. Dlatego też 
w grudniu przyjęto już, że kapłani odprawiali Msze św. przeważnie w jakichś wąskich 
i małych pokoikach, w obecności kilkunastu lub najwyżej kilkudziesięciu ludzi. Potem 
zaś przechodzili do jakiegoś większego lokalu dla rozdania Komunii świętej.

Duże trudności nasuwało także organizowanie spowiedzi tak dużej rzeszy ludzkiej. 
Było to powodem tego, że wielu jeńców odbywało spowiedź w dość niezwykłej pozycji, 
np. pod pozorem rozmowy na korytarzu lub podczas spaceru na podwórzu obozowym.

W grudniu księża za odprawianie wspólnych nabożeństw zaczęli otrzymywać kary 
karceru. Prawie wszyscy księża musieli dłużej lub krócej odsiedzieć w karcerze. W nocy 
z 24 na 25 grudnia 1939 r. spotkał nas wszystkich wielki cios; wywieziono z obozu 
w niewiadomym kierunku wszystkich księży, oprócz ks. Ziółkowskiego. Odtąd cały cię-
żar pracy kapłańskiej w obozie spadł jedynie na jego barki. Warunki stawały się coraz 
trudniejsze. Z powodu braku wina ks. Ziółkowski musiał zaprzestać odprawiania Mszy 
św. Pozostawił jedynie nieduży zapas na okres Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanoc-
nych. Dzięki też niezmordowanym i pełnym poświęcenia wysiłkom ks. Ziółkowskiego 
setki więźniów kozielskich mogło jeszcze w okresie wielkanocnym 1940 r. przystąpić 
do spowiedzi i  przyjąć Komunię św. Ta Komunia wielkanocna była jednym z  ostat-
nich aktów współżycia religijnego więźniów kozielskich. Była jednocześnie jakby bło-
gosławieństwem i pokrzepieniem na dalszą drogę prób i męczarni. Wkrótce bowiem 
w kwietniu 1940 r. rozpoczęła się likwidacja obozu, podczas której rozdzielano ludzi 
bliżej ze sobą żyjących, umieszczając ich w rożnych transportach.

Jestem przekonany, że pamięć o naszych księżach pozostała bardzo żywa w sercach 
wszystkich kozielszczan. Szczególnie przywiązaliśmy się do ks. Ziółkowskiego, który 
był z nami najdłużej. Jego twarda, zwarta w sobie sylwetka, tchnąca niespożytą siłą 
chłopa, jego hasło, że należy nawet contra spem speram sugestionowały bardzo silnie 
towarzyszy niedoli, podnosząc nieraz słabsze charaktery.

Co się stało w dalszym ciągu z księżmi kozielskimi, nie mam żadnych wiadomości, 
oprócz jednego wypadku, kiedy udało mi się uzyskać pewne wiadomości o ks. Kantaku. 
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Mianowicie jesienią 1940 r. siedziałem w Moskwie w więzieniu na Łubiance z jednym 
obywatelem rosyjskim, Tatarem, który uprzednio siedział z ks. Kantakiem. Otóż od 
niego dowiedziałem się, że ks. Kantak był przewieziony z obozu w Kozielsku do obozu 
w Ostaszkowie, stamtąd zaś do więzienia w Moskwie.

Przy organizowaniu życia religijnego w obozie kozielskim byli czynni nie tylko 
księża, lecz również osoby świeckie. Dwie postacie z tego zespołu szczególnie wrazi-
ły się w mojej pamięci. Są to prof. Wacław Komarnicki, obecny minister rządu Rze-
czypospolitej w Londynie, oraz kpt. Antonowicz. Komarnicki był przez dłuższy czas 
pomocnikiem ks. Ziółkowskiego we wszystkich jego pracach. Na zawsze, dopóki żyć 
będę, pozostanie mi w pamięci pewien poranek niedzielny, gdy przyszedłem do prof. 
Komarnickiego i zastałem go w głębokim skupieniu siedzącego na narach. Prof. Ko-
marnicki adorował Przenajświętszy Sakrament, umieszczony na niedużej półce nad 
narami.

Postać kpt. Antonowicza wymaga osobnego omówienia. Kpt. Antonowicz bowiem 
nie tylko budził ducha pobożności wśród swoich kolegów, lecz również usiłował działać 
wśród ludności miejscowej, o ile z nią wchodziliśmy w pewien kontakt. W tym celu na-
wet zgłosił się jako robotnik do kuchni, gdyż to mu dawało możność zetknięcia się ze 
stosunkowo dużą ilością obywateli rosyjskich. Z entuzjazmem opowiadał mnie o wy-
nikach swojej pracy w tym zakresie. Jego ulubioną myślą było, że to nie jest nieszczęś-
ciem, lecz cudownym zrządzeniem Opatrzności, że tyle głęboko wierzących trafiło do 
tego smutnego kraju. Kpt. Antonowicz czuł się jakby misjonarzem i jestem przekona-
ny, że jeżeli dziś gdzieś w jakimś obozie pracuje jako skazaniec, czyni to z taką samą 
pogodą i taką samą wiarą w swoją misję, jakie wykazywał w Kozielsku.

Rękopis powyższego tekstu znalazła w Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie córka 
Stanisława Swianiewicza, Maria Swianiewicz-Nagięć. Na rękopisie znajduje się uwaga, do-
pisana innym charakterem pisma: „Prof. USB Swianiewicza z maja 1942”. 

Stanisław Swianiewicz, autor książki „W cieniu Katynia” (pierwsze wydanie Paryż 
1976), jeden z niewielu świadków losu jeńców w wojennych w obozie oficerskim Kozielsk, 
był jedynym świadkiem transportu polskich oficerów w  nocy z  29 na 30 kwietnia 1940 
z Kozielska do stacji Gniezdowo koło Smoleńska, oddalonej o 4 kilomentry od miejsca mor-
du w Katyniu. W Gniezdowie został odłączony od transportu, trafił do obozu w Griazow-
cu, a stamtąd do więzienia i łagru. Zwolniony z łagru 20 kwietnia 1942. Od pierwszych dni 
maja do 15 lipca 1942 przebywał w Ambasadzie Polskiej w Kujbyszewie nad Wołgą, gdzie 
dołączył do Armii Andersa.

Wspomniany w tekście notatki ks. prof. Kamil Kantak, jedyny kapłan, któremu dane było 
wrócić do świata ludzi wolnych, po opuszczeniu Związku Radzieckiego założył w Bejrucie Se-
minarium Duchowne, w  którym w  1943 roku wykłady prowadził również prof. Stanisław 
Swianiewicz.

Wywiezieni 23 grudnia 1939 kapelani: ksiądz mjr Aleksander Dubiel, ksiądz mjr Mie-
czysław Janas, ksiądz mjr Józef Mikuczewski, ksiądz mjr Jan Mioduszewski, ksiądz ppłk 
Edmund Nowak, ksiądz ppłk Józef Skorel, ksiądz gen. bryg. Czesław Wojtyniak (kanclerz 
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Kurii Biskupiej Wojska Polskiego) – zostali przewiezieni do obozu w Ostaszkowie i podzielili 
los zgromadzonych tam policjantów, oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza, Służby Więzien-
nej i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Zostali rozstrzelani w podziemiu Urzędu 
NKWD w Twerze, pochowani w Miednoje. 

Serdecznie dziękuje córce Stanisława Swianiewicza, pani Bernadetcie Szeglowskiej, za 
udostępnienie kopii części notatki odręcznej i maszynopisu całości wraz z dołączony-
mi uzupełnieniami, dotyczącymi losów wymienionych w niej osób.

opracowała Magdalena Bzowska (RK Kraków)

Maria Magdalena Blombergowa (RK Łódź) 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ NIEWYJAŚNIONE 
TAJEMNICE

Gdzie są groby kapelanów Wojska Polskiego i innych 
osób duchownych więzionych w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie? 

Na wstępie należy przypomnieć, że od czasu uzyskania niepodległości w 1918 roku 
w korpusie oficerskim armii polskiej znajdowali się kapelani. Na mocy porozumienia 
między władzami kościelnymi a  Ministerstwem Spraw Wojskowych i  Naczelnikiem 
Państwa w  1919 roku utworzono Biskupstwo Polowe Wojska Polskiego. Pierwszym 
biskupem polowym mianowanym przez Stolicę Apostolską był ks. dr Stanisław Gall, 
a następnie od 1933 roku ks. dr Józef Gawlina.

Liczbę kapelanów w czasie wybuchu II wojny światowej ks. Michał Marian Grzybow-
ski określił na około stu zawodowych i trzydziestu pomocniczych i dodał, że w ostat-
nich dniach sierpnia 1939 roku karty mobilizacyjne otrzymało wielu duchownych, 
którzy byli kapelanami rezerwy. Większość z  nich stawiła się w  wyznaczonych jed-
nostkach wojskowych. Jego zdaniem, walczącym polskim wojskom towarzyszyć miało 
kilkuset duchownych (M.M. Grzybowski 1992, s. 438). O kapelanach Wojska Polskie-
go – ofiarach Zbrodni Katyńskiej powstała obszerna publikacja pod redakcją Barbary 
Tarkowskiej (Warszawa–Mińsk Mazowiecki 2013). Zawiera biogramy 31 kapelanów 
więzionych w Katyniu, Charkowie, Twerze i 45 kapelanów WP – ofiar z innych miejsc 
Zbrodni Katyńskiej, między innymi dwóch kapelanów wyznania muzułmańskiego, peł-
niących służbę w szwadronach jazdy tatarskiej (na Wileńszczyźnie).

Kapelani znajdowali się we wszystkich obozach: w Kozielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie. Obok duchownych rzymskokatolickich byli prawosławni, grekokatoliccy, a tak-
że protestanccy i  wyznawcy religii Mojżeszowej z  naczelnym rabinem Wojska Pol-
skiego. Nie wszyscy ujawnili swoją funkcję wobec służb NKWD i nie wszyscy zostali 
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odnotowani na tak zwanych listach wywozowych. Nazwiska niektórych kapłanów zna-
ne są z pamiętników i notatek spisanych w obozach i odnalezionych następnie w gro-
bach w Katyniu oraz ze wspomnień oficerów, którzy uniknęli śmierci. Liczba duchow-
nych, którzy przebywali we wspomnianych obozach, nie jest znana. W  niektórych 
publikacjach omawiających problematykę katyńską wymienia się różne liczby. 

J.W. Wysocki w  publikacji wydanej w  1995 roku wspomina, że z  obozu w  Staro-
bielsku 24 grudnia 1939 zostali wywiezieni m.in. ks. ks. Edmund Nowak, Stanisław 
Kontek, Kazimierz Suchcicki, Jerzy Wrazidło, Józef Jaworski, Władysław Plewik, Sta-
nisław Dubiel oraz naczelny rabin WP Boruch Steinberg, duszpasterze ewangeliccy: 
Jan Potocki, Edward Paszko. Po ich wywózce w Starobielsku miało pozostać jeszcze  
32 kapłanów, którzy mieli zginąć w Charkowie (Wysocki wymienia nazwiska dziewię-
ciu z nich, s. 78–79). 

O obecności duchownych i działalności duszpasterskiej w obozach wspomina wielu 
autorów opracowań problematyki Zbrodni Katyńskiej, z nowszych wymienić wypada: 
A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrodnia – prawda – pamięć (2010). Ważne informa-
cje o traktowaniu duchownych w ostatnich miesiącach ich życia zawiera wspólne opra-
cowanie Ośrodka Badań „Memoriał” (Ubity w Katyni, Moskwa 2015) i Fundacji Ośrod-
ka KARTA (Warszawa 2013). 

Duchowni, dzieląc los żołnierzy, nieśli wsparcie duchowe i moralne, podtrzymy-
wali w  chwilach trudnych i  pełnili posługi kapłańskie. W  pamiętnikach znalezio-
nych w grobach jest wiele wzmianek o ich działalności duszpasterskiej. Działalność 
ta była źle widziana przez władze obozowe i w krótkim czasie zakazana. Regulamin 
obozowy zakazywał wszelkiej zorganizowanej działalności, a więc odczytów, poga-
danek, dyskusji, wspólnych modlitw i nabożeństw, a także śpiewania pieśni religij-
nych. Każde nieposłuszeństwo było srogo karane. O duchownych pełniących posługi 
duszpasterskie zacytuję kilka fragmentów wspomnień, zaczerpniętych z przywoła-
nych już pamiętników. 

Leon Musielak, który przeżył koszmar obozowy, po wojnie został księdzem, dni 
w kozielskim obozie tak wspominał: 

Co mi z Kozielska utkwiło najbardziej w pamięci? Chyba spowiedź święta, bo z tym 
trzeba było się ukrywać. Kapelani spowiadali w ten sposób, że dwóch mężczyzn sia-
dało obok siebie przy stoliku, brało do ręki sowieckie gazety „Prawdę” czy inne i niby 
czytali – a to była spowiedź (…). Msze święte odbywały się w nocy. Jakbyś spojrzał na 
barak, to na drewnianych pryczach tylko widzisz wystające głowy, wszystkie zwróco-
ne w kierunku kapłana przy ścianie baraku. Cicho śpiewano, ksiądz półgłosem modlił 
się, a później rozdawał komunię świętą w postaci konsekrowanych okruszyn obozo-
wego, białego chleba (Wysocki, 1995, s. 76).

Zdzisław Peszkowski wielokrotnie opowiadał i  w publikacji utrwalił swoje wspo-
mnienia z Kozielska, w których napisał: 
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Obecność księży była dla nas, jeńców, wielką otuchą (…). W skicie także korzystali-
śmy z posługi kapłanów, oczywiście nigdy jawnie. Szło się na spacer i wtedy korzysta-
liśmy ze spowiedzi. Msze święte odprawiane były w  największej tajemnicy. Uczest-
niczyłem w dwóch takich mszach świętych. Na trzecią nie zdążyłem, miałem dyżur 
noszenia wody. Kiedy po wypełnieniu dyżuru biegłem na mszę świętą, koledzy mnie 
zatrzymali, mówiąc, że zostaliśmy zdekonspirowani, księdza zabrano i już nigdy wię-
cej nie widzieliśmy go. 

Wspomnienie to poświęcone jest księdzu ppłk. (starszy kapelan zawodowy) Janowi 
Leonowi Ziółkowskiemu, który został odnaleziony w grobach w Katyniu, rozpoznany 
i odnotowany na listach (AM nr 487; Kapelani Wojska Polskiego, 2013, s. 379–402). Dziś 
wiemy, że z Kozielska został wywieziony 7–9 kwietnia 1940 (lista wywozowa 15/2), 
rozstrzelany 9–11 kwietnia 1940; w 1943 roku rozpoznany (raport dzienny niemiecki 
z 24 kwietnia 1943).

Zdzisław Peszkowski zanotował, że najwięcej problemów było z modlitwą wieczor-
ną. W wojsku bowiem był obyczaj wspólnej modlitwy wieczornej z pacierzem i pieśnią 
Wszystkie nasze dzienne sprawy: 

W głównym pomieszczeniu zniszczonej cerkwi zwykle o godzinie dziewiątej słychać 
było rozkaz: „rozpoczynamy trzyminutową ciszę”. Wtedy w naszym ulu nagle robiło się 
cicho. Te ciszę szanowali wszyscy – wierzący i niewierzący, katolicy i Żydzi. Wiedzia-
łem, że w „wielkim Kozielsku” księża odprawiają mszę świętą. U nas w skicie był tylko 
jeden kapłan. Ale go szybko wywieziono (Z. Peszkowski, Wspomnienia…, 1992, s. 17).

Obszerne informacje o  duchowieństwie w  obozie kozielskim, o  ich działalno-
ści oraz wywiezieniu w nieznane zapisał we wspomnieniach Stanisław Swianiewicz, 
który dojechał do Gniezdowa i wyłączony został z transportu do lasu katyńskiego.  
Napisał: 

Czynnikiem niezmiernie podnoszącym wielu jeńców na duchu było rozwinięte życie 
religijne. W Kozielsku mieliśmy szereg kapelanów wojskowych. Ponieważ wszyscy byli 
w mundurach, więc dopiero z biegiem czasu władze zorientowały się, że to nie regular-
ni oficerowie. Spośród rzymskokatolickich kapelanów przypominam sobie ks. prałata 
Wojtyniaka (zastępcę biskupa polowego), ks. Nowaka, ks. Ziółkowskiego, ks. Skorela, 
ks. Kantaka, profesor Seminarium Duchownego w Pińsku, był pomiędzy księżmi je-
dynym cywilem, który dostał się do Kozielska przypadkowo, gdyż był w towarzystwie 
kilku oficerów, gdy zgarnął go sowiecki patrol wojskowy. Ponieważ wszelkie wspólne 
modlitwy były surowo zakazane, nabożeństwa nabierały charakteru katakumbowe-
go. Księża odprawiali msze święte w różnych zakamarkach starych cerkwi lub nawet 
w suterynach, a potem rozdawano komunię w postaci chleba pszenicznego, pochodzą-
cego z racji obozowych. Spowiedź odbywano przeważnie w czasie spacerów po podwó-
rzu obozowym. jeżeli się widziało jakiegoś oficera spacerującego pod rękę z  jednym 
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z księży, można było uważać, że przystępował on w ten sposób do sakramentu poku-
ty. Było sporo wypadków, że ludzie, którzy nie zaliczali się przed wojną do praktykują-
cych katolików, odbywali teraz spowiedź z całego życia i przyjmowali komunię świętą  
(S. Swianiewicz 1991, s. 101–102) . 

Z obozu w Starobielsku są informacje o księdzu majorze Antonim Aleksandrowi-
czu, który organizował wspólne modlitwy: 

Jednym z  wielu kapłanów przebywających z  nami w  Starobielsku był kapelan Alek-
sandrowicz, znany w Polsce jako wybitny kaznodzieja (…). W pierwszym okresie wie-
lu zawdzięczało mu duchową pomoc i wielką pociechę, którą czerpaliśmy z  jego do-
broci i  braterskiej miłości. Pamiętam pierwszą mszę, organizowaną spontanicznie 
na dzień 11 listopada. Pamiętam łzy w  oczach tych, którzy byli na tej mszy. Kie-
dy ksiądz Aleksandrowicz tłumaczył z  łacińskiego brewiarza ewangeliczny tekst 
o dziewczęciu wskrzeszonym przez Chrystusa, „o dziewczęciu, które nie umarło, ale 
śpi”, w  tłumie naszych ciężko zawiedzionych, przygnębionych ludzi, którzy w  cią-
gu czterech tygodni stracili wszystko, co mieli – te nieśmiertelne słowa zwróciły 
nam świadomość i  ukazały nam znowu światło wiary i  nadziei. Wielebny ks. Alek-
sandrowicz zapłacił za rolę, którą grał między nami przez te pierwsze trzy miesiące  
(B. Młynarski 1974). 

Ksiądz Aleksandrowicz za to świętowanie został wywieziony z obozu i ślad po nim 
zaginął.

W kilku pamiętnikach ich autorzy odnotowali, że przed świętami Bożego Narodze-
nia wywieziono z obozów wszystkich duchownych, zarówno rzymskokatolickich, jak 
prawosławnych i protestanckich. Wyjątkiem był ks. major Jan Leon Ziółkowski, który 
w tym czasie siedział w „karcerze” z tego powodu, że został przyłapany na odprawianiu 
nabożeństwa. Prawdopodobnie o nim zapomniano, gdy przyszedł rozkaz, by pospiesz-
nie zorganizować transport duchownych przebywających w obozie.

Stanisław Swianiewicz podkreślił, że wywiezienie duchownych z  obozów tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia miało wielkie znaczenie symboliczne i  psycho-
logiczne. Przez współtowarzyszy niedoli zostało przyjęte jako wyraz specjalnego ro-
dzaju represji i  sprawiło ogromnie przygnębiające wrażenie (S. Swianiewicz, 1991,  
s. 101–102).

Jakie były losy duchownych po wywiezieniu ich z obozów, w których do grudnia 
1939 roku przebywali? Przenoszenie pojedynczych jeńców lub grupy z jednego obozu 
do drugiego, było zjawiskiem bardzo często stosowanym. Podobne procedury zastoso-
wano również wobec duchowieństwa. Wiedzę naszą o losach ofiar Zbrodni Katyńskiej 
poszerzają dokumenty, bardzo wolno i z trudem zdobywane, następnie publikowane 
przez Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechnienia „MEMORIAŁ” i Fundację Ośrod-
ka KARTA. Autorzy publikacji zawierających Alfabetyczny spis 4415 jeńców polskich z Ko-
zielska w tomie Zabici w Katyniu (wersja polska Warszawa 2013 ) oraz Ubity w Katyni 
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(Moskwa 2015), powołując się na dokumenty m.in. sowieckie, opracowali notki bio-
graficzne zawierające informacje o przemieszczaniu każdego jeńca i ostatnią drogę do 
miejsca uśmiercenia. 

Prace ekshumacyjne: w katyńskim lesie prowadzone w 1943 roku i w latach 1994, 
1995, a także w Charkowie i Miednoje w latach 1994, 1995 i 1996 – umożliwiły opra-
cowanie wiarygodnych i w miarę kompletnych list ofiar Zbrodni Katyńskiej. W odnie-
sieniu do duchowieństwa odnajdujemy informacje (zapewne nie o wszystkich) o miej-
scu dokonania na nich mordu. Lecz gdzie zostały ukryte ich śmiertelne szczątki?

Powracam do informacji zawartych w Pamiętnikach o wywiezieniu tuż przed święta-
mi Bożego Narodzenia 1939 roku wszystkich duchownych z Kozielska. Podobnie odby-
ło się to w Starobielsku. Sprawy przenoszenia więźniów z jednego więzienia do innego 
miejsca odosobnienia zostały przedstawione tabelarycznie oraz omówione w publika-
cji Zabici w Katyniu, we wstępnym rozdziale Wprowadzenie. Fragment wymienionego 
rozdziału cytuję dosłownie, ponieważ jest w nim mowa o przewożeniu duchownych:

Natomiast najwcześniejszą grupę, wywiezioną z tego obozu [z Kozielska] po skomple-
towaniu w listopadzie 1939 jego nowego składu (i jedyną wywiezioną w grudniu 1939), 
stanowiło 41 jeńców odesłanych 23 grudnia do obozu ostaszkowskiego, do którego 
przybyli 29 grudnia 1939. Skład tej grupy był zróżnicowany: dziesięciu księży (dzie-
więciu z nich było kapelanami wojskowymi, w tym jeden prawosławny i jeden ewan-
gelicko-augsburski).

W przypisie zostały wymienione nazwiska: kpt Aleksander Dubiel, kapelan rez. 
Mieczysław Janas, prof. Stefan Kantak, kpt rez. Józef Mikuczewski, kpt Jan Miodu-
szewski, ppłk Edmund Nowak, płk w st. sp. Ryszard Paszko, mjr Wiktor Romanowski, 
mjr Józef Skorel, płk Czesław Wojtyniak. Z tej grupy jeńców 33 osoby w kwietniu i maju 
1940 roku znalazło się na „ostaszkowskich” wysyłkowych listach i zostało rozstrzela-
nych przez UNKWD na obwód Kaliniński i pogrzebanych w Miednoje (Zabici w Katy-
niu, „KARTA” s. 62–63).

Kolejna wzmianka dotyczy duchownych – jeńców ze Starobielska:

Dokumenty UPW ( Zarząd ds. Jeńców Wojennych) podają również, że w marcu i kwiet-
niu do Kozielska przywieziono z Butyrskiego Więzienia GUGB w Moskwie dziewięciu 
spośród dziesięciu kapelanów wojskowych różnych wyznań, którzy 3 marca 1940 zo-
stali odesłani ze starobielskiego obozu jenieckiego do Moskwy do dyspozycji GUGB 
NKWD: 17 marca do obozu kozielskiego przyjęto pięciu z nich, 27 marca jeszcze dwóch 
i 11 kwietnia 1940 [kiedy trwała już operacja „rozładowania” obozu] – dwóch ostat-
nich. Wszyscy znaleźli się na „kozielskich” listach wysyłkowych NKWD i i zostali roz-
strzelani w kwietniu 1940 r. w Katyniu (lub w Smoleńsku).

Z przypisów poznajemy nazwiska wymienionych duchownych: mjr Antoni Aleksan-
drowicz (lista wysyłkowa nr 017/1 z 5 IV 1940, rozstrz. 9 –11 IV 1940), mjr Edward 
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Choma (lista wywoz. nr 22/3 z 9 IV 1940, rozstrz. 13–14 IV 1940), mjr Stanisław Kon-
tek (lista wywozowa 022/3 z 9 IV 1940, rozstrz. 13–14 IV 1940), mjr. Jan Potocki (li-
sta wywozowa 022/3 z 9 IV 1940, rozstrz. 13 IV 1940), mjr Baruch Steinberg (lista 
wywozowa 022/3 z 9 IV 1940, rozstrz. 13–14 IV 1940), płk. Kazimierz Suchcicki (li-
sta wywozowa 025/ z 9 IV 1940, rozstrz. 13 IV 1940), st. kapelan Władysław Urban  
(lista wywozowa 022/3 z 9 IV 1940, rozstrz. 13 IV 1940), ppłk. Szymon Fedoreńko  
(lista wywozowa 052/4 z 27 IV 1940, rozstrz. 30 IV 1940, ekshumacja niemiecka ra-
port dzienny z 22 V 1943, AM poz. 2713), st. kapelan Mikołaj Ilkow (Ilków) (lista wy-
wozowa 052/4 z 27 IV 1940, rozstrz. 30 IV 1940, ekshumacja niemiecka, raport dzien-
ny z 18 V 1943, AM poz. 2455) (Zabici w Katyniu, s. 66).

Z grupy dziesięciu duchownych wywiezionych 2 marca 1940 roku z obozu w Sta-
robielsku do Moskwy tylko jeden – Franciszek Tyczkowski, syn Józefa – został 5 lip-
ca 1940 roku przewieziony z Moskwy do obozu dla jeńców wojennych w Griazowcu. 
W Kozielsku przebywał od początku do czasu rozstrzelania kleryk Wyższego Semina-
rium duchownego por. Andrzej Szeptycki. Jako ochotnik na początku września dołą-
czył do taborów wojskowych do oddziału sanitarnego, ubrany w mundur kawalerzysty, 
prawdopodobnie nie uznano go za osobę duchowną. Ustalonym trybem został odesłany 
15–17 kwietnia do dyspozycji UNKWD na obwód smoleński (lista wysyłkowa nr 029/5 
z 13 IV 1940, rozstrzelany 16–19 IV 1940). Jako jeden z nielicznych z grona duchow-
nych został rozpoznany w czasie ekshumacji w 1943 roku, odnotowany w raporcie nie-
mieckim dziennym (26 V 1943, AM poz. 3304).

Na liście wywiezionych ze Starobielska i  przekazanych do dyspozycji Zarządu 
NKWD Charkowskiej obłasti, co w praktyce oznaczało rozstrzelanie w kwietniu i maju 
1940 roku, znajdują się nazwiska następujących duchownych: Józef Czemerajda, zapi-
sany na liście pod nr. 3678, ks. mjr Ignacy Drozdowicz (na liście starobielskiej nr 1026), 
ks. ppłk starszy kapelan zawodowy Andrzej Niwa (na liście starobielskiej nr 2381), ks. 
kpt kapelan rezerwy Andrzej Plewik (na liście starobielskiej nr 2578), ks. mjr kapelan 
rezerwy Jerzy Wrazidło (na liście starobielskiej nr 364).

Kilku duchownych znajduje się na tak zwanej „liście ukraińskiej”, np. ks. kpt. Tysz-
ka Michał kapelan zawodowy – zapisany pod nr. 2928. W publikacji Kapelani Wojska 
Polskiego autorzy sugerują, że w Kuropatach pod Mińskiem Białoruskim byli również 
zamęczeni duchowni różnych wyznań.

W publikacjach wielu autorów wymienia nazwiska zamordowanych przedstawi-
cieli różnych wyznań religijnych, wskazując miejsca ich ukrycia. Ale podczas ekshu-
macji dokonanych w różnym czasie, we wszystkich wymienianych miejscowościach 
odnaleziono zaledwie kilku duchownych. Z  tak zwanych list wywozowych można 
odczytać, że na miejsca straceń byli przewożeni i rozstrzelani w jednym czasie z in-
nymi oficerami. Jednakże w trakcie ekshumacji w 1943 roku w lesie katyńskim zi-
dentyfikowani zostali tylko: ks. mjr Jan Leon Ziółkowski (na podstawie legitymacji 
wojskowej i przedmiotów znalezionych w mundurze, AM poz. 487), ppor. rezerwy 
Andrzej Szeptycki, kleryk Wyższego Seminarium Duchownego (odnotowany w  ra-
porcie niemieckim z 26 V 1943, AM poz. 3304). W czasie ekshumacji w 1943 zostali 
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rozpoznani: ks. Mikołaj Ilkow (Ilków), odnotowany w  raporcie dziennym 18 maja 
1943 (AM poz. 2455), oraz Szymon Fedoreńko, odnotowany w niemieckim raporcie 
dziennym z 22 maja (AM poz. 2713).

Jak już pisałam, mniej więcej wiemy, gdzie rozstrzelano duchownych, nie wiemy, 
gdzie ukryto ich ciała. Przypominam, że w  trakcie prac badawczych prowadzonych 
w latach 1994, 1995 i 1996 w Katyniu, Charkowie, Miednoje oraz w latach 2001, 2006–
2007, 2011–2012 w Kijowie-Bykowni – nie natrafiono na inne niż wymienione wyżej 
pochówki osób duchownych. Możemy snuć domysły, że ukryto je w innych miejscach, 
poza terenami udostępnionymi do badań prowadzonych przez polskie ekipy powoła-
ne przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Naszym, Rodzin Katyńskich, moralnym obowiązkiem jest jak najszybsze podję-
cie starań u naszych krajowych władz o wyjaśnienie tej tragicznie zaniedbanej sprawy. 
O roli, jaką spełniali duchowni towarzyszący jeńcom w obozach, napisałam wyżej, cy-
towałam fragmenty wspomnień, listów i biogramów – by obecnemu pokoleniu przy-
pomnieć, że w niewoli bolszewików znajdowali się nie tylko żołnierze, osoby czynnej 
wojskowej służby, ale również rezerwiści, a także duża grupa duchowieństwa różnych 
wyznań religijnych. O nich musimy pamiętać i poruszyć sumienia, które winny posłu-
żyć do odnalezienia miejsc ukrycia zamordowanych wraz z  innymi jeńcami obozów 
w Kozielsku, Starobielsku, Twerze i w innych miejscach (np. na Ukrainie).

Napisałam, że jest to sprawa Rodzin Katyńskich, ale jest to też obowiązek całego 
Naszego Narodu.

 Na koniec pozwalam sobie zacytować słowa wiceministra kultury Federacji Rosyj-
skiej Wiaczesława Bragina, wypowiedziane 7 września 1995 roku na bardzo skromnej 
uroczystości zakończenia prac ekshumacyjnych w lesie katyńskim:

Katyń po wsze czasy będzie odbierany jako miejsce tragedii, miejsce okrutnego zabój-
stwa niewinnych ludzi… staje się teraz miejscem o innym wymiarze, przekształca się 
w miejsce modlitwy i hołdu pomordowanych. Katyń dzisiaj rzuca również wyzwanie, 
jest sprawdzianem ludzkich charakterów i wartości człowieka.

Dziś można po ludzku wyrazić tylko ubolewanie, że są tacy, którzy wykorzystu-
ją Katyń dla siania niezgody między ludźmi, można patrzeć z politowaniem na tych, 
którzy przeszkadzają w ujawnieniu prawdy o Zbrodni Katyńskiej i uwiecznieniu pa-
mięci poległych.

Od prawdy nigdy nie da się uciec… Katyń jest hańbą dla katów, którzy popełnili 
zło, którzy chcieli ukryć to miejsce za płotami, psami, kłamstwem i milczeniem. Ale 
nikomu nie uda się nie dopuścić do wyjścia z tego lasu tajemnicy i prawdy. Można na 
pewien czas zahamować ten proces… ale przejdą lata, dziesięciolecia – i wszystko bę-
dzie ujawnione do ostatniego grama prawdy. O tym każdy z nas powinien pamiętać 
i tym się kierować (S. Mikke, „Śpij Mężny” w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Warszawa 
1998, s. 144–145). 
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Swietłana Fiłonowa 
(Stanisława Krymowa*)
O DEKOMUNIZACJI W KLIMACIE LISTOPADOWYM

Według rosyjskiego żartu istnieją dwa rodzaje głupoty: zimowa i  letnia. Letnią wi-
dać od razu, z daleka. Natomiast zimową da się rozpoznać dopiero po tym, jak wej-
dzie do domu, zdejmie futro, ciepły szalik i rękawiczki. Sądzę, że dotyczy to nie tyl-
ko głupoty, ale również wielu innych niebezpiecznych rzeczy. Na przykład sposobu 
dekomunizacji.

Kiedyś szef ukraińskiego IPN, pan Wiatrowi, ogłosił zmianę 987 nazw miejscowości, 
52 tysięcy nazw ulic, zdemontowanie 1320 pomników w swoim kraju. Jego zdaniem, 
po tak wielkim osiągnięciu w Ukrainie nie byłoby już ani śladu komuny.

Prezes polskiego IPN Jarosław Szarek uważał, że zmiany przede wszystkim muszą 
dokonać się w świadomości. Ale nie jest to sprawa łatwa. Dlatego najskuteczniejszym 
sposobem na dekomunizację jest wymiana pokoleniowa.

Nie da się temu zaprzeczyć. Ale co mamy robić, dopóki ta wymiana nastąpi? Po 
prostu czekać, jak czekają zmarznięte ptaki, aż łąki zakwitną? Skąd pewność, że ta 
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wymiana drogą naturalną dojdzie do celu przez nas wszystkich pożądanego? A co jeśli 
pójdzie nagle w innym kierunku? Podstawy dla takich obaw są. Obserwuję je codzien-
nie w obfitości. Ale może z powodu dzisiejszych klimatów listopadowych przyjrzymy 
się najpierw jednej z nich, a mianowicie powracającej wprost ze Związku Radzieckiego 
skłonności do mylenia grobów z pomnikami.

Jeszcze parę miesięcy przed wybuchem skandalu z zakazem prac poszukiwawczych 
i ekshumacji w Ukrainie, pewien ukraiński patriota oznajmił na FB, że w ostatnich latach 
Polacy postawili na terenie Ukrainy 105 pomników „swoim”. Zdziwiłam się. Ileż tej Ukra-
iny, żeby aż 105? Chyba nawet Bandera tyle nie ma. Może chodziło o nagrobki? Przecież 
na Ukrainie, jak i w Rosji pomnikiem nazywana jest każda konstrukcja nad grobem, na-
wet prosta płyta. Ale w takim razie liczba powinna być o wiele większa, bo od lat wolon-
tariusze szukają grobów polskich na terenie Ukrainy Zachodniej i porządkują te mogiły. 

Odpowiedzi nie doczekałam się. Chyba dlatego, że mój niedoszły adwersarz nie do-
strzegał różnic. I prawdopodobnie nie on jeden, skoro w odwecie za zburzony pomnik 
można odmówić poszukiwania niepogrzebanych szczątków ludzkich i w ciągu dalszych 
miesięcy prowadzić burzliwe dyskusje o różnych wizjach historii, o prawach każdego 
narodu do wyboru własnych bohaterów etc. Obawiam się, że tak naprawdę już nikt 
oprócz nielicznych wtajemniczonych nie wie, o co właściwie chodzi, gdy słyszy po raz 
kolejny o „miejscach upamiętnienia”.

Ten eufemizm, który mamy po retoryce radzieckiej, usiłuje połączyć rzeczy, które 
w wielu wypadkach są nie do połączenia. Pomnik to wizualny obraz wartości, jakim 
społeczeństwo hołduje (w wypadkach mniej szczęśliwych może być obrazem wartości, 
które władza usiłuje społeczeństwu narzucić). Może być symbolem tożsamości naro-
dowej, najszlachetniejszych dążeń, najwspanialszą lekcją historii, ale może być takoż 
znaczkiem, jakim władza oznacza opanowane przez nią terytoria, jej potężną bronią 
ideologiczną i figurą na politycznej szachownicy.

Tak czy owak parafrazując znaną sentencją łacińską Cuius regio, eius religio, moż-
na powiedzieć: „Jaka władza, takie pomniki”. Tu akurat dyskusja jest na miejscu, do-
chodzenie do poznania całej prawdy, klasyfikowanie i ocena wydarzeń są niezbędne, 
różnica interesów i stanowisk, ostra wymiana zdań są nieuniknione. Ale nie ma to nic 
wspólnego z obowiązkiem pochowania zmarłych. Grób i  cmentarz to miejsce, gdzie 
każda ziemska władza powinna odstąpić w pokorze i przyznać, że zawsze pozostaje 
coś, co nie ulega ani ziemskim mocom, ani ziemskim sądom. „Ustąp ty śmierci i nie 
drażnij zmarłego” – mówi do Kreona wróżbita Tejrezjasz (Sofokles, Antygona). Przypo-
minam, że nikt, nawet Antygona, nie kwestionuje sądu Kreona, według którego jeden 
jej brat pochowany uroczyście był bohaterem, a ten drugi, niepochowany, przestępcą. 
Ale „Nie masz żadnego ty nad zmarłym prawa (...) Taka ród ludzki związała ustawą./ 
A nie mniemałam, by ukaz twój ostry /Tyle miał wagi i siły w człowieku,/ Aby mógł 
łamać święte prawa boże, /Które są wieczne i trwają od wieku, /Że ich początku nikt 
zbadać nie może”. 

Chyba nie da się określić, od kiedy ludzie uważają to za prawo niezłomne, bardziej 
precyzyjnie, niż to zrobił Tejrezjasz Sofoklesa. Archeolodzy uważają, że o początkach 
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cywilizacji ludzkiej można mówić wtedy, gdy są jakieś ślady obrządków pogrzebowych. 
Jeżeli ich nie ma, są to kości naczelnych. Nie ma i nigdy nie było takiej religii ani tra-
dycji narodowej, która by nie nakazywała ukorzyć się przed wielką Tajemnicą życia 
i śmierci człowieka. Jasne, że grób bohaterów otaczany szczególną czcią staje się miej-
scem kultu narodowego, więc w pewnym sensie pełni misję pomnika. Ale liczy się ko-
lejność – co najpierw, co po tym.

Dopiero nowa tradycja radziecka wprowadziła wielki zamęt do tego układu. Groby 
zostały zastąpione przez okazałe pomniki. Najbardziej czczeni bohaterowie „spoczy-
wali” zazwyczaj w centrum miasta – wśród gwaru i krzątaniny, na co żaden zbrodniarz 
i samobójca sobie nie zasłużył. Każde miasto i każda wioska miały swój pomnik Nie-
znanego Żołnierza. Niby dlatego, żeby w jednym uczcić wszystkich, niby według tra-
dycji zapoczątkowanej przez Francuzów i rozpowszechnionej po całej Europie po I woj-
nie światowej. Ale tam był ludzki żal, bezsilny wobec ogromu cierpień i ofiar, wysiłek 
narodu i państwa, aby zadośćuczynić za utratę nie tylko życia, ale także imienia. Tu 
mamy do czynienia z konsekwencją ideologii, według której człowiek od poczęcia do 
zgonu i nawet po zgonie nie miał prawa do istnienia jako osobowość. Był malutką czą-
steczką surowca, służącego do wytwarzania potrzebnej energii – walczących, pracują-
cych mas. Był ważny o tyle, o ile mógł być wykorzystany przez państwo tak za życia, 
jak i po śmierci. Groby pełniły funkcje propagandowe lub ich nie było wcale. Szczątki 
tysięcy sołdatów i ofiar represji do dziś dnia pozostają niepogrzebane i jakoś nikogo to 
specjalnie nie razi.

Kiedy Michaił Gorbaczow zdecydował się powiedzieć prawdę o  Katyniu, następ-
nym krokiem miał być pomnik – wielki, pod niebiosa. Oznaczało to, że radziecka tra-
dycja zgadzała się na zrobienie miejsca polskim ofiarom obok swoich bohaterów. Ale 
wcale nie zamierzała się zmieniać. Lecz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ze  
śp. Andrzejem Przewoźnikiem na czele stała murem: Nie. Nie będzie żadnego „memo-
riału”. Tylko ekshumacja, godny pochówek i prosty cmentarz wojskowy, na którym każ-
dy będzie miał indywidualną tablicę nagrobkową.

Owszem, tu będą uroczyste obchody, to miejsce będzie i być musi symbolem mę-
czeństwa narodu polskiego, ale przede wszystkim – cmentarzem. Requiem dla każde-
go. Powrót do normalności, do żywych związków rodzinnych i przekazywania ich oso-
bistych dziejów, jak to było od początków świata. Powrót do przekonania, że człowiek 
nie jest własnością państwa, że jego godność jest większa niż wszystkie okoliczności 
ziemskiego życia i nie zależy od tymczasowych ocen żadnego ustroju politycznego. 

To już godziło w filar ideologii komunistycznej, więc było dekomunizacją na sto dwa. 
I to nie tylko w świadomości swoich rodaków, ale w świadomości Rosjan takoż. Każdy, 
kto przychodził podczas ekshumacji do Katynia, Charkowa, Miednoje – a wstęp dla ni-
kogo nie był zabroniony – przeżywał jakby podwójny wstrząs. Zbrodnia przechodziła 
z przestrzeni politycznej, z łamów gazet i kartek książek wprost do serc i umysłów i sta-
wała się historią żywą. To po pierwsze. Po drugie, Rosjanie odwiedzający Katyń może 
po raz pierwszy w życiu uświadomili sobie, co to jest naprawdę solidarność żywych 
i umarłych, ostatni dług, wieczna pamięć. Odkrywali, że pola obsiewane martwymi 
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kośćmi żołnierzy i ofiar represji, o których nikt nie pamięta, nie są nieuniknionym 
skutkiem ubocznym wielkich zwycięstw, jak im było wpajane od dziecka, że może i po-
winno być inaczej – po ludzku.

Spieranie się o to, czy było na Wołyniu wymordowanych ponad 100 tysięcy osób, 
czy blisko 100 tysięcy, przez 26 lat nie potrafiło dokonać tyle, ile może sprawić jedna 
minuta nad grobem. Widziałam dotkniętych taką chwilą w Katyniu, Charkowie, Mied-
noje, więc wiem, o czym mówię.

Nie twierdzę, że po tak wielkim zwycięstwie, jakim było powstanie cmentarzy ka-
tyńskich, nastąpiła sielanka. W ciągu następnego ćwierćwiecza każde zezwolenie na 
ekshumacje grobów masowych na Wschodzie trzeba było wywalczyć. No cóż, mental-
ności okaleczonej przez ideologię komunistyczną nie sposób uzdrowić od razu. Tu na-
prawdę niezbędna jest wymiana pokoleniowa. Ale co mamy dzisiaj, gdy pokolenie uro-
dzonych na początku lat 1990. już ma swoje dzieci i jest najbardziej aktywną częścią 
społeczeństwa? Czy jesteśmy dalej od komuny?

Mamy kilkuset bohaterskich wolontariuszy, którzy każdego lata ratują cmentarze, 
wyrywają z zarośli zdewastowane, wdeptane w ziemię groby w Ukrainie Zachodniej.  
O przebiegu ich prac, ich osiągnięciach i problemach prasa informuje stosownie do za-
interesowania, to znaczy niezbyt często w Polsce i beznadziejnie rzadko w Ukrainie. 
Nawet wtedy gdy natrafiają na zapomniany grób osoby wybitnej, jak stało się w 2016 
roku z grobem Tomasza Padury, autora słynnej polsko-ukraińskiej pieśni Hej, sokoły.

Mamy na terenie Ukrainy Zachodniej co niemiara zniszczonych cmentarzy, nie-
znanych grobów, niepochowanych szczątków ofiar I i II wojny światowej, w tym ofiar 
Wołynia.

Ale to już polityka – naga, bez ozdób i upiększenia. O tyle naga, że jeżeliby coś na 
siebie narzuciła, wyszłoby jej to na korzyść. Bo przecież zależy jej na jak największej 
liczbie zwolenników, a tak na golasa atrakcyjną ona nie jest i na dekomunizację nie 
wygląda. Tak bezczelnie właśnie za komuny przywłaszczała sobie obszary życia pub-
licznego, prywatnego i  nawet duchowego. Film fabularny Wołyń był potraktowany 
jako akcja wyłącznie polityczna. Arcybiskupa lwowskiego, który upominał się o  set-
ki tysięcy ludzi męczeńsko zamordowanych na Wołyniu, o  mały włos nie ukamie-
nowano, zarzucając mu zaangażowanie w sprawy polityczne. Nie ma miejsca ani dla 
refleksji moralnych, ani dla prostych ludzkich odczuć, bo rzesze działaczy różnych 
stowarzyszeń, fundacji, ruchów, forów toczą wielką walkę o  pojednanie – zaciekłą,  
do ostatniego tchu.

Nawet teraz, gdy każdy zaangażowany w tej sprawie uważa za swój święty obowią-
zek wypowiedzieć się na temat przyczyn pogorszenia polsko-ukraińskich stosunków 
i poszukiwania dróg do porozumienia, nikt nie powiedział wprost: pojednanie zaczy-
na się od memento mori dla żywych i requiem aeternam dla zmarłych, ze świadomością, 
że „nie mamy żadnego nad zmarłymi prawa”, to znaczy z pogrzebów: „naszych”, „wa-
szych”, bohaterów, zdrajców, dobrych, złych, świętych, grzesznych – wszystkich. 

Na wyższych szczeblach takie pytanie, w taki prosty, ludzki sposób nigdy nie zo-
stało postawione.
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 – Ależ to się rozumie samo przez się – powiedział mi pewien polski dziennikarz.
Zgadzam się. Ale pomijając milczeniem to, co wydaje się oczywistym, stwarzamy 

obrazek świata, w którym trwa wielka wojna pomników. Szczątki ludzkie są ważne 
o tyle, o ile mogą w tej wojnie uczestniczyć. Nic więcej się nie liczy. Dokładnie tak, jak 
było w Związku Radzieckim.

 * Pseudonim dziennikarki rosyjskiej, obecnie żyjącej na Ukrainie. Tłumaczka książki Stani-
sława Mikke „Śpij, mężny w Katyniu, Charkowie i Miednoje”. Świadek naoczny prac ekshu-
macyjnych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni. Dziennikarka ta miała odwagę głosić 
w  latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prawdę katyńską. Naruszała spokój, burzy-
ła mit pracowicie budowany, zamazujący rzeczywiste oblicze komunistycznej władzy. Swoją 
twórczością starała się poruszyć sumienia Rosjan.

Artykuł napisany w listopadzie 2017 roku. 

opracowała Kazimiera Lange (RK Łódź)

Joanna Blomberg-Wiaderna (RK Łódź)
MOJA MAMA

Jak to jest dorastać w domu, w którym Mama jest nie 
tylko naukowcem, ale także, a może przede wszystkim, 
społecznikiem?

Dla młodego człowieka, który nie zna świata poza swoim domem, normalnie. Rano 
Mama pilnuje, abyśmy poszły do szkoły, wcześniej zjadły śniadanie i wypiły mleko. Po 
pracy wraca na tyle wcześnie, aby zrobić obiad i jemy go razem, w cztery osoby. Zaku-
py zawsze – nawet w tych trudnych, kryzysowych czasach, są zrobione, także pranie, 
prasowanie, sprzątanie – normalny, domowy rytuał i obowiązki – Mamy i nasze. Chy-
ba trochę inne, i o tym dobrze wiedziałyśmy, miałyśmy wakacje, rówieśnicy jechali do 
rodziny na wieś, my – na wykopaliska archeologiczne – całe wakacje poza Łodzią, w cie-
kawych miejscach, pod czujnym okiem Mamy.

Póki byłyśmy bardzo małe, całkowicie poświęciła się naszemu wychowaniu, na dal-
szym planie zostawiając swoją karierę zawodową i naukową. Gdy tylko stwierdziła, że 
nic więcej z nas nie „wyciśnie”, skupiła się bardziej na sobie, doktoracie, habilitacji, a po 
1989 roku na Rodzinie Katyńskiej i wszelkiej działalności społecznej związanej z te-
matem „prawdy historycznej”. 

Ale to były już czasy, gdy ja byłam nastolatką. Dobrze było być czasem w domu bez 
opieki dorosłych lub biegać po podwórku lub do koleżanek, wiedząc, że nikt się nie zło-
ści, że się nie uczę, bo jest także poza domem, realizuje się, organizuje coś lub pomaga 
innym. Może najbardziej na nieobecność Mamy w domu złościł się Tata, ale wiedział, 
rozumiał i milcząco wspierał JĄ – był dumny ze swojej żony. 
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Mama nigdy nie bała się i nie uchylała od pracy, także fizycznej. Zawsze jako pierw-
sza ruszała pokonywać przeciwności losu i dążyła do celu, czasem wyglądającego na 
niemożliwy do osiągnięcia. Nie chciała być celebrytką, osobą medialną, ale to ona i jej 
upór sprawił, że w 1990 roku powstał Pomnik Katyński w Łodzi, że powstało w 1992 
roku Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich oraz że ponownie, porządnie i należycie zo-
stały przebadane tereny w Katyniu, Charkowie i Miednoje i że w tych miejscach po-
wstały Polskie Cmentarze Wojenne.

To właśnie dzięki mojej Mamie, Marii Blomberg, z domu Kossowskiej, córce Jana 
Mikołaja Kossowskiego, poległego w Katyniu w kwietniu 1940 roku, ja, Joanna Blom-
berg-Wiaderna, miałam możliwość odwiedzić to magiczne, nierealne (?), a może po 
prostu nieznane miejsce: grób mojego Dziadka.

Wyjazd na uroczystości 10 kwietnia 2017 roku był nagły i niespodziewany. 
Dzięki temu i dzięki nadmiarowi swoich zawodowych i rodzinnych obowiązków nie 

miałam głowy, aby to jakoś specjalnie przeżywać. Owszem, byłam trochę zdenerwo-
wana tuż przed podróżą, ale chyba bardziej sprawami organizacyjnymi, mniej stanem 
swojego ducha. Reakcja na propozycję wyjazdu mogła być i była tylko jedna – oczywi-
ście jadę! Nareszcie zobaczę to miejsce, gdzie spoczywa mój Dziadek, to miejsce, w któ-
rym tyle potu wylała moja Mama.

Dzięki kilku bardzo oddanym sprawie osobom z obecnego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i Łódzkiej Rodziny Katyńskiej, w nocy z 9 na 10 kwietnia 
polecieliśmy do Moskwy, aby stamtąd pod eskortą policji, bezpiecznie i  szybko doje-
chać autokarami na cmentarz w Katyniu. Pogoda była bardzo wczesnowiosenna, ale ci, 
do których przyjechaliśmy zapalić znicz, zadbali o sprzyjającą aurę. Słońce przebijało 
się przez chmury, wiał lekki, chłodny wiatr i pięknie szumiały drzewa. Głos podziem-
nego dzwonu wywołał ciarki na całym moim (i chyba nie tylko moim) ciele. 

Dobrze, że po tak strasznych przeżyciach, jakie było dane IM doświadczyć, te-
raz spoczywają w  pięknym lesie, spokojnym miejscu. Nawet nie, to miejsce jest tyl-
ko symbolem, potrzebnym żyjącym, tu są ich doczesne szczątki. ONI są już przecież 
tam, gdzie zasłużyli, w krainie miłości. I właśnie wiara w to, że odpoczywają po tru-
dach swojego życia w ramionach NAJWYŻSZEGO, pozwoliła mi spełnić mój chrześci-
jański obowiązek. 

Było zbyt krótko, aby odpowiednio przeżyć, uczcić pobyt w Katyniu. Szybkie roz-
stawianie zniczy przed tabliczkami pomordowanych, których rodziny należą do Łódz-
kiej Rodziny Katyńskiej, a którzy nie mogli sami przyjechać i się pokłonić. Potem msza, 
wyważona i niepolityczna! Oficjalny ceremoniał wraz z męskim, wojskowym chórem – 
o to piękne i godne ICH poświęcenia. Składanie wieńców, zniczy, modlitwa ekumenicz-
na i jeszcze moment na szybką rozmowę z Dziadkiem, którego przecież nie znałam oso-
biście, ale i tak kochałam i tęskniłam.

To ważne dla mnie, moich dzieci, mojej rodziny, że normalnie, po ludzku mogłam 
odwiedzić Dziadka. Że musiałam włożyć w to trochę wysiłku, fizycznego i psychiczne-
go – choć wiem, że to było minimum tego, co powinnam. 

Szkoda mi tylko, że los kołem się toczy. 
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Dziadek, który walczył za wszystkich i dla wszystkich, przez całe swoje życie, tak 
długo czekał na spokojne miejsce, gdzie dzieci, wnuki i prawnuki będą mogły przyje-
chać, gdy będą chciały i tego potrzebowały. Miejsce w zasadzie ma, ale z tą możliwoś-
cią odwiedzenia nie jest już tak łatwo i lekko. Poza tym pamięć narodu o tych tysiącach 
ofiar jest chwilowa, wybiórcza oraz niestety ulega zmienności politycznej, była i  jest 
trampoliną do kariery niejednego człowieka, który nazywa się politykiem i przedsta-
wicielem narodu.

A Mama – na całe jej życie wpływ miała Zbrodnia Katyńska. Częsta zmiana miej-
sca zamieszkania, rozdzielenie rodziny, utrata najbliższych, kłopoty w szkołach, może 
nawet to, że do tej pory nie jest należycie doceniona, wynika właśnie z historii? Tyle 
wysiłku, nerwów, pracy, a laury zdobywają inni. Tylko wąskie grono osób, najbliższych, 
współpracowników zna JEJ wartość i  jest pełne uznania dla JEJ dokonań. Przecież 
Prof. Blomberg była JEDYNĄ osobą, kobietą, która prowadziła prace badawcze na miej-
scach zbrodni (w Katyniu), nie tylko jako archeolog, ale przede wszystkim jako córka 
bestialsko zamordowanego oficera. Dlatego jestem przekonana oraz staram się wpa-
jać to moim dzieciom, że i mojemu Dziadkowi, i mojej Mamie należy się NASZ respekt, 
uznanie i  wieczna wdzięczność.

Mam obowiązek cały czas o  ICH pracy i poświęceniu pamiętać i pragnę nauczyć 
swoje dzieci takiej postawy. Nie chodzi o tylko teoretyczne rozpamiętywanie przeszło-
ści, chodzi o naszą i ich przyszłość. Nie najważniejsze są nagrody i laury, kluczowe jest 
postępowanie zgodnie z sumieniem, wiarą i ludzką uczciwością. Nie można być bier-
nym i głupio pokornym. Należy chcieć i trzeba być zaangażowanym.

Maria Magdalena Blombergowa (RK Łódź)
O POTRZEBIE ZMIANY KWALIFIKACJI 
I OKREŚLENIA „ZBRODNIA KATYŃSKA”

Dwa słowa „Katyń” i „zbrodnia” od pierwszych dni poszukiwań i badań miejsc ukrycia 
rozstrzelanych polskich oficerów więzionych w obozach jenieckich w Kozielsku, Sta-
robielsku i  Ostaszkowie połączono na stałe. W  jednej z  pierwszych publikacji legal-
nie rozpowszechnionej w Polsce w 1989 roku (opracowana przez Janusza Kazimierza  
Zawodnego) pt. Katyń Zbigniew Brzeziński napisał: 

Katyń to miejsce i nazwa, które pozostaną na zawsze w pamięci każdego Polaka. Katyń –  
to słowo kojarzące się z okrucieństwem, bestialstwem i podstępem. Okrucieństwem 
wobec bezbronnych, bestialstwem wobec ofiar (…). Było to oszustwo popełnione wobec 
całego narodu, któremu przez prawie pięćdziesiąt lat sprawcy zbrodni i  ich politycz-
ni sukcesorzy w Moskwie i Warszawie nie pozwolili nawet głośno mówić o masowym 
morderstwie (…). Ale ponure słowo Katyń mówi nam nie tylko o ofiarach. Stawia ono 
przed nami obowiązek dopominania się o ujawnienie prawdy, pełnej prawdy, nie tylko  
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o tym, co stało się z jeńcami z Kozielska… (…), ale także prawdy o losach pozostałych 

(…) którzy zniknęli bez śladu owej wiosny 1940 roku (s. 13).

Minęło już 78 lat, a powszechne przekonanie jest takie, że Zbrodnia Katyńska obej-
muje tylko około 22 tysiące polskich oficerów. Ogół społeczeństwa, a głównie „ważne 
rządowe figury”, posłowie i  senatorowie, nie przyjmują do wiadomości, że Zbrodnia 
Katyńska obejmuje kilkaset tysięcy osób – rodzin tych oficerów (żony, dzieci, matki, 
dziadków), których wywieziono na „nieludzką ziemię”, cierpieli głód, ciężko pracowali 
i wiele z nich tam zostawiło swoje kości.

Czy byli to żołnierze, zmilitaryzowane osoby? To cywile, których jedyną winą było 
pokrewieństwo z osobami wojskowymi i to, że byli POLAKAMI. 

Pamiętać należy, że 17 września 1939 oddziały Armii Czerwonej przekroczyły gra-
nice Rzeczypospolitej Polski i w ciągu 12 dni zajęły terytorium Zachodniej Ukrainy 
i Zachodniej Białorusi o ogólnej powierzchni 190 tysięcy kilometrów kwadratowych, 
z  ludnością liczącą ponad 12 milionów. Zgromadzenia ludowe, odpowiednio dla za-
chodnich terenów Ukrainy i Białorusi, podjęły uchwały o powszechnej nacjonalizacji 
wszelkich instytucji, gruntów, zakładów pracy itp. Na zagarniętych obszarach narzu-
cono całej ludności obywatelstwo radzieckie. Osoby odmawiające przyjęcia radzieckich 

„paszportów” były poddawane represjom, co oznaczało aresztowanie i deportacje. Wła-
dza radziecka postanowiła usunąć z omawianych terenów tych, których uważała za 
przeciwników nowych porządków, za potencjalnych wrogów ZSRR. Za szczególnie nie-
bezpiecznych uznano działaczy politycznych i społecznych, oficerów Wojska Polskiego, 
funkcjonariuszy służb mundurowych, ich rodziny, inteligencję, przemysłowców, a tak-
że osoby biorące udział w wojnie 1920 roku. 

5 marca 1940 Biuro Polityczne KC WKP(b) zatwierdziło wniosek o rozstrzelaniu 
jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i więzień na Ukrainie i Bia-
łorusi. Jednocześnie władze radzieckie czyniły przygotowania do deportacji rodzin 
tych represjonowanych. Masowe wysiedlenia rozpoczęły się 10 lutego 1940 – objęły 
one około 140 tysięcy. Druga akcja wysiedleń rozpoczęła się 13 kwietnia 1940 – obję-
ła wszystkie rodziny osób znajdujących się w obozach jenieckich i więzieniach (22– 25 
tysięcy rodzin). W większości były to kobiety, dzieci i osoby w podeszłym wieku (mat-
ki, ojcowie, siostry, bracia i inni bliscy krewni). Albin Głowacki o akcji deportacji napi-
sał, że miała charakter „odpowiedzialności zbiorowej: za rzekome przestępstwa ojców, 
synów lub braci cierpieć miały całe ich rodziny”. 

Uzupełnić należy, że członkowie rodzin jeńców z wymienianych już obozów trak-
towani byli jako szczególnie niebezpieczni, jako wrogowie, źle nastawieni do ZSRR. 
O  Zbrodni Katyńskiej napisano wiele publikacji, jednak mało który autor zwrócił 
uwagę na sprawę ścisłego powiązania i  jednoczesności Zbrodni Katyńskiej z  depor-
tacją członków rodzin. Kwestia ta nie funkcjonuje w świadomości społeczeństwa ani 
też władz państwowych. W okresie przygotowań do obchodów 70. rocznicy Zbrodni  
Katyńskiej toczyła się dyskusja na temat kwalifikacji prawnej tych tragicznych 
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wydarzeń. Rozważano określenie jej jako: „zbrodnia wojenna”, „ludobójstwo”, „zbrod-
nia przeciwko ludzkości”.

Na posiedzeniu Sejmu we wrześniu 2009 roku posłowie uznali, że „Sowiecki mord 
na polskich oficerach był zbrodnią wojenną o znamionach ludobójstwa”. Takie okre-
ślenie Zbrodni Katyńskiej ostatecznie Sejm zatwierdził stosowną uchwałą (Marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 
września 2009 r. upamiętniająca agresję Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 
1939 r. Bronisław Komorowski, cyt. za: „Rodowód II. Biuletyn Informacyjny Stowarzy-
szenia Katyń w Szczecinie” 2009, rok XIV, nr 20). 

Teraz stawiam pytanie, czy owi Posłowie przestudiowali np. „decyzję Biura Poli-
tycznego WKP(b) ZSRR podjęte na posiedzeniu 5 marca 1940 o rozstrzelaniu 14.700 
polskich jeńców znajdujących się w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, 
a ponadto 11.000 aresztowanych polskich obywateli, trzymanych w więzieniach w za-
chodnich obwodach USRR i BSRR”. Niemal wszyscy z tych 11.000 osób byli aresztowani 
i znajdują się na tak zwanych „listach wysyłkowych” z Ukrainy i Białorusi. Listy „biało-
ruskiej” nie znamy. Natomiast zastępca Szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przeka-
zał prokuratorowi Stefanowi Śnieżko wykaz akt 3435 aresztowanych polskich obywa-
teli. Wykaz ten zawiera tak zwane listy wywozowe z więzień na miejsca mordu. Listy 
te zostały opracowane i uzupełnione (zawierają 3550 osób) przez Zuzannę Gajowni-
czek i opublikowane pt. Śladem Zbrodni Katyńskiej (Warszawa 1998). Są one dowodem, 
że „kurtuazyjne” wobec sprawców wybrane i cytowane wyżej określenie Zbrodni Ka-
tyńskiej jest dalekie od prawdy, bowiem uwzględnia tylko męczeńską śmierć oficerów.

O wywozie na Syberię, do Kazachstanu rodzin jeńców z wymienianych obozów – 
już wspomniałam. Obecnie przypominam, że wśród ofiar Zbrodni Katyńskiej jest licz-
na grupa kobiet, aresztowanych na terenach zachodnich Ukrainy, przetrzymywanych 
w więzieniach: lwowskim, rówieńskim, wołyńskim, tarnopolskim, drohobyckim, sta-
nisławowskim, kijowskim, charkowskim. Podobnie było w zachodnich obwodach Bia-
łorusi, gdzie więziono ludzi w więzieniach, m.in. Grodno, Baranowicze, Wilejka, Lida, 
Głębokie, Mołodeczno, Pińsk, Wołkowysk, Oszmiana, Nowogródek, Stołpce, Pruża-
ny, Kobryń, Wołożyn, Nieśwież, Drohiczyn. O losach jeńców z terenów Białorusi nie 
mamy wiedzy. Natomiast z publikacji Zuzanny Gajowniczek znamy dane osobowe 3435 
aresztowanych w 1940 roku przez NKWD polskich obywateli z akt pochodzących z ar-
chiwum byłego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego USRR. Są to tak zwane listy 
wywozowe – numerowane, zawierające nie tylko imiona i nazwiska, ale też krótkie not-
ki biograficzne, z datą aresztowania, miejscem uwięzienia i datą transportu na miej-
sce śmierci. Należy podkreślić, że dominują na tych listach osoby cywilne: pracownicy  
administracji miejskiej i państwowej, ziemianie, prawnicy, policjanci. 

A wśród skazanych na śmierć są 44 kobiety, aresztowane pod różnymi pozorami: 
jako „właścicielka konspiracyjnego lokalu”, „terrorystka”, „agentka polskiego wywia-
du”, „szpieg polski”, „policjantka”, „urzędniczka” i „działaczka społeczna”. Podam kil-
ka przykładów:
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 – Czepielewska Walentyna, ur. 1900, aresztowana przez UNKWD pow. rówieńskie-
go, śledztwo wszczęto 4 października 1939 „jako agentka polskiego wywiadu”, oskar-
żona z § 54-6, 31 05 1940 r. wywieziona z więzienia w Kijowie, lista wywozowa 057/3, 
poz. 49/3195;

 – Fuksówna Józefa, ur. 1890, urzędniczka, działaczka niepodległościowa i społecz-
na, członkini komitetów opieki oraz budowy pomników poległym bohaterom, lista wy-
wozowa 064/1, poz. 92/3082; 

 – Lewczanowska Helena, ur. 1881, właścicielka majątku z okolic Liniowa na Wo-
łyniu, senator RP, działaczka ukraińska w Horochowie, lista wywozowa 043/3, poz.  
37/1672; 

 – Olszamowska Aniela, ur. 1887, ziemianka, właścicielka Chorchoryna i Hruszwi-
cy, więziona w Równem, wywieziona do Kijowa, lista wywozowa 066/1, poz. 23 /2148, 
(przytaczam za publikacją Zuzanny Gajowniczek). 

Ponownie stawiam pytanie – czy te niewiasty można, z całym przekonaniem, za-
liczyć do grupy żołnierzy – osób zmilitaryzowanych? Wiadomo, że w  obozie koziel-
skim była kobieta – pilot Janina Lewandowska, którą rozpoznano w trakcje ekshuma-
cji w 1943 roku. Franz Kadell napisał, że w tym obozie były 3 kobiety, ale dwie zostały 

„wkrótce wywiezione i zniknęły już na zawsze” (s. 11). Ale czy były zmilitaryzowane?
Powracam na Białoruś. Zachodnie tereny Białorusi po 17 września 1939 uchwałą 

Rady Najwyższej Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej zostały wcielone do 
ZSRR i weszły w skład Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a tamtejszym 
mieszkańcom narzucono obywatelstwo, co określa się mianem sowietyzacji. Tym celom 
służyła polityka represyjna – w tym aresztowania osób uznanych za wrogów władzy 
sowieckiej. W pierwszej kolejności zaliczono do nich osoby związane z polską państwo-
wością, wyznawców innych niż bolszewicka ideologia, a także przedstawicieli warstw 
społecznych uznanych za wrogie „rewolucji”. Więzienia w krótkim czasie zapełniły się 
aresztowanymi, w pierwszym rzędzie byli to przedstawiciele administracji państwo-
wej, kierownicy miejscowych organów policji, żandarmerii, straży pogranicznej, przed-
stawiciele obszarników, kapitalistów, książąt, podejrzanych o szpiegostwo i pozostały 

„element kontrrewolucyjny”. Wkrótce weszły w użycie nowe kategorie, m.in. „terrory-
ści”, „dywersanci” i „zdrajcy ojczyzny”. Szczególną nienawiścią darzono oficerów Woj-
ska Polskiego, czego dowodem jest specjalna uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) 
z 3 grudnia 1939, upoważniająca organy NKWD do aresztowania kadrowych oficerów 

„byłej armii polskiej” (dane za: Aresztowani na „Zachodniej Białorusi”, Warszawa 2003). 
W interesującym nas czasie, to jest 1939–1940, aresztowano 31287 osób. Najlicz-

niejszą grupę aresztowanych stanowili Polacy. Największą liczbę uwięzionych zgro-
madzono w Mińsku, z tego wnioskować można, że w tym mieście mogli być osadze-
ni również polscy wojskowi. Przypominam, że Biuro Polityczne WKP(b) z  5 marca 
1940 roku podjęło uchwałę o  rozstrzelaniu nie tylko jeńców z  obozów w  Kozielsku, 
Starobielsku i  Ostaszkowie, ale też 11 tysięcy więźniów przetrzymywanych w  wię-
zieniach zachodnich obwodów Ukrainy i  Białorusi. Wiadomo, że ostatecznie zamor-
dowano łącznie 7305 więźniów, z czego 3870 przebywało w więzieniach Zachodniej 
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Białorusi. Zachował się rozkaz Berii z 21 marca 1940, który uważa się za dokument 
związany z  realizacją wymienionej uchwały. W rozkazie tym nakazywano organom 
NKWD BSRR przewiezienie z  więzień zachodnich obwodów Białorusi do więzienia 
w  Mińsku 3000 więźniów: 1500 z  więzienia w  Brześciu, 550 z  więzienia w  Wilejce, 
500 z więzienia w Pińsku i 450 z więzienia w Baranowiczach (Katyń. Dokumenty zbrod-
ni, t. II, Warszawa 1998, s. 84). Autorzy publikacji Aresztowani na „Zachodniej Białorusi”  
wyjaśniają:

Wprawdzie liczba więźniów, których miano skoncentrować w Mińsku, była mniejsza 
od znanej liczby osób rozstrzelanych (o 870 osób), jednak nie przeczy to słuszności 
tezy, że faktycznie chodzi tu o wykonanie decyzji z 5 marca 1940, przypuszcza się bo-
wiem nie bez racji, że owi „nadwyżkowi” więźniowie w chwili wydawania wiadomego 
rozkazu znajdowali się już w mińskim więzieniu (s. 27). 

Wiadome jest, że miejscem, gdzie od wielu lat rozstrzeliwano i chowano „wrogów 
ludu”, była miejscowość Kuropaty leżąca w pobliżu Mińska, obecnie w granicach tego 
miasta. W pewnym czasie teren został otoczony wysokim płotem i stał się miejscem 
niedostępnym dla ludności. W  końcu lat osiemdziesiątych rozpoczęło się oficjalne 
śledztwo i zapadła decyzja o zbadaniu kilku miejsc pochówku. Badania prowadzone 
były przy udziale archeologów. W kilku dołach odkryto czaszki z widocznymi otwora-
mi przechodzącymi na wylot. W niektórych dołach znajdowano rzeczy wykonane w fa-
brykach radzieckich. W kilku innych przedmioty z markami zagranicznymi, m.in. buty, 
kalosze, sakiewki, okulary, eleganckie binokle, grzebienie z napisami polskimi. Na jed-
nym z grzebieni właściciel wydrapał ostrym przedmiotem słowa po polsku: „Ciężkie 
minuty więzienia. Mińsk 24.04.1940. Myśl o was doprowadza mnie do rozpaczy”. Po 
drugiej stronie: „26 IV. Rozpłakałem się. Ciężki dzień” (Gorelik, s. 54).

W sześciu innych pochówkach archeolodzy zebrali ponad 150 złotych koronek, zę-
bów, plomby wykonane ze specjalnych materiałów przy wykorzystaniu specjalnej me-
tody. Takich usług w ZSRR nie stosowano. Znaleziono też damskie buciki ręcznej ro-
boty i filiżankę porcelanową. Jeden z ekspertów Władimir Daszczyński wypowiedział 
myśl bardzo interesującą:

Ekspert powinien operować precyzyjnymi kategoriami, w  naszej profesji wszelkie 
„przybliżenia” są nie na miejscu. Mimo to ośmielam się twierdzić, że wśród rozstrze-
lanych było wielu przedstawicieli inteligencji. Podstawą do takiego wniosku może być 
obfitość okularów i binokli – znaleziono ich ponad 50 sztuk, a także ponad 40 portmo-
netek. Proszę dodać do tego rzadkie i drogie w tamtych czasach importowane przybo-
ry toaletowe. W latach przedwojennych wieś ich niemal nie znała…

I jeszcze jedno spostrzeżenie: w wykopach nie ma rzemieni i sznurków, nie ma scy-
zoryków, bez jakich mało który mężczyzna się obchodził. To potwierdza wniosek, że 
na rozstrzelanie przywożono ludzi nie z ulicy, a z cel więziennych. Przy aresztowaniu 
i rzemienie i scyzoryki zwykle odbierano… 
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W podsumowaniu przytoczonych wyżej relacji autorzy zanotowali uwagę: 

Mogę nawet twierdzić (…) na podstawie tych wykopów, z  których dokonana zosta-
ła ekshumacja, że w Kuropatach nie rozstrzeliwano wojskowych. Gdyby było inaczej, 
wśród prawie 600 przedmiotów musiałby się znaleźć choćby jeden guzik od mundu-
ru czy szynela, kubek wojskowy, manierkę albo jakikolwiek inny wojskowy atrybut. 
Przypuszczenie, że w Kuropatach spoczywają polscy oficerowie, internowani w końcu 
1939 r., nie znalazło potwierdzenia. Ale kto wie, jakie tajemnice kryje 500 pozostałych, 
nietkniętych jeszcze mogił? (J. Gorelik, Kuropaty. Polski ślad, s. 60, 61).

Z cytowanych publikacji wynika, że badacze białoruscy, przystępując do rozkopywa-
nia mogił w Kuropatach, wyobrażali sobie, że wszystkie ofiary, które straciły życie na roz-
kaz Biura Politycznego KC WKP (b) z 5 marca 1940 roku, to byli wojskowi. Zapewne spo-
łeczeństwo białoruskie, tak jak i grupa badająca w Kuropatach nie znali pełnego tekstu 
rozporządzenia, z którego wynika, że wśród rozstrzelanych były również osoby cywilne, 
skazane na najwyższy wymiar kary z motywów politycznych i narodowościowych. 

W tej sprawie powołuje się na Orzeczenie komisji ekspertów (2 sierpnia 1993), opub-
likowane w książce Rosja a Katyń (Warszawa 2010, s. 99–100): 

Świadoma likwidacja dużej liczby z powodów ich przynależności narodowej miała na 
celu przeciwdziałanie ruchowi narodowowyzwoleńczemu na rzecz odrodzenia polskiej 
państwowości. Potwierdza to w notce Berii motywacja rozstrzelania, wyliczenie kate-
gorii, bez wskazania dokonanych przez tych ludzi czynów, bez jakiejkolwiek kwalifi-
kacji ich działań (…) bez wskazania jakiejkolwiek winy.

I tu zwracam uwagę, że autorzy artykułu powołują się na Statut Międzynarodowe-
go Trybunału Wojskowego, który określa wyraźnie, jak należy sklasyfikować Zbrod-
nię Katyńską:

Do tej części uchwały ma zastosowanie punkt „c” art. 6 Statutu Międzynarodowego 
Trybunału Wojskowego, który definiuje zbrodnie przeciwko ludzkości: „zabójstwa, eks-
terminacje, zniewolenie, deportacje i inne czyny nieludzkie dokonane wobec ludności 
cywilnej przed lub w czasie wojny albo prześladowanie z motywów politycznych (…) 
w celu lub w związku z każdą zbrodnią podlegającą jurysdykcji Trybunału, niezależnie 
od tego, czy działania te były czy nie były naruszeniem wewnętrznego ustawodawstwa. 

Działania stalinowskiego kierownictwa, które nakazało zlikwidowanie bez sądu 
kilku tysięcy osób cywilnych trzymanych w więzieniach lub obozach Zachodniej Bia-
łorusi i Zachodniej Ukrainy, a także masowe deportacje ludności polskiej z tych tere-
nów w głąb kraju całkowicie odpowiadają tej definicji.

W końcowych wnioskach znajdujemy wyraźnie podkreślone uzasadnienie dla określe-
nia czynu dokonanego na polskich obywatelach na podstawie decyzji z 5 marca 1940 roku:
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Materiały zgromadzone w aktach śledztwa zawierają przekonywujące dowody zaist-
nienia faktu zbrodni – masowego zabójstwa dokonanego przez organy NKWD wiosną 
1940 na 14522 polskich jeńcach wojennych przebywających w obozach w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie (…) Udowodniono także, że równocześnie, w ramach tej 
samej decyzji, w więzieniach NKWD Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy roz-
strzelano 7305 Polaków, w tym około 1000 oficerów. 

I jeszcze jedna, bardzo ważna sprawa, o której napisali autorzy i o której należy pa-
miętać: „z uznaniem zaistnienia ludobójstwa zbrodni przeciwko ludzkości – nie podle-
ga ona przedawnieniu” (s. 103).

Jeszcze o jednej sprawie musimy pamiętać– o tym, że 28 sierpnia 1939 roku Niem-
cy i ZSRR paktem o przyjaźni ustaleniem podziału Polski doprowadzili do jej likwida-
cji. Sojusznicy nacierający na Polskę z obu stron zaczęli podejmować daleko idące środ-
ki, zmierzające do zniszczenia podstaw państwowości polskiej: do likwidowania przede 
wszystkim warstwy kierowniczej – polskiej inteligencji. Znamienna jest wypowiedź 
Hitlera: „to, co teraz uznaliśmy za kierowniczą warstwę w Polsce, należy zlikwidować, 
to, co wyrośnie jej na zmianę, trzeba unieszkodliwić i w odpowiednim czasie ponow-
nie usunąć” (N. Lebiediewa, Katyń zbrodnia przeciwko ludzkości, s. 140).

Przedstawione wyżej fakty, wyjaśnienia i argumenty, cytowane wypowiedzi wie-
lu kompetentnych znawców problemu Zbrodni Katyńskiej wykazały błędne określe-
nie tych tragicznych czynów dokonanych przez agresorów sowieckich. Z tego powodu 
i przy okazji zbliżającej się 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej konieczne jest rozważe-
nie tej sprawy i podjęcie czynności mających na celu zmianę uchwalonego przez Sejm 
w 2009 roku określenia: „Sowiecki mord na polskich oficerach był zbrodnią wojenną 
o znamionach ludobójstwa”. 

Zbrodnia Katyńska winna być uznana za zbrodnię przeciwko Państwowości Pol-
skiej, przeciwko polskim obywatelom, a więc przeciwko Narodowi Polskiemu. 
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Ewa Kowalska
TRZY LATA MUZEUM KATYŃSKIEGO ODDZIAŁU 
MARTYROLOGICZNEGO MWP W NOWEJ SIEDZIBIE

…Słuchaj tych głosów, bo po to szczęśliwie
ocalon został w tragicznej potrzebie
byś chleb powszedni łamał sprawiedliwiej
i żyj za tamtych i za siebie lepiej…
                           Tadeusz Gajcy, Śpiew murów

Muzeum Katyńskie jako Dom Rodzin Katyńskich, a  właściwie już dom pokoleń, 
osób przekazujących prawdę o zbrodni dokonanej na skutek decyzji Biura Polityczne-
go WKP(b) 5 marca 1940 roku, istnieje 25 lat. Do 2009 roku placówka działała w forcie 
Czerniaków na warszawskiej Sadybie. Po jej zamknięciu z przyczyn technicznych Mu-
zeum wznowiło przed trzema laty działalność w nowej siedzibie na terenie warszaw-
skiej Cytadeli. W murach zabytkowej kaponiery niewielka grupa pracowników, mimo 
wielu trudności wynikających z rozmaitych ograniczeń, przystąpiła do realizacji mi-
sji muzealnej. 

Pracownicy zadbali przede wszystkimi o zbiory, na które składają się artefakty wy-
dobyte z mogił zamordowanych, przekazane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, oraz spuścizna po Ofiarach, powierzona przez rodziny. Dzięki darom od 
rodzin możliwe stało się przybliżenie sylwetek tych, którzy do domów nie powróci-
li, pokazanie, kto się kryje pod artefaktami, przywrócenie im twarzy właścicieli, po-
kazanie, kogo i co straciliśmy. Pamiątki przekazane do Muzeum umożliwiają refleksję 
dotyczącą nie tylko strat demograficznych, ludzkich, ale też niewymiernych strat du-
chowych i kulturowych, np. opowiedzenie o życiu, którego nie zdążyli uratować zgła-
dzeni lekarze, o książkach z rozmaitych dziedzin, które się nie ukazały. Zwłaszcza li-
sty i kartki, wysłane z obozów do rodzin i te wydobyte z mogił, otrzymane od bliskich, 
które zamordowani mieli zachowane w zakamarkach mundurów, są podstawą do za-
stanowienia nad systemem wartości bohaterów Muzeum. Bez wątpienia są tam zawar-
te drogowskazy, zwłaszcza dla młodzieży odwiedzającej placówkę, gdyż mówią m.in. 
o wzajemnym szacunku, trosce o najbliższych, nadziei na połączenie, a nade wszystko 
o miłości – tej ludzkiej i tej wielkiej, najwyższej próby wierności Ojczyźnie. 

 Po otwarciu ekspozycji stałej pracownicy znaleźli miejsce na wystawę czasową 
darów od rodzin, świadczącą o tym, kim byli zamordowani oraz jaki los spotkał ich 
bliskich. Dzięki współpracy z  Muzeum Niepodległości stało się możliwe pokazanie 
przedmiotów przywiezionych z Rosji sowieckiej przez członków rodzin, którzy prze-
żyli deportacje. Pamiątki po kapelanie Rodzin Katyńskich ks. Zdzisławie Peszkowskim 
złożyły się na wystawę Zdzisław Peszkowski – harcerz, żołnierz, duchowny, działacz spo-
łeczny. Postawą następnej ekspozycji czasowej poświęconej Jerzemu Łojkowi były dary 
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przekazane przez rodzinę, przedstawiające syna lekarza zamordowanego w Katyniu, 
działacza opozycji i historyka piszącego już w „drugim obiegu” o Zbrodni Katyńskiej. 
Ekspozycjom towarzyszyły katalogi opracowane przez pracowników Muzeum. Znacz-
na część pamiątek składających się na wspomniane wystawy czasowe została następ-
nie wkomponowana w ekspozycję stałą.

Jednocześnie trwała wytężona praca w nowych magazynach nad rozmieszczeniem 
powierzonych Muzeum relikwii, jak nazywał te artefakty ks. Zdzisław Peszkowski. Pra-
cownicy stopniowo zaczęli opracowywać obiekty i archiwalia. Do połowy 2018 roku 
zdołali wydrukować 3593 bogate w treści i obrazy (każdy ze skalą barw i określeniem 
wymiarów) karty katalogowe. Dodatkowych 500 opracowanych kart czeka na wydruk. 
Do ewidencji w księgach wpływu wpisano 3014 pozycji inwentarzowych (dalej: poz. 
inw.), archiwaliów (kserokopii, skanów dokumentów), 203 płyty CD zawierające m.in. 
notacje, 845 sztuk inw. książek oraz 814 sztuk inw. kopii fotografii ogólnych (niebę-
dących wizerunkami Ofiar). W dziale ikonografii wprowadzono 899 sztuk inw. wize-
runków Ofiar zamordowanych w Charkowie, w Katyniu – 1431, w Miednoje – 532 oraz 
z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej – 75. Dodatkowo wprowadzono 3481 tzw. relacji 
(głównie wspomnień, biogramów).

Do ksiąg inwentarzowych dodano: 935 poz. inw. archiwaliów. W dziale ikonografii 
wprowadzono sztuk inwentarzowych dotyczących: Charkowa – 637, Katynia – 1077, 
Miednoje – 90, Ukrainy – 75. Ponadto wprowadzono obiekty: z Ukrainy – 731 pozycje, 
tj. 766 sztuk inwentarzowych; z Charkowa – 1641 pozycji, tj. 2041 sztuk inwentarzo-
wych, oraz dodatkowo 209 sztuk bez wgranej akcesji, która nastąpi w późniejszym ter-
minie, m.in. ze względu na utrudniony dostęp do obiektów na ekspozycji; z Miednoje 
406 pozycji, tj. 753 sztuki inwentarzowe oraz dodatkowo 839 pozycje bez wgranej ak-
cesji. Ponadto zamknięto odrębną księgę zawierającą spis archiwaliów i muzealiów po 
zamordowanym w Charkowie mjr. Janie Boroniu. 

Równocześnie z  powyższymi księgami papierowymi był prowadzony inwentarz 
elektroniczny w systemie muzealnym MONA. Opracowywane były nowe nabytki oraz 
wprowadzane opisy z tzw. retrokonwersji (ksiąg papierowych). 

Należy uzupełnić, że opracowanie i należna kontrola zachowania zbiorów dotyczy-
ła także artefaktów znajdujących się poza murami muzeum w:

 – Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – 16 obiektów,
 – Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r. – 222 obiekty,
 – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – 57 obiektów,
 – Dowództwie Garnizonu Warszawa – 14 obiektów,
 – Muzeum w Tarnowskich Górach – 10 obiektów.
Za szczególne zasługi na polu konserwacji kopią orzełka wydobytego z mogił zosta-

ły uhonorowane: prof. Anna Drążkowska oraz dr Dominika Siemińska. W 2018 roku 
fundusze uzyskane od Ministerstwa Obrony Narodowej pozwoliły pracownikom Mu-
zeum na przygotowanie do konserwacji ponad 3 tysięcy archiwaliów i muzealiów. 

Wspominając o  pracy merytorycznej ze zbiorami, trzeba dodać, że zatrudnieni, 
służąc wszystkim zainteresowanym historią Zbrodni Katyńskiej, prowadzili wiele 
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kwerend dotyczących Ofiar. W 2016 roku zrealizowali poszukiwania do 115 podań, 
a w 2017 roku – 136. Były to badania wykonane na prośby osób indywidualnych, sto-
warzyszeń, fundacji, instytucji, obejmujące setki osób (każdego roku po przekroczeniu 
progu 1000 Ofiar pracownicy przestawali liczyć).

Starając się o przekaz pamięci o Zbrodni, pracownicy przygotowywali wystawy cza-
sowe oraz planszowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W 2016 roku wysta-
wa Zbrodnia 1940 r. miała miejsce w Estonii (Tallin, Tartu), a w 2017 wystawa Zabici 
strzałem w tył głowy była eksponowana na Łotwie (Ryga, Dyneburg) oraz na Ukrainie 
w dziewiętnastowiecznych fortyfikacjach Twierdzy Kijów. W każdym z wymienionych 
miejsc drugim językiem ekspozycji był język miejscowy, a wystawa obejmowała – poza 
przedstawieniem historii zbrodni i walki o prawdę i pamięć – także ekspozycję doku-
mentów, fotografii i biogramów Ofiar związanych z danym krajem. W 2018 roku wysta-
wę na Ukrainie przeniesiono z Fortu Kijów do Narodowej Biblioteki Medycznej Ukra-
iny w Kijowie. W bibliotece wystawę wzbogacono o biogramy zamordowanych lekarzy 
i farmaceutów, w rozmaity sposób związanych z tym terenem. Jednocześnie pracow-
nicy zajmowali się przygotowaniem ekspozycji przewidzianej w listopadzie w Tbilisi 
w Gruzji. 

Równolegle z wydarzeniami zagranicznymi wszyscy zatrudnieni w Muzeum pra-
cowali nad wystawami w kraju. Uświetniały one uroczystości m.in. w Kielcach, Ka-
towicach, Ostródzie, w Biurze Historii i Tradycji Policji w Warszawie. Należy dodać, 
że przygotowane wystawy na roll-upach i  piankach towarzyszyły działaniom edu-
kacyjnym zarówno pracowników, jak też były wypożyczane do oddziałów Rodzin 
Katyńskich i  szkół. Dodatkowo w murach Muzeum Katyńskiego goszczono wysta-
wy planszowe przygotowane przez instytucje współpracujące z  placówką. Pracow-
nicy wzbogacali je o tematyczną ekspozycję artefaktów ze zbiorów Muzeum: Żydzi 
w Wojsku Polskim, Lex et Patria. Policja Państwowa w służbie wartości II RP, Polskie Wię-
ziennictwo 1919–1945, Wiktor Ludwikowski: żołnierz i policjant do końca wierny Polsce. 
W minionym okresie powstały również wystawy planszowe we współpracy pomiędzy 
Muzeum Katyńskim a  innymi instytucjami, np. Centralnym Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach: Wigilie Jenieckie oraz Tatusiu, kiedy wrócisz? Chcąc w spo-
sób szczególny uczcić 2018 rok, pracownicy opracowali dużą, dwujęzyczną (w języ-
ku polskim i angielskim) wystawę planszową składającą się z dwóch części: …Żyli nie 
tylko dla siebie (przedstawienie wybranych sylwetek Ofiar, pokazanie ich losów, kim 
byli) oraz …Umierali nie tylko sobie (zarys Zbrodni Katyńskiej oraz walki o prawdę 
i pamięć). Wędrówka tej wystawy po dzielnicach Warszawy rozpoczęła się w marcu 
od Pomnika Józefa Piłsudskiego, przy którym była eksponowana na ogrodzeniu Ła-
zienek Królewskich. Co miesiąc tę swoistą sztafetę pamięci podejmował innych bur-
mistrz. Ekspozycja jej części ogólnej Umierali nie tylko sobie umożliwiła powiedzenie 
mieszkańcom i gościom odwiedzającym stolicę, iż wielu z tych, którzy walczyli o nie-
podległość Polski, budowali jej niezawisłość, walczyli z agresorami w 1939 roku, zo-
stało zgładzonych przez NKWD wiosną 1940 roku, że Katyń to ciągle otwarta księ-
ga naszego narodu.
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Realizując misję edukacyjną, w  okresie minionych dwóch lat pracownicy podjęli  
się także organizacji i  współorganizacji konferencji ważnych dla pamięci o Katyniu. 
W 2016 roku były to spotkania: Pamiętajmy razem (marzec), Zbrodnia Katyńska. Polska 
a Rosja. Wyjście z kryzysu prawdy (kwiecień, wspólnie z Centralną Biblioteką Wojskową), 
Pamięć nie dała się zgładzić (wrzesień, wspólnie z Centralną Biblioteką Wojskową) oraz 
Polityka pamięci, polityka zapominania, sprawa katyńska (wrzesień/październik, wspólnie 
z Uniwersytetem im. Iwana Franki w Żytomierzu). We wrześniu 2017 roku Muzeum 
zorganizowało konferencję Bohaterowie i ciche bohaterki, rzecz o ofiarach Katynia i losach 
ich rodzin. Pracownicy dodatkowo uczestniczyli z referatami w sympozjach i kongre-
sach międzynarodowych m.in. Pamięć Europy (Bruksela), Muzea i  kulturowe dziedzi-
ctwo: historia, współczesność, przyszłość (Mińsk), Miejsca pamięci (Paryż), Museums and 
Cultural Landscapes (Mediolan), Inteligencja polska w  świecie (Kraków) oraz konferen-
cjach krajowych organizowanych m.in. przez muzea, Forum Historyków Wojskowości, 
Akademię Sztuki Wojennej. W kwietniu 2018 we współpracy z  Centrum Polsko-Ro-
syjskiego Dialogu i Porozumienia zorganizowali na Zamku Królewskim w Warszawie 
międzynarodową konferencję Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę, we współpra-
cy z IPN konferencję Świadectwa i świadkowie. Zbrodnia 1940 r., we współpracy z Naro-
dowym Centrum Kultury debatę Pamięć o zbrodni katyńskiej, którą wywołało badanie 
świadomości Katynia w  społeczeństwie polskim. Podczas debaty odbyła się premie-
ra filmu edukacyjnego Sztafeta, zrealizowanego przez NCK we współpracy z  Muze-
um Katyńskim. Pracownicy Muzeum wzięli także udział w  IX przeglądzie filmów  
Echa Katynia. 

Należy podkreślić, że oprócz publikacji materiałów pokonferencyjnych pracownicy 
zdołali zamieścić 21 artykułów naukowych i popularnonaukowych w takich czasopis-
mach jak np. „Wrocławskie Zeszyty Historyczne”, „Muzealnictwo Wojskowe”, „Polska 
Zbrojna”, „Niepodległość i Pamięć”, „Zesłaniec”, „Kombatant”. Opracowali folder Mu-
zeum Katyńskiego, wydali dwujęzyczne publikacje: Wierzymy mocno że wrócisz oraz Pa-
mięć nie dała się zgładzić. Trzeba dodać, iż publikacja Wierzymy mocno że wrócisz została 
nagrodzona w IX edycji konkursu „Wierzba”.

Wspomniane wyżej działania podjęte przez Muzeum Katyńskie nie byłyby możli-
we bez wielu instytucji współpracujących oraz hojności sponsorów. W gronie najbar-
dziej zasłużonych wspomagających Muzeum finansowo należy wymienić Fundacje: 
PKO Banku Polskiego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Polskiej Wytwórni Papierów War-
tościowych.

Trzeba uzupełnić, iż pracownicy Muzeum w minionych latach, niezależnie od wy-
żej wspomnianych działań, wygłaszali odczyty na uroczystościach upamiętniających 
Ofiary Zbrodni Katyńskiej, organizowanych w obrębie kraju m.in. przez Rodziny Ka-
tyńskie, realizowali wykłady dla przewodników warszawskich, nauczycieli, jednostek 
wojskowych, prowadzili warsztaty i lekcje muzealne, udzielali wywiadów dla prasy, ra-
dia i telewizji. Aktywnie uczestniczyli również w pracach związanych z realizacją kon-
kursów: Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy (IPN), Śpijcie, mężni (projekt poselski), Po-
licjanci w  służbie historii (KGP), Wierni przysiędze (WCEO), konkursach plastycznych 
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m.in. na plakat (Parafiada), opracowywali pytania do zrealizowanych gier ulicznych 
Gra o wszystko – Niepodległość, Wyścig Niepodległości oraz współpracowali z IPN w stwo-
rzeniu scenariusza lekcji muzealnych Śledztwo katyńskie.

W murach placówki odbywały się także comiesięczne spotkania Przyjdź kiedy my-
ślisz Katyń z osobami działającymi na rzecz przekazu prawdy o zbrodni NKWD z wios-
ny 1940. W spotkaniach uczestniczyli reżyserzy filmów o tematyce katyńskiej, autorzy 
książek oraz członkowie rodzin Ofiar. Odbywały się także występy teatralne np. Piw-
nicy poetyckiej na Żoliborzu Wit Stwosz oraz teatru Oratorium Wywózki, łagry, Katyń. 
Należy dodać, iż ten ostatni spektakl we współpracy z IPN został zekranizowany. Po-
wstał film Nie pamiętam.

Na placu apelowym dwa razy w roku w kwietniu i wrześniu miały miejsce polowe 
msze święte, gromadzące rodziny Ofiar, przedstawicieli władz państwowych, wszyst-
kich służb mundurowych oraz młodego pokolenia z całej Polski. Należy dodać, iż uczest-
nicy grup rekonstrukcyjnych Marszu Cieni, który już się wpisał w tradycję Warszawy, 
także rozpoczynali dzień od mszy polowej na placu Muzeum Katyńskiego. W tym miej-
scu odbywały się także uroczyste ślubowania policjantów służby kandydackiej, którzy 
przysięgali strzec bezpieczeństwa Państwa i  jego obywateli, ślubowania klas policyj-
nych oraz nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Młodzi adepci składali 
przyrzeczenie wobec relikwii tych, którzy Polsce pozostali wierni do końca.

Od czasu otwarcia nowej siedziby Muzeum Katyńskie zostało uhonorowane szere-
giem nagród w konkursach:

 – Sybilla, organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Za-
bytków, jako przedsięwzięcie o tematyce martyrologicznej,

 – SARP, nagrodą Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 – Prezydenta m.st. Warszawy, nagrodą architektoniczną, 
 – Wydarzenie Historyczne Roku, I miejsce w kategorii wystawa,
 –  w 2017 roku Muzeum weszło go grupy 5 finalistów w międzynarodowym kon-

kursie im. Miesa van der Roche organizowanym przez Unię Europejską w dzie-
dzinie architektury,

 –  w 2018 roku w konkursie im. Barbary i Stanisława Brukalskich, nagrodą w kate-
gorii „najlepsza architektura Żoliborza w latach 2014–2017”.

Mając na uwadze upowszechnianie informacji o  działalności Muzeum poprzez 
stronę internetową, pracownicy udostępnili opracowane materiały Fundacji Golgo-
ta Wschodu. Dzięki funduszom przekazanym przez MON, informatycy, z  którymi 
współpracuje Fundacja, stworzyli nową stronę internetową, na otwarcie której wszy-
scy oczekują. Dodatkowo została udostępniona aplikacja Zbiory. Dzięki zaangażowa-
niu pracowników powinna ona stale się poszerzać. Jej celem jest nie tylko prezentacja 
zbiorów, ich dokładne poznanie dzięki możliwości zbliżania wybieranych fragmentów 
zdjęć oraz oglądania obiektów w trójwymiarze, ale przede wszystkim ich identyfikacja. 
W prowadzonych badaniach pracownicy Muzeum pokładają duże nadzieje w komuni-
kacji i współpracy z członkami rodzin Ofiar, którzy mogą pomóc w przypisaniu arte-
faktów do ich właścicieli. Aplikacja jest udostępniona w języku polskim i angielskim, 
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aby wszyscy zainteresowani, zwłaszcza potomkowie Ofiar, niezależnie od miejsca za-
mieszkania, mogli z niej bez przeszkód korzystać.

W okresie pierwszych trzech lat istnienia w  nowej siedzibie Muzeum Katyńskie 
zwiedzający mogli brać udział w  jego życiu od środy do niedzieli. Oprowadzanie go-
ści odbywało się w grupach pod kierunkiem kustoszy, indywidualnie przy pomocy au-
dio przewodników lub indywidualnie w cichym skupieniu. Podsumowanie liczebności 
osób, które odwiedziły placówkę w 2016 roku, wykazało liczbę 30948. W powyższym 
zestawieniu należy uwzględnić: 490 grup oraz 14832 osoby zwiedzające indywidualnie; 
w 2017 – 28258 osób: 389 grup oraz 16217 indywidualnie zwiedzających. Oprowadza-
nie po ekspozycji odbywało się w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim 
i migowym. Narracja muzeum sprzyjała refleksji, iż lata okupacji, czas wielkich prób 
zrodził bohaterów – tych, którzy „zachowali się jak trzeba”. Oni odnieśli zwycięstwo 
nad własną słabością, cierpieniem i  lękiem. Mimo często ekstremalnych warunków 
w obozach i więzieniach NKWD, pozostali wierni zasadom, w których zostali wycho-
wani – zwłaszcza honorowi, którego wyznacznikiem była służba Ojczyźnie i drugie-
mu człowiekowi. Artefakty ułożone w urny, tworzące całe ściany relikwiarzy w murach 
Muzeum, stanowią o przekazie z przeszłości w przyszłość. Pamiątki przekazane przez 
rodziny pobudzają do zadawania pytań – nie nowych, ale wciąż aktualnych: o miejsce 
historii i pamięci w budowie stosunków międzynarodowych, a w szczególności dialo-
gu i pojednania; czy pamięć o zbrodniach winna być redukowana do minimum w imię 
unikania zadrażnień? Czy prawda i pamięć przeszkadza w normalizowaniu stosunków, 
w pokojowym rozwoju… czy przeciwnie, fakty choćby najboleśniejsze należy przypo-
minać przy tworzeniu nowych relacji?

Jak mówią pracownicy Muzeum: pamięć zbrodni dokonanej przez NKWD wiosną 
1940 roku można przyrównać do tarczy, która powinna nas chronić przed złością, nie-
nawiścią, odwetem i agresją, powinna być podstawą wszelkich działań mających na 
celu zapobieżenie powtórzeniu się ludobójstwa w przyszłości. Przekaz pamięci to nasza 
powinność działań edukacyjnych opartych nie tylko na wiedzy o martyrologii naro du, 
ale też na wskazywaniu systemu wartości, jakimi kierowali się bohaterowie. Wycho-
wanie powinno kształtować następne pokolenia, aby znając historię Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej i ich rodzin, w sposób bardziej świadomy budowały przyszłość. 

Kuropaty. Fot. Rafał Pyra
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Barbara Gawlicka (RK Olsztyn)
POSZŁAM TYLKO ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie zostało zarejestrowane w Sądzie Woje-
wódzkim 21 marca 1991 roku, ale zawiązywało się już w 1990 roku. Mój ojciec Janua-
riusz Linsenman, syn zamordowanego w Charkowie majora Władysława Linsenmana, 
lekarza weterynarii, wcześniej należał do Warszawskiej Rodziny Katyńskiej przy koś-
ciele św. Karola Boromeusza na Powązkach. Odkąd zaczęły się spotkania członków ol-
sztyńskiej Rodziny Katyńskiej w siedzibie przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, sporadycznie przychodziłam zapłacić tylko składkę członkowską za ojca, który nie 
mieszka w Olsztynie. 

Pewnego razu w 1992 roku zostałam na spotkaniu i przysłuchiwałam się prowadzo-
nym rozmowom na temat upamiętniania Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Był to czas powsta-
wania pomników, tablic pamiątkowych, kaplic katyńskich, nadawania imienia Ofiar Ka-
tynia szkołom, ulicom i placom. Spotkałam się z dużą życzliwością członków Zarządu, 
szczególnie z nieżyjącą już dzisiaj Izabelą Skorupską, skarbnikiem Rodziny Katyńskiej. 
Cierpliwie zapoznawała mnie z  działalnością Stowarzyszenia. Namawiano mnie do 
wstąpienia do Rodziny. Decyzja nie była łatwa. Pracowałam, miałam małe dzieci, a wi-
działam, że pracy jest dużo. Nie chciałam być członkiem płacącym tylko składki. Moja 
legitymacja ma nr 48 i otrzymałam ją 14 marca 1992 roku. Praca i rodzinne życie nie 
pozwalały mi na aktywną działalność, oczywiście w miarę moich możliwości starałam 
się być użyteczna. Przy wyborze Zarządu w 1999 roku wybrano mnie na stanowisko 
skarbnika. Przewodniczącą Zarządu Rodziny została Pani Mirosława Aleksandrowicz. 
Przez 14 lat z ogromnym zaangażowaniem pracowała na rzecz upamiętniania naszych 
Bliskich. Wspierałam ją w tej działalności, spędzałyśmy razem dużo czasu przy opraco-
waniach, zwłaszcza przy pisaniu II części książki i Pamięci Bliskich. Uczyłam się od mi-
strzyni. Kiedy przygotowuję przemówienia na uroczystości katyńskie, zadaję sobie py-
tanie: „Co na to powie Mirka?”

Mimo to nie było łatwo, gdy Pani Aleksandrowicz zrezygnowała z funkcji przewod-
niczącej ze względu na stan zdrowia i w 2013 roku zostałam wybrana na jej miejsce. Wy-
stąpienia publiczne paraliżowały mnie i mimo upływu czasu nadal nie jest lepiej. Obecnie 
powoli odchodzi czas powstawania pomników, tablic itd. Rodzina Katyńska w Olsztynie 
skupia się na edukacji młodych pokoleń Polaków (współpraca w tym zakresie ze szkoła-
mi, wojskiem, policją) i realizowaniu programu Katyń... ocalić od zapomnienia. 

W tym roku 9 czerwca w pielgrzymce na Polski Cmentarz Wojenny w Charkowie 
towarzyszył mi syn Marek Gawlicki i bratanek Piotr Linsenman. Może małymi kroka-
mi uda mi się ich wciągnąć do działania w naszym Stowarzyszeniu. Mój syn Marek już 
przy pisaniu książki Pamięci Bliskich (II część) pomagał w opracowywaniu zdjęć i doku-
mentów, w moich komputerowych zmaganiach z tekstem itd. Może kiedyś też przyj-
dzie zapłacić za mnie składkę?
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MEMU DZIADKOWI, KTÓRY ZGINĄŁ W KATYNIU W 1940 ROKU

Ciemne chmury zakryły bramy niebios,
Siarczysty deszcz zagłusza strzały,
Jak pod kosa pada żółty kłos,
Tak dusze ludzkie w otchłań leciały.

Nad rowem stał rosyjski bies,
Grzmoty i błyskawice szalały po niebie,
Karabin szczekał jak zły pies,
Ciała ludzi padały na siebie.

Drzewa jedynie przy życiu zostały,
Te sosny, brzozy, topole i buki,
Nad mogiłą żałośnie szumiały,
Po ludzkich ciałach stąpały kruki.

Co się stało, zapytacie rodacy,
Oto obfite żniwo zebrał wróg,
Tysiącami do nieba szli Polacy,
Tysiące dusz przekraczało nieba próg.

Jak pod sierpem ginie łąki życie,
Tak pod „sierpem” ginął oficerów kwiat,
Jednak łąka odżywa o świcie,
Tak i pamięć o nich ożywa wśród lat.

Pisząc ten wiersz, chcę, moi mili,
Chcę, abyście zawsze gdziekolwiek będziecie,
Pamiętali w każdej życia chwili,
że Katyń naprawdę zdarzył się na świecie.

Wiersz napisany przez 15-letniego Wnuka, Rafałka Sokołowskiego, a poświęcony ppor rez. 
WP Feliksowi Sokołowskiemu aresztowanemu w Trokach i zastrzelonemu w Katyniu w kwiet-
niu 1940. Podporucznik Sokołowski został pośmiertnie awansowany przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej do stopnia porucznika; Rafał zginął w wypadku, mając lat 17.

I jeszcze dopowiedź: Rafał dyktował ten wiersz drugiemu Dziadkowi, Marianowi 
Konopackiemu, który przepisywał go na maszynie. W  tym czasie do naszego mieszkania 
wkroczyło SB. Oczywiście maszyna i wiersz zostały zarekwirowane. Rafał był bardzo dum-
ny, że w dokumentach SB znajdzie się jego wiersz. (A Dziadek w sprawozdaniu operacyjnym 
SB miał kryptonim „Kordian”).
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Ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępa
2 WRZEŚNIA, MIEDNOJE, KAZANIE WYGŁOSZONE 
NA POLSKIM CMENTARZU WOJENNYM

Usłyszane przed chwilą przez nas czytania mszalne z Księgi Powtórzonego Prawa w tej 
niezwykłej scenerii Wojennego Cmentarza w Miednoje nabierają szczególnego znacze-
nia. Świadczą o ich wiecznej aktualności, są dla nas z jednej strony przestrogą, z dru-
giej zaś zachętą: 

„Słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli. (…) Nic nie doda-
cie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, 
Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą 
mądrością i umiejętnością w oczach narodów…” 

Nie byłoby tego miejsca, gdyby zachowywano przykazania nadane przez Boga na 
Synaju. A wśród dziesięciu przykazań jest to: „Nie zabijaj”. 

Polscy jeńcy wojenni, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Wię-
ziennej, żołnierze Żandarmerii i  Korpusu Ochrony Pogranicza zostali przetranspor-
towani z obozów etapowych do Ostaszkowa. Jak wiemy, było ich wielu: około 6300 
więźniów. Wszyscy oni przeżywali wielki dramat. Poszli na front, wypełniając rozkaz 
czy polecenie. Pozostawili w domu swoich rodziców, żony i dzieci. Targał nimi niepo-
kój: co z bliskimi? Czy żyją, jak sobie radzą w wojennych warunkach? Kto opiekuje się 
starszymi i chorymi rodzicami? Czy dziecko, które nosiła w swym łonie żona, narodzi-
ło się zdrowe? Kiedy będą mogli zobaczyć najbliższych? 

W przetrwaniu koszmaru obozowego życia i wielkiego niepokoju bliskich pomagała 
modlitwa, ta osobista i ta wspólnotowa. W zdecydowanej większości byli to ludzie wie-
rzący: katolicy, prawosławni, żydzi, muzułmanie. Niestety, poza modlitwą nic nie mogli 
zrobić dla swoich rodzin. „Wiara pozwalała przetrwać najtrudniejsze chwile w obozie” – 
zapisali w książce o innych obozie tego czasu autorzy książki o Starobielsku (Wanda 
Krystyna Roman i Jędrzej Tucholski). 

Przebywając w klasztorze w Ostaszkowie, poprzez modlitwę i refleksję dotkniemy 
dramatu uwięzionych, skazanych na bardzo trudne warunki, głód, zimno, brak opie-
ki medycznej, terror i strach… 

Wszyscy oni zostali skazani na śmierć. Rano na apelu w Ostaszkowie wyczytywa-
no skazanych. Odnosili oni sienniki do cerkwi i tam byli poddawani rewizji. Więźniów 
ustawiano w czwórki i wyprowadzano z obozu. Następnie pociągiem przewożono do 
stacji w Kalininie. Karetką więzienną przewożono ich do Zarządu Obwodowego NKWD 
i trzymano do zmroku w celach, w podziemiach budynku. Skazanych przyprowadza-
no do jednego z pomieszczeń piwnicznych, sprawdzano personalia, przeprowadzano 
do celi śmierci wyłożonej wojłokiem i tam mordowano strzałem w tył głowy. Zwłoki 
wynoszono na dziedziniec i układano w samochodach osobowych. O świcie (był to już 
następny dzień) samochody w kolumnie ruszały do tego miejsca, do Miednoje. Zwłoki 
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zrzucano do przygotowanego dołu o głębokości trzech-czterech metrów. Koparka za-
sypywała jamę i przygotowywała wykop na następny dzień. Rozstrzeliwania trwały 
od 4 do 22 maja 1940 roku. 

To wszystko działo się w tym miejscach, w których byliśmy wczoraj i dzisiaj. 
Wśród tych, którzy tego doświadczyli, był m.in. posterunkowy Władysław Imio-

łek, z niewielkiej wsi leżącej w Beskidzie Wyspowym, w mojej rodzinnej miejscowości. 
Wezwany poleceniami przełożonych udał się na wschód, na miejsce zbiórki. Nie wrócił 
już nigdy do żony i dzieci. Bliscy daremnie poszukiwali jakichkolwiek o nim wiadomo-
ści. W wiosce pozostała żona i syn niepełnosprawny, któremu nie było łatwo w życiu. 
Dopiero w 2007 roku rodzina dowiedziała się, że tutaj został wrzucony do dołu śmier-
ci. Śp. Władysław Imiołek spoczywa na tym Wojskowym Cmentarzu otoczony pamię-
cią i modlitwą przybywających do tego miejsca. Po tej mszy świętej stanę w zadumie 
i modlitwie nad miejscem, gdzie znajduje się tabliczka z jego imieniem i nazwiskiem. 

Na tym cmentarzu spoczywa około 6300 jeńców z Ostaszkowa. To taka liczba oso-
bistych tragedii. Ale trzeba ją przemnożyć przez liczbę rodziców, żon, dzieci, przyja-
ciół i znajomych. Ich potomkowie nie mogą przybyć do tego miejsca, aby się pomod-
lić, stanąć nad symbolicznym grobem oznaczonym tabliczką w geście zadumy. Za nich 
my mamy to uczynić. 

Chrystus powiedział w Ewangelii: „Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mo-
głoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczy-
stym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, za-
bójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, 
pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. 

Myślimy o  ówczesnym systemie, który dał polecenie straszliwego mordu w  tym 
miejscu, o ludziach, którzy byli katami w tym miejscu. Zło zrodziło się w ich sercu, złe 
myśl przyoblekły się w czyn, którego rozmiar i skutki przerażają w tym miejscu. 

Dźwięk dzwonu, który wydobywa się na tym Wojennym Cmentarzu spod ziemi, 
jakby z grobów woła do nas o chrześcijańską modlitwę za Pomordowanych, o pokój 
i o sprawiedliwość na świecie. Woła także o to, abyśmy sami czuwali nas swoim sercem, 
kształtowali je w szkole Ewangelii, aby w nim rodziły się tylko dobre myśli i pragnienia. 

Reszta niech będzie milczeniem. 
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